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WSTĘP 

 

Sytuacja, w której znalazł się człowiek przełomu drugiego i trzeciego tysiąclecia 

chrześcijaństwa jest bardzo skomplikowana. Z jednej strony, jak zauważa Konstytucja 

duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, można 

zaobserwować ogromny postęp nauki i techniki, z drugiej zaś liczne formy zamachu na 

godność osoby ludzkiej, nierówność poziomu życia i traktowania człowieka, zabójstwa i 

wojny1. Wielkim niebezpieczeństwem jest też upadek kultury moralnej, deprecjacja 

podstawowych wartości, relatywizm moralny, fałszywe, często hedonistyczne pojęcie 

wolności, służące zaspokajaniu własnych egoistycznych potrzeb2. Papież Jan Paweł II 

określa tę sytuację jako zdążanie ku cywilizacji śmierci, ludzkie życie zaś jako bytowanie 

ku śmierci3. 

Jednakże mimo ulegania złym wpływom świata, człowiek współczesny ma w 

swym wnętrzu wpisaną tęsknotę za Bogiem i pragnienie poznania swego Stwórcy, by 

móc Go naśladować i zjednoczyć się z Nim w miłości. Człowiek pyta o Boga, szuka dróg 

do Niego, pragnie wyzwolenia z niewoli grzechu, ale nawet olbrzymi postęp nauki i 

techniki nie udziela mu odpowiedzi na podstawowe pytania związane z sensem życia i 

możliwością osiągnięcia pełni szczęścia4.  

Przekazany przez papieża Jana Pawła II w dniu 11 października 1992 roku 

Katechizm Kościoła Katolickiego stanowi próbę odpowiedzi na oczekiwania wszystkich 

Kościołów partykularnych oraz poszczególnych ludzi, na ich pytania dotyczące Boga, 

człowieka i świata. Dotychczasowe pomoce służące katechezie okazały się w obecnym 

czasie niewystarczające, ponieważ nie odpowiadały sposobowi rozumienia wiary po 

Soborze Watykańskim II. Brakowało pełnego, całościowego spojrzenia, zawierającego 

syntezę wiary katolickiej zgodnie z nauczaniem Soboru. Powstał długo oczekiwany 

 
1 Por. KDK 4-9. 
2 Por. KDK 14-15. 
3 Por. EE 9. Papież uważa, że jedną z przyczyn takiej sytuacji jest ludzki egocentryzm przejawiający 

się w narzucaniu antropologii bez Boga i Chrystusa. Przestrzega, że zapomnienie o Bogu doprowadzi do 

całkowitego porzucenia człowieka. 
4 Por. DV 56-57; S. Urbański. Mistyczne perspektywy rozwoju duchowego chrześcijanina wskazane 

przez Jana Pawła II na progu trzeciego tysiąclecia. W: Duchowość chrześcijańska na progu trzeciego 

tysiąclecia. Red. J. Machniak, J. Gogola. Kraków 1999. s. 49-51. 
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Katechizm, który nie jest podręcznikiem teologii, ale wiary lub jej przekazu. Jego cel to 

przedstawienie depozytu wiary ukształtowanego w Kościele5. 

Ojciec święty Jan Paweł II w konstytucji apostolskiej „Fidei depositum”, 

ogłoszonej z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego, zwraca się z prośbą do 

adresatów, by przyjąć to dzieło Kościoła w duchu jedności i gorliwości apostolskiej. 

Zachęca, by korzystać z niego jako z pewnego i autentycznego punktu odniesienia w 

przedstawianiu nauki katolickiej, by posługiwać się nim w tworzeniu katechizmów 

lokalnych, których nie ma zastępować, ale być zachętą i pomocą w opracowywaniu 

nowych oraz w ich przystosowywaniu w rozmaitych środowiskach i kulturach6.  

Upłynęło już 12 lat od ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego. Liczne jego 

wydania i opracowania w różnych językach dowodzą słuszności i konieczności 

powstania tego dzieła. Papież dostrzegł jednak uzasadnioną potrzebę stworzenia 

„kompendium” nowego Katechizmu, które zawierałoby wszystkie podstawowe prawdy 

wiary i moralności katolickiej, wyrażone w sposób jasny i prosty7.  

Wypada w tym miejscu zaznaczyć, że powstało już wielu opracowań 

dotyczących nowego Katechizmu, ale jednak niewiele z nich zajmuje się problematyką 

duchowości. Z drugiej strony papież wzywa w swych wypowiedziach do pogłębiania 

zagadnienia życia duchowego współczesnego człowieka, do kontemplacji Jezusa wraz z 

Maryją, otwarcia serca na przyjęcie tajemnicy życia Trójcy Świętej, przyjęcia miłości 

Ojca i radości życia w Duchu Świętym. W związku z tym rysuje się wyraźna potrzeba 

opracowania na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego jego nauki w zakresie 

podstaw życia duchowego chrześcijanina, by z zebranych materiałów uczynić szkielet 

do tworzenia opracowań teologii duchowości, bazując na nauczaniu nowego 

Katechizmu8. W związku z tym należy na samym wstępie odpowiedzieć na następujące 

pytania: Co rozumiemy przez życie duchowe? Czy można w Katechizmie odnaleźć jego 

podstawy natury teologiczno–dogmatycznej i jakie prawdy mają istotne znaczenie dla 

życia duchowego?  

 
5 Por. J. Ratzinger. Aktualność doktrynalna Katechizmu Kościoła Katolickiego. Referat wygłoszony 

8 października 2002 roku na Międzynarodowym Kongresie Katechetycznym zorganizowanym w 

Watykanie przez Kongregację Nauki Wiary i Kongregację do spraw Duchowieństwa. ORpol 24 (2003) 3. 

s. 48-49. 
6 Por. FD 4. 
7 Por. Jan Paweł II. Kompendium KKK. List papieża do kardynała J. Ratzingera z dnia 2 lutego 2003 

roku. ORpol 24 (2003) 5. s. 27. 
8 Por. RVM 9; 15. 
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Powszechnie przyjmuje się, że życie duchowe jest współpracą chrześcijanina  

z uświęcającym działaniem Ducha Świętego, a więc postawą życiową wobec 

poznawanych i przeżywanych treści wiary chrześcijańskiej. Traktując o życiu 

duchowym, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na rozpoznanie działania Ducha 

Świętego w człowieku i udzielenie przez człowieka odpowiedzi Bogu w celu umocnienia 

osobowej więzi z Bogiem, aż do zjednoczenia z Nim w miłości9. Życie w Duchu Świętym 

to rozpoczynanie wciąż na nowo od Chrystusa. On, będąc prawdziwym Bogiem i 

prawdziwym człowiekiem, obecnym w swoim Słowie, jest pierwszym źródłem wszelkiej 

duchowości, prowadzącym do osiągnięcia świętości, która jest owocem spotkania z 

Chrystusem w różnych okolicznościach życia10. 

Dokonując analizy nowego Katechizmu, pod kątem znalezienia podstaw życia 

duchowego, trzeba od razu zaznaczyć, że posiada on przede wszystkim formę 

kerygmatyczną i katechetyczną, a więc nie jest dziełem naukowym. Z tego powodu 

wymaga bardziej szczegółowych wyjaśnień naukowych i opracowań11. Zadaniem 

nowego Katechizmu jest pomoc katechezie, która zajmuje się głównie wyjaśnieniem 

nauki chrześcijańskiej poprzez przedstawienie jej w sposób systematyczny i całościowy, 

by posłużyła do wychowania człowieka i wprowadziła wierzących w pełnię życia 

chrześcijańskiego (por. KKK 5)12. Przejawia się ona głównie w rozwoju życia duchowego 

chrześcijanina. Stąd warto zająć się tą dziedziną teologii, szukając dla niej 

katechizmowych podstaw.  

Jakkolwiek w Katechizmie Kościoła Katolickiego termin „duchowość” występuje 

tylko 5 razy, a „życie duchowe” zaledwie 11 razy, to nie oznacza wcale, że Katechizm 

nie może być przydatny w kształtowaniu postaw życia duchowego. Uważna lektura 

tego dzieła Kościoła, pozwala w nim dostrzec olbrzymie bogactwo treści duchowych 

oraz wskazówek, w jaki sposób to życie pielęgnować i rozwijać. Treści te jednak zostały 

ukazane nie w sposób wyraźny, ale ukryty. Oznacza to, że nie ma gotowego modelu 

 
9 Por. M. Chmielewski. Sto jeden pytań o życie duchowe. Lublin 1999. s. 12-13; Tenże. Życie 

duchowe. W. LDK. Red. M. Chmielewski. Lublin – Kraków 2002. s. 975-978; Tenże. Metodologiczne 

problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej. Lublin 2001. s. 74-77. 
10 Por. VC 94; RC 23-24. 
11 Por. Cz. Bartnik. Wartości chrześcijaństwa. W: KKK – wprowadzenie. Red. M. Rusecki. E. 

Pudełko. Lublin 1995. s. 277-280. 
12 Por. CT 1-2; R Martinelli. Formuły. W: J. Ratzinger. Wprowadzenie do KKK. Red. A. Sujka. 

Warszawa 1994. s. 86. 
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życia duchowego, ale można go odnaleźć uważnie studiując jego tekst w trynitarnej, a 

szczególnie chrystocentrycznej konstrukcji13.  

Istotne dla problematyki życia duchowego będzie także zwrócenie szczególnej 

uwagi na część zatytułowaną: „Życie w Chrystusie, powołanie człowieka: życie w Duchu 

Świętym”, jak i na całą czwartą część Katechizmu poświęconą modlitwie. Także w 

pozostałych częściach nauki katechizmowej sporo miejsca zajmują inne elementy życia 

duchowego chrześcijanina. Można, zatem na podstawie tekstu nowego Katechizmu 

dokonać analizy poszczególnych tematów dotyczących zagadnienia życia duchowego. 

Korzystając z tej właśnie formy, w niniejszej pracy zostanie podjęta próba ukazania 

teologiczno–dogmatycznych podstaw życia duchowego chrześcijanina. Autor spróbuje 

wskazać na wielką wagę Katechizmu i jego rolę w pogłębieniu życia duchowego na 

wzór Chrystusa. Opracowanie tego zagadnienia pozwoli na łatwiejsze korzystanie  

z Katechizmu Kościoła Katolickiego, najnowszego tak wielkiego dzieła, czerpiącego  

z doświadczenia Kościoła wszystkich wieków.  

Tekstem źródłowym niniejszej pracy będzie polskie wydanie Katechizmu 

Kościoła Katolickiego, przy czym zostaną uwzględnione: pierwsze polskie wydanie 

Katechizmu z 1994 roku, „Corrigenda”, czyli poprawki naniesione przez Kongregację 

Nauki Wiary z 1998 roku, jak również drugie poprawione wydanie Katechizmu z 2002 

roku.  

Wśród obcojęzycznych tekstów źródłowych obok francuskiego wydania 

„Catéchisme de l`Ėglise Catholique” (Paris 1992), które jest zarazem pierwszym 

światowym wydaniem Katechizmu Kościoła Katolickiego. Na szczególną uwagę 

zasługuje włoskie wydanie: „Catechismo della Chiesa Cattollica” (Roma 1992) jako 

jedno z pierwszych tłumaczeń nowego Katechizmu, który opatrzono komentarzem 

teologicznym i wydano: „Catechismo della Chiesa Cattollica, testo integrale e 

commento teologico” (Piemme 1993). W tej grupie tekstów źródłowych znajduje się 

także wydanie typiczne nowego Katechizmu w języku łacińskim „Catechismus Ecclesiae 

Catolicae. Editio typica latina” (Città del Vaticano 1997).  

Jak już zostało wspomniane, istnieje także wiele pozycji książkowych i 

opracowań nowego Katechizmu w języku polskim. Ponadto na temat Katechizmu 

 
13 Por. M. Chmielewski. Zagadnienie duchowości w KKK. RT 42 (1995) 5. s. 6-9. 
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ukazało się wiele artykułów, prac magisterskich i doktorskich14. Nie sposób je wszystkie 

w tym miejscu wymienić. Znajdują się one w bibliografii, podzielonej na źródła 

podstawowe i źródła pomocnicze, a także opracowania i literaturę pomocniczą. 

Dotyczą one niektórych dziedzin życia duchowego, jak modlitwa, kontemplacja, czy 

maryjnego rysu duchowości chrześcijańskiej. Brakuje w nich jednak całościowego 

ujęcia podstaw życia duchowego, znajdujących się w nowym Katechizmie.  

Pytając o metodę pracy, należy zauważyć, że przedmiotem materialnym będzie 

zagadnienie życia duchowego, zaś formalnym Katechizm Kościoła Katolickiego. Autor, 

korzystając z metody analizy i wykładu treści, podejmie próbę przedstawienia podstaw 

życia duchowego zawartych w nowym Katechizmie, a następnie zbierze je według 

klucza wskazanego przez autorów Katechizmu. W kluczu tym na szczególną uwagę 

zasługuje wymiar trynitarny. Wymiar ten jako tajemnica Boga Trójjedynego ujawnia 

ekonomię zbawienia, będąc zasadą, według której Katechizm porządkuje artykuły 

wyznania wiary. Drugim wymiarem klucza Katechizmu jest wyraźny chrystocentryzm: 

Syn Boży nadaje sens i znaczenie całej ekonomii zbawczej, objawiając Ojca  

i udzielając Ducha Świętego, by poprzez misterium paschalne, jednocząc ludzi w 

Kościele, prowadzić ich do zjednoczenia z Bogiem15. Kolejnym wymiarem, na który 

trzeba zwrócić uwagę jest uświęcające działanie Ducha Świętego od czasów 

Pięćdziesiątnicy. To właśnie Jego działanie w Kościele pozwala na urzeczywistnianie 

komunii miłości człowieka z Bogiem. Duch Święty jest także uświęcicielem Maryi oraz 

źródłem postępu na drodze do świętości. Ostatnim kryterium Katechizmu jest jego 

założenie antropologiczne, według którego Bóg stworzył człowieka, by uczynić go 

uczestnikiem swego szczęśliwego życia, być blisko niego, wzywać do dialogu w sposób 

wolny i nieskrępowany i pozwolić stworzeniu szukać i odnajdywać swego Stwórcę, aż 

po całkowite zjednoczenie z Nim w miłości (por. KKK 1).  

Uwzględniając powyższe wymiary i założenia Katechizmu, można podjąć próbę 

realizacji tematu, polegającą na ukazaniu podstaw życia duchowego według 

Katechizmu Kościoła Katolickiego. Pierwszy rozdział stanowić będzie wstęp do 

rozważań i ukaże historyczne tło tworzenia katechizmów w dziejach Kościoła, a także 

przybliży potrzebę powstania i cechy charakterystyczne Katechizmu Kościoła 

 
14 Tylko na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim powstało 96 prac magisterskich oraz jedna 

doktorska (dane z Archiwum KUL, z czerwca 2002 roku), natomiast tytuły artykułów dotyczących 

nowego Katechizmu zamieszczono w bibliografii niniejszej pracy. 
15 Por. C. Sepe. Symfonia wiary w KKK. Communio 14 (1994) 4. s. 65-67. 
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Katolickiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego znaczenia w dziele nowej 

ewangelizacji i działalności misyjnej całego Kościoła.  

Rozdział drugi ukaże antropologiczne podstawy życia duchowego obecne w 

Katechizmie. Zawierać będzie także elementy strukturalne bytu ludzkiego otwierające 

na transcendencję, wpływ grzechu pierworodnego i jego skutków na życie duchowe 

człowieka. Przedstawiona też zostanie rola rozumu i woli w procesie odnawiania relacji 

z Bogiem po grzechu pierwszych rodziców.  

W rozdziale trzecim zostaną ukazane podstawy życia duchowego wypływające  

z trynitarnego i chrystocentrycznego układu Katechizmu. Na wstępie uwaga zostanie 

skoncentrowana na wewnętrznym życiu Trójcy Świętej i możliwości partycypacji 

człowieka w życiu Osób Boskich. W dalszej części przedmiotem analizy będzie Ojcostwo 

Boga i świadomość Bożego dziecięctwa, ze szczególnym uwzględnieniem procesu 

nawrócenia i wzrostu wiary w człowieku.  

Zamierzeniem rozdziału czwartego będzie ukazanie Syna Bożego jako centrum 

życia duchowego poprzez przybliżenie katechizmowych treści odnośnie do misteriów 

życia Chrystusa, ze szczególnym podkreśleniem tajemnicy Wcielenia i Odkupienia. 

Dalsza część tego rozdziału traktować będzie o potrzebie naśladowania Chrystusa we 

wszystkich stanach życia człowieka, by ostatecznie osiągnąć cel życia duchowego, jakim 

jest zjednoczenie z Bogiem, głównie dzięki modlitwie i życiu sakramentalnemu.  

Wreszcie rozdział piąty poświęcony będzie Osobie Ducha Świętego. 

Podkreślona zostanie uświęcająca rola Trzeciej Osoby Boskiej w Kościele, w sposób 

szczególny w Maryi oraz w liturgii, a także na drodze duchowego rozwoju osoby 

ludzkiej. W tym miejscu uwaga zostanie skupiona na darach Ducha Świętego i 

zagadnieniu dotyczącym cnót. Podjęty będzie również temat świętości, łaski, 

usprawiedliwienia i zasługi, by zachęcić człowieka do partycypacji w życiu Ducha 

Świętego. Zakończenie stanowić będzie próbę podsumowania podjętych badań i 

wskazanie osiągnięć pracy. 



 

 

ROZDZIAŁ I 

HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA I SPECYFIKA KATECHIZMU KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 

Katecheza chrześcijańska ma długą historię. Na przestrzeni lat zmieniały się jej 

znaczenia i funkcje. Z czasem zaczęto ją spisywać i systematyzować. Obecnie, w dobie 

szybkiego rozwoju zarówno techniki i postępu, jak też tempa życia człowieka, zaistniała 

potrzeba opracowania nowego Katechizmu. Chodzi o katechizm czasów 

współczesnych, trudnych, pełnych problemów występujących już w historii, jak i 

nowych, specyficznych dla przełomu XX i XXI wieku. Nowy Katechizm, bazując na 

Objawieniu, ma ułatwić sformułowanie odpowiedzi na towarzyszące współczesnemu 

człowiekowi pytania. Ponadto powinien pomóc mu żyć w niełatwych czasach, 

wskazując jednocześnie na możliwości rozwoju życia duchowego.  

Tym zadaniom usiłowali sprostać autorzy nowego Katechizmu Kościoła 

Katolickiego. Jego przygotowanie trwało wiele lat. Wysłuchano wielu sugestii, 

uwzględniono tysiące poprawek i wreszcie 11 października 1992 roku Jan Paweł II 

zatwierdził nowe historyczne dzieło Kościoła. W Polsce pierwsze wydanie nowego 

Katechizmu nastąpiło 27 października 1994 roku, po uzyskaniu zezwolenia Komisji Kurii 

Rzymskiej na drukowanie polskiego przekładu Katechizmu Kościoła Katolickiego. Nie 

zabrakło głosów krytyki, zarzucających pewne nieścisłości i błędy. Toteż już w 1998 

roku pojawiła się „Corrigenda”16, natomiast w 2002 roku ukazało się w Polsce II 

wydanie Katechizmu uwzględniające wszelkie poprawki zaistniałe od czasu pierwszego 

wydania. Drugie, poprawione wydanie Katechizmu Kościoła Katolickiego, poprzedza 

List Apostolski „Laetamur magnopere” Jana Pawła II, zatwierdzający i promulgujący 

typiczne wydanie łacińskie Katechizmu17. 

Zdaniem kardynała Josepha Ratzingera nowy Katechizm przedstawia organiczną 

wizję całości wiary katolickiej, którą czerpie z Pisma Świętego, tradycji Kościoła, 

inspirując się nauką Soboru Watykańskiego II. Jego specyfika polega na aktualności 

 
16 Katechizm Kościoła Katolickiego. Corrigenda. Poprawki naniesione przez Kongregację Nauki 

Wiary. Poznań 1998. 
17 Publikacja wydania typicznego Katechizmu Kościoła Katolickiego w języku łacińskim, kończy 

długi proces opracowywania Katechizmu zapoczątkowany w 1986 roku. Por. List Apostolski „Laetamur 

magnopere” Jana Pawła II, zatwierdzający i promulgujący typiczne wydanie łacińskie Katechizmu. W: 

KKK. Wydanie II poprawione. Poznań 2002. s. 7-9. 
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przypomnianej i ponownie przemyślanej prawdy18. Ponadto, co niezwykle istotne, 

nowy Katechizm jest odpowiedzią na oczekiwania duszpasterzy i wiernych na 

przewodnik, będący zarówno punktem odniesienia w katechezie, jak i syntezą wiary 

katolickiej, zgodnej z nauczaniem Soboru Watykańskiego II19. 

Dla zachowania porządku metodycznego pracy uznano za konieczne, by przed 

przystąpieniem do analizy określonych treści nowego Katechizmu pod względem jego 

pomocy w rozwoju życia duchowego, podkreślić jego wartość w dziejach Kościoła ze 

szczególnym uwzględnieniem ludzi żyjących współcześnie. W pierwszym rozdziale 

zostanie, zatem podjęta próba ukazania historii, pojęcia, funkcji katechizmu w życiu 

Kościoła oraz potrzeby powstania i znaczenia nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego 

dla współczesnego człowieka. Autor spróbuje wykazać, że to nowe dzieło Kościoła 

może skutecznie posłużyć w nowej ewangelizacji, szczególnie poprzez ukazanie 

możliwości rozwoju życia duchowego.  

1.  Historyczne uwarunkowania Katechizmu Kościoła Katolickiego 

Sytuacja ludzi przełomu XX i XXI wieku jest trudna do opisania. Obok postępu 

techniki, rozwoju kultury i sztuki można zauważyć także stopniowe zamykanie się 

człowieka na potrzeby innych. Obok nadmiernego bogactwa spotyka się zjawisko 

głodu, zaś obok wartości, które powinny stanowić podstawę życia i godności człowieka, 

ludzkie upodlenie. Po upadku ideologii komunistycznej problem moralny człowieka 

pojawił się w zupełnie innej postaci. Powszechna i wzrastająca niepewność w wierze, 

pomieszanie pojęć i niejasność samej wiary, a także fakt pojawienia się kilku 

katechizmów narodowych lub regionalnych, doprowadziły do powstania Katechizmu 

Kościoła Katolickiego. 

Jako jeden z pierwszych potrzebę taką dostrzegł Kardynał Bernard Law w 

trakcie obrad Nadzwyczajnego Synodu Biskupów w 1985 roku, zwołanego z okazji 20-

lecia Soboru Watykańskiego II. Powiedział on: „nasze nauczanie realizuje się w świecie, 

który staje się coraz bardziej jedną globalna wioską, młodzież z Bostonu, Leningradu i 

Santiago de Chile nosi jednakowe dżinsy i tańczy tę samą muzykę. Jeżeli zatem chcemy 

przekazywać faktycznie ducha i literę Soboru, musimy razem walczyć na tej samej 

 
18 Por. J. Ratzinger. Aktualność doktrynalna KKK. dz. cyt. s. 54.  
19 Por. Tamże. s. 48. 
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drodze, gdy nauczymy wiernych podstawowych prawd świętego skarbca wiary. 

Sugeruje się, więc powołanie specjalnej komisji kardynalskiej, która przygotowałaby 

pierwszy zarys Katechizmu Soborowego"20. 

Katechizm Kościoła Katolickiego podejmuje pytania: co winno się czynić? Dzięki 

czemu życie staje się sprawiedliwe? W jaki sposób można zapewnić sobie przyszłość, w 

której warto będzie żyć? Pytania o człowieka i o Boga przeplatają się w Katechizmie 

nieustannie. Wszelkie, bowiem kwestie dotyczące zasad moralnego postępowania 

mogą być rozpatrywane tylko wtedy, gdy punktem wyjścia będzie spojrzenie na 

Stwórcę objawionego w Chrystusie21. Toteż Katechizm pragnie uświadomić 

człowiekowi podstawowe zasady chrześcijaństwa, aby ten sam mógł nadać właściwy 

kierunek swojemu życiu. Nie stanowi, zatem przeszkody dla dalszego rozwoju teologii  

i świadomości wiary, ale pozwala uświadomić sobie, na jakim etapie rozwoju osoba się 

znajduje, otwierając przed ludźmi drogi właściwego, dalszego rozumienia wiary22. 

1.1.  Katechizm w życiu Kościoła 

Istota ludzka ma wolną wolę dokonania wyboru. Często jednak nie jest sama w 

stanie określić, czym jest wiara, na czym polega jej wyznawanie, jak uczestniczyć w 

życiu wspólnoty Kościoła, co czynić, by żyć godnie i w jaki sposób rozmawiać z Bogiem. 

W tym celu w Kościele katolickim istnieją katechizmy, mające pomóc człowiekowi żyć 

zgodnie z nauką Chrystusa. Historia ich powstawania i znaczenia na przestrzeni wieków 

jest niezwykle interesująca. Z tego też powodu, zanim uwaga zostanie skoncentrowana 

na nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego, warto przybliżyć pojęcie, funkcję i 

historię pochodzenia i tworzenia Katechizmów. Pozwoli to precyzyjniej umiejscowić 

nowy Katechizm w całej tradycji katechetycznej Kościoła, a następnie przyczyni się do 

precyzyjniejszej analizy jego struktury i treści.  

1.1.1.  Pojęcie i funkcja  

Etymologicznie „katechizm”, podobnie jak „katecheza” i „katechizować”, 

pochodzi z języka greckiego od słowa „katechein”, które było używane przez ludzi 

teatru i znaczyło „rozbrzmiewać”, „spowodować, aby coś rozbrzmiewało”, 

 
20 H. Moll. KKK jako narzędzie nowej ewangelizacji. Communio 14 (1994) 4. s. 19. 
21 Por. J. Ratzinger. Książka, która czerpie z doświadczenia Kościoła wszystkich wieków. 

Przemówienie w czasie konferencji prasowej z dnia 9.12.1992. ORpol 14 (1993) 2. s. 12-13; J. Gajda. 

Czym jest Katechizm? W: Depozyt wiary. Opolska promocja KKK. Red. P. Morciniec. Opole 1995. s. 7-

17. 
22 Por. A. Zuberbier. Katechizm Kościoła posoborowego. Więź. 36 (1993) 7. s. 15. 
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„wywoływać echo”. W Nowym Testamencie pojawiło się w znaczeniu figuratywnym 

„pouczać ustnie”, „nauczać doniosłym głosem”23. W dziejach katechezy Kościoła. 

Katechizm „oznaczał zarówno podręcznik, książkę zawierającą syntetyczny i całościowy 

wykład nauki chrześcijańskiej, jak i szczególną formę katechezy"24. Od końca XX wieku 

przeważa rozumienie katechizmu ujmujące go jako podręcznika zawierającego 

całościowy wykład nauki chrześcijańskiej.  

Postępując dalej w określaniu, czym jest katechizm, należy wskazać na trzy jego 

cele. Pierwszym z nich jest przekazywanie podstawowych informacji dotyczących 

chrześcijaństwa. Katechizmy tego typu są przeznaczone dla początkujących, jeśli chodzi 

o zainteresowania chrześcijaństwem. Mają one za zadanie pouczenie o 

chrześcijaństwie, prowadzenie ku wierze i inicjację życia wiary. Przygotowane w 

Kościele są skierowane na zewnątrz, napisane prostym językiem, zawierają tylko 

najistotniejsze prawdy związane z życiem wierzących25. 

Drugim celem katechizmów jest przekazanie szerszej wiedzy religijnej. Do ich 

adresatów należą osoby wierzące, których wiara wymaga jeszcze znacznego 

pogłębienia. Zadaniem ich jest prowadzenie do pełniejszego zrozumienia misterium 

chrześcijaństwa i głębszego życia jego prawdami. Styl, język oraz zagadnienia w nich 

poruszane są uzależnione od stopnia dojrzałości religijnej i potrzeb katechizowanych. 

Trzecim celem katechizmów jest całościowe, organiczne i możliwie najpełniejsze 

wyrażenie wiary Kościoła. Do tej grupy należy właśnie Katechizm Kościoła Katolickiego, 

który jest zbiorem prawd wiary i wskazań moralnych, oświecających życie 

chrześcijanina26.  

Podstawową funkcję katechizmu podał Jan Paweł II w Konstytucji apostolskiej 

„Fidei depositum”. Według niego katechizm powinien w sposób wierny i 

metodologicznie uporządkowany ukazać nauczanie Pisma Świętego, Tradycji, 

Nauczycielskiego Urzędu Kościoła, i dziedzictwa duchowego Ojców, doktorów i 

świętych. Celem takiego nauczania ma być przybliżenie ludziom chrześcijańskiego 

misterium i pomoc w rozwoju życia wiary. Katechizm powinien uwzględniać zarówno 

 
23 Por. M. Napieralski. O Nowym Katechizmie. Poznań 1994. s. 13. Słowo „katechein” w Nowym 

Testamencie występuje na przykład wtedy, gdy Żyd Apollos nauczał tego, co dotyczyło Jezusa (Dz 18, 

25). Ponadto, gdy dostojnemu Teofilowi udzielono nauk (Łk 1, 4), a także gdy święty Paweł pouczał 

innych (1 Kor 14, 19). 
24 R. Murawski. Katechizm w nauczaniu Kościoła – jego funkcja i historia. W: Wprowadzenie. dz. 

cyt. s. 109; M Rusecki. Wstęp. W: KKK – Wprowadzenie. dz. cyt. s. 5-7. 
25 Por. M. Napieralski. O Nowym Katechizmie. dz. cyt. s. 9. 
26 Por. Tamże. s. 10-11. 
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wyjaśnienia nauki, jakie dokonały się w historii, jak również wskazania odnoszące się 

do aktualnych sytuacji i problemów, specyficznych dla czasów, w których ukazuje się 

dany katechizm27. Pomoże to w wiernym naśladowaniu Jezusa, żyjąc zgodnie z Bożymi 

przykazaniami28. 

1.1.2.  Historia 

Początków katechizmu należałoby szukać już w czasach apostolskich Kościół w 

tym czasie usiłował spisać swoją naukę, czego przykładem są księgi Nowego 

Testamentu. Próbowano treść nauczania Chrystusa wyrazić w krótszej formie za 

pomocą tzw. „formuł wiary". Zawierając streszczenie pierwotnej katechezy, oddawały 

one rdzeń chrześcijańskiego orędzia. Najbardziej znaną jest Pawłowa formuła wiary (l 

Kor l5, 3-5)29. 

Pierwsze systematyczne ujecie prawd wiary można odnaleźć w Liście do 

Hebrajczyków (6, 1-2). Autor listu wymienia sześć tematów wchodzących w zakres 

katechezy przed chrztem, a są to: zerwanie z uczynkami martwymi, wiara w Boga, 

nauka o chrzcie, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i sądzie wiecznym. Według 

arcybiskupa Henryka Muszyńskiego tekst ten można nazwać katechizmem apostolskim 

Kościoła pierwotnego, gdyż zawiera systematyczny wykład nauki apostolskiej30. 

Z czasów apostolskich pochodzi również dzieło „Didache", zwane „Nauczaniem 

Apostołów”, które zostało opracowane w Syrii pod koniec I wieku. Zawiera ono 

pouczenia katechetyczno-moralne, dotyczące dwóch dróg człowieka, życia i śmierci. 

Stanowi przewodnik dla tych, którzy wybrali drogę życia, zamieszczając wskazania 

odnośnie do przygotowania się do przyjęcia chrztu świętego31.  

Na przełomie II i III wieku katechezy przyjmują formę katechumenatu, a 

nauczanie katechetyczne koncentruje się wokół Symbolu Apostolskiego. W 

starożytności chrześcijańskiej na oznaczenie nauczania chrześcijańskiego używano 

terminu „katecheza" (od słowa katechein). Od V wieku termin ten zostaje wyparty 

 
27 Por. FD 3. 
28 Por. Jan Paweł II. Nowy Katechizm w głoszeniu orędzia zbawienia. Przemówienie przed 

niedzielną modlitwa „Anioł Pański” z dnia 6.12.1992. W: Powstanie i znaczenie KKK w wypowiedziach 

papieża Jana Pawła II i kardynała J. Ratzingera. Red. J. Królikowski. Poznań 1997. s. 44.  
29 Por. R. Murawski. Katechizm w nauczaniu. dz. cyt. s. 109. O historii katechezy, jej tradycji 

kościelnej oraz samym terminie katecheza zob. P. Nitecki. Katechizm i jego miejsce w nauczaniu 

Kościoła. CTh 65 (1995) 2. s. 9-20. 
30 Por. H. Muszyński. Fundamentalne prawdy Katechizmu apostolskiego według Hbr 6, 1-2. Studia 

pelplińskie 1997. s. 237-262. 
31 Por. M. Napieralski. O Nowym. dz. cyt. s. 14. 
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przez takie określenia jak nauczanie, wykład wiary, nauka chrześcijańska. Na uwagę w 

tym okresie zasługują szczególnie dwa katechizmy. Pierwszy „De catechizandis 

rudibus”, opracowany pod koniec V wieku przez Augustyna, a przeznaczony do 

nauczania dorosłych i drugi „Disputatio puerorum per interrogationes et responsiones”, 

napisany około IX wieku i przypisywany Alkuinowi. Dzieło to obejmuje zagadnienie 

stworzenia świata, człowieka, a także nauczanie o aniołach i imionach Bożych. Zawiera 

także omówienie historii zbawienia, doktryny wiary i sakramentów oraz „Credo” i 

„Pater noster”32. 

Podobne treści można odnaleźć w anonimowym katechizmie z Weissenburga, 

pochodzącym także z IX wieku. Autor zestawia w nim modlitwę Pańską z komentarzem, 

katalog grzechów, atanazjański symbol wiary i hymn mszalny „Gloria”. Natomiast u 

Honoriusza z Autun można zaobserwować próbę połączenia wykładu prawd 

katechizmowych z metodą polegającą na pytaniach i odpowiedziach. 

 Analogiczną próbę podjął na początku XII wieku Hugon ze Świętego Wiktora w 

dziele „De quinque septenis seu septenaris”. Zestawia w nim tak zwany element pięciu 

siódemek, polegający na połączeniu wykładu siedmiu grzechów głównych, siedmiu 

próśb „Pater noster”, siedmiu darów Ducha Świętego, siedmiu cnót i siedmiu 

błogosławieństw. Wielkim wkładem autorów tych dwu katechizmów w precyzowanie 

się struktury katechizmu w historii, było dokonanie syntezy doktryny chrześcijańskiej, 

która do tej pory spisywana była w osobnych traktatach. Na tej podstawie powstawały 

następne katechizmy XIII i XIV wieku 33. 

W średniowieczu uwidacznia się czterostopniowy schemat katechezy quid 

credendum (w co należy wierzyć), quid potendum (o co prosić), quid faciendum et 

fugiendum (co czynić i czego unikać), quid sperandum (w czym mieć nadzieję). Schemat 

ten będzie w przyszłości wyznaczał strukturę katechizmów. 

Najprawdopodobniej termin „katechizm" został użyty po raz pierwszy w epoce 

karolińskiej, o czym świadczą obrzędowe teksty mówiące o nauczaniu katechizmu. W 

wieku XIV można spotykać się ze słowem „katechizm" na oznaczenie książki (m. in. 

 
32 Por. Tamże. s. 14. 
33 Można tutaj wymienić między innymi: „Speculum Ecclesiae”, Edmunda z Abingdon, „Sommele 

Roi” Wawrzyńca, „Floretus” przypisywany świętemu Bernardowi z Clairvaux. Por. M. Rusiecki. 

Katechizm. W: EK Tom VIII. Red. A. Szostek i inni. Lublin 2000. Kol. 1039. 
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arcybiskupa J. Thoresby - „Lay Folks Catechism"). Od XVI wieku używano go wyłącznie 

dla oznaczenia książki34.  

W XV wieku na uwagę zasługują katechizmy J. Gersona. Pierwszy: „L`Abc des 

simples gens de très grande utilité et profit”, przeznaczony dla dzieci, napisany 1492 

roku i drugi uzupełniający go, zatytułowany: „Tractatus de trahendis ad Christum 

parvulis”. W tym samym czasie w Niemczech dużą popularnością cieszył się 

„Christenspiegel” Dedericha, zaś we Włoszech „Libretto della doctrina christiana”, 

wyjaśniający dekalog, Apostolski skład wiary, sakramenty, cnoty, modlitwę Pańską i 

błogosławieństwa. Z kolei w dobie Soboru Trydenckiego, gdy wzrastała polemika z 

protestantami, pojawiła się znaczna ilość katechizmów, między innymi katechizmy  

J. Groppera w 1550 roku, biskupa M. Heldinga z tego samego roku i G. Wiceliusza z 

1560 roku35. 

Na rozwoju idei katechizmu duże piętno wycisnął Marcin Luter. Chciał, by 

zasady nowego odłamu chrześcijaństwa dotarły szybko do nowych wyznawców. W ten 

sposób narodziła się idea katechizmu jako podręcznika, zbioru tez, Wyznania Wiary, 

które każdy umiejący czytać mógł osobiście przestudiować. Dlatego w 1529 roku 

opublikował swój „Katechizm niemiecki”, jako wykład wiary Kościoła protestanckiego. 

Jego „Mały Katechizm” składał się z pięciu części dotyczących przykazań, Apostolskiego 

wyznania wiary, Ojcze nasz, chrztu i wieczerzy Pańskiej, natomiast „Wielki Katechizm”, 

wystawiony w 1528 roku w kościele w Wittenberdze z trzech części odnośnie do 

dziesięciu przykazań, Wyznania Wiary i Ojcze nasz. Później dodano do niego 

wyjaśnienia chrztu i wieczerzy Pańskiej. Luter zawarł w nim podstawowe założenia 

reformacji, odnoszące się do pojęcia koncepcji usprawiedliwienia przez wiarę, 

wezwania nawrotu do pierwotnego chrześcijaństwa, odrzucenia autorytetu papieża, 

wykładu specyficznej teorii odnośnie do nauki o sakramentach i liturgii. Uważał, że jego 

książki (katechezy) z 1529 roku powinny stanowić normę wiary i wyznaczać treść 

religijnego nauczania36. 

Innym, ważnym katechizmem reformacji XVI wieku, obok katechizmu M. Lutra, 

był „Katechizm Heidelberski”, nazywany również „Katechizmem Palatynatu”, gdyż 

został napisany na polecenie elektora Palatynatu Reńskiego i opublikowany w 1563 

 
34 Por. R. Murawski. Katechizm w nauczaniu. dz. cyt. s. 110. 
35 Por. M. Rusiecki. Katechizm. W: EK. Tom VIII. dz. cyt. Kol. 1040. 
36 Por. R. Murawski. Katechizm w nauczaniu. dz. cyt. s. 110-111; M. Napieralski. O Nowym. dz. 

cyt. s. 13-14; H. Mol. KKK jako narzędzie nowej ewangelizacji. dz. cyt. s. 26. 
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roku. Jego autorami są: K. Olevianus, uczeń Kalwina i Z. Ursinus, uczeń Melanchtona. 

Posiada trójczłonową strukturę obejmującą zagadnienia niedoli człowieka, zbawienia i 

wdzięczności Bogu. Przełożony na 40 języków, do dzisiaj uważany jest za podstawowe 

pismo symboliczne streszczające teologię reformacji. Pierwsza polska edycja tego 

dzieła miała miejsce w Krakowie w 1564 roku (w przekładzie A. Prażmowskiego) pod 

tytułem: „Katechizm większy”37. 

Na odpowiedź ze strony Kościoła Katolickiego nie trzeba było długo czekać. Już 

w 1533 roku powstał katechizm G. Witzla, a następnie znane w całym Kościele 

katechizmy: świętego Piotra Kanizjusza (1555-59), świętego Roberta Bellarmina (1597-

98) i „Katechizm Rzymski” opracowany na polecenie Soboru Trydenckiego (1566)38. Ze 

względu na duży zasięg oddziaływania, szczególne znaczenie miał katechizm świętego 

Piotra Kanizjusza: „Catechismus maior. Summa doctrinae christianae” z 1555, 

„Catechismus minimus” z 1556 i „Parvus catechismus catholicorum” z 1558. Ten ostatni 

składał się on z dwóch części: „De sapientia christiana” oraz „De iustitia christiana”. 

Pierwsza część dotyczyła nauki o wierze, i nadziei, Ojcze nasz, i Zdrowaś Maryjo, 

Apostolskiego składu wiary, przykazań i sakramentów. Druga natomiast wyjaśniała, na 

czym polegają dobre i złe czyny, mówiąc o cnotach, darach Ducha Świętego  

i rzeczach ostatecznych. Katechizm ten wzorował się na katechizmach Groppera, 

Wiceliusza i Heldinga, natomiast na jego podstawie powstał w 1569 „Opus 

catechisticum” oraz inne katechizmy tego okresu (między innymi E. Augera i J. 

Romano)39.  

„Katechizm Rzymski” napisany na polecenie ojców Soboru Trydenckiego, został 

opracowany przez komisję pod przewodnictwem świętego Karola Boromeusza i 

zaaprobowany przez papieża Piusa V. Stanowił on podstawowe dzieło nowożytnej 

katechezy, które cechowało się autorytetem i urzędowym charakterem, jakiego nie 

miały inne katechizmy. Zawiera wykładnię wiary chrześcijańskiej, która bazowała na 

połączeniu nadziei chrześcijańskiej i zbawczego planu Boga. Składa się z czterech 

działów, obejmujących całość życia chrześcijańskiego. Omawia zagadnienia dotyczące 

 
37 Por. S. Napiórkowski. Heidelberski Katechizm. W: EK. Tom VI. Red. S. Fita i inni. Lublin 1993. 

Kol. 631. 
38„Catechismus ex Decreto Concilii Tridentini ad Parochos” zwany również Katechizmem Soboru 

Trydenckiego był tłumaczony na wiele języków świata i zalecany przez papieży. Stanowił jeden 

z ważniejszych dokumentów Kościoła i podstawę do opracowań innych katechizmów. Por. M. Rusecki. 

KKK – wprowadzenie. dz. cyt. s. 5; M. Napieralski. O Nowym. dz. cyt. s. 15. 
39 Por. M. Rusiecki. Katechizm. W: EK. Tom VIII. dz. cyt. Kol. 1040-1041. 
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wiary, sakramentów, przykazań, a kończy się częścią o modlitwie40. Drukiem ukazał się 

w 1566 roku.  

W Polsce pierwsze tłumaczenie ukazało się w Krakowie w 1568 roku, 

przełożone z łacińskiego przez W. Kuczborskiego na polecenie kardynała S. Hozjusza. 

Polski tytuł to: „Katechizm albo nauka wiary i pobożności chrześcijańskiej, według 

uchwały Trydenckiego Concilium przez uczonych a bogobojnych ludzi zebrana i 

spisana”. Zostało ono uwspółcześnione w 1789 roku przez T. Bielskiego oraz w 1880 

przez J. Krukowskiego. Katechizm ten stanowił podstawę do kształtowania religijności, 

ale zbyt słabo uwzględniał potrzebę dawania świadectwa życia chrześcijańskiego41.  

Również w Polsce powstały inne katechizmy w duchu Soboru Trydenckiego. 

Autorem pierwszego z nich był Stanisław Hozjusz. W „Confessio catholicae fidei 

christiana” (Kraków 1553), omawia on kolejno podstawy religii chrześcijańskiej zawarte 

w „Credo”, sakramenty, modlitwę Pańską, przykazanie miłości Boga i bliźniego, traktuje 

także o przymiotach Kościoła, omawia święta kościelne, kult świętych i obrzędy, mówi 

o roli soboru powszechnego, sukcesji apostolskiej, biskupów oraz tajemnicy 

Eucharystii. W tym samym wieku powstają jeszcze dwa inne katechizmy: „Nauka 

prawdziwego chrześcijanina”, B. Herbesta oraz „Katechizm albo wizerunek prawej 

wiary chrześcijańskiej” biskupa M. Białobrzeskiego. Herbest dzieli swój katechizm na 

trzy części: wiara, nadzieja i miłość, zaś biskup Białobrzeski na cztery: przykazania, 

wiara, modlitwa, sakramenty. Mówiąc o powstających i znanych katechizmach w 

Polsce należy wspomnieć „Katechizm Kościoła powszechnego”, autorstwa H. 

Powodowskiego z 1577 roku. Składa się on z trzech części dotyczących wiary, nadziei i 

miłości oraz grzechów, cnót i darów Ducha Świętego. Całość zamyka się w 149 

pytaniach i odpowiedziach42. 

W katechizmach tego okresu dominuje dążenie wykładu konstytutywnych 

elementów wiary chrześcijańskiej. Dopiero w wiekach późniejszych zaakcentowane 

zostały etyczne aspekty katolickiej wiary. Połączenie tych obu podstawowych 

 
40 Por. P. Chiappa. KKK a nowożytna tradycja katechetyczna. Communio 14 (1994) 4. s. 96-97. 

Autor podaje także różnice zachodzące pomiędzy katechizmem rzymskim a innymi katechizmami. 

Podkreśla wielką liczbę katechizmów powstających w tym czasie. Docenia katechizm Roberta 

Bellarmina, ważny i szeroko stosowany w tym czasie; R. Lanzetti. KKK a Katechizm rzymski. W: 

Wprowadzenie. dz. cyt. s. 89-94. 
41 Por. M. Rusiecki. Katechizm. W: EK. Tom. VIII. dz. cyt. Kol. 1053-1054. 
42 Por. Tamże. Kol. 1041. 
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elementów nastąpiło jednak dopiero na początku XX wieku w opierającym się na 

Katechizmie Rzymskim, Katechizmie Piusa X43.  

Wymienione szesnastowieczne Katechizmy, przetrwały aż do roku 1847, kiedy 

to zostały wyparte przez neoscholastyczny model katechizmu opracowany przez J. 

Deharba44. Do tego czasu już w XVII wieku powstawały liczne opracowania 

katechizmów Gersona, Bellarmina czy Ledesmy. Owe adaptacje miały służyć jako 

katechizmy lokalne (diecezjalne) lub misyjne, podobnie jak powstały w XVII wieku 

katechizm świętego Jana Eudesa. W tym wieku powstawały nadal katechizmy lokalne 

uwzględniające już coraz to nowe kręgi adresatów: dla dzieci komunijnych, 

bierzmowanych, dorosłych. Zapoczątkowały one typ katechizmu apologetyczno-

dogmatycznego, w którym widziano normę dla nauczania katechetycznego. W Polsce 

tego okresu powstały: „Katechizm albo nauka chrześcijańska” J. Marchantiusa (Kraków 

1648), „Katechizm katolicki” (Kraków 1684), P. Grocholickiego oraz „Katechizm” (Oliwa 

1694) F. Kuszyńskiego45.  

Można zapytać, o przyczyny tak owocnej twórczości katechetycznej w tym 

okresie. Roman Murawski wymienia wśród nich: wprowadzenie w całym Kościele 

katechizacji dzieci i młodzieży, ignorancja religijna ludu chrześcijańskiego, obrona wiary 

i związane z nią dyskusje, a także kontrowersje oraz zwiększenie przez Sobór Trydencki 

uprawnień biskupów diecezjalnych46. 

Pod koniec XVIII wieku zaznaczyła się tendencja do ujednolicenia katechizmów 

dla całego kraju. Pierwsze tego typu próby powstały w Austrii za rządów Marii Teresy 

(1777 Einheitskatechismus), i we Francji za czasów Napoleona Bonaparte (1806 

Catechisme Imperial). Zadaniem ich nie było jednak samo formowanie treści 

religijnych, ale kształtowanie postawy posłuszeństwa wobec cesarza. W XIX wieku 

powstawały jednolite katechizmy dla całych krajów lub grup religijnych. Przykładem są 

tutaj katechizmy dla małych dzieci opracowane między innymi w Austrii, Szwajcarii, 

Portugalii, Hiszpanii i we Włoszech. Sugestię ujednolicenia katechizmu zaproponował 

Sobór Watykański I, zlecając Stolicy Apostolskiej opracowanie jednolitego katechizmu. 

Idea ta odżywała wielokrotnie w latach późniejszych, także podczas obrad Soboru 

 
43 Por. P. Chiappa. KKK a nowożytna tradycja katechetyczna. dz. cyt. s. 96-97. 
44 Por. R. Murawski. Geneza i założenia KKK. Seminare. Poszukiwania naukowo – pastoralne. 

Kraków – Ląd – Łódź 1994. s. 37. 
45 Por. M. Rusiecki. Katechizm. dz. cyt. Kol. 1042-1044. 
46 Por. R. Murawski. Katechizm w nauczaniu. dz. cyt. s. 112. 
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Watykańskiego II i Synodu Biskupów w 1977, który był poświęcony sprawom 

katechezy47.  

Do najbardziej znanych katechizmów w Polsce tego okresu należą: „Katechizm 

albo krótkie zebranie nauki chrześcijańskiej przez pytania i odpowiedzi według 

porządku katechizmu świętego Concilium Trydenckiego podane” (Kraków 1714), 

autorstwa K. Szymbeka, „Katechizm albo nauka o wierze, nadziei, miłości, 

sakramentach i powinnościach sprawiedliwości chrześcijańskiej” (Wilno 1733), 

Tomasza Łąckiego, a także „Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, przykazaniach 

boskich i kościelnych, o modlitwie Pańskiej i sakramentach na trzy części podzielone” 

(Kalisz 1780), Michała Wicherta. Natomiast w wieku XIX w Polsce popularne były 

„Katechizm mniejszy i większy” J. Albertrandiego, „Katechizm dla dzieci wiejskich ku 

parochów wygodzie spisany” biskupa M. Korczyńskiego oraz tłumaczone na język polski 

katechizmy zagraniczne, na przykład przetłumaczony przez A. Szelewskiego w 1855 

roku „Katechizm rzymskokatolicki dla użytku szkół ludowych” J. Deharba48. 

W tym czasie powstały między innymi katechizm Piusa X: „Compendio della 

dotrina christiana”, napisany w 1905, a wydany drukiem w 1912 roku. Początkowo 

przeznaczony dla diecezji rzymskiej, potem dla całych Włoch, miał się rozpowszechnić 

w całym Kościele. Składał się z trzech części poświęconych zagadnieniom wiary, 

przykazań i łaski, ujętych w 433 pytania i odpowiedzi; pomimo wielu przekładów nie 

został w pełni uznany i przyjęty. Innym, jednolitym dla całego Kościoła katechizmem 

był „Catechismus catholicus”, P. Gasparriego z 1934 roku. Składał się z trzech części 

przeznaczonych kolejno dla dzieci pierwszokomunijnych, młodzieży i dorosłych. 

Ostatnia część obejmowała 595 pytań i odpowiedzi, a także wypowiedzi soborów 

powszechnych, papieży i ojców Kościoła objaśniające niektóre zagadnienia49.  

Wiek XX w historii katechizmów odznacza się zetknięciem dwóch trendów. 

Pierwszy, podporządkowywał całą katechezę katechizmom, zaś drugi ograniczał treść 

katechizmu do minimum. Powodowało to, że katechizm albo ujmował całą historię, 

biblijną, liturgię, hagiografię, zachowując swoją strukturę, albo stanowił streszczenie 

katechezy wyprowadzone indukcyjnie z materiału poglądowego. To drugie rozwiązanie 

 
47 Por. Tamże. s. 113.  
48 Por. M. Rusiecki. Katechizm. dz. cyt. Kol. 1043-1045. 
49 Por. Tamże. Kol. 1046; A. Amato. Il catechismo nella storia della Chiesa. Un sintetico sguardo 

storico.  

W: Catechismo. dz. cyt. s. 555-556. 
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znalazło swoją realizację w „Katechizmie rzymskim”, wydanym w 1927 roku we 

Lwowie. Katechizm ten zawiera prawdy wiary przedstawione w formie pytań i 

odpowiedzi, a pytania katechizmowe stanowią jedynie ich podsumowanie50. 

Warto jeszcze wspomnieć o zmienionym na przełomie XIX i XX wieku 

katechizmie Deharbe`a. Zmiany tej dokonał J. Linden. Dotyczyła ona oddzielenia od 

treści katechezy tekstów biblijnych, wysuwając na pierwsze miejsce jej znaczenie 

teologiczne. Katechizm ten ponownie przepracowany w 1925 roku przyjął nazwę 

„Einheitskatechismus”. Nowe tendencje psychologiczno – pedagogiczne, spowodowały 

ponowną redakcję tego dokumentu w 1938 roku przez F. Tilmanna  

i F. Schreibmayer`a, by uczynić go bardziej przystępnym i przydatnym w 

duszpasterstwie. Po akceptacji Komisji Episkopatu Niemiec w 1952 roku wydano 

„Katolischer Katechismus”. Składał się on z czterech części o Bogu i odkupieniu, o 

Kościele i sakramentach, o życiu według przykazań Bożych i o rzeczach ostatecznych. 

Przyczynił się do opracowania w 1947 roku katechizmu we Francji. „Catéchisme à 

l`usage des diocèses de France“ (przygotowany przez A. Boyer i Ch. Quinet’a), 

składającego się z trzech części dotyczących prawd, których nauczył Jezus, pomocy, 

które przygotował i przykazań, które pozostawił. Wzorował się na nim „Katechizm 

katolickiego dziecka polskiego”, powstały w 1957 roku51. 

Z kolei w Holandii na życzenie tamtejszego Episkopatu powstał w 1966 roku 

Katechizm holenderski, którego autorami są P. Schoonenberg i E. Schillebeeckx. Idea 

tego katechizmu zrodziła się już w 1962 roku, jednakże po uwzględnieniu wielu uwag i 

sugestii, a także wskazań Soboru Watykańskiego II, został wydany w 1966 roku 

wzbudzając zainteresowanie w samej Holandii i poza jej granicami. Mimo wielu 

przychylnych opinii, pojawiły się również głosy krytyki, które w konsekwencji 

doprowadziły, do ogłoszenia przez komisję kardynalską deklaracji, w której zaleciła 

pełniejsze wyjaśnienie i uzupełnienie niektórych kwestii zawartych w katechizmie. 

„Katechizm holenderski” prezentując nowy model katechezy, interpretuje prawdy 

wiary w ich kontekście historycznym i środowiskowym, umiejscawiając je we 

współczesnym świecie. Przyczynia się przez to do ukazania nowego typu katechezy, 

 
50 Por. M. Rusiecki. Katechizm. dz. cyt. Kol. 1046; A. Amato. Il Catechismo nella storia della 

Chiesa. Un sintetico sguardo storico. dz. cyt. s. 556. 
51 Por. M. Rusiecki. Katechizm. dz. cyt. Kol. 1046-1047. 
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która bardziej odpowiada egzystencjalnemu sposobowi myślenia współczesnego 

człowieka52. 

W tym czasie można jednak zauważyć pewien kryzys katechizmów53. W okresie 

kształtowania się nauki Soboru Watykańskiego II w poszczególnych krajach zaczęto 

odchodzić od ogólnej i zbyt schematycznej, a przez to mało pogłębionej nauki 

katechizmowej. Zwrócono uwagę na brak dostatecznych uzasadnień katechizmowego 

nauczania. Zaczęto tworzyć nowe katechizmy uwzględniające potrzeby współczesnego 

człowieka oraz zmiany, jakie dokonały się i wciąż się dokonują w ludzkiej mentalności, 

kulturze i historii. Powstały katechizmy dla dorosłych jak na przykład „Katolicki 

Katechizm dla dorosłych. Wyznanie wiary Kościoła” (Poznań 1987), a przetłumaczony 

na zlecenie Konferencji Episkopatu Polski (z katechizmu niemieckiego „Katholischer 

Erwachsenen – Katechizmus der Kirche – Herausgegeben von der Deutschen 

Bischofskonferenz”). Ukazały się również katechizmy dla młodzieży, chociażby: „Non di 

solo pane” z 1979 roku oraz materiały katechetyczne dla dzieci wydawane przez M. 

Majewskiego, E. Materskiego i J. Charytańskiego, „Bóg  z nami”, „Spotkania z Bogiem” 

z 1984 roku, a także współcześnie przeredagowany i wznowiony w 1995 roku 

katechizm „Nauka Boża”  W. Zaleskiego54. 

Pomimo przezwyciężenia stagnacji w tworzeniu nowych katechizmów 

uwzględniających potrzeby współczesnego człowieka, Jan Paweł II w adhortacji 

„Catechesi tradendae”, z 16 października 1979 roku, dał wyraz zaniepokojeniu Kościoła 

o integralność przekazu i wierność nauce Chrystusa. Papież pisze między innymi: „aby 

danina jego wiary była doskonała, każdy z uczniów Jezusa ma prawo otrzymać słowo 

wiary, pełne i całkowite w swej ostrości i sile, nie może być ono okaleczone, 

zafałszowane lub zubożone”55. Sugestia ta, mimo, że została zauważona znacznie 

wcześniej, dojrzała dopiero na nadzwyczajnym Synodzie Biskupów w 1985 roku. 

Biskupi zgodnie stwierdzili, ze istnieje uzasadniona potrzeba opublikowania 

 
52 Zarzuty dotyczyły przede wszystkim braku całościowego ujęcia wiary i jej obiektywnego 

przedstawienia. Poprawki dotyczyły między innymi: zagadnienia stworzenia aniołów i duszy ludzkiej, 

grzechu pierworodnego, dziewiczego poczęcia Jezusa, ofiary krzyżowej, Eucharystii, nieomylności 

papieża, kapłaństwa powszechnego i hierarchicznego oraz niektórych zagadnień dogmatycznych i 

moralnych. Por. H. Wrońska. Holenderski Katechizm. W: EK. Tom. VI. dz. cyt. Kol. 1148-1149; A. 

Amato. Il catechismo nella storia della Chiesa. dz. cyt. s. 556-559. 
53 Por. J. Ratzinger. Przekazywanie i źródła wiary. Konferencja wygłoszona w katedrze Notre Dame 

w Paryżu dnia 15.01.1983 roku. W: Powstanie. dz. cyt. s. 67-74. 
54 Por. M. Rusecki. Wstęp. dz. cyt. s. 5-6; E. Kasjaniuk. Katechizm po Soborze Watykańskim II. W: 

EK. Tom VIII. dz. cyt. Kol. 1047-1048. 
55 CT 30. 
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„Katechizmu Soboru Watykańskiego II”, nazwanego później „Katechizmem Kościoła 

Katolickiego”.  

1.2.  Potrzeba opracowania Katechizmu Kościoła Katolickiego 

Próbując uzasadnić potrzebę opracowania Katechizmu Kościoła Katolickiego, 

należy cofnąć się do dnia 25 stycznia 1959 roku, kiedy to papież Jan XXIII, ogłosił 

kardynałom zamiar zwołania Soboru Powszechnego. W dniu 17 maja 1959 roku 

powołano komisję, na czele, której stanął ówczesny sekretarz stanu kardynał D. 

Tardini. Zadaniem komisji było nawiązanie kontaktów z episkopatami całego świata, a 

także dykasteriami Kurii Rzymskiej i uniwersytetami katolickimi w celu zebrania sugestii 

i rad odnośnie do przyszłego Soboru. Do Rzymu napłynęło 2150 odpowiedzi, z czego 

ponad 100 dotyczyło potrzeby opracowania nowego katechizmu56.  

Sprawą katechizacji zajęła się VI Podkomisja Świętej Kongregacji do spraw 

Soboru, która w oparciu o wypowiedzi ojców wyraziła wolę opracowania „Catechismus 

Fons”. Katechizm ten miał zawierać prawdy, które powinny znaleźć się w przyszłym 

katechizmie całego Kościoła oraz argumenty je potwierdzające. Jednakże Centralna 

Komisja Przygotowawcza Vaticanum II, przejmując materiał wypracowany przez 

Podkomisję, odeszła od pomysłu wydania „Catechismus Fons”, na rzecz dyrektorium57.  

Pierwszym zrealizowanym pomysłem stworzenia katechizmu był powstały w 

1966 roku Katechizm Holenderski. Jego powstanie przyczyniło się do ożywienia 

dyskusji na temat powstania katechizmu dla całego Kościoła Katolickiego. Taką sugestie 

wysunął w czasie debat na temat błędów Katechizmu Holenderskiego kardynał Ch. 

Journet. Idea publikacji katechizmu towarzyszyła również obradom Synodu Biskupów 

w 1967 roku. Obrady koncentrowały się wokół niepokojących zjawisk nasilających się w 

Kościele oraz coraz szerszego problemu ateizmu. Jednakże ostatecznie ojcowie 

synodalni ograniczyli się do zobowiązania podjęcia prac nad dyrektorium, które zostało 

zaprezentowane w czasie kolejnego Synodu w 1974 roku. Wydanie „Directorium 

 
56 Pomysły dotyczące nowego katechizmu były jednak różne. Najwięcej sugestii wskazywało, że 

Katechizm powinien być napisany na wzór katechizmu trydenckiego, inne katechizmu powszechnego 

składającego się z dwóch lub trzech tomów, jeszcze inne małego katechizmu. Por. M. Napieralski. KKK 

od idei do publikacji. HD 64 (1995) 1. s. 42-43; G. Kusz. Dlaczego Katechizm? Ogólna prezentacja 

KKK. W: Depozyt. dz. cyt. s. 19-25. 
57 Por. M. Napieralski. KKK od idei do publikacji. dz. cyt. s. 43-44. Na temat kalendarza prac 

związanych z powstawaniem Katechizmu Kościoła Katolickiego por. także L. Pacomio. Storia e struttura 

del Catechismo. W: Catechismo. dz. cyt. s. 564-565. 
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Catechetisticum Generale”, spowodowało na jakiś czas zamknięcie rozmów na temat 

powstania nowego katechizmu. 

Ponownie powrócono jednak do kwestii powstania nowego katechizmu już 

podczas XI Zgromadzenia Ogólnego 15 października 1977 roku, podczas 

podsumowywania wyników dyskusji prowadzonych przez biskupów obecnych na 

synodzie. Jednakże i tym razem pomysł stworzenia nowego katechizmu upadł. Dopiero 

podczas obrad Synodu w 1985 roku idea powstania nowego katechizmu w pełni 

dojrzała i natrafiła na pozytywny odbiór ojców synodalnych58. 

Dla jej zrealizowania Ojciec Święty Jan Paweł II w dniu 10 lipca 1986 roku 

powołał komisję złożoną z dwunastu biskupów i kardynałów, z najważniejszych 

urzędów Kurii, jak również reprezentujących wielkie obszary kulturowe Kościoła 

Katolickiego59.  

Pierwsza oficjalna sesja komisji miała miejsce w listopadzie 1986 roku. Papież w 

swym przemówieniu, tak sformułował cele pracy powołanej przez siebie Komisji: 

„Katechizm, do którego opracowania zostaliście powołani, włącza się w nurt wielkiej 

tradycji Kościoła nie po to, by zająć miejsce katechizmów lokalnych, lecz by stać się dla 

nich punktem odniesienia. Nie chce być, zatem narzędziem powierzchownego 

ujednolicenia, ale ważną pomocą w zagwarantowaniu jedności w wierze”60.  

Podstawowym zadaniem Komisji było przyjęcie głównych kierunków prac 

redakcyjnych. W tych pracach można wyodrębnić trzy zasadnicze fazy. Pierwsza 

polegała na wypracowaniu tak zwanego zeszytu zobowiązań, zawierającego punkty 

odniesienia, pomocne w realizacji Katechizmu. Druga faza dotyczyła redagowania 

projektu poprawionego, po zaaprobowaniu w maju 1987 roku schematu Katechizmu. 

Rozpoczęto wówczas opracowywanie właściwego tekstu. Redaktorem generalnym 

został Christoph Schönborn, odpowiedzialny za koordynację pracy i zharmonizowanie 

 
58 U źródeł pozytywnego nastawienia Ojców synodalnych leży według W. Kasper`a, sekretarza 

Synodu z 1985 roku, potrzeba oddolna, wypływająca od przedstawicieli głównie Kościołów Trzeciego 

świata, do których dołączyli niektórzy biskupi Kościołów europejskich i północno amerykańskich. Por. 

M. Napieralski. KKK od idei do publikacji. dz. cyt. s. 45-46. 
59 Por. J. Ratzinger. KKK a optymizm zbawionych. Communio 14 (1994) 4. s. 6. 
60 Jan Paweł II. Nowy Katechizm punktem odniesienia dla katechizmów diecezjalnych i 

narodowych. Przemówienie do członków papieskiej Komisji przygotowującej projekt Katechizmu z dnia 

15.11.1986 roku. W: Powstanie. dz. cyt. s. 34. 
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jej poszczególnych części61. Po wielu korektach rozpoczęła się wreszcie faza trzecia 

prowadząca do ostatecznej wersji Katechizmu. Nastąpiło to we wrześniu 1990 roku, 

gdy Komisja podjęła decyzję definitywnego zakończenia prac62.  

Czas redakcji Katechizmu był, więc dosyć długi. Zanim 14 lutego 1992 roku 

przedłożono papieżowi, jednogłośnie zaaprobowany przez komisję, ostateczny projekt 

dzieła, Ojciec święty w czasie Synodu w 1990 roku, zwrócił uwagę na potrzebę bliskiej 

konsultacji, wszystkich biskupów, Konferencji Episkopatu, a także Instytutów 

katechetycznych, wydziałów teologicznych i innych instytucji odpowiedzialnych za 

głoszenie słowa Bożego, projektu katechizmu powszechnego63. Dopiero po 

zrealizowaniu tej myśli papieża i po uwzględnieniu uwag Ojca Świętego, 30 kwietnia 

1992 roku definitywnie zakończono prace redakcyjne, zaś 25 czerwca tegoż roku 

podczas audiencji w sali biblioteki w Watykanie Jan Paweł II oficjalnie zaaprobował 

„Catechismus Ecclesiae Catholicae” i powierzył tekst członkom Komisji wydawniczej w 

celu jego przetłumaczenia i rozpowszechnienia64. Natomiast podczas modlitwy na 

Placu Hiszpańskim, papież złożył Katechizm posoborowy w ręce Matki Słowa 

Wcielonego. „Dzisiaj składamy w Twoje ręce Katechizm posoborowy przeznaczony dla 

całego Kościoła, abyśmy nie zapominali wielkich dzieł Bożych. Ty jesteś wieczną 

pamięcią Matko Kościoła, wspieraj nas w tym zadaniu”65. 

Gdy chodzi o tłumaczenia nowego Katechizmu, to należy zauważyć, że pisanie 

tekstu rozpoczęto po łacinie. W trakcie prac redakcyjnych, okazało się jednak, że 

wyrażenie sporej części problematyki w języku łacińskim jest niezwykle trudne. 

 
61 Por. M. Napieralski. O Nowym. dz. cyt. s. 30. O trudnościach stojących przed komisją pisze 

Kardynał J. Ratzinger. Stwierdza, że należało zredagować kompendium doktryny katolickiej (dotyczący 

wiary i moralności), które mogłoby stanowić równocześnie pomoc w redagowaniu katechizmów 

lokalnych. Ponadto wykład doktryny, zdaniem komisji, miał być biblijno-liturgiczny, a co ważne 

dostosowany do współczesnego życia chrześcijan.  
62 Por. M. Napieralski. O Nowym. dz. cyt. s. 30-38. Najwięcej trudności sprawiała część II 

Katechizmu dotycząca moralności. Zgłoszono do niej ponad 9000 poprawek. Postanowiono, więc 

zwrócić się do szerokiego grona teologów moralistów oczekując ich pomocy, między innymi w kwestii 

włączenia nauki Soboru Trydenckiego o usprawiedliwieniu do moralności, sformułowanie relacji między 

moralnością cnót a moralnością przykazań, jak również rozwinięcie tematów etycznych, aktualnych w 

życiu człowieka XX i XXI wieku. 
63 Por. Jan Paweł II. Katechizm dla Kościoła powszechnego. Tekst do przedstawienia w czasie 

Synodu w 1990 roku. Przemówienie do członków Papieskiej Komisji i Komitetu redakcyjnego 

Katechizmu dla Kościoła powszechnego, z dnia 7.02.1989 roku. W: Powstanie. dz. cyt. s. 37. 
64 Por. Tamże. s. 30-33. Nazwa KKK została ustalona dopiero 14 lutego 1992 roku. Do tego czasu 

posługiwano się innymi, roboczymi określeniami; J. Stroba. Geneza KKK. AK 87 (1995) 1. s. 19-22; Jan 

Paweł II. Wspaniała symfonia wiary. Przemówienie przed niedzielna modlitwą „Anioł Pański” z dnia 

29.11.1992 roku. W: Powstanie. dz. cyt. s. 42. 
65 Jan Paweł II. Matko Słowa Wcielonego, w Twoje ręce składamy Katechizm posoborowy. 

Modlitwa odmówiona na Placu Hiszpańskim dnia 8.12.1992 roku. W: Powstanie. dz. cyt. s. 53. 
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Zdecydowano się, więc na redakcję Katechizmu w języku francuskim, ustalając 

jednocześnie, że po napisaniu i dokonaniu tłumaczeń powstanie „Editio typica latina”, 

które będzie punktem odniesienia dla wszystkich przekładów narodowych. Prace nad 

tłumaczeniem Katechizmu powierzono dwom Komisjom. Pierwsza to Komisja 

Wydawnicza Katechizmu, której zadaniem było rozpowszechnienie nowego 

Katechizmu na całym świecie, zaś druga, to utworzona w marcu 1993 roku 

Międzydykasterialna Komisja do spraw Katechizmu Kościoła Katolickiego, którą 

powołał do życia Jan Paweł II, powierzając jej kontrolę kardynałowi Josephowi 

Ratzingerowi. Jej zadaniem było kontrolowanie i zatwierdzanie przekładów 

Katechizmu, przygotowanie wersji łacińskiej i wspieranie inicjatyw służących 

pozytywnemu przyjęciu nowego Katechizmu66. Mimo trudności dokonano jednak 

tłumaczenia Katechizmu na język łaciński. Ojciec święty w liście zatwierdzającym i 

promulgującym typiczne wydanie Katechizmu, zauważył, że kończy ono proces 

opracowywania nowego Katechizmu rozpoczęty w 1986 roku, realizujący pozytywnie 

postulat Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów. Papież podkreśla, że dzięki 

typicznemu wydaniu Katechizmu, Kościół dysponuje miarodajnym wykładem wiary 

apostolskiej, która przysłuży się jako narzędzie umacniania komunii Kościoła, jako 

norma nauczania i autentyczny punkt odniesienia dla katechizmów opracowywanych 

przez Kościoły lokalne67. 

Polskie tłumaczenie nowego Katechizmu zostało zatwierdzone pismem Komisji 

Kurii Rzymskiej dla Katechizmu Kościoła Katolickiego i podpisane przez 

przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Józefa Kardynała Glempa, Prymasa 

Polski – 24 października 1994 roku. „Corrigenda”, zawierająca poprawki naniesione 

przez Kongregację Nauki Wiary została zatwierdzona 25 kwietnia 1998 roku, zaś w roku 

2002 ukazało się już drugie – poprawione wydanie Katechizmu Kościoła Katolickiego w 

języku polskim68. 

Po przedstawieniu tła historycznego powstawania Katechizmu Kościoła 

Katolickiego, warto zwrócić uwagę na konieczność jego powstania. Podkreślono już, że 

w okresie po Soborze Watykańskim II, uwidoczniła się potrzeba ponownej 

 
66 Por. M. Napieralski. O Nowym. dz. cyt. s. 38-43; J. Ratzinger. Książka, która czerpie z 

doświadczenia Kościoła wszystkich wieków. dz. cyt. s. 12. 
67 Por. LM dz. cyt. s. 8. 
68 Por. L. Pacomio. Storia e struttura del catechismo. W: Catechismo. dz. cyt. s. 564-574; J. 

Kowalski. Historia Katechizmu Kościoła Katolickiego. W: Życie w Chrystusie. Refleksje nad 

nauczaniem Katechizmu. Red. A. Marcol. P. Morciniec. Opole 1995. s. 115-131. 
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ewangelizacji i połączenia w katechezie elementu biblijnego, teologicznego i 

egzystencjalnego69. W tym czasie nastąpiła wielka odnowa katechetyczna uwzględ-

niająca odnowę teologiczną. Pojawiło się w niej wiele nowych problemów, co 

spowodowało konieczność dokonania pewnej syntezy integrującej tego, co trwałe w 

tradycji z tym, co nowe, a ważne i prawdziwe70.  

W dobie posoborowej uznano za konieczne posiadanie narzędzia ukazującego 

całościowo to, w co Kościół wierzy i czego naucza, katechizm wykładający całe wspólne 

dziedzictwo Kościoła katolickiego i apostolskiego. Potrzebne było narzędzie 

autorytatywne, którym mogliby się posługiwać wszyscy, i w którym zawarte byłoby to, 

co konieczne do dania odpowiedzi na pytania współczesnego Kościoła. Powinno 

ułatwić porozumienie, posługując się językiem prostym i jasno wyrażającym wiarę 

Kościoła. Konieczność powstania Katechizmu wynikała z sytuacji typowych dla naszych 

czasów, a występujących w różnych dziedzinach życia chrześcijańskiego71. 

Takim właśnie odpowiednim i autorytatywnym narzędziem, jest zdaniem 

papieża Jana Pawła II, Katechizm Kościoła Katolickiego. Może on z powodzeniem 

pośredniczyć w odnowie samoświadomości Kościoła. Pomaga w tym z jednej strony 

jego głębokie zakorzenienie w Ewangelii, a z drugiej otwarcie na znaki czasu. Jan Paweł 

II podkreślił, że wartość nowego Katechizmu przejawia się również w jego oddaniu 

nowej ewangelizacji, odnowie wiary, ducha misyjnego wierzących i postępowi 

człowieka72. Katechizm rozjaśnia nowe sytuacje i problemy, wyrażając prawdę 

katolicką językiem bardziej dostosowanym do wymogów współczesnego świata w ten 

sposób, by Kościół mógł rozwijać swoją misję dzisiaj.  

W celu lepszego zrozumienia przydatności Katechizmu Kościoła Katolickiego, 

biskup A. Canizares podaje pewne klucze Katechizmu, podkreślając, że jest on 

narzędziem komunii eklezjalnej, popiera autentyczną i szczerą wspólnotę wszystkich 

katolików, a przede wszystkim dopomaga Kościołowi i wszystkim katolikom w lepszym 

samozrozumieniu. Ułatwia to podjęcie dialogu bardziej ożywionego, uczciwego i 

owocnego z ludźmi doby obecnej. W tej perspektywie nowy Katechizm może stać się 

 
69 Por. E. Kasjaniuk. EK. Tom VIII. dz. cyt. Kol. 1047; R. Lanzetti. KKK a Katechizm Rzymski. dz. 

cyt. s. 89-93. 
70 Por. A. Canizares. O Nowym KKK. Communio 14 (1994) 4. s. 40-42. 
71 Por. Tamże. s. 41. Uzasadnienie potrzeby powstania Nowego Katechizmu; P. Nitecki. Katechizm i 

jego miejsce w nauczaniu. dz. cyt. s. 18-20. 
72 Por. Jan Paweł II. KKK w służbie odnowy wiary. Przemówienie przed niedzielna modlitwą „Anioł 

Pański” 15.11.1992. W: Powstanie. dz. cyt. s. 40-41. 
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faktycznie, jak mówi Sobór Watykański II: „znakiem i narzędziem wewnętrznego 

zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego"73. 

Katechizm jest również narzędziem odnowy Kościoła i społeczeństwa. Wciela w 

tym celu w życie odnowę zapoczątkowaną przez Ducha Świętego na Soborze 

Watykańskim II i przekazuje wielkie bogactwo, płynące z samych źródeł wiary, będąc 

narzędziem nowej ewangelizacji, która wymaga wielkiego wysiłku katechetycznego ze 

strony katolików. Ponadto jawi się także jako instrument służący wychowaniu i ugrun-

towaniu wiary oraz poznaniu Bożego objawienia przekazanego ludziom przez Jezusa74. 

W nowym Katechizmie czytelnik otrzymuje narzędzie, które łączy w spójną syntezę 

elementy znajdujące się do tej pory w pewnym rozproszeniu75.  

Kardynał C. Ruini podkreśla szczególny charakter Katechizmu, który wyróżnia 

się swoim uniwersalizmem poprzez szeroką konsultację, różnorodne wykłady i studia 

specjalistyczne poprzedzające jego publikację, jak również dzięki celom, powadze i 

kręgowi odbiorców76. 

Jan Paweł II, wypowiadając się na temat tego dzieła powiedział: „Zatwierdzając 

Katechizm Kościoła Katolickiego i nakazując jego publikację, Następca Piotra spełnia 

swoją posługę wobec Świętego Kościoła Powszechnego i wszystkich Kościołów 

partykularnych, żyjących w komunii ze Stolicą Apostolską w Rzymie: jest to posługa 

umacniania i utwierdzania wiary wszystkich uczniów Pana Jezusa (por. Łk 22, 32), a 

także zacieśnienia więzów jedności w tej samej wierze apostolskiej. Proszę, zatem 

pasterzy Kościoła oraz wiernych, aby przyjęli ten Katechizm w duchu wzajemnej 

komunii i gorliwie go wykorzystali, pełniąc swą misję głoszenia wiary i wzywając do 

życia zgodnego z Ewangelią”77.  

1.2.1.  Autor i adresaci Nowego Katechizmu 

Prace redakcyjne do Katechizmu Kościoła Katolickiego rozpoczęto po 

ustanowieniu przez papieża „komisji dwunastu”. Następnie wybrano sekretarza 

redakcyjnego, którym został ówczesny biskup pomocniczy Wiednia Christoph 

Schönborn. Komisja zatwierdziła jednomyślnie tekst z 14.02.1992 roku. Warto 

 
73 KDK 1. 
74 Por. A. Canizares. O Nowym. dz. cyt. s. 45-56. 
75 Por. J. Jarko. KKK – komentarz. Warszawa 1995. s. 75.  
76 Por. C. Ruini. Il Catechismo della Chiesa Cattolica incarnato nelle Chiese particolari. W: 

Catechismo dz. cyt. s. 534-535. 
77 FD 4. 
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podkreślić, że odnośnie do projektu tekstu zaproponowanego w listopadzie 1991 roku, 

uwzględniono ponad 24 tysiące uwag nadesłanych przez ponad tysiąc biskupów. 

Dowodzi to kolegialności dzieła, przez które przemawia w pełni głos Kościoła 

powszechnego78. 

Wcześniej jednak pojawiła się koncepcja alternatywna, katechizm czy 

kompendium? Zauważono, że „kompendium”, odnosiło by się do zbioru tomów z 

przeznaczeniem dla specjalistów i bibliotek, natomiast „katechizm”, stanowić będzie 

wyjście ze środowiska literatury specjalistycznej do szerszego grona odbiorców. 

Postanowiono, zatem opracować katechizm, przede wszystkim dla odpowiedzialnych 

za katechezę – biskupów, a za ich pośrednictwem, dla wszystkich środowisk lokalnych i 

w konsekwencji dla każdego chrześcijanina, gdyż także świeccy są odpowiedzialni za 

rozkrzewianie wiary w Kościele79. 

Ostatecznie, Katechizm został przekazany chrześcijaństwu przez Ojca świętego 

Jana Pawła II, który swoim autorytetem zagwarantował prawną wartość dzieła. 

Autorytet ten nie został narzucony z zewnątrz, ale spowodował, że to pożyteczne i 

konieczne narzędzie, służąc umocnieniu komunii wiernych i stanowiąc normę prawd 

wiary zostało przedstawione światu80. Należy również dodać, że poza autorytetem 

wielu kompetentnych osób uczestniczących w jego przygotowaniu, posiada on 

autorytet Magisterium Kościoła. W chwili otrzymania Katechizmu potrzebne były także 

opracowania, które jednakże muszą być redagowane według konkretnych zasad81. 

Kardynał J. Ratzinger podkreślał, że nowy Katechizm ma znaczenie tylko w swej całości, 

gdyż w taki sposób przedstawia nauczanie Kościoła. Odrzucenie go w całości powoduje 

odłączeni się od wiary i nauczania Kościoła82.  

We wstępie do Katechizmu adresaci zostali określeni w następujący sposób: 

„Katechizm jest przeznaczony przede wszystkim dla odpowiedzialnych za katechezę. 

Na pierwszym miejscu do biskupów – jako nauczycieli wiary i pasterzy Kościoła, zostaje 

 
78 Por. J. Ratzinger. Przygotowanie Katechizmu Kościoła powszechnego. Relacja sprawozdawcza, 

przedstawiona w czasie Zgromadzenia Synodu Biskupów dnia 25.10.1990 roku. W: Powstanie. dz. cyt. s. 

92-102; J. Ratzinger. Owoc kolegialnej pracy biskupów. Przemówienie w Sali Królewskiej Pałacu 

apostolskiego w czasie przekazania Katechizmu Kościołowi dnia 7.12.1992 roku. W Powstanie. dz. cyt. 

s. 109. 
79 Por. J. Ratzinger. Katechizm Kościoła Katolickiego a optymizm zbawionych. Konferencja 

wygłoszona do kapłanów Archidiecezji Mediolańskiej w dniu 24.03.1993 roku. W: Powstanie. dz. cyt. s. 136. 
80 Por. FD 1. 
81 Por. J. Bagrowicz. Katechizm na trudne czasy. Włocławek 1995. s. 9. 
82 Por. Tamże. s. 11-13; J. Ratzinger. KKK a optymizm zbawionych. dz. cyt. s. 137-140. 
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im przekazany jako narzędzie w wypełnianiu ich misji nauczania ludu Bożego. Przez 

biskupów jest adresowany do redaktorów katechizmów, kapłanów i katechetów. 

Będzie także pożyteczną lekturą dla wszystkich innych wiernych chrześcijan” (KKK 12). 

Kardynał J. Ratzinger zaznacza, bowiem, że Katechizm powinni czytać ludzie świeccy 

tak, by przyczyniał się do ich dojrzałości i odpowiedzialności za wiarę. Nie jest on 

przedstawieniem wiary wyłącznie dla specjalistów, ale także dla całego ludu 

chrześcijańskiego83. 

Nowy Katechizm ma być darem dla wszystkich. Takie pragnienie wyraził Jan 

Paweł II stwierdzając, że nikt nie może czuć się wyobcowany, wyłączony, daleki. 

Katechizm jest skierowany dla wszystkich, ponieważ mówi o Jezusie Chrystusie, Panu 

wszystkich ludzi. Oprócz wskazania zawartego w adhortacji apostolskiej „Pastores dabo 

vobis” (nr 62), z 25 marca 1992 roku, gdzie Papież zaleca posługiwanie się 

katechizmem w podstawowej formacji seminarzystów, nawołuje, by zapoznali się z nim 

również młodzi, chorzy, nowożeńcy, uczestnicy neokatechumenatu i członkowie Akcji 

Katolickiej84. 

Katechizm, podając wykład wiary oraz doktryny chrześcijańskiej przedstawia 

jednolity obraz i wyraża się w sposób zrozumiały dla osób o średnim wykształceniu. 

Ojciec Święty pragnie, by dotarł on do wszystkich członków wspólnoty chrześcijańskiej, 

gdyż uważa, że dzisiejszy człowiek żyje w czasach naznaczonych indyferentyzmem, 

powszechną nieznajomością spraw religijnych, które charakteryzują się zamieszaniem i 

relatywizmem. Powoduje to, że nawet w Kościele wierni są zdezorientowani z powodu 

teologicznej fermentacji. Nowy Katechizm staje w obronie wiary, przyczynia się do 

odnowy życia chrześcijańskiego Kościoła oraz nowej ewangelizacji. Skierowany zaś jest 

najpierw do biskupów, od których wyszła inicjatywa jego zredagowania po to, aby wraz 

z Papieżem właściwie go zinterpretowali i nadali odpowiedni kierunek wierze ludzi85.  

Jan Paweł II ofiarowuje to dzieło Kościoła wszystkim kapłanom jako punkt 

odniesienia, do którego mogą się odwoływać w czasie pełnienia swej misji. Zaleca, by 

korzystali z niego głosząc Dobrą Nowinę wszystkim ludziom w kraju i na misjach. Papież 

jest głęboko przekonany, że nowy Katechizm pomoże w najrozmaitszy sposób 

 
83 Por. J. Bagrowicz. Katechizm na trudne czasy. dz. cyt. s. 7-8. 
84 Por. PDV 62. Począwszy od tego dnia, Jan Paweł II nieustannie zachęca do korzystania 

z Katechizmu. Z czasem w swych wypowiedziach sam zaczyna korzystać z tekstu nowego Katechizmu; 

A. Maggiolini. Adresaci katechizmu. Communio 14 (1994) 4. s. 73. 
85 Por. FD 4. 
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urzeczywistnić odwieczny nakaz Jezusa Chrystusa: „idźcie na cały świat i nauczajcie 

wszystkie narody” (Mt 28, 19)86.  

Wynika stąd, że Katechizm ten, mimo iż nie zastępuje katechizmów lokalnych, 

to jednak może przysłużyć się poszczególnym ludziom na ich drodze wiary. Papież 

zaleca korzystanie z Katechizmu, gdyż został napisany w taki sposób, by mógł służyć jak 

największemu gronu adresatów. Ponadto sugeruje korzystanie z już istniejących i tych, 

które dopiero powstaną na jego bazie katechizmów lokalnych.  

Z tego powodu, że zakłada on uwzględnienie zasady inkulturacji w 

przekazywaniu nauki wiary, wypada zapytać jeszcze o kwestię adaptacji Katechizmu 

Kościoła Katolickiego. Nie jest ona możliwa do ustalenia odgórnie, gdyż uzależniona 

jest od określonych warunków życia osób katechizowanych. W każdym razie potrzebna 

będzie adaptacja zarówno „ilościowa” jak i „jakościowa”, by można było prawdy 

katechizmowe przekazać w odpowiedniej formie również najmłodszym87. Pomagają w 

tym autorzy Katechizmu, umieszczając na końcu każdej jednostki tematycznej 

syntetyczne i łatwe do zapamiętania streszczenia, które mogą pomóc w adaptacji 

materiału katechizmowego zarówno dla katechetów jak i katechizowanych88. 

1.2.2.  Myśli przewodnie Katechizmu Kościoła Katolickiego 

Katechizm Kościoła Katolickiego jest dziełem niezmiernie obszernym zarówno 

pod względem treści jak i formy. Jego zadaniem jest wierne przekazanie nauki Pisma 

Świętego i Tradycji Kościoła, autentyczne, a przy tym aktualne stanowisko 

Magisterium, stanowiące czyste i duchowe dziedzictwo Ojców, co pozwala na lepsze 

poznanie misterium chrześcijaństwa i służy ożywieniu wiary ludu Bożego89. 

Z tego względu Katechizm zawiera rzeczy nowe i stare, gdyż wiara pozostaje 

zawsze ta sama, a zarazem jest źródłem wciąż nowego światła, toteż z jednej strony 

przyjmuje tradycyjny układ, ujmując treść w czterech częściach, a jednocześnie ukazuje 

ową treść w taki sposób, by dać odpowiedź na pytania współczesnego człowieka. 

Istotne jest, że Katechizm ten ma stać się zachętą do opracowywania katechizmów 

 
86 Por. Jan Paweł II. Dar kapłaństwa a Nowy Katechizm. List Ojca Świętego do kapłanów z dnia 

8.04.1993.  

W: Jan Paweł II. Listy do wszystkich kapłanów Kościoła na Wielki Czwartek 1979-1997. Kraków 1998. 

s. 201-204. 
87 Por. R. Murawski. Katechizm a katechizacja w Polsce. AK 87 (1995) 1. s. 27-28. 
88 Por. J. Ratzinger. Książka, która czerpie z doświadczenia Kościoła. dz. cyt. s. 14. 
89 Por. K. Misiaszek. Myśli przewodnie Katechizmu. W: Seminare. dz. cyt. s. 49; J. Krasiński. Nowy 

Katechizm w kontekście eklezjalnym. CTh 65 (1995) 4. s. 55-68. 
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lokalnych, przystosowanych do różnorodnych środowisk i kultur przyczyniając się do 

zachowania jedności wiary i wierności nauce katolickiej90. 

Wszystkie myśli zawarte w Katechizmie skupiają się wokół „ogniska" trynitarno 

-chrystocentrycznego. Zdaniem Christopha Schönborn`a Katechizm jest głęboko 

trynitarny a poprzez to zawiera w sobie wymiar chrystologiczny, do tego stopnia, że 

osoba Jezusa Chrystusa, znajduje się w samym centrum katechezy. Chrystologia ma na 

celu doprowadzenie do komunii z Jezusem, poprzez odwołanie się do zjednoczenia z 

Jego misterium, począwszy od Wcielenia, poprzez życie ukryte, śmierć i 

zmartwychwstanie. Głównym celem nie jest tu tylko wezwanie do naśladowania 

Chrystusa, ale zjednoczenie z Nim w życiu człowieka91. Chrystocentryczny charakter 

Katechizmu nie przeszkadza i nie umniejsza jego aspektu trynitarnego. Bóg Ojciec 

objawia siebie i Ducha Świętego poprzez misterium Wcielenia, ziemskiego życia i 

odkupienia Jezusa Chrystusa, który opromienia wszystko swoim światłem. Dzięki temu 

pozwala lepiej zrozumieć podstawy wiary i wkroczyć na drogę doskonałości, będącej 

„życiem w Chrystusie”. Nauczanie nowego Katechizmu jest przede wszystkim szkołą 

nowego życia w Chrystusie, pozostająca pod działaniem Ducha Świętego (por. KKK 

1698)92. Szkoła ta polega na wejściu w relację z Chrystusem, który jest Drogą 

prowadzącą do Ojca, przygotowując wszystkich wierzących do zjednoczenia z Bogiem 

w miłości93. 

Źródłem wykładu nowego Katechizmu jest nauka Soboru Watykańskiego II. 

Czerpie on z dokumentów soborowych, a jednocześnie przyczynia się do realizacji 

założonego przez sobór dzieła odnowy życia kościelnego. Na szczególne podkreślenie 

zasługuje również jego biblijność, obecna w każdym poruszanym zagadnieniu. Można 

pokusić się nawet o stwierdzenie, że w Katechizmie obecna jest teologia opowiadania 

biblijnego94.  

Drugim filarem oprócz Pisma Świętego, na którym opiera się nauka Katechizmu 

jest wierność tradycji Kościoła. W wielu miejscach przybliża czytelnikowi świadectwa 

 
90 Por. FD 4. 
91 Por. Ch. Schönborn. Misterium trynitarne jako linia przewodnia nowego Katechizmu. 

W: Powstanie. dz. cyt. s. 171; G. Kusz. Dlaczego Katechizm. W: Depozyt. dz. cyt. s. 22. 
92 Por. Ch. Schönborn.. KKK – myśli przewodnie i główne tematy. W: Wprowadzenie. dz. cyt. s. 26. 
93 Por. S. Pintor. Katechizm Kościoła Katolickiego. Wytyczne do lektury i korzystania. Kraków 

1998. s. 15. 
94 Por. A. Zuberbier. Katechizm Kościoła posoborowego. dz. cyt. s. 9. Biblijność Katechizmu ma 

charakter bardziej teologiczno-praktyczny, aniżeli historyczno-krytyczny i teoretyczny. Opiera się na 

nauczaniu Soboru Watykańskiego II, odwołując się także do Ojców Kościoła i teologów średniowiecza. 

Zob. J. Kudasiewicz. Biblia księgą objawienia Bożego. W: KKK – wprowadzenie. dz. cyt. s. 30-32. 
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ojców Kościoła, wybitnych teologów, świętych i błogosławionych. Ponadto odnosi się 

do kilku zasad egzystencjalnych, a mianowicie do zasady wierności Bogu i człowiekowi 

oraz zasady korelacji. Łączy w swoim wykładzie stosunkowo zrozumiałą wykładnie 

nauki, która odpowiada mentalności współczesnego człowieka oraz stanowi język 

współczesnego Kościoła, z nowym, bliższym współczesnemu człowiekowi spojrzeniem 

wiary w kontekście codziennych problemów jego życia. Konsekwentnie do powyższej 

zasady wierności Bogu i człowiekowi, stosuje także zasadę korelacji istniejącej między 

orędziem chrześcijańskim i ludzkim życiem. Powoduje to, że jego nauka nie tracąc nic 

ze swej ważności, może być uaktualniana, by stać się dla współczesnego człowieka 

podstawą codziennej egzystencji95.  

Istnieje jeszcze, oprócz powyższych także inny aspekt nauki nowego 

Katechizmu, a mianowicie jego katechizmowy układ. Okazuje się, bowiem, że leżąca u 

podstaw dzieła opcja katechetyczna nie jest nieprzemyślanym zapożyczeniem struktury 

dawnych katechizmów, lecz ma swoje merytoryczne uzasadnienie. Każda z czterech 

części tego dzieła, podzielona jest na dwa działy przedstawiające: fundamenty danego 

tematu oraz zagadnienia szczegółowe. Do części pierwszej należą fundamentalne, 

teologiczne treści nauki chrześcijańskiej, liturgika fundamentalna, moralność, a także 

ogólna nauka o modlitwie, zaś do części szczegółowej: dwanaście artykułów wiary, 

siedem sakramentów, dziesięć przykazań oraz siedem próśb Ojcze nasz96.  

1.2.2.1. Założenia nowego Katechizmu 

Tytuł: „Katechizm Kościoła Katolickiego” suponuje jego eklezjalną naturę, która 

wyraża się na kilka sposobów. Po pierwsze, chociaż obficie czerpie zarówno z Tradycji 

Kościoła zachodniego, jak i wschodniego, to jednak zwraca się do całego Kościoła 

powszechnego. Po drugie, przy jego opracowaniu brały udział różne środowiska i 

instytucje Kościoła, gdyż powstał na życzenie Synodu Biskupów, zredagowany przez 

nich przy współpracy wielkiej liczby teologów ekspertów. Ponadto opisuje wiarę, 

liturgię, życie i modlitwę. Zawiera przy tym liczne krótkie i zwięzłe sformułowania 

 
95 Por. M. Murawski. Katechizm a katechizacja. dz. cyt. s. 29-30.  
96 Por. Ch. Schönborn. Krótkie wprowadzenie do czterech części Katechizmu. W: Wprowadzenie. 

dz. cyt. s. 27-28 i 37. 
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wyrażające pamięć Kościoła i ułatwiające zapamiętywanie treści katechizmu, dzięki 

czemu przyczynia się do kształtowania wspólnego języka wiary97. 

Dokładniejsza analiza nowego Katechizmu pozwala stwierdzić, że mówiąc 

ogólnie, wewnętrznym jego kryterium jest założenie antropologiczne, wiążące 

wszystkie podawane prawdy z człowiekiem. Umiejscowienie wykładni nauki w relacji 

Boga do człowieka oraz odpowiedzi, której poszukuje on w swoim życiu poprzez wiarę, 

Pismo Święte, liturgię, życie poprawne moralnie i modlitwę. Rozwój ludzki i 

chrześcijański należą, bowiem do pierwszorzędnych misji Kościoła98.  

Już na samym wstępie można spotkać się ze stwierdzeniem o celowości życia 

człowieka, który jest nie tylko przez Boga stworzony, lecz także poszukiwany, 

wspomagany, kochany i przeznaczony do nawiązania z Nim synowskiej relacji i życia w 

szczęśliwości wiecznej (por. KKK 1). Myśl ta przewija się niemalże przez wszystkie części 

i rozdziały Katechizmu. 

Przynależność Katechizmu Kościoła Katolickiego do „katechizmów wielkich”, 

powoduje konieczność postawienia pytania o koncepcję katechezy, jaką reprezentuje. 

Badacze wyodrębniają w nim niektóre założenia. Do podstawowych należy 

podporządkowanie wszystkich prawd wiary jednemu centrum, którym jest Jezus 

Chrystus. Z Niego wyprowadza się wszystkie wypowiedzi Credo. Czytelnik powinien w 

trakcie lektury Katechizmu coraz bardziej umiejscawiać swe położenie względem tego 

Centrum, dążąc do coraz lepszego poznawania, miłowania i naśladowania Chrystusa99.  

Drugie założenie polega na nie utożsamianiu Katechizmu z podręcznikiem 

teologii. Kardynał Ratzinger podkreśla z całą stanowczością, że głównym założeniem 

Katechizmu jest zaprezentowanie całego depozytu wiary, ukształtowanego w Kościele. 

Jego zadaniem jest przepowiadanie wiary, a nie uprawianie teologii, chociaż nie 

kwestionuje konieczności również intelektualnej refleksji. Zakłada jednak zdecydowaną 

różnicę pomiędzy głoszeniem wiary a teologiczną refleksją na jej temat. Cel Katechizmu 

wyznacza mu także odpowiedni gatunek literacki, którym nie jest questio disputata, 

jako klasyczna forma dzieła teologicznego, lecz świadectwo połączone z 

 
97 Por. J. Ratzinger. Wykład nauczania chrześcijańskiego dla współczesnego człowieka. 

Przemówienie podczas konferencji prasowej w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej po zaaprobowaniu 

Katechizmu przez Ojca świętego dnia 26.06.1992 roku. W: Powstanie. dz. cyt. s. 106-107. 
98 Por. K. Misiaszek. Wychowanie chrześcijańskie w świetle Katechizmu. W: Wprowadzenie. dz. 

cyt. s. 123. 
99 Por. H. Moll. KKK jako narzędzie. dz. cyt. s. 25; L. Chiarinelli. Il Catechismo della Chiesa 

Cattolica nella dinamica del rinnovamento della catechesi. W: Catechismo. dz. cyt. s. 582. 
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przepowiadaniem wypływającym z wewnętrznej pewności wiary. Kardynał Ratzinger 

raz jeszcze akcentuje, że tych dwóch rzeczywistości nie da się całkowicie oddzielić, 

zauważając, że świadectwo wobec drugiego człowieka, musi być dostosowane do jego 

zdolności poznawczych. W tym miejscu wskazuje na kolejne założenie Katechizmu, 

jakim jest określony sposób wykładu umożliwiający jego odbiór jak najszerszemu gronu 

adresatów100.  

Ponadto wyjaśnia konkretną konstrukcję literacką Katechizmu. Według niego 

wiara jest powierzeniem się pewnej formie nauczania (por. Rz 10,9). Przychodzi do 

człowieka jako słowo i powinna stać się tym słowem w nim samym. Wierzyć naprawdę 

oznacza, bowiem wyznawać publicznie i we wspólnocie, ze słowa przechodzić w 

konkretne działanie. Katechizm ukazuje różne formy wyznawania wiary w Kościele. 

Każde z nich jest istotne, ale archetypem, na którym opierają się wszystkie inne jest 

chrzcielne wyznanie wiary. Ono stanowi podstawę do wprowadzenia w wiarę i życie w 

komunii wiary Kościoła101. 

Mówiąc o założeniach Katechizmu Kościoła Katolickiego, nie można pominąć 

nieuniknionych jego ograniczeń. Jednym z nich jest fakt, że będąc skierowanym do 

całego Kościoła, nie może jednocześnie podejmować wszystkich partykularnych 

zagadnień Kościoła lokalnego. W tym celu potrzebuje wsparcia ze strony katechizmów 

krajowych. Jako dzieło kolegialne, tworzone przez wiele osób, może zawierać 

niejednolitość redakcyjną tekstu. Czytając nowy Katechizm należy również uwzględnić 

jego ograniczenia strukturalne wynikające z faktu, że forma posługi słowa (funkcja 

prorocka) jest wewnętrznie związana z posługą kapłańską i królewską Kościoła. 

Ograniczenie to spowodowane jest tym, że Katechizm nie jest jedynym i wyłącznym 

narzędziem katechezy. Oprócz niego do środków katechezy można zaliczyć 

ewangelizację, homilię i studium teologii102. 

 

 
100 Odbiorcami katechizmu mają być pasterze i wierni, a szczególnie członkowie Kościoła 

zaangażowani  

w katechizację, wszyscy wierni oraz każdy człowiek szukający nadziei i pragnący poznać wiarę Kościoła 

Katolickiego. Por. J. Ratzinger. Aktualność doktrynalna. dz. cyt. s. 49.  
101 Por. J. Ratzinger. W co wierzy Kościół? Konferencja wygłoszona podczas II Sesji Publicznej 

Synodu Diecezji Rzymskiej, w czasie, której dokonano prezentacji Katechizmu i przekazania go 

katechetom w dniu 19.01.1993 roku. W: Powstanie. dz. cyt. s. 121-122. 
102 Por. R. Murawski. Katechizm a katechizacja. dz. cyt. s. 24 - 25; I. Bokwa. Nowy KKK a 

odrodzenie życia Kościoła powszechnego. HD 64 (1995) 1. s. 60-74. 
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1.2.2.2. Struktura i treść 

Nowy Katechizm opiera się na tradycji katechetycznej i sięgając do schematu 

Katechizmu rzymskiego dzieli materiał na cztery części. Nie jest to podział 

przypadkowy, lecz odpowiadający czterem podstawowym wymiarom życia 

chrześcijańskiego. W części pierwszej Katechizm podejmuje zagadnienia objawienia 

jako udzielania się Boga człowiekowi oraz wiary, poprzez którą człowiek odpowiada 

Bogu. Wiara ta nie jest jednak samą teorią, ale osobowym spotkaniem  

z Bogiem Trójjedynym. Dowodzi to, że pierwsza jego część powiązana z wiarą nie 

stanowi jedynie przekazania teorii, ale jej zadaniem jest zaangażowanie człowieka w 

dążeniu do osiągnięcia komunii z Bogiem103.  

Wiele stronic Katechizmu odkrywa wspólnotę wiary chrześcijan. Można to 

dostrzec szczególnie w pierwszej części dzieła, która jest poświęcona wyznawaniu 

wiary oraz w części poświeconej modlitwie. Te dwie płaszczyzny powinny stanowić 

podstawę jedności dla wszystkich chrześcijan żyjących w różnych zakątkach świata104. 

W dziale drugim tejże części, poprzez symbol wiary ukazuje dary, jakich Bóg 

udziela człowiekowi będąc jego Stwórcą, Odkupicielem i Uświęcicielem. Część ta jest 

przedstawieniem dzieła zbawienia uobecnianego w liturgii Kościoła i sakramentach. 

Celebracja sakramentów stanowi wyraz i możliwość rozwoju wiary. Katechizm naucza, 

że to, co wyznaje wiara, tego udzielają sakramenty. Powoduje to, że chrześcijanie 

poznając w wierze swoją godność, poprzez sakramenty i modlitwę, otrzymują łaskę 

Chrystusa i dary Ducha Świętego (por. KKK 1692). Z tego względu, dopiero po wyznaniu 

wiary i omówieniu sakramentów, przechodzi do zagadnień moralnych, a w 

konsekwencji odwołuje się do Dekalogu. Patrząc przez pryzmat łaski można właściwie 

ustosunkować się wobec Bożych przykazań, których przestrzeganie powinno wynikać  

z odpowiedzi człowieka na zaproszenie do życia we wspólnocie miłości z Bogiem105. 

Wszystkie elementy wyznania wiary znajdują swe przełożenie na dziedzinę 

moralną życia człowieka. Punktem wyjścia moralności Katechizmu jest potrzeba 

szczęścia i miłości, dlatego w części trzeciej ukazany został cel ostateczny człowieka i 

drogi wiodące do niego. Zawarto tam wykład podstawowych norm moralności 

 
103 Por. A. Canizares. O Nowym. dz. cyt. s. 56-59; I. Bokwa. Nowy KKK a odrodzenie życia 

Kościoła powszechnego. dz. cyt. s. 69. 
104 Por. M. Thurian. Wymiar ekumeniczny KKK. W: Wprowadzenie. dz. cyt. s. 66. 
105 Por. C. Sepe. Symfonia wiary w KKK. dz. cyt. s. 68; A. Höfer. Formuły wiary dla wierzących. O 

Związku między wiedzą a życiem w wierze. AK 87 (1995) 1. s. 84-92.  
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chrześcijańskiej oraz analizę postaw i zachowań ludzkich. Katechizm stwierdza, że 

ostatecznie moralność jest nauką o szczęściu i sposobach jego poszukiwania i 

odnajdywania. Szczęściem tym jest miłość, czyli zjednoczenie z Bogiem106.  

Natomiast w części czwartej Katechizm traktuje o sensie i znaczeniu modlitwy w 

życiu chrześcijańskim. Nawiązując do poprzednich części widzi modlitwę jako wiarę 

zastosowaną, związaną z rzeczywistością sakramentalną i liturgiczną, której nie można 

oddzielać od moralności107. Wszystkie cztery części tworzą zwartą całość ukazując 

zawartą w Katechizmie „symfonię” wiary i życia duchowego108.  

Treść nowego Katechizmu należy odczytywać i interpretować według klucza 

chrystocentrycznego, teocentrycznego, eklezjocentrycznego i katechetycznego. 

Katechizm zawiera zbiór syntetycznie zebranych, fundamentalnych treści doktryny 

wiary katolickiej w dziedzinie wiary  i moralności. Nie może jednak ustosunkować się 

do wszystkich problemów współczesnych ludzi żyjących w różnych częściach świata. Z 

tego też względu, stanowi punkt odniesienia do powstawania nowych katechizmów 

lokalnych opracowywanych według konkretnych potrzeb żyjących tam ludzi109. 

Jan Paweł II dostrzega w Katechizmie jedność Bożego misterium i zamysłu 

zbawienia. Podkreśla również centralne miejsce Jezusa, który zawsze obecny w swoim 

Kościele jest źródłem wiary, nauczycielem modlitwy i wzorem chrześcijańskiego 

postępowania. Widzi Jezusa przedstawionego w nowym Katechizmie jako przykład do 

naśladowania w drodze do świętości. Zachęca do odnowy życia duchowego, do której 

Duch Święty wzywa członków Kościoła, pielgrzymującego” ku niegasnącej światłości 

Królestwa” 110. 

2.  Specyficzne cechy Katechizmu Kościoła Katolickiego  

Między Ewangelią a Katechizmem istnieje różnica prawie 2000 lat. Jakkolwiek 

liczba sama przez się wiele nie mówi, to jednak przemawiają głębokie przemiany 

charakteryzujące owe dwa tysiąclecia chrześcijaństwa. W okresie tym podejmowano 

 
106 Por. H. Moll. KKK jako narzędzie. dz. cyt. s. 30. 
107 Por. Tamże. s. 31-32; M. Napieralski. O Nowym. dz. cyt. s. 72-75. Temat modlitwy został szerzej 

przedstawiony w IV rozdziale książki. 
108 Por. A. Canizares. O Nowym. dz. cyt. s. 56-59.  
109 Por. I. Bokwa. Nowy KKK a odrodzenie. dz. cyt. s. 69-70; G. Kusz. Dlaczego Katechizm? dz. 

cyt. s. 19-24. 
110 FD 3; J. Ratzinger. Katechizm Kościoła Katolickiego a optymizm zbawionych. Konferencja 

wygłoszona do kapłanów Archidiecezji Mediolańskiej w dniu 24.03.1993 roku. dz. cyt. s. 143-148. 
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liczne próby sformułowania spuścizny chrześcijańskiej wiary i życia. Dzięki temu 

dzisiejszy Katechizm mógł się oprzeć na poprzednim, który z kolei odwoływał się do 

jeszcze wcześniejszych syntez. Świadczy to o wewnętrznym, strukturalnym 

dynamizmie, który wiąże Katechizm z Ewangelią, a ściślej mówiąc łączy jego 

oryginalność z wyjątkowością Ewangelii111.  

Właśnie z tej wyjątkowości wywodzi się oryginalność Katechizmu, który z jednej 

strony powinien powtarzać Ewangelię bez dodawania i zmieniania czegokolwiek, lecz z 

drugiej strony musi z niej wydobyć syntezę myśli i działań niezbędną chrześcijanom, 

stanowiąc tym samym jakby węzłowe punkty ich egzystencji. Z tego tez powodu, by 

uniknąć nieporozumień, należy podkreślić, iż nie zamierza on aktualizować Ewangelii, 

która sama w sobie jest aktualna. Nie może również jej zmienić, gdyż jest z nią ze-

spolony. Katechizm łączy się ponadto z odnową liturgii i z nowym Kodeksem Prawa 

Kanonicznego, aby dopełnić dzieła „aggiornamento" podjętego przez Jana XXIII. 

Z kolei pytanie papieża Pawła VI: „Kościele, co możesz powiedzieć o sobie”, 

przynagla nie tylko do nowego określenia ogólnych zadań Kościoła (uczyniły to 

konstytucje soborowe „Lumen gentium” i „Gaudium et spes”), ale także do odnowienia 

historycznych sposobów wyrażania modlitwy (reforma liturgii), przepisów prawnych i 

wreszcie teorii i praktyki wiary. Słowo wiary głoszone przez Kościół powinno być 

głoszone wszystkim ludziom dla ich zbawienia. Kościół odsunięty od świata i zamknięty 

w sobie straciłby rację bytu, nie może tego wykonać nawet w epoce sekularyzacji. Owa 

sekularyzacja, jak i współczesny świat nie są zagrożeniem dla Kościoła, lecz raczej 

wezwaniem i bodźcem do „uwspółcześnienia" siebie, czyli do ponownego 

zaproponowania słowa wiary w formie żarliwszej i bardziej przekonywującej 

współczesnego człowieka. Świadomość ta doprowadziła najpierw do Soboru 

Watykańskiego II, a potem do powstania Katechizmu Kościoła Katolickiego112. 

Pozytywną cechą Katechizmu jest jego umiejętność łączenia w sobie stałości w 

sprawach zasadniczych z otwartością, jeśli chodzi o naświetlenie pewnych okoliczności. 

Podaje autentyczną wykładnię nauki Soboru Watykańskiego II, dodając do niej to, 

 
111 Por. C. Martini. Katechizm w Kościele i w świecie współczesnymi. W: Wprowadzenie. dz. cyt. s. 

62;  

L. Chiarinelli. Il Catechismo della Chiesa Cattolica nella dinamica del rinnovamento della catechesi. dz. 

cyt. s. 575-582. 

 
112 Por. C. Martini. Katechizm w Kościele i w świecie współczesnymi. W: Wprowadzenie. dz. cyt. s. 

62-63. 
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czego brakowało poprzednim katechizmom, czyli uwzględnienia i rozróżnienia 

warunków życia człowieka113. 

Katechizm stanowi kompendium podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej, 

które zostały w nim zawarte w sposób jasny i zrozumiały dla czytelnika. Lepsze 

poznanie bogactwa nauki Kościoła, powinno się przyczynić do wzrostu zaangażowania 

ludzi w rozpowszechnianiu orędzia Jezusa Chrystusa w świecie. Katechizm podaje 

każdemu chrześcijaninowi podstawowe zasady wiary w Boga w Trójcy Jedynego i 

sposoby kształtowania wiary tak, by stawała się ona coraz silniejsza i prowadziła 

człowieka do życia zgodnego z Bożymi przykazaniami114. 

Chociaż w tekście odnaleźć można więcej na temat fides quae niż fides qua 

creditur, to jednak pamiętać należy, że również „przedmiot" wiary, rzeczywistość Boża, 

ma wielki wpływ na życie chrześcijańskie. Sam Bóg odsłania człowiekowi prawdę o nim 

poprzez oddanie swego Syna „na okup za wielu". Bóg ukazuje stworzenie jako istotę 

odkupioną i obdarza łaską, aby stało się tym, kim być powinno. Tą właśnie drogą 

prawda Boża prowadzi do uwielbienia i adoracji Boga, które stają się niejako wstępem 

do działalności duszpasterskiej (świadczenia o Bogu), zaangażowania ekumenicznego, 

odpowiedzialności misyjnej oraz służby na rzecz biednych i potrzebujących. W ten 

sposób przyjęcie terminologii i kategorii wiary zmusza do przekroczenia samego siebie, 

aby w Bogu znaleźć zwieńczenie tej drogi115.  

Traktując o specyficznych cechach Katechizmu Kościoła Katolickiego należy 

wspomnieć, że można w nim wyróżnić cztery rodzaje tekstów. Obok podstawowych 

najobszerniejszych, występują fragmenty wydrukowane mniejszą czcionką, których 

zadaniem jest pogłębienie wcześniej wyrażonej myśli. Trzecim rodzajem tekstów ze 

znacznie większymi marginesami są cytaty pochodzące ze źródeł patrystycznych, 

liturgicznych, magisterialnych lub hagiograficznych. Ich zadaniem jest ubogacenie i 

powiązanie tekstu nauczania kościelnego z innymi źródłami. Ostatnim rodzajem jest 

tekst pochyły zawierający skróty poszczególnych jednostek tematycznych, przydatny w 

 
113 Por. H. Moll. KKK jako narzędzie. dz. cyt. s. 32. 
114 Por. A. Maggiolini. Adresaci katechizmu. dz. cyt. s. 80. 
115 Działalność ta nie urzeczywistnia się tylko w sposób osobisty, lecz ubogaca całą wspólnotę 

Kościoła, wyrażając jego wiarę i pragnienie nadejścia Królestwa Bożego. Por. A. Maggiolini. Adresaci 

katechizmu. dz. cyt. s. 80-81; A. Höfer. Formuły wiary dla wierzących. O Związku między wiedzą a 

życiem w wierze. AK 87 (1995) 1. s. 81-84. 
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syntetycznym i zrozumiałym interpretowaniu nauczania Katechizmowego. Może on 

posłużyć przy opracowywaniu katechizmów lokalnych116.  

Nowy Katechizm zalicza się do zwyczajnego i pozytywnego nauczania Kościoła. 

Wielu biskupów rozproszonych w świecie i nauczających indywidualnie, pozostawało 

jednak w jedności ze sobą i wpłynęło na ostateczny jego kształt. Idąc dalej można 

nawet stwierdzić, że biorąc pod uwagę zaangażowanie w redakcje Katechizmu całego 

Episkopatu Katolickiego, biskupów i instytucji podległych papieżowi, należy podkreślić, 

iż w jakiejś mierze „przekroczono” granicę nauczania zwyczajnego idąc w kierunku 

nauczania uroczystego. Jednakże nie można w pełni mówić o nauczaniu uroczystym, 

gdyż w konstytucji apostolskiej „Fidei depositum”, nie ma wyraźnego określenia 

wartości doktrynalnej tekstu. Natomiast o charakterze pozytywnym nauczania, 

świadczy jego lektura w sposób spokojny i systematyczny wykładająca naukę Kościoła 

powszechnego117. 

Katechizm wyróżnia się językiem zwartym, odwołującym się do treści biblijnych 

i Tradycji Kościoła. Nie jest zbyt skomplikowany, co umożliwia łatwiejsze zrozumienie 

treści przez czytelnika. Jego struktura została oparta na myśli przewodniej, według 

której misterium chrześcijaństwa jest przedmiotem wiary (część pierwsza), 

przekazywanej i sprawowane w liturgii i poprzez sakramenty (część druga). Zadaniem 

nowego Katechizmu jest oświecenie i umocnienie człowieka na jego drodze do 

szczęścia (część trzecia) oraz nawiązanie z Bogiem miłosnego dialogu poprzez modlitwę 

i pogłębienie życia duchowego (część czwarta)118.  

Będąc dziełem Kościoła nosi on znamiona powszechności, gdyż zarówno wśród 

jego autorów jak i adresatów są ludzie z całego świata. Dziwić może fakt, że nie zawiera 

żadnych uwag metodycznych, pedagogicznych, czy dydaktycznych. Autorzy Katechizmu 

doceniając różnorodność metod i tradycji przekazywania wiary w świecie celowo 

pominęli to zagadnienie przekazując je redaktorom katechizmów lokalnych.  

Istotną cechą tego dzieła jest także jego wymiar egzystencjalny. Ukazuje on 

prawdę o miłości Boga i woli zbawienia każdego poprzez misterium paschalne Jezusa 

Chrystusa, który działa w Kościele dzięki zesłaniu Ducha Świętego. W swoim tekście 

 
116 Por. M. Napieralski. O Nowym. dz. cyt. s. 52. 
117 Por. FD 1. Por. M. Napieralski. O Nowym. s. 136-139. 
118 Por. M. Napieralski. O Nowym. s. 52-53. Zasadniczy tekst katechizmu ubogacony jest ponad 

3000 cytatów biblijnych, około 1000 z dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz licznymi cytatami 

patrystycznymi. Zawiera 2865 punktów i wiele odnośników do innych źródeł wiedzy teologicznej w 

formie 3374 przypisów. 
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zawiera, nawiązujące do poszczególnych części reprodukcje dzieł sztuki 

wczesnochrześcijańskiej. Na okładce widnieje rysunek z II wieku odnaleziony w 

katakumbach Domitelli, który jest swego rodzaju mottem Katechizmu, syntezą treści i 

znaczenia tego dokumentu. Chrystus, Dobry Pasterz (jako mężczyzna siedzący pod 

drzewem) prowadzi wiernych (symbolizowanych przez owce), chroni ich swoją władzą 

(kij pasterski), pociąga melodyjną symfonią prawdy (flet), i pozwala odpocząć w cieniu 

drzewa, drzewa życia, w cieniu krzyża, zbawiającego i otwierającego bramę do 

nieba119. 

Uwzględniając dotychczasowe stwierdzenia na temat Katechizmu Kościoła 

Katolickiego, można powiedzieć, że nie stanowi on jedynie zestawu norm 

doktrynalnych, lecz jest wezwaniem skierowanym do każdego bez wyjątku do bardziej 

intensywnego zaangażowania się na rzecz nowej ewangelizacji. Wszystkie wskazania 

odnośnie do życia religijnego muszą być rozpatrywane w kategoriach wyższych, a 

mianowicie w wymiarze miłości, która jest formą  i normą chrześcijańskiej egzystencji. 

Z tego względu całe nauczanie Kościoła i przekaz wiary w praktyce winny zmierzać do 

realizacji zasady miłości, która nie ma końca. Dodać trzeba, że tak sformułowano 

Katechizm Rzymski i w ten sposób kończy się prolog Nowego Katechizmu: „jedyny cel 

nauczania należy widzieć w miłości, która nigdy się nie kończy. Można, bowiem 

doskonale przedstawić to, co ma być przedmiotem wiary, nadziei i działania, ale przede 

wszystkim trzeba zawsze ukazywać miłość naszego Pana, by wszyscy zrozumieli, że każ-

dy prawdziwie chrześcijański akt cnoty nie ma innego źródła niż miłość ani innego celu 

niż miłość"120. 

2.1.  Katechizm Kościoła Katolickiego jako narzędzie nowej ewangelizacji 

Zatwierdzając oficjalnie tekst nowego Katechizmu, papież wyraził życzenie, by 

stał się on u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, kolejnym cennym narzędziem 

odnowionego, apostolskiego i ewangelizacyjnego posłania Kościoła powszechnego121. 

Ojciec święty wielokrotnie powtarzał, że nie stanowi on jedynie zestawu norm 

doktrynalnych, ale ma być wezwaniem do większego zaangażowania się na rzecz nowej 

ewangelizacji, skierowanej do wszystkich wierzących. Stwierdza, że: „u schyłku XX 

 
119 Por. M. Napieralski. O Nowym. dz. cyt. s. 57. 
120 M. Rogowski. KKK z religijno - pedagogicznego punktu widzenia. HW 6 (1995) 2. s. 27. 
121 Por. Jan Paweł II. Ważne i oczekiwane narzędzie dla odnowionej misji ewangelizacyjnej 

Kościoła. Przemówienie do członków i współpracowników Komisji do spraw KKK z okazji oficjalnego 

zatwierdzenia KKK w dniu 25.06.1992 roku. W: Powstanie. dz. cyt. s. 40. 
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wieku jesteśmy świadkami złożonych wydarzeń historycznych, niekiedy wręcz 

dramatycznych, o których dziedzictwie długo nie będzie można zapomnieć. Ale ten 

nasz świat, wraz ze swymi blaskami i cieniami, bez względu na rozwój wydarzeń 

historycznych, zawsze będzie przedmiotem Miłości i Opatrzności Bożej. Bardziej niż 

kiedykolwiek będzie potrzebował miłości, nadziei, pokoju, solidarności 

międzynarodowej, prawdziwej sprawiedliwości dla pokrzywdzonych, podczas gdy 

człowiek będzie odnajdywał równowagę z naturą i kosmosem”122. 

Katechizm jest owocem poszukiwań i analiz okresu posoborowego, w który, co 

należy podkreślić, zaangażował się cały lud Boży. Lud ten szuka świadomie ponownego 

określenia sposobu głoszenia wiary niechrześcijanom, a także formy, która byłaby 

zrozumiała dla chrześcijan. Można powiedzieć, że do dwóch podstawowych zadań 

Kościoła, ukazanych w jego tekście należą: ciągła ewangelizacja oraz zadanie 

ekumeniczne, wynikające z bolesnych i nadal utrzymujących się wewnętrznych 

podziałów Kościoła.  

Jeśli chodzi o „starą Europę", to także i ona potrzebuje nowej ewangelizacji. 

Zadanie to staje się bardzo pilne wobec widocznego bankructwa ideologii, które 

sądziły, że mogą sobie zawłaszczyć zbawcze słowo Ewangelii. Ekumenizm jawi się tutaj 

jako zobowiązanie dla nowej wrażliwości chrześcijan i katolików. Otwiera nową epokę, 

zamykając jednocześnie okres sporów między Kościołami. Jedność Kościoła jest jedno-

ścią wiary. Jeżeli się ją łamie, poddaje się w wątpliwość samą wiarę. Zadanie 

Katechizmu Kościoła Katolickiego polega, więc na udzieleniu konkretnej odpowiedzi na 

pytanie: „Co znaczy wierzyć?", czyli przedstawieniu na nowo wiary w jej obiektywizmie, 

by na nowo zgromadzić i zjednoczyć lud Boży123. 

Katechizm nie jest tylko wielkim dziełem historycznym, ale również narzędziem 

nowej ewangelizacji. Zadanie to wymaga wielkiego wysiłku katechetycznego ze strony 

katolików. Zdaniem Jana Pawła II, powinien być źródłem owocności ewangelicznej i 

radosnej komunii ludu chrześcijańskiego, które pomoże odzyskać i ugruntować wiarę, a 

następnie przekazać ją ludziom naszych czasów w postaci nadziei i wolności. Ma służyć 

społeczności ludzkiej ukazując tożsamość katolicką, która nie zamyka się przed nikim, 

 
122 Ojciec Święty w tym przemówieniu już po oficjalnej prezentacji Katechizmu dziękuje Bogu wraz 

z całym Kościołem, a także przypomina wspólnocie Kościoła o odpowiedzialności głoszenia „Nowiny”, 

skoncentrowanej  

w imieniu Zbawiciela. Por. Jan Paweł II. Narzędzie nowej ewangelizacji. Przemówienie przed niedzielną 

modlitwą „Anioł Pański” z dnia 13.12.1992 roku. W: Powstanie. dz. cyt. s. 55. 
123 Por. C. Martini. Katechizm w Kościele i w świecie. W: Wprowadzenie. dz. cyt. s. 64-65. 
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lecz wychodzi do wszystkich ludzi ożywiona Duchem Świętym, prowadząc na spotkanie 

z Jezusem i usuwając po drodze wszystkie niejasności i wątpliwości124.  

Ta właśnie komunia jest gwarancją Kościoła ewangelizującego, który nakazuje 

świadczyć o Chrystusie na całej ziemi. Ojciec Święty podkreślił, że nowa ewangelizacja, 

za pomocą nowego narzędzia, jakim jest Katechizm Kościoła Katolickiego, powinna się 

rozpocząć od ożywienia, ubogacenia i ugruntowania życia duchowego człowieka, 

poprzez jeszcze ściślejsze zjednoczenie z Chrystusem. To nowe dzieło Kościoła ma 

mobilizować wspólnotę kościelna do wejścia w dialog z ludźmi naszych czasów i 

dzielenia z nimi radości, nadziei i cierpień. Powinno także wzmocnić  

w Kościele świadomość, że jest się posłanym do ludzi, aby im służyć, ofiarując 

Chrystusa125. 

Traktując o Jezusie, nie daje ludziom doby obecnej innej odpowiedzi poza jedną 

szczególną, której udzielił święty Piotr człowiekowi sparaliżowanemu, błagającemu o 

pomoc: „nie mam złota ani srebra, ale co mam to ci daję, w imię Jezusa Chrystusa 

Nazarejczyka, chodź" (Dz 3, 6). Z tego też powodu nikt nie może się czuć wyobcowany, 

daleki od tekstu Katechizmu, bowiem ma on „zaspokoić w pełni potrzeby tych, którzy 

pobudzeni świadomym i nieświadomym pragnieniem prawdy i pewności, chcą znaleźć 

Boga"126. 

Nowy Katechizm jest bliski współczesnemu człowiekowi, który nie wie, co 

czynić, gdyż zapomniał, kim jest. Zainteresowanie tym dziełem Kościoła, nie jest 

przypadkowe, gdyż człowiek szuka dziś tego, co Kościół mówi o określonych 

zachowaniach i postawach. Przedstawia on wiele cech pozytywnych, zespala w sobie 

stałość i niedwuznaczność w sprawach zasadniczych, zostając otwartym, gdy idzie o 

szczegóły127. 

Dokument ten może zostać narzędziem nowej ewangelizacji, jeśli katolicy 

podejmą trud zagłębiania się w jego treść i realizację wskazań w nim zawartych w 

życiu. Należy przy tym pamiętać, że w pierwszym rzędzie powinien on stanowić 

narzędzie ewangelizacji dla samych katolików. Nowa ewangelizacja wśród katolików 

 
124 Por. Jan Paweł II. Nowy Katechizm darem dla wszystkich. W: Powstanie. dz. cyt. s. 45-46. 

Genezę i znaczenie pojęcia nowej ewangelizacji; A. Lewek. Ku integralnej koncepcji nowej 

ewangelizacji. AK 87 (1995) 1. s. 3-15. 
125 Por. Jan Paweł II. Nowy Katechizm darem dla wszystkich. dz. cyt. s. 48-49. Papież zachęca do 

wspólnego zaangażowania pasterzy Kościoła w wykorzystaniu Katechizmu, poprzez jego nieustanną 

aktualizację i uskutecznianie w przepowiadaniu. 
126 Por. Jan Paweł II. Nowy Katechizm darem dla wszystkich. dz. cyt. s. 48. 
127 Por. H. Mol. KKK jako narzędzie. dz. cyt. s. 32. 
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przyczyni się do wzrostu owocności ewangelicznej i komunii członków Kościoła, a 

jednocześnie będzie autentycznym przykładem odnowionego życia chrześcijańskiego 

dla współczesnego człowieka żyjącego poza widzialnymi strukturami Kościoła128. 

Ojciec święty zauważa, że powodzenie nowej ewangelizacji jest uzależnione od 

pracy katechetycznej, której założeniem powinno być niezbywalne przekonanie, że w 

Chrystusie zawiera się bogactwo, którego nie jest w stanie przekroczyć żadna kultura, 

ani żadna epoka. Z tego Chrystusowego źródła ludzie powinni czerpać, gdyż w Nim 

mają dostęp do Boga i do drugiego człowieka. Wiara w Syna Bożego, bez względu na 

szerokość geograficzną, kulturę i język, pozwala na odnalezienie odpowiedzi na pytania 

dotyczące tajemnicy ludzkiej egzystencji, które zostały wyryte w sercu człowieka. Z 

tego też powodu nowa ewangelizacja wymaga katechezy, która ukazując plan 

zbawienia, będzie jednocześnie wezwaniem do rozwoju życia duchowego i wzrostu w 

świętości. Swoje oparcie powinna znaleźć w Chrystusie Zmartwychwstałym, który 

stanowi źródło ewangelizacji, a także podstawę ludzkiego postępu i zasadę kultury 

chrześcijańskiej129.  

Zamierzeniem Katechizmu jest zdaniem kardynała J. Ratzingera, pozwolić 

człowiekowi usłyszeć głos Chrystusa i towarzyszyć mu na jego katechumenalnej drodze 

uczniów, którzy stali się rodziną. Zadaniem nowego Katechizmu, jest, więc 

wprowadzanie orędzia Jezusa Chrystusa w różne sytuacje i do różnych grup 

społecznych, kulturowych i narodowych130. 

Dobitnym przykładem przydatności Katechizmu w szerzeniu „Dobrej Nowiny”, 

może być fakt, iż został on dobrze przyjęty przez biskupów świata, między innymi 

biskupów boliwijskich, którzy uznali go za istotną pomoc w nowej ewangelizacji tego 

kraju i współczesnego świata. Można ponadto usłyszeć głosy z kontynentów Azji, Afryki 

 
128 Por. A. Canizares. O Nowym. dz. cyt. s. 49. 
129 Por. Jan Paweł II. Rola Katechizmu Kościoła Katolickiego w duszpasterstwie. Przemówienie do 

przewodniczących komisji katechetycznych Konferencji Episkopatu całego świata z dnia 29.04.1993 

roku.  

W: Powstanie. dz. cyt. s. 57. Papież zauważa, że Istotne miejsce w nowej ewangelizacji zajmują pasterze 

Ludu Bożego i wszyscy, którzy zajmują się duszpasterstwem. Ich zadaniem jest zwrócenie baczniejszej 

uwagi na katechezę, która powinna być systematycznym wykładem pierwszego orędzia ewangelicznego. 

W katechezie papież widzi także sposób wychowania człowieka i miejsce wprowadzenia w życie 

Kościoła i konkretne świadczenie o miłości. 
130 Por. J. Ratzinger. Ewangelizacja, katecheza. Katechizm. Konferencja wygłoszona w czasie sesji 

Papieskiej Komisji do spraw Ameryki Łacińskiej. W: Powstanie. dz. cyt. s. 158-159. 
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oraz wspólnot chrześcijańskich oderwanych od Rzymu. Przykładem są tu pochwalne 

słowa Patriarchy Konstantynopola, Bartłomieja I i zdania wspólnot ewangelickich131. 

Swoje miejsce znajduje w nim również sprawa ewangelizacji pod wpływem 

Ducha Świętego, w okresie oczekiwania na wielki jubileusz trzeciego Tysiąclecia. 

Sprawa ta poruszana była już podczas ogólnoświatowych posiedzeń Zgromadzeń 

Synodalnych Europy i Afryki, Sesji Plenarnych Konferencji Episkopatów Azji i 

Konferencji Biskupów Ameryki Łacińskiej. Nawiązuje do tego Ojciec święty, kiedy 

zachęca, aby „publikację Katechizmu przyjąć jako prawdziwą łaskę Bożą ofiarowaną 

nam w wigilię trzeciego tysiąclecia. W dzisiejszym świecie, w którym niepokojące 

procesy zeświecczenia często prowadzą do ateizmu, a przejawem silniejszej tęsknoty 

za sacrum są różne formy subiektywizmu lub mnożenie dyskusyjnych ruchów 

religijnych, dostrzegamy powszechną potrzebę oparcia wyznania wiary na pewnych 

podstawach”132.  

Takie podstawy stwarza nowy Katechizm, który udziela także odpowiedzi 

uformowane z bogatej tradycji i doświadczenia Kościoła. To doświadczenie zostało 

ukonstytuowane przez wydarzenia sięgające korzeniami poza rzeczywistość czysto 

ludzką i zawierającą objawienie Boże. Dlatego można powiedzieć, że jest skutecznym 

narzędziem nowej ewangelizacji, co potwierdzają nie tylko jego założenia i pozytywne 

głosy napływające ze wszystkich stron świata, ale równocześnie już przeszło 

dziesięcioletnie doświadczenie od chwili promulgowania w 1992 roku.  

2.2.  Misyjność Kościoła w świetle nowego Katechizmu 

Katechizm przedstawia Kościół jako „wspólnotę i misję", dlatego też misyjność 

staje się jego cechą. Nie jest on jednak podręcznikiem misjologii, chociaż duch misyjny 

jest obecny w częściach traktujących o tajemnicach wiary, sprawowania sakramentów, 

moralności i modlitwie. W bardzo zwięzły i syntetyczny sposób nakreśla podstawy 

pracy misyjnej, której fundamentem jest nakaz głoszenia Ewangelii (Mt 28, 19 n)133. Z 

tego względu Katechizm posiada wielkie znaczenie, zwłaszcza dla krajów misyjnych.  

 
131 Por. H. Mol. KKK jako narzędzie. dz. cyt. s. 34-35. 
132 Por. Jan Paweł II. Rola Katechizmu Kościoła Katolickiego w duszpasterstwie. dz. cyt. s. 56. 

Papież podkreśla potrzebę katechezy, wzywającej do realizacji powołania do świętości. Ma się to 

dokonać poprzez ukazanie planu zbawienia z jednej strony i odpowiedź człowieka w zaufaniu obietnicom 

Bożym, z drugiej.  
133 Por. J. Tomko. Misyjny wymiar Nowego Katechizmu. W: Wprowadzenie. dz. cyt. s. 57-58. 
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Wymiar misyjny rzeczywiście go przenika a zarazem ożywia. Zauważa, że 

działalność misyjna jest wymogiem powszechności Kościoła. Dlatego, po ukazaniu 

źródła działalności misyjnej, które znajduje się w odwiecznej miłości Trójcy Świętej, 

przedstawia cel misji, którym jest troska o doprowadzenie ludzi do życia na wzór relacji 

Osób Trójcy. Wskazuje także na potrzebę zapału misyjnego, do którego przynagla 

miłość Chrystusa (por. 2 Kor 5, 14)134. 

Katechizm podkreśla, że rozwój ludzki i chrześcijański należą do 

pierwszorzędnych celów misji Kościoła. Człowiek według Katechizmu jest nie tylko 

Bożym stworzeniem, ale również obiektem Bożej miłości, dlatego stale jest przez Boga 

poszukiwany, wspomagany i powołany do nawiązania z Nim synowskich relacji w 

Duchu Świętym. Stąd też Kościół, który ma „zwoływać” wszystkich ludzi do zbawienia 

jest ze swej natury misyjny (por. KKK 767)135. 

W swym nauczaniu, Katechizm upatruje źródło działalności misyjnej w miłości 

Trójcy Świętej, zaś cel misji, widzi w doprowadzeniu ludzi do uczestnictwa we 

wspólnocie, jaka istnieje między osobami Bożymi. Opisując motywy podejmowania 

pracy misyjnej, zauważa, że zamysł Boży, zbawienia wszystkich ludzi nie hamuje wcale 

misyjnego zaangażowania Kościoła wśród, niechrześcijan, lecz raczej go pobudza i 

ożywia. Podkreśla, że drogi misji, które obejmują znoszenie krzyża, ubóstwa i 

cierpliwości, przyczyniają się do uwzględnienia różnych faz i form ewangelizacji. Zalicza 

do nich między innymi: głoszenie Słowa Bożego, tworzenie wspólnot chrześcijańskich, 

zakładanie Kościołów lokalnych, pełen poszanowania dialog z tymi, którzy jeszcze nie 

przyjęli Ewangelii oraz inkulturację, której celem jest wcielenie Ewangelii do kultur 

narodowych136. 

Nowy Katechizm rozważa także stosunek Kościoła do religii niechrześcijańskich, 

co bezpośrednio wiąże się z działalnością misyjną. Za Soborem Watykańskim II, 

potwierdza, że ci, którzy „bez własnej winy nie znając Ewangelii Chrystusowej i Kościoła 

Chrystusowego, szczerym sercem jednak szukają Boga i wolę Jego przez nakaz 

sumienia poznaną starają się pod wpływem łaski pełnić czynem, mogą osiągnąć 

 
134 Por. Tamże. s. 58-59. 
135 Por. K. Misiaszek. Wychowanie chrześcijańskie w świetle KKK. dz. cyt. s. 123. 
136 Por. J. Tomko. Misyjny wymiar Nowego Katechizmu. dz. cyt. s. 57-58; H. Moll. KKK jako 

narzędzie. dz. cyt. s. 45. Inkulturacja według Katechizmu polega nie tylko na umieszczeniu nauki 

chrześcijańskiej w rozmaitych środowiskach kulturowych, ale by także odnaleźć, oczyścić i rozwinąć 

ziarna prawdy i wartości znajdujące się w tych środowiskach. 
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wieczne zbawienie” (por. KKK 847)137. Dowodzi to troski autorów Katechizmu o 

przekazanie orędzia Ewangelii wszystkim ludziom. 

Ponadto, Katechizm zauważa, że w swym zachowaniu religijnym ludzie 

przejawiają liczne ograniczenia i błędy, które zniekształcają w nich obraz, Boga. Żyjąc i 

umierając bez Boga, narażają się jednocześnie na ostateczną rozpacz, dlatego 

podkreśla, że Ojciec zapragnął zgromadzić ludzkość w Kościele Syna, stając się 

narzędziem komunii eklezjalnej. W Chrystusowym Kościele, wszyscy ludzie powinni 

odnaleźć swoją jedność i zbawienie. W Nim stają się uczestnikami dóbr jedności wiary, 

sakramentu i hierarchii z następcami świętego Piotra138.  

Z jednej strony Katechizm domaga się inkulturacji za pośrednictwem Kościołów 

lokalnych, z drugiej zaś sam jest sposobem i wyrazem inkulturacji wiary dzisiaj, 

ofiarując Kościołowi i światu wykład prawdy chrześcijańskiej po myśli Soboru 

Watykańskiego II. Z tego też względu staje się punktem odniesienia nie tylko dla 

katechizmów lokalnych, ale także dla inkulturacji wiary w dzisiejszym świecie. Stanowi 

„inkulturowy model katechetyczny”, który przyczynia się do promocji i rozwoju 

procesu inkulturacji wiary chrześcijańskiej na całym świecie139. 

Kończąc rozważania na temat misyjnego wymiaru Katechizmu, należy zauważyć, 

że w stosunku do krajów misyjnych, „Katechizm bierze na siebie szczególną rolę 

bezpiecznego i pewnego przewodnika, którego zadaniem jest podtrzymywanie i 

umacnianie wiary oraz zapewnienie doktrynalnej wiarygodności prowadzonemu dziełu 

ewangelizacji”140. Wypada także podkreślić, że Katechizm stanowi wymierną pomoc dla 

młodych Kościołów oraz ich duszpasterzy i misjonarzy głoszących prawdziwą wiarę i 

włączających się w proces inkulturacji. Treść zawarta w tym dziele przyczynia się do 

włączenia młodych Kościołów w dwu tysiącletnią tradycję Kościoła. Pozwala również na 

realizacje posoborowego „aggiornamento”, by bez większych zawirowań 

usystematyzować wszystko, co „nowe” i „stare” w życiu wiary141 

Katechizm jako dzieło tak bogate w treść i poparte tak znamienitym 

autorytetem nie może nie wywrzeć właściwego znaczenia dla rozwoju myśli 

 
137 Por. KK 16. 
138 Por. J. Tomko. Misyjny wymiar. dz. cyt. s. 60. 
139 Por. J. Ratzinger. Natura i cel Katechizmu Kościoła Katolickiego a inkulturacja wiary. 

Konferencja wygłoszona w czasie VIII Sesji Zwyczajnej Międzynarodowej Rady do spraw Katechezy z 

dnia 24.09.1992 roku. W: Powstanie. dz. cyt. s. 129. 
140 Por. J. Tomko. Misyjny wymiar. dz. cyt. s. 61. 
141 Por. FD 4; J. Tomko. Misyjny wymiar. dz. cyt. s. 61. 



HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA I SPECYFIKA KKK 

    46 
teologicznej, pomagając zarówno teologom, jak również ludziom nie znającym w pełni 

zagadnień teologiczno – dogmatycznych. Oczywiście, Katechizm nie jest podręcznikiem 

dającym odpowiedzi na wszystkie pytania współczesnego człowieka, ale ukazuje drogę 

szukania ich w zjednoczeniu z Chrystusem w Jego Mistycznym Ciele. Katechizm jest 

nieustannie aktualizowany, by w coraz większym wymiarze mógł służyć człowiekowi. 

Realizowane, więc jest jego założenie, by przygotować podłoże dla mniejszych 

katechizmów czerpiących z tego bogatego źródła nauki i tradycji Kościoła.  

Przypomniał o tym Jan Paweł II przy okazji pojawienia się wydania łacińskiego 

Katechizmu Kościoła Katolickiego. Papież zwrócił się z wezwaniem do braci w 

biskupstwie, by w związku z wydaniem Katechizmu w języku łacińskim, zintensyfikowali 

wysiłki na rzecz jak najszerszego rozpowszechnienia tekstu, „aby korzystając ze 

sposobności, jaką jest publikacja wydania łacińskiego, wzmogli wysiłki na rzecz 

szerszego rozpowszechnienia tekstu, zwłaszcza jego pozytywnego przyjęcia jako 

szczególnie cennego daru dla powierzonych im wspólnot, które dzięki niemu będą 

mogły ponownie odkryć niewyczerpane bogactwo wiary”. Papież wyraził nadzieję, że 

„dzięki zgodnemu i komplementarnemu działaniu wszystkich członków i społeczności 

Ludu Bożego, Katechizm zostanie poznany i przyswojony przez wszystkich, aby 

umocniła się i rozszerzyła aż po krańce świata jedność w wierze, której 

najdoskonalszym wzorem i źródłem jest jedność Trójcy”142. 

W dniu 7 grudnia 2002 roku, Jan Paweł II zlecił kardynałowi Josephowi 

Ratzingerowi powołanie komisji, by jeszcze bardziej ułatwić człowiekowi poznanie i 

zrozumienie treści nowego Katechizmu. Zdaniem Papieża ukazanie się wielu syntez 

tego dzieła w różnych językach i krajach jest znakiem zapotrzebowania na krótkie 

kompendium zawierające podstawowe prawdy wiary i moralności katolickiej, 

wyrażone w sposób prosty i zrozumiały. Punktem odniesienia dla Kompendium 

pozostanie oczywiście Katechizm Kościoła Katolickiego, który, jak podkreśla Ojciec 

Święty, nie straci nic ze swej wagi i autorytetu. Opracowanie Kompendium Katechizmu 

Kościoła Katolickiego powinno przyczynić się do jeszcze głębszego poznawania wiary i 

wychowywania do życia z Chrystusem, bowiem „Kompendium Katechizmu Kościoła 

Katolickiego powinno zawierać istotne i podstawowe treści wiary Kościoła, 

sformułowane w sposób zwięzły, z zachowaniem ich kompletności i integralności 

 
142 LM. dz. cyt. s. 8. 
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doktrynalnej, tak by mogło stanowić swego rodzaju vademecum pozwalające 

wierzącym i niewierzącym jednym spojrzeniem ogarnąć całą panoramę wiary 

katolickiej”143. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, zostało zatwierdzone 

przez następcę Jana Pawła II, papieża Benedykta XVI w dniu 28.06.2005144. 

Wskazując na proces formowania się nauki katechizmowej w historii Kościoła, 

aż do czasów Soboru Watykańskiego II i następującego po nim okresu oczekiwania na 

nowy katechizm całego Kościoła. Zasygnalizowano potrzebę powstania Katechizmu, 

który z jednej strony będzie czerpał z bogatego źródła Kościoła wszystkich wieków, a z 

drugiej wyjdzie naprzeciw człowiekowi, poszukującemu odpowiedzi na aktualne 

pytania związane z jego egzystencją. Wśród cech charakterystycznych wyszczególniono 

przede wszystkim potrzebę nowej ewangelizacji i zaangażowania całego Kościoła w 

Jego dzieło misyjne. Wskazano na olbrzymi wysiłek tworzenia tego dzieła i zwrócono 

uwagę na jego doniosłe znaczenie i przydatność, która już dzisiaj jest wielka, a w pełni 

uwidoczni się w historii. Z przyczyn obiektywnych nie przeanalizowano w tym miejscu 

wszystkich charakterystycznych zagadnień zamieszczonych w Katechizmie Kościoła 

Katolickiego, ale nie stanowią one zasadniczego przedmiotu niniejszej pracy. Rozdział 

ten, bowiem ma jedynie charakter wstępny, wprowadzający do zasadniczych 

problemów rozprawy. 

 
143 Na potrzebę opracowania Kompendium zwrócono uwagę podczas Międzynarodowego Kongresu 

Katechetycznego, który odbywał się w Rzymie w dniach 8-10 października 2002 roku z okazji 10 

rocznicy publikacji Katechizmu. Por. Jan Paweł II. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. List 

papieża do kardynała J. Ratzingera z 2 lutego 2002 roku. dz. cyt. s. 27-28. 
144 Zob. Benedykt XVI. Homilia wygłoszona podczas prezentacji Kompendium Katechizmu 

Kościoła Katolickiego, w dniu 18.06.2005. W: ORpol 26 (2005) 9 s. 13-14; Tenże. Motu proprio 

zatwierdzające Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, z dnia 28.06. 2005. W: ORpol 26 

(2005) 9. s. 11-12; Prezentacja Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego w czasie rozważania 

przed modlitwą „Anioł Pański”, z dnia 3.07.2005. W: Tamże. s. 14 



 

 
ROZDZIAŁ II 

ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY ŻYCIA DUCHOWEGO WEDŁUG KATECHIZMU 

KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO  

Punktem wyjścia Katechizmu Kościoła Katolickiego w zakresie życia duchowego 

jest próba określenia relacji między Bogiem i człowiekiem. Według autorów 

Katechizmu mówienie o Bogu i wierze jest możliwe tylko dzięki wskazaniu 

podstawowej więzi zachodzącej między Stwórcą a stworzeniem. Z tego też powodu 

fundamentalnym zagadnieniem pierwszego rozdziału tego dzieła jest zdolność 

człowieka do otwarcia się na Boga i wpisane w akcie stwórczym w jego serce, 

pragnienie poznania swego Stwórcy145.  

Podejmując analizę podstaw życia duchowego według nauczania Katechizmu, 

należy zwrócić uwagę na jego założenia antropologiczne. Naucza on wielokrotnie na 

temat natury, godności i relacji człowieka do Boga. Dokładniejsza analiza tekstu 

pozwala na wyciagnięcie wniosku, że wewnętrznym jego kryterium jest podstawa 

antropologiczna, wiążąca wszystkie prawdy z człowiekiem, i ukazująca, że 

wszechstronny jego rozwój należy do podstawowych misji Kościoła. 

Z tego względu drugi rozdział dotyczący podstaw antropologicznych życia 

duchowego według nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego, obejmuje elementy 

strukturalne bytu ludzkiego, zagadnienie grzechu pierworodnego oraz pragnienie 

poznania i drogi prowadzące do poznania Boga. Pragnienie to zostało wpisane w serce 

człowieka i jest możliwe do zaspokojenia, dzięki zdolnościom rozumu i wolnej woli. 

Elementem łączącym omawiane tu treści, będzie zagadnienie godności osoby ludzkiej, 

która wypływa z faktu stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boże, jedności 

jego duszy i ciała i zdolności do poznania Boga oraz dokonywania wolnych wyborów.  

Zachowując swój chrystocentryczny charakter Katechizm ukazuje na wstępie 

godność człowieka w chwili stworzenia, stan zniekształcenia Bożego obrazu po 

pierwszym upadku, by ukazać fakt przywrócenia podobieństwa człowieka do swego 

Stwórcy w Chrystusie – nowym Adamie. 

 
145 Por. J. Królikowski. Mały przewodnik KKK. Poznań 1996. s. 20-21. 
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1.  Elementy strukturalne bytu ludzkiego otwierające na transcendencję 

Katechizm przypomina, że człowiek jest obrazem Boga, posiada zdolność 

otwierania się na Niego i zarazem pragnienia Go, gdyż „tylko w Bogu człowiek znajdzie 

prawdę i szczęście, których nieustannie szuka” (KKK 27). Być obrazem Boga, oznacza 

przede wszystkim, że człowiek ma wielką wartość w oczach Stwórcy, który umieścił w 

nim coś z siebie samego146. Chcąc ukazać człowieka w całej prawdzie o nim, jako bycie 

realizującym się poprzez pełny rozwój ludzki i chrześcijański, Katechizm podkreśla 

przede wszystkim godność osoby, mającą swój fundament w ścisłym związku człowieka 

z Chrystusem. Dzięki temu jest on trwalszy, nie ulega niszczeniu i degradacji wobec 

ideologicznych manipulacji, zła i grzechu, a w razie „osłabienia" ma szansę na 

wzmocnienie w Bożym przebaczeniu i miłosierdziu147. 

Katechizm podkreśla, że podjęcie dialogu człowieka z Bogiem staje się możliwe, 

gdy Bóg zostanie ukazany jako Miłość. Od tego momentu nie ma już tylko Bożego 

monologu, ale człowieka próbuje odpowiadać swemu Stwórcy. Pełne ufności podejście 

człowieka do Boga jest gwarantem prawidłowego wychowania religijnego i właściwego 

rozwoju życia duchowego chrześcijanina.  

Z tego względu Katechizm ukazuje Boga bardzo bliskiego człowiekowi, 

nieustannie zatroskanego o jego rozwój i wychodzącego mu naprzeciw. Tak 

przedstawiony Stwórca, pragnie uzdolnić ludzi do dawania Mu odpowiedzi, poznania 

Go i miłowania ponad wszystko. 

1.1.  Osobowy charakter człowieka  

Omawiając zagadnienie osobowego charakteru człowieka Katechizm stawia 

pytanie, kim naprawdę jest człowiek. To pytanie ukryte w całym tekście, pozwala 

dostrzec w człowieku jego godność. W wielu miejscach swego wykładu podaje, że 

człowiek został stworzony przez Boga na jego obraz i podobieństwo (por. Rdz 1, 27). Z 

tego względu zajmuje wyjątkowe miejsce w hierarchii stworzeń, a w swej naturze 

 
146 Por. Tamże. s. 124; J. Szymczyk. Człowiek istotą otwartą na Boga. W: Wyznawać wiarę dzisiaj. 

Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Red. S. Łabendowicz. Sandomierz 

1999. s. 27. 
147 Por. K. Misiaszek. Wychowanie chrześcijańskie w świetle KKK. dz. cyt. s. 124-125; J. 

Królikowski. Mały przewodnik. dz. cyt. s. 20. Tematyka relacji Boga do człowieka i człowieka do Boga, 

zostanie szerzej omówiona w kolejnych rozdziałach pracy, gdzie uwaga zostanie skupiona na zagadnieniu 

traktowania Boga jako Ojca. 
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jednoczy świat duchowy i materialny. Podkreśla, że człowiek został stworzony jako 

mężczyzna i kobieta, co świadczy o ich równości, odmienności i jedności oraz że został 

obdarzony przyjaźnią Stwórcy (por. KKK 355). Już sam fakt stworzenia wiąże człowieka 

z Bogiem, pozwalając na uczestnictwo w akcie stwórczym i w udoskonalaniu świata, a 

dzięki rozumowi i wolnej woli, na przekraczanie świata materialnego i rozwijanie w 

sobie obrazu Ojcostwa Bożego zgodnie z nakazem Stwórcy (por. Rdz 1, 28)148. 

Katechizmu akcentuje prawdę o człowieku stworzonym na obraz i 

podobieństwo Boże, co jest źródłem godności człowieka. Z faktu tego wynika jedność i 

równość istot ludzkich, które zostały stworzone przez jednego Stwórcę, stąd dziedziczą 

jednakową godność. Wszyscy ludzie są złączeni wzajemną więzią braterstwa 

wynikającego z godności dzieci Bożych, co wymaga od nich odpowiedzialności za siebie 

i wzajemnej miłości149. 

Katechizm wyprowadza godność osobową człowieka ze stwórczego 

zaangażowania Boga, co suponuje, że nie chodzi tylko o godność indywidualnego 

człowieka, ale także o godność związaną z przynależnością do rodzaju ludzkiego. 

Wynika z tego, że w powołaniu do istnienia pierwszego człowieka zostało zawarte 

powołanie całego rodzaju ludzkiego (por. KKK 2070)150. Można, zatem stwierdzić, że 

Katechizm wyprowadza jedność rodzaju ludzkiego z faktu pochodzenia od Boga 

jednego człowieka (por. Dz 17, 26; por. KKK 360-361), podkreślając, że fundamentem 

pierwotnej godności jest jedność i solidarność wszystkich ludzi, pomimo ich 

zróżnicowania. 

Traktując o godności osoby ludzkiej Katechizm podaje, że jedynie człowiek jest 

zdolny do poznania i miłowania swego Stwórcy, bowiem został stworzony na obraz 

Boży, ustanowiony panem wszystkich stworzeń, by rządził i posługiwał się nimi w celu 

oddania chwały Bogu (por. KKK 356)151. O godności człowieka świadczy również fakt, że 

jest jedynym stworzeniem na ziemi, którego Bóg chciał dla niego samego. Istota ludzka 

została stworzona do uczestnictwa w życiu Bożym przez poznanie i miłość, co stanowi 

 
148 Por. E. Reszczyńska. Biblijne podstawy godności osoby ludzkiej. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 461-

466;  

T. Zadykowicz. Kim jest człowiek? W: Tamże. dz. cyt. s. 455; L. Ladaria. L`uomo. W: Catechismo. dz. 

cyt. s. 690-691. 
149 Por. J. Ratzinger. Książka, która czerpie z doświadczenia Kościoła wszystkich wieków. dz. cyt. s. 

13. 
150 Por. J. Wróbel. KKK o poszanowaniu życia ludzkiego. AK 87 (1995) 1. s. 44-49; Bóg Ojciec 

Miłosierdzia. Oficjalny dokument papieskiego Komitetu obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. 

Red. Komisja Teologiczno – Historyczna Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Katowice 1998. s. 35-39. 
151 Por. KDK 12. 
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podstawę jej godności. Dostrzegając otwierające się przed rozumem ludzkim 

niedostępne perspektywy, Katechizm wskazuje na pewne podobieństwo miedzy 

jednością osób boskich a jednością synów Bożych zespolonych w miłości i prawdzie152. 

Godność osoby, wynikająca z faktu stworzenia człowieka na obraz Boży 

sprawia, że człowiek nie jest czymś, ale kimś. Może poznać siebie, panować nad sobą, 

dawać siebie, tworzyć wspólnoty z innymi osobami i odpowiedzieć swemu Stwórcy w 

sposób możliwy tylko człowiekowi jako osobie, to znaczy w duchu wiary i miłości (por. 

KKK 357). W tym miejscu zarysowuje się odpowiedź na pytanie postawione na wstępie, 

kim jest człowiek. Takie zdefiniowanie człowieka pozwala dostrzec w nim nie tylko 

Boże stworzenie, ale partnera, który został powołany i podniesiony na poziom dialogu 

ze Stwórcą. Fakt ten świadczy o niepowtarzalności i wyjątkowości osoby ludzkiej. Bóg 

obdarzył człowieka pragnieniem szukania Go, poznania i miłowania. Wymogiem 

godności człowieka jest, by zawsze działał osobowo od wewnątrz poruszany  

i kierowany na właściwą drogę. Wolność taka jest możliwa, po przezwyciężeniu 

namiętności i skłonności do złego oraz po pokornym zwróceniu się o pomoc do 

Boga153. 

Katechizm podaje również cel stworzenia człowieka, jaki powinien realizować 

będąc stworzonym na podobieństwo Boga. Jego zdaniem, Bóg stworzył wszystko dla 

człowieka, ale człowiek ma służyć Bogu w miłości i ofiarowywać Mu całe stworzenie 

(por. KKK 358). Natomiast tajemnica człowieka znajduje swoje wyjaśnienie dopiero w 

tajemnicy Chrystusa, który jako nowy Adam w objawieniu tajemnicy Ojca i Jego 

miłości, objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi, okazując mu najwyższe jego 

powołanie (por. KKK 359)154.  

Życie duchowe człowieka stanowi wypełnienie powołania, jakim obdarzył go 

sam Bóg (por. KKK 1699). Katechizm nawiązuje do antropologicznych podstaw życia 

duchowego także w części dotyczącej powołania człowieka do życia w Duchu Świętym. 

Przypomina, że godność osoby ludzkiej ma podstawę w stworzeniu jej na obraz i 

podobieństwo Boże, a wypełnia się w powołaniu do Boskiego szczęścia. Ponadto owa 

godność stanowi element charakterystyczny dla istoty ludzkiej, która w sposób 

 
152 Por. KDK 24; A. Szostek. Etyka otwarta na Ewangelię. W: KKK – wprowadzenie. dz. cyt. s. 167-

168.  
153 Por. L. Ladaria. L`uomo. dz. cyt. s. 690-692; A. Szafrański. Świat i człowiek dziełem Boga. W: 

KKK – wprowadzenie. dz. cyt. s. 65.     
154 Por. KDK 22; L. Ladaria. L`uomo. dz. cyt. s. 691; A. Nowak. Człowiek. W: LDK. dz. cyt. s. 170-

171. 
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świadomy i dobrowolny dąży do realizowania powołania, kierując się głosem sumienia, 

kształtując swoje życie duchowe poprzez unikanie grzechu i rozwój cnót. Wzór takiego 

życia zostawił człowiekowi Chrystus - nowy Adam. Dzięki Niemu obraz Boży jest obecny 

w każdym człowieku i we wspólnocie osób, stanowiąc podobieństwo zjednoczenia 

osób Boskich (por. KKK 1700-1702). Człowiek otrzymuje swe osobowe oblicze od 

Chrystusa, staje się Jego „ikoną”, zaczyna odkrywać siebie w świetle Syna Bożego, a 

jako osoba powołana uczestniczy w Jego życiu dzięki łasce Ducha Świętego155. 

Wpatrując się we wzór, jaki zostawił człowiekowi Chrystus, naśladując Go i 

dążąc do upodobnienia się do Niego, człowiek jest powołany do odtwarzania obrazu 

Syna Bożego, który stał się człowiekiem, obrazem Boga niewidzialnego (por. Kol 1, 15; 

por. KKK 380-381). Osadzenie godności człowieka w fakcie stworzenia na obraz i 

podobieństwo Boże, wskazuje również na jego perspektywę soteriologiczną. Katechizm 

podkreśla relacje człowieka z Bogiem, której nie zdołał zniszczyć grzech, a Syn Boży w 

ludzkim ciele dokonał odnowienia człowieka jako Bożego obrazu, wzmacniając jego 

komunię miłości ze Stwórcą156. 

Osoba ludzka, jak głosi Katechizm, chociaż stworzona na obraz i podobieństwo 

Boże jest jednocześnie istotą cielesną i duchową. Wyjaśniając to sięga do opisu 

biblijnego, który językiem symbolicznym stwierdza, że „Bóg ulepił człowieka z prochu 

ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą 

żywą” (Rdz 2, 7). Podkreśla przy tym, że cały człowiek jest chciany przez Boga (por. KKK 

362). Całe dzieło stworzenia kończy się wydarzeniem powołania do istnienia człowieka, 

który stworzony na obraz Boży, jest równocześnie ciałem i duszą. Taką integralna wizję 

człowieka prezentuje nowy Katechizm, co zdaniem biskupa A. Nossola, należy do 

nowości tego dzieła. Człowiek jawi się tutaj jako uduchowione ciało lub ucieleśniony 

duch, odwzorowując w tym aspekcie Boga157. 

Katechizm wyjaśnia również pojęcie duszy, która w Piśmie Świętym oznacza 

życie ludzkie (por. Mt 16, 25-26; J 15, 13), albo całą osobę ludzką (por. Dz 2, 4). Dusza 

 
155 Bóg potwierdza stworzenie człowieka na swój obraz i podobieństwo poprzez upodobnienie się do 

Niego  

w Osobie Chrystusa - Syna Bożego. Por. E. Wolicka. Człowiek otwarty na transcendencję. W: KKK – 

wprowadzenie. dz. cyt. s. 16; J Gogola. Teologia komunii z Bogiem. Kraków 2001. s. 77-78; Cz. Bartnik. 

Dogmatyka katolicka. Lublin 1999. s. 306-307. 
156 Por. J. Wróbel. KKK o poszanowaniu życia ludzkiego. dz. cyt. s. 46; A. Szostek. Etyka otwarta 

na Ewangelię. W: KKK – wprowadzenie. dz. cyt. s. 168. 
157 Por. A. Nossol. Komu wierzymy? W: Depozyt. dz. cyt. s. 30. Na temat człowieka jako obrazu 

Boga w tradycji biblijnej; I. Werbiński, T. Michalski. Świętość Niepokalanej wzorem dla współczesnego 

człowieka. SM 3 (2001) 1. s. 63-64; L. Ladaria. L`uomo. dz. cyt. s. 692-694. 
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oznacza także to wszystko, co w człowieku najbardziej wewnętrzne (por. Mt 26, 38; J 

12, 27) lub najcenniejsze (Mt 10, 28). Zdaniem Katechizmu „dusza oznacza zasadę 

duchową w człowieku” (KKK 363), a jako duchowa i nieśmiertelna została stworzona 

przez Boga (por. KKK 382). 

Z kolei ciało ludzkie uczestniczy w godności „obrazu Bożego”, będąc ciałem 

ludzkim, ponieważ jest ożywiane przez duszę duchową. Powoduje to, że cała osoba 

ludzka jest przeznaczona, by stać się w Ciele Chrystusa świątynią Ducha. Katechizm 

wyjaśnia to zagadnienie korzystając z nauki soborowej zawartej w Konstytucji 

„Gaudium et spes” (KKK 364)158 

Katechizm podkreśla także głęboką jedność ciała i duszy do tego stopnia, że 

można uważać duszę za formę ciała, co oznacza, że ciało i dusza nie są w człowieku 

dwiema połączonymi naturami, ale dzięki zjednoczeniu tworzą jedną naturę (por. KKK 

365). Wyjaśnia także pochodzenie duszy duchowej, podając, że jest ona bezpośrednio 

stworzona przez Boga, a nie od rodziców, że jest nieśmiertelna, to znaczy nie ginie po 

oddzieleniu od ciała w chwili śmierci, natomiast połączy się na nowo z ciałem w chwili 

ostatecznego zmartwychwstania. Chociaż można spotkać w nauczaniu Kościoła 

odróżnienie duszy i ciała: „nienaruszony duch wasz, dusza i ciało...” (1 Tes 5, 23), to 

jednak rozróżnienie to nie wprowadza dualizmu duszy. Katechizm wyjaśnia to 

zagadnienie korzystając z bogatej tradycji Kościoła, nauczając, że dusza oznacza, że 

człowiek jest kierowany od początków swego stworzenia, ku celowi 

nadprzyrodzonemu. Dusza jest uzdolniona do tego, by była w darmowy sposób 

podniesiona do komunii z Bogiem (por. KKK 366-367) 159. 

Zaznacza także, że osoba ludzka, obdarzona duszą duchową, rozumem i wolą, 

została jednocześnie powołana do osiągnięcia szczęścia wiecznego. Dąży do 

doskonałości przez szukanie i miłowanie tego, co prawdziwe i dobre. Wyjaśnia, że 

człowiek, uczestnicząc w świetle Bożej myśli, przewyższa swym rozumem świat rzeczy, 

doszedł do wybitnych osiągnięć w badaniu i podporządkowywaniu świata 

materialnego. Szuka jednak głębszej prawdy, gdyż do tego został predysponowany. 

Natura intelektualna osoby ludzkiej stale się udoskonala i powinna się udoskonalać 

 
158 KDK 14; Cz. Bartnik. Dogmatyka katolicka. dz. cyt. s. 307-308. 
159 Por. Sobór w Vienne: DS. 902; Pius XII. Encyklika „Humani generis”: W: AAS 42 (1950). s. 

561-577; KDK 22.  
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przez mądrość, która pociąga umysł człowieka ku temu, co prawdziwe i dobre  

(por. KKK 1703; 1711)160. 

Fakt stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boże tworzy zarys 

tradycyjnej, a jednocześnie nowoczesnej i dopasowanej do współczesnego kontekstu 

myślowego antropologii. Człowiek stworzony z miłości, powołany jest do miłości Boga i 

bliźniego, z którym tworzy jedność opartą na wspólnym pochodzeniu. Jedność ta 

powinna urzeczywistnić się w solidarności i miłości wzajemnej. Chrześcijańską wizję 

człowieka uzupełnia nauczanie Katechizmu odnośnie do jedności ciała i duszy. Prawda 

ta stanowi podstawę antropologii chrześcijańskiej, od której zależy właściwe 

rozumienie człowieka i jego godności161. 

 Traktując o godności osoby ludzkiej autorzy Katechizmu ukazują, właściwości 

życia człowieka w Chrystusie i w Duchu Świętym, korzystając w tym celu głównie z 

nauki konstytucji soborowej „Gaudium et spes”, ukazującej Chrystusa, jako „nowego 

człowieka”. W Nim, bowiem człowiekowi przywrócone zostało zniekształcone przez 

grzech pierworodny, Boże podobieństwo. Człowiek upodobniony do Chrystusa, w 

swoim życiu duchowym realizuje powołanie do miłości, co wskazuje na głębię 

teologiczną antropologii chrześcijańskiej162. 

Ta kategoria obrazu Bożego w człowieku, rozumiana chrystologicznie, stanowi 

wypełnienie najgłębszych pragnień ludzkiego serca. Stanowi ona odpowiedź na pewien 

dysonans istniejący pomiędzy niepowtarzalnością „ja”, a otwartością na Boga, drugiego 

człowieka i świat. Czerpie z doświadczenia Tajemnicy Paschalnej Chrystusa, w której 

człowiek odkrywa głębię swego powołania, podobieństwa do Boga i wypływającej z 

niego godności163.  

Nowy Katechizm ukazując godność osoby ludzkiej, zwraca uwagę na fakt 

podobieństwa do Boga, uzyskanego ponownie po grzechu pierworodnym, dzięki 

Chrystusowi. Zdaniem J. Nagórnego jest to jakby droga duchowej adopcji, po której 

 
160 Por. KDK 15; E. Reszczyńska. Biblijne podstawy godności osoby ludzkiej. dz. cyt. s. 463-464. 
161 Por. J. Królikowski. Mały przewodnik. dz. cyt. s. 46. 
162 Por. A. Marcol. Cóż mamy czynić? W: Depozyt. dz. cyt. s. 60-61. Por. Takze: G. Concetti. Il 

quinto comandamento. W: Catechismo. dz. cyt. s. 1069-1073; A. Drożdż. Wartość życia. W: W Duchu i 

prawdzie. KKK w refleksji i w życiu. Red. Cz. Noworolnik, M. Zając. Tarnów 1997. s. 232-232  
163 Por. I. Mroczkowski. Niepokój i wielkość człowieka. W: KKK. Przesłanie moralne Kościoła. 

Materiały  

z sympozjum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 5-6.12.1994. Red. J. Nagórny. A. Derdziuk. Lublin 

1995. s. 54. 
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postępują wszyscy ochrzczeni, stając się dziećmi Boga na wzór Jego Syna Jezusa 

Chrystusa (por. KKK 1709)164. 

1.2.  Wolność człowieka  

Katechizm wychodzi z założenia, że Bóg stworzył człowieka wolnym, co oznacza, 

że jako istota rozumna, mająca godność osoby, obdarzona jest także możliwością 

decydowania i panowania nad swymi czynami. Stan ten tłumaczy, korzystając z 

nauczania Soboru Watykańskiego II, stwierdzając, że Bóg obdarzył człowieka 

wolnością, by ten szukał swego Stwórcę z miłości i z własnej woli. Godność człowieka 

sprawia, że działa on osobowo, to znaczy świadomie i dobrowolnie. Nie jest 

zniewolony czy przymuszany, ale wewnętrznie poruszany i naprowadzany do 

dokonania wolnego i świadomego wyboru (por. KKK 1730). „Bóg zechciał człowieka 

pozostawić w ręku rady jego, żeby Stworzyciela swego szukał z własnej ochoty i Jego 

się trzymając, dobrowolnie dochodził do pełnej i błogosławionej doskonałości” (KKK 

1743)165. 

Upatrując wolność jako „zakorzenioną w rozumie i woli możliwość działania lub 

nie działania, czynienia tego lub czegoś innego, a więc podejmowania przez siebie 

dobrowolnych działań” (KKK 1731), Katechizm podkreśla, że dzięki wolnej woli człowiek 

może decydować o sobie, ale doskonałość osiągnie tylko wtedy, gdy swą wolność 

ukierunkowuje na Boga, Źródło tej wolności, będące zarazem jej spełnieniem. 

Stwierdza, że człowiek obdarzony wolnością, pragnieniem szczęścia i nieśmiertelności, 

głosem sumienia i wolnością, dostrzega w sobie zalążek wieczności, którym nie może 

być materia, ale pierwiastek duchowy – dusza. W odpowiedzi na Boże zaproszenie, 

złożone w sercu człowieka, ten w swej wolności szuka tego, od kogo je otrzymał, 

zwracając się ku swemu Stwórcy. W taki sposób dzięki wolności, może kierować swe 

pragnienia ku dobru najwyższemu, jakim jest Bóg (por. KKK 33; 1704)166. 

Wolność w sensie chrześcijańskim jest zdolnością wyboru dobra i jego realizacji. 

Katechizm mówi: „Im więcej człowiek czyni dobra, tym bardziej staje się wolnym. 

 
164 Por. J. Nagórny. Moralność chrześcijańska. Życie z Chrystusem i w Chrystusie we wspólnocie 

Kościoła.  

W: KKK – wprowadzenie. dz. cyt. s. 184-188; E. Reszczyńska. Biblijne podstawy godności. dz. cyt. s. 

465-466. 
165 KDK 17. 
166 Por. M. Napieralski. O Nowym. dz. cyt. s. 76-77; M. Dziewiecki. Człowiek w obliczu wolności. 

W: Wyznawać. dz. cyt. s. 478-480; S. Privitera. La vocazione dell`uomo: la vita nello Spirito. W: 

Catechismo. dz. cyt. s. 964. W. Słomka. Wolność. W: LDK. s. 917-920. 



ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY ŻYCIA DUCHOWEGO WEDŁUG KKK 

    56 
Prawdziwą wolnością jest wolność w służbie dobra i sprawiedliwości” (KKK 1733). 

Wolność zawiera w sobie dwie płaszczyzny: wewnętrzną i zewnętrzną. Pierwsza 

pozwala każdemu człowiekowi na swobodne podejmowanie decyzji, druga natomiast 

wyraża się w tym, że człowiek może realizować swoje wybory w życiu167.  

Katechizm zauważa, że dopóki wolność nie zakorzeni się w pełni w Bogu, to 

zakłada możliwość wyboru dobra lub zła, a w konsekwencji wzrastania w doskonałości 

bądź grzeszenia, stając się źródłem pochwały lub nagany, zasługi lub winy (por. KKK 

1732). Umiejętność właściwego korzystania z daru wolności prowadzi do podjęcia 

odpowiedzialności za swoje czyny, natomiast nadużycie wolności - do „niewoli 

grzechu” (por. KKK 1734)168.  

Dostrzega także różnicę w odpowiedzialności człowieka za swoje czyny, w 

zależności od stopnia dobrowolności i świadomości. Podkreśla jednak, że każdy czyn 

bezpośrednio chciany jest przypisywany sprawcy i w konsekwencji oceniany, 

wynagradzany lub karany. Przytacza w tym miejscu sytuacje Starego Testamentu, kiedy 

Bóg „rozlicza” Adama z jego czynu, a prorok Natan króla Dawida (por. KKK 1735-1736). 

Zaznacza, że wolność jest niezbywalnym przywilejem każdego człowieka, stworzonego 

na obraz Boży, który jest istotą wolną i odpowiedzialną. Prawo to jest nieodłącznym 

wymogiem godności osoby ludzkiej (por. KKK 1738; 1747)169. 

Należy jednak pamiętać, że wolność człowieka nie jest nieograniczona i 

nieomylna. Dowodzi tego dobrowolne odrzucenie Bożej miłości przez pierwszych 

rodziców. Człowiek zbłądził, grzesząc w sposób całkowicie wolny. Odrzucając miłość 

stal się niewolnikiem grzechu. Katechizm nazywa ten fakt pierwszą alienacją, która 

pociągnęła za sobą wiele innych i do dzisiaj jest źródłem grzechów człowieka. O złym 

używaniu ludzkiej wolności świadczy najdobitniej historia ludzkości przepełniona 

zbrodniami, uciskami i nieszczęściami (por. KKK 1739)170. 

Zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa złego używania wolności, Katechizm 

wskazuje czytelnikowi przykłady jej zagrożenia. Po pierwsze zauważa, że fałszywe 

pojęcie wolności próbuje ukazać człowiekowi, że ma prawo do mówienia i czynienia 

wszystkiego. Ponadto zauważa notoryczne przekraczanie ładu ekonomicznego, 

 
167 Por. J. Bagrowicz. Godność osoby ludzkiej, szczęście, wolność. W: W Duchu. dz. cyt. s. 176. 
168 Por. M. Dziewicki. Człowiek w obliczu wolności. dz. cyt. s. 478-479. 
169 Por. DWR 2. 
170 Por. J. Charytański. A. Spławski. Katechizm dla dorosłych. Polska adaptacja Katechizmu 

Kościoła Katolickiego. Kraków 2001. s. 171-172. 
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społecznego, politycznego i kulturowego, utrudniające człowiekowi właściwe 

korzystanie z wolności. Wielkim zagrożeniem dla człowieka, wypływającym z 

naruszania podstawowych zasad wolności jest niebezpieczeństwo narażania go na 

pokusę grzechów przeciw miłości. Oddalenie od prawa moralnego, powoduje 

zakwestionowanie własnej wolności, co prowadzi do zniewolenia i zerwania komunii 

miłości z Bogiem i bliźnim. Warto podkreślić, że autorzy Katechizmu specjalnie 

wyeksponowali podtytuł wolność w ekonomii zbawienia. Uczynili to, by z jednej strony 

ukazać, fałszywe przekonanie o absolutnej wolności, której granicą jest grzech, z 

drugiej natomiast, by podkreślić, że człowiek został wybawiony z niewoli grzechu ku 

wolności, dzięki ofierze Chrystusa (por. Ga 5, 1; por. KKK 1740-1741)171.  

Żyjąc w Chrystusie, człowiek uczestniczy w prawdzie, która obdarza go 

wolnością. Katechizm powołuje się na doświadczenie chrześcijańskie, zwłaszcza 

doświadczenie modlitwy, wskazując na argumenty potwierdzające, że im bardziej 

człowiek stara się współpracować z Bożą łaską, tym bardziej wzrasta jego wewnętrzna 

wolność i odporność wobec zewnętrznych zagrożeń wolności. Zaznacza także, że 

poprzez działanie łaski, Duch Święty wychowuje człowieka do wolności duchowej, 

która czyni go wolnym współpracownikiem samego Boga w Kościele i świecie (por. KKK 

1742). Trwanie w nauce Chrystusa rozwija życie duchowe chrześcijanina, czyniąc go 

coraz bardziej wolnym według słów „gdzie jest Duch Pański – tam wolność” (2 Kor 3, 

17). Katechizm zauważa, że w celu pogłębiania prawdziwej wolności, konieczna jest 

stała współpraca człowieka z łaską Bożą. Pogłębienie to dokonuje się w sposób 

szczególny poprzez zawierzenie Bożemu słowu i współpracy z Duchem Świętym  (por. 

KKK 1250; 1993). Łaska nie pomniejsza wcale ludzkiej wolności, o czym przekonuje nas 

postawa samego Mistrza Jezusa Chrystusa (por. KKK 908)172. 

Mówiąc o wolności człowieka żyjącego w Duchu Świętym, Katechizm łączy 

owocność łaski z życiem modlitwy. Wpływ systematycznej modlitwy na pogłębienie 

ludzkiej wolności przejawia się w dwóch aspektach. Po pierwsze, modlitwa to czas 

działania Ducha Świętego, który jest Duchem wolności. Umożliwia On człowiekowi 

rozpoznanie Bożych zamiarów, a także uzgodnienie woli z wola Bożą. Po drugie, Bóg 

oczekując ludzkich modlitw o rzeczy dobre chce, aby człowiek w swej wolności je 

 
171 Por. A. Marcol. Cóż mamy czynić? dz. cyt. s. 62-63; M. Napieralski. O Nowym. dz. cyt. s. 79-82. 

Człowiek jedynie trwając w przyjaźni z Bogiem może realizować swoją wolność. J. Bagrowicz. Godność 

osoby ludzkiej, szczęście, wolność. W: W Duchu. dz. cyt. s. 176-177. 
172 Por. M. Napieralski. O Nowym. dz. cyt. s. 82-84. 
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wybrał i ich zapragnął. Godność człowieka wynika, zatem z jego wolności (por. KKK 

2736)173. 

Jeśli wolność jest „szczególnym znakiem obrazu Bożego” (KKK 1712)174, toteż 

autentyczna teologia wolności musi być zbudowana wokół zagadnień grzechu, 

zbawienia i łaski. Problematyka dotycząca ludzkiej wolności znalazła w tej części 

Katechizmu solidne opacie doktrynalne.  

Katechizm zaznacza, że człowiek jest nie tylko zdolny szukać Boga, ale również 

przyjąć Jego objawienie. Konsekwencją stworzenia człowieka na obraz Boży było 

przekazanie mu wolności i możliwości wybierania życia z Bogiem lub odwrócenia się od 

Niego. Wolność, zatem, według nauczania Katechizmu, jest podstawowym warunkiem 

umożliwiającym człowiekowi wejście w komunię miłości z Bogiem, ponieważ „wolna 

inicjatywa Boga domaga się wolnej odpowiedzi człowieka, gdyż Bóg stworzył człowieka 

na swój obraz, udzielając mu wraz z wolnością zdolności poznania Go i miłowania” (KKK 

2002). Zadanie to jest o tyle ułatwione, że Bóg nie pozostawia człowieka samemu 

sobie, ale nieustannie mu towarzyszy, kierując ku szczęściu wiecznemu. Człowiek, więc 

chociaż całkowicie wolny jest w swoim istnieniu zależny od Boga, gdyż tylko w Nim 

może doznać prawdziwej wolności (por. KKK 301). Taka sytuacja wymaga od człowieka 

odpowiedzi na Boże zaproszenie do życia w komunii miłości. Odpowiedź dokonuje się 

poprzez akt wiary, który jest aktem w pełni ludzkim, a więc rozumnym i wolnym. 

Prawdziwe zawierzenie Bogu powoduje, że człowiek zachowując swoją wolność, 

odnajduje drogę prowadzącą do zjednoczenia z Bogiem. W tej postawie zawierzenia 

Bogu i dążenia do zjednoczenia z Nim, realizuje się w pełni godność wolności dzieci 

Bożych, należąca do podstaw życia duchowego proponowanego przez Katechizm175. 

Według Katechizmu, prawdziwe doświadczenie ludzkiej wolności możliwe jest 

jedynie, kiedy człowiek prowadzi głębokie życie duchowe. Wtedy to wraz ze wzrostem 

osobistej wolności, zwiększa się wewnętrzny pokój i bezpieczeństwo wobec 

zewnętrznych zagrożeń. Rozwijając swe życie duchowe, człowiek wezwany jest do 

postępowania według prawa miłości nadanego przez Chrystusa. To nowe prawo można 

nazwać również prawem łaski i wolności, ponieważ wyzwala człowieka od przywiązania 

tylko do rytualnego i legalistycznego rozumienia starego prawa, skłania do radości i 

 
173 Por. Tamże. s. 85-86. 
174 Por. KDK 17; A. Marcol. Cóż mamy czynić? dz. cyt. s. 63. 
175 Por. M. Napieralski. O Nowym. dz. cyt. s. 77-78. 



ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY ŻYCIA DUCHOWEGO WEDŁUG KKK 

    59 
spontaniczności dzieł miłości w Duchu Świętym, a także umożliwia przejście z pozycji 

sługi do pozycji syna wobec Boga Ojca i brata wobec Jezusa Chrystusa176. Prawo to 

człowiek odkrywa w głębi swojego sumienia, które według Katechizmu jest 

„najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, 

którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa” (KKK 1776)177. 

Katechizm wyjaśnia, że sumienie jest sądem rozumu, dzięki któremu człowiek 

może rozpoznać nakazy Bożego prawa. Ono nakazuje człowiekowi w odpowiednim 

momencie czynić dobro i unikać zła, przez co staje się świadectwem prawdy 

odnoszącej się do najwyższego Dobra, do którego osoba ludzka jest stale przyciągana. 

Człowiek jest zobowiązany postępować za głosem sumienia i traktować go jako głos 

przewodni na drodze życia duchowego prowadzącego do zjednoczenia z Bogiem (por. 

KKK 1777-1778)178. 

Z tego też powodu Katechizm zaleca, by osoba ludzka uczyła się „wchodzić” w 

siebie, w celu usłyszenia głosu Bożego przemawiającego w jej sumieniu i zrealizowania 

jego wskazań. Nazywa tę praktykę poszukiwaniem głębi wewnętrznej (por. KKK 1779). 

Zachęca do jej stosowania, ponieważ godność osoby ludzkiej zawiera się w prawości 

sumienia i jej się domaga.  

Katechizm naucza, że osoba ludzka ma prawo działania zgodnie z sumieniem i 

wolnością. Przytacza w tym miejscu nauczanie deklaracji soborowej „Dignitatis 

humanae”, według której „nakazy Bożego prawa człowiek dostrzega i rozpoznaje za 

pośrednictwem swego sumienia, do którego jest obowiązany wiernie się stosować w 

całym swym postępowaniu, aby dotrzeć do swego celu – Boga. Nie wolno, więc go 

zmuszać, aby postępował wbrew swemu sumieniu i nie wolno mu też przeszkadzać w 

postępowaniu zgodnie z własnym sumieniem, zwłaszcza w dziedzinie religijnej” (KKK 

1782). Z tego też tytułu Katechizm akcentuje konieczność kształtowania sumienia, by 

 
176 Por. Tamże. s. 85. 
177 Por. KDK 16. Na temat sumienia; A. Nowak. Sumienie. W: LDK. dz. cyt. s. 839-848. Tenże. 

Sumienie miejscem doświadczenia miłości i grzechu. W: HM XII. Miłość większa niż grzech. Lublin 

1996. s. 94-106. 
178 Por. M. Napieralski. O Nowym. dz. cyt. s. 103-111; J. Bagrowicz. Prawo Boże w sercu 

człowieka.  

W: W Duchu. dz. cyt. 181-182; B. Zagórski. Miej serce i patrzaj w serce. Prawo Boże wpisane w ludzkim 

sercu.  

W: Wyznawać. dz. cyt. s. 510. 



ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY ŻYCIA DUCHOWEGO WEDŁUG KKK 

    60 
kierując się jego głosem w sposób wolny wybierał dobro zdążając do wewnętrznej 

komunii z Bogiem179.  

2.  Grzech pierworodny i jego skutki  

Człowiek stworzony przez Boga, posiada wolność dokonywania wyborów, które 

mogą być zgodne z odwieczną wolą Bożą, albo jej przeciwne. Do tej grupy należy 

grzech pierworodny, który miał miejsce u początków historii człowieka. Stworzony 

przez Boga, na Jego obraz i podobieństwo, obdarzony godnością i wolnością, człowiek 

przeciwstawił się Bogu, co pociągnęło za sobą tragiczne w skutkach reperkusje. Został 

wygnany z raju i zmuszony do ciężkiej pracy. Bunt pierwszych rodziców ma swoje 

skutki także dzisiaj. Wskutek nieposłuszeństwa pierwszych rodziców, każdy człowiek 

rodzi się obciążony grzechem pierworodnym, z którego jest uwolniony dzięki mocy 

sakramentu chrztu świętego. Sakrament ten powoduje, że człowiek na nowo staje się 

dzieckiem Boga i dzięki łasce może wzrastać w życiu duchowym. Nie oznacza to jednak, 

że znikają wszystkie konsekwencje tego grzechu. Życie chrześcijańskie staje się walką 

ze złem. Jednakże zaufanie Bogu pozwala człowiekowi toczyć ją z nadzieją zwycięstwa z 

Chrystusem w Duchu Świętym180. 

2.1.  Postawa duchowa człowieka w stanie pierwotnej niewinności   

Katechizm traktując o antropologicznych podstawach życia duchowego 

chrześcijanina, ukazuje godność człowieka jako mężczyzny i kobiety. Stwierdza, że 

zostali stworzeni w doskonałej równości jako osoby ludzkie, a jednak w byciu 

mężczyzną i kobietą, mają odzwierciedlać mądrość i dobroć Boga. Wskazuje na 

antropologiczną odmienność wypływającą z jedności i komplementarności 

stworzonych przez Boga ludzi (por. KKK 369)181. 

 
179 DWR 3. Por także: J. Charytański. Katechizm dla. dz. cyt. s. 182; T. Horak. Katechizm inaczej. 

Opole 1999. s. 125; M. Dziewiecki. Człowiek w obliczu sumienia. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 516-517, 

J. Charytański. Wymiar religijny życia moralnego. Referat wygłoszony w czasie XXVI Sympozjum 

Katechetycznego w Międzyzakonnym Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie. W: Życie w 

Chrystusie. Red. W. Kubik. CTh 65 (1996) 1. s. 134-135; I. Mroczkowski. Niepokój i wielkość 

człowieka. W: Katechizm Kościoła Katolickiego. Przesłanie moralne Kościoła. Materiały z sympozjum 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 5-6.12.1994. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1995.s. 57. 
180 Por. L. Ladaria. La caduta. W: Catechismo. dz. cyt. s. 703; E. Reszczyńska. Gdzie jesteś Adamie? 

Doświadczenie grzechu w życiu człowieka. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 531-532; Bóg Ojciec Miłosierdzia. 

Oficjalny dokument papieskiego Komitetu obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. dz. cyt. s. 72-77. 
181 Por. J. Królikowski. Mały. dz. cyt. s. 46. 
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Zauważa, że powołanie do istnienia mężczyzny i kobiety było stworzeniem ich 

jedno dla drugiego. Bóg nie chce, by mężczyzna był sam (por. Rdz 2, 18), dlatego 

stwarza także kobietę, która jako jedyna ze stworzeń uczynionych po Adamie, znajduje 

uznanie w oczach mężczyzny (por. Rdz 2, 23). Bóg powołuje ich do wspólnoty osób, by 

oddawali Mu chwałę i przekazywali ludzkie życie. Dzięki udzieleniu ludziom możliwości 

dawania życia innym, Bóg pozwala im współuczestniczyć w swoim dziele stwórczym 

(por. Rdz 1, 28). Mężczyzna i kobieta mają być „zarządcami” Boga, uczestnicząc w 

Opatrzności Bożej w stosunku do innych stworzeń. Bóg powierza im ogromną 

odpowiedzialność za świat, który stworzył. Dowodzi to wielkości zaufania Boga 

człowiekowi, wypływającej z przyjaźni, w jakiej żyli. Wskazuje to również na godność 

człowieka jako obrazu Bożego w stanie pierwotnej niewinności, który stoi na 

najwyższym szczeblu hierarchii stworzeń (por. KKK 371-373).  

Stworzeni przez Boga ludzie zostali umieszczeni w raju, który jest 

umiejscowieniem stanu pierwotnej świętości polegającej na wspólnym przebywaniu w 

harmonii pomiędzy człowiekiem a Bogiem oraz w samym człowieku i pomiędzy nim a 

pozostałymi stworzeniami. Suma tych uporządkowanych relacji stanowiła o szczęściu 

pierwszych rodziców w raju182. 

Katechizm powołując się na nauczanie Soboru Trydenckiego, podkreśla, że 

pierwsi rodzice zostali ukonstytuowani w stanie „świętości i sprawiedliwości 

pierwotnej”183. Natomiast za Soborem Watykańskim II tłumaczy, na czym polegała 

łaska owej pierwotnej świętości. Naucza, że „przedwieczny Ojciec, na skutek 

najzupełniej wolnego i tajemnego zamysłu swej mądrości i dobroci, stworzył świat cały, 

a ludzi postanowił wynieść do uczestnictwa w życiu Bożym”184.  

 Wynika, zatem, że Adam i Ewa, przed popełnieniem grzechu pierworodnego 

mieli uczestnictwo w życiu Bożym. Poprzez wolność od grzechu i świętość żyli w 

harmonii z Bogiem, ze sobą i światem. Katechizm podaje, że ten stan zostanie 

przewyższony tylko przez chwałę nowego stworzenia w Chrystusie (por. KKK 374). 

Przebywanie w zażyłości z Bogiem, powodowało promieniowanie tej łaski na wszystkie 

wymiary życia człowieka. Jak długo pozostawał w przyjaźni z Bogiem nie miał umierać, 

ani cierpieć (por. Rdz 3,16). Jego wewnętrzną harmonię zarówno w relacji między 

 
182 Por. T. Drwal. Na obraz i podobieństwo Boże. Człowiek i jego upadek. W: W Duchu. dz. cyt. s. 

44-45; L. Ladaria. La caduta. dz. cyt. s. 699-700. 
183 Sobór Trydencki: DS. 1511.  
184 KK 2. 
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ludźmi jak i w stosunku do całego stworzenia, nazywa „pierwotną sprawiedliwością”185. 

Znakiem zażyłości człowieka z Bogiem, było umieszczenie go w ogrodzie, by w nim 

pracował. Katechizm podkreśla jednak, że praca człowieka nie miała być ciężarem  

(por. Rdz 3, 17-19), lecz miała polegać na współpracy mężczyzny i kobiety z Bogiem 

(por. KKK 378). W taki właśnie sposób człowiek miał realizować zadanie zarządzania 

światem stworzonym przez Boga, które urzeczywistniało się przede wszystkim w 

panowaniu nad sobą. Człowiek był zintegrowany, nieskazitelny i wolny. Wolność 

człowieka przejawiała się w tym, że nie ulegał on przyjemnościom zmysłowym, nie 

pożądał dóbr ziemskich i nie popełniał grzechu pychy (por. 1 J 2, 16). Była jednak 

nieograniczona, dlatego mógł również wzgardzić Bożą przyjaźnią i odwrócić się od 

swego Stwórcy (por. KKK 377)186.  

Katechizm stwierdza, że owa harmonia przewidziana w zamyśle Bożym dla 

człowieka została utracona wskutek grzechu pierworodnego (por. KKK 379). Warto 

zapytać, o przyczyny rezygnacji człowieka z życia w miłości z Bogiem, zwłaszcza, że w 

tej przyjaźni z Bogiem miało źródło, szczęście pierwszych ludzi żyjących w raju (por. KKK 

384). Co spowodowało, że człowiek tak dotąd wierny Bogu nadużył swej wolności i 

przeciwstawił się swemu Stwórcy? 

Pytając o przyczyny pierwszego upadku człowieka należy odwołać się do 

tajemnicy zamysłu Bożego względem człowieka. Katechizm rozważając zagadnienie 

początku zła, kieruje uwagę na Chrystusa, który je zwyciężył. Usiłując zrozumieć grzech 

i jego przyczyny należy wpierw przyjąć głęboką wieź człowieka z Bogiem. Relacja 

człowieka do Boga jest płaszczyzną, na której może pojawić się zło. Każdy grzech 

człowieka godzi w przyjaźń z Bogiem, jest odwróceniem się od Niego i wzgardzeniem 

Jego miłością. W taki też sposób, jako odrzucenie Boga i przeciwstawienie się Jemu, 

ukazany jest grzech w nowym Katechizmie (por. KKK 385-386). 

 Rzeczywistość grzechu pierworodnego można wyjaśnić jedynie w świetle 

Objawienia. Poznanie zamysłu Bożego wobec człowieka, pozwala dopiero zrozumieć 

przyczynę grzechu pierworodnego. Katechizm stwierdza, że jest nią nadużycie wolności 

 
185 Por. M. Korczyński. Stworzenie, istota i upadek człowieka – grzech pierworodny. W: Wyznawać. 

s. 129-131; J. Charytański. Katechizm. dz. cyt.. s. 44. 
186 Por. L. Ladaria. La caduta. dz. cyt. s. 697; M. Korczyński. Stworzenie, istota i upadek człowieka 

– grzech pierworodny. dz. cyt. s. 129-130.  
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przez człowieka (por. KKK 387), które pociągnęło za sobą niewolę grzechu. W człowieku 

zamarło zaufanie wobec Boga na rzecz uwodzicielskiego głosu złego ducha187. 

Przyczyna grzechu pierworodnego leży więc w źle pojętej wolności, która nie 

chce odpowiedzieć miłością na miłość. Zły czyn jest spowodowany brakiem wiary, 

zaufania i miłości Boga. Oddalając się od miłości Boga człowiek nie tylko godzi w Jego 

miłość, ale także w swoją wolność, zrywając jednocześnie więzi z bliźnim (por. KKK 

1740)188.  

Wolność ludzka, a więc jeden z elementów najbardziej odwzorowujących obraz 

Boży w człowieku, sprawia, że stworzenie może swojemu Stwórcy powiedzieć, że nie 

będzie Mu służyć. Grzech pierworodny i wszystkie pozostałe grzechy człowieka są 

dobitnymi dowodami świadczącymi o bezmiarze Bożej miłości. Gdyby Bóg nie był 

Miłością, wtedy człowiek nie mógłby powiedzieć Mu nie, ponieważ nie miał by takiej 

wolności. Tylko Boża miłość gwarantuje człowiekowi całkowitą wolność. Miłość, 

bowiem to najdoskonalszy owoc wolności i takiej miłości oczekuje od człowieka Bóg189. 

Katechizm stwierdza, że źródłem grzechu jest serce człowieka i jego wolna 

wola190. Podkreśla, że w sercu jest miejsce dla miłości – zasady dobrych i czystych 

uczynków, którą rani grzech (por. KKK 1853). Owa miłość ujęta w Bożym planie, 

mającym doprowadzić człowieka do zbawienia została odrzucona przez źle pojętą 

wolność ludzkiej woli (por. KKK 1739). Odrzucając miłość człowiek zbłądził i stał się 

niewolnikiem grzechu. Błąd ten jest przyczyną kolejnych jego upadków, które można 

zauważyć także dzisiaj191. 

Nie byłoby jednak grzechu pierworodnego, gdyby człowiek nie został 

zwiedziony przez szatana. Do przyczyn grzechu pierworodnego należy, zatem zaliczyć 

uwodzicielski głos przeciwstawiający się Bogu (por. Rdz 3, 1-5). Pismo Święte 

przedstawia go w symbolu węża i utożsamia z upadłym aniołem nazwanym szatanem 

lub diabłem. Nauczanie Kościoła o szatanie, wyjaśnia, że był on początkowo dobrym 

 
187 Por. M. Korczyński. Stworzenie, istota i upadek człowieka – grzech pierworodny. dz. cyt. s. 130. 
188 Katechizm porusza to zagadnienie bardzo często, szczególnie, kiedy mówi o wolności człowieka, 

a dokładnie o zagrożeniu tej wolności, przez fałszywe przekonanie, że człowiek, podmiot tej wolności, 

jest jednostką samowystarczalną. Takie dążenia człowieka prowadzą do zaślepienia i powodują grzech 

przeciw miłości Boga. 
189 Por. A. Nossol. Komu wierzymy? dz. cyt. s. 30; M. Napieralski. O Nowym. dz. cyt. s. 81; M. 

Chmielewski. Grzech. W: LDK. dz. cyt. s. 302. 
190 Nowy Katechizm przytacza w tym miejscu fragment Ewangelii św. Mateusza, gdzie Jezus mówi, 

że „z serca pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe 

świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym” (Mt 15, 19-20); X. Dufour. Słownik 

Teologii Biblijnej. Poznań 1990. s. 304. 
191 Por. M. Napieralski. O Nowym. dz. cyt. s. 81-82. 
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aniołem stworzonym przez Boga. Jednakże zbuntował się przeciw Bogu i stał się 

przyczyną buntu pierwszych rodziców. Katechizm upatruje grzech wszystkich upadłych 

aniołów w wolnym wyborze polegającym na odrzuceniu Boga i Jego Królestwa. 

Natomiast dopuszczanie przez Boga działania szatana w świecie jest wielką tajemnicą, 

w której upatruje wyraz Bożej mądrości i miłości wobec tych, którzy Go miłują i wiernie 

Mu służą, według słów: „wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we 

wszystkim dla ich dobra” (por. Rz 8, 28; por. KKK 391-395)192. 

2.2.  Istota grzechu pierworodnego 

Traktując o grzechu pierworodnym Katechizm zaznacza, że jest on wydarzeniem 

autentycznym, jakie miało miejsce na początku historii człowieka. Korzystając z 

nauczania Konstytucji „Gaudium et spes”, zauważa, że istota grzechu pierworodnego, 

polega na tym, że człowiek stworzony przez Boga w stanie sprawiedliwości, ulegając 

namowom złego, nadużył swej wolności, przeciwstawił się Bogu i poznawszy Go chciał 

osiągnąć swój cel poza Bogiem. Wskutek podszeptów złego, człowiek traci zaufanie 

wobec Boga, przestaje Go traktować jako Pana i przyjaciela a zaczyna widzieć w Nim 

rywala193. 

Zaznacza, że istotę grzechu pierworodnego można zrozumieć dzięki Objawieniu. 

Jej pełne znaczenie możliwe jest do odkrycia w świetle śmierci i zmartwychwstania 

Jezusa (por. Rz 5, 12-21). Zestawia Chrystusa z Adamem, stwierdzając, że należy poznać 

Jezusa – Nowego Adama jako Źródło łaski, by zrozumieć grzech i winę pierwszego – 

rajskiego Adama. Można, zatem, kontynuując Katechizmowy wykład na temat istoty 

grzechu pierworodnego stwierdzić, że nauka o grzechu pierwszych rodziców jest w 

jakiejś mierze odwrotną stroną Dobrej Nowiny o zbawieniu, do tego stopnia, że „nie 

można nie naruszyć objawienia grzechu pierworodnego, nie naruszając misterium 

Chrystusa”(por. KKK 388-390)194. 

Mówiąc o stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boże i obdarowaniu 

go Bożą przyjaźnią, zauważa, że ta komunia człowieka ze swoim Stwórcą, powinna być 

przekazywana. Wyrażone jest to zakazem spożywania owoców z jednego z wielu drzew 

w rajskim ogrodzie – drzewa poznania dobra i zła, które symbolizuje nieprzekraczalną 

 
192 Por. M. Korczyński. Stworzenie, istota i upadek człowieka – grzech. dz. cyt. s. 130-131; J. 

Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 46. 
193 Por. L. Ladaria. La caduta. dz. cyt. s. 699-700. 
194 Opis upadku (Rdz 3) używa języka obrazowego, ale potwierdza, że wydarzenie to miało miejsce 

na początku historii człowieka. Por. KDK 13. 
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granicę, jaką człowiek stworzony w sposób wolny powinien uznać i uszanować poprzez 

odwzajemnienie miłości do Stwórcy (por. KKK 396). Jednak kuszony przez diabła 

człowiek okazał nieposłuszeństwo przykazaniu Bożemu. Nie potrafił do końca zaufać 

Bogu i nadużył swojej wolności, okazał nieposłuszeństwo Bożemu przykazaniu, co 

spowodowało, że przestał pojmować Boga jako Ojca, a zaczął utożsamiać Go z 

rywalem, który chce wszystko zatrzymać dla siebie, obawiając się by Jego moc nie 

została ujawniona. Katechizm podkreśla, że w tym momencie w sercu człowieka 

zamarło zaufanie do Stwórcy (por. KKK 397).  

Popełniając grzech pierworodny człowiek wzgardził Bogiem przeciwstawiając 

się swemu Stwórcy. Chciał być jak Bóg zapominając, że jest tylko Jego stworzeniem 

(por. KKK 398)195. 

Pomimo, że Bóg jest nieskończenie dobry i wszystkie Jego dzieła są dobre, to 

jednak każdy człowiek styka się w swoim codziennym życiu  z cierpieniem i złem 

obecnym w naturze zranionej przez grzech pierworodny. Należy, więc uznać fakt 

obecności grzechu w historii człowieka. Grzech można jedynie zrozumieć, uznając 

głęboką więź człowieka ze swoim Stwórcą. Podchodząc na tej płaszczyźnie do 

problemu zła, można dopiero zauważyć, że grzech jest ze strony człowieka próbą 

zerwania tej więzi, wyzwolenia się z relacji z Bogiem. Kuszenia złego ducha, który 

powoduje, że zamiast ujmować wieź z Bogiem jako więź miłości, stworzenie ujmuje ją, 

jako więź niewoli, ograniczającą jego możliwości (por. KKK 385-386).  

Katechizm podkreśla, że zło ujawnia się w relacji stworzenia buntującego  

i przeciwstawiającego się Bogu. Owa rzeczywistość grzechu, szczególnie 

pierworodnego wyjaśnia się dopiero w świetle Objawienia, które w Chrystusie ukazało 

równocześnie zasięg zła i obfitość łaski (por. Rz 5, 20). Zagadnienie początku zła 

należało by, więc rozpatrywać poprzez spojrzenie wiary na Tego, który dokonał 

zbawienia (por. Łk 11, 21-22; J 16, 11). Bez doświadczenia danego nam w Objawieniu 

nie można jasno uznać grzechu (por. KKK 387). Tylko przez poznanie Bożego zamysłu 

wobec człowieka i pragnienie odczucia Bożej miłości, można zrozumieć jak wielkim 

odrzuceniem miłości jest grzech. Nie można go tłumaczyć jako jedynie wadę w 

rozwoju, słabość psychiczną czy konsekwencję nieodpowiedzialnej struktury 

 
195 Por. Jan Paweł II. Mężczyzną i kobietą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku. Lublin 

1981. s. 24; J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 46-47. 
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społecznej, ale jako nadużycie wolności, jakiej Bóg udzielił osobom stworzonym (por. 

KKK 387)196. 

2.3.  Skutki grzechu pierworodnego dla życia duchowego człowieka  

Po ukazaniu przyczyn popełnienia grzechu pierworodnego i jego istoty, należy 

konsekwentnie zapytać o skutki pierwszego upadku człowieka dla niego samego i całej 

ludzkości. Katechizm poświęca temu zagadnieniu wiele miejsca, co oznacza, ze 

konsekwencje tego czynu są poważne zarówno dla pierwszych rodziców jak i 

wszystkich ich potomków.  

Wskutek grzechu pierworodnego człowiek traci wewnętrzną harmonię z 

Bogiem. W jego życie duchowe wkraczają: pycha, zazdrość i nieposłuszeństwo. W 

następstwie tego każdy grzech człowieka będzie okazaniem braku zaufania wobec 

Boga i Jego dobroci. Człowiek wzgardziwszy Bogiem, przeciwstawił się nie tylko swemu 

Stwórcy, lecz także i swemu najwyższemu dobru. Stworzony w stanie świętości i 

przeznaczony do „przebóstwienia”, ulegając namowom szatana chciał być jak Bóg, ale 

bez Boga i ponad Bogiem. Narodzony w stanie łaski w skutek grzesznego czynu, 

człowiek utracił dar, który otrzymał dla całej ludzkości. Co więcej utworzył sobie 

fałszywy obraz Boga, a sam będąc stworzonym na Boże podobieństwo, zatracił 

właściwy obraz siebie, swej godności i funkcji. Nastąpił stan nędzy, w jakiej rodzi się 

człowiek dzisiaj (por. KKK 398-399). 

Pierwsi rodzice przekazali potomstwu naturę zranioną przez ich pierwszy 

grzech. Została ona pozbawiona swojej pierwotnej świętości i sprawiedliwości, co 

nazywa się „grzechem pierworodnym” (por. KKK 417)197. Adam i Ewa, co prawda 

popełnili grzech osobisty, jednakże ich grzech ma swoje reperkusje w ludzkiej naturze, 

a wiec dotyka każdego człowieka. Grzech ten przekazywany będzie poprzez zrodzenie, 

czyli przekazanie natury ludzkiej, która wskutek nieposłuszeństwa pozbawiona została 

pierwotnej świętości i sprawiedliwości. Chociaż przekazywanie grzechu pierworodnego 

jest tajemnicą, której człowiek nie może w pełni zrozumieć, to jednak nowy Katechizm 

próbuje wskazać, w jaki sposób grzech Adama stał się także grzechem wszystkich jego 

potomków. Podaje, że poprzez „jedność rodzaju ludzkiego” wszyscy są uwikłani  

 
196 Por. M. Napieralski. O Nowym. dz. cyt. s. 81-82; M. Korczyński. Stworzenie, istota i upadek 

człowieka. dz. cyt. s. 130-131; T. Drwal. Na obraz i podobieństwo Boże. Człowiek i jego upadek. dz. cyt. 

s. 45. 
197 Por. Cz. Bartnik. Grzech pierworodny. W: EK VI. Red. S. Fita i inni. Kol. 281-282. Lubin 1993; 

J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 47-48. 
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w grzech pierworodny i wszyscy są objęci sprawiedliwością Chrystusa. Z Objawienia 

wiadomo, ze Adam otrzymał pierwotną świętość i sprawiedliwość nie tylko dla siebie, 

ale dla całej natury ludzkiej. Katechizm uważa, że grzech będzie odtąd przekazywany 

całej ludzkości przez przekazanie natury ludzkiej, pozbawionej pierwotnej świętości i 

sprawiedliwości, dlatego nazywa ten grzech – grzechem „zaciągniętym”, a nie 

popełnionym, stanem a nie aktem (por. KKK 404)198.  

Ukazując konsekwencje grzechu pierworodnego dla życia duchowego 

człowieka, należałoby wskazać na wielkie niebezpieczeństwo, jakim jest szybkie 

rozprzestrzenianie się grzechu. Każdy, bowiem grzech powoduje skłonność do grzechu, 

rodzi wadę, wskutek powtarzania tych samych czynów (por. KKK 1865). Człowiek 

poprzez to staje się coraz mniej odporny na pokusy złego, a z czasem coraz trudniej jest 

mu wyzwolić się ze złych skłonności i przyzwyczajeń. Badając swoje serce dostrzega w 

nim skłonność do złego oraz zauważa, że sam jest pogrążony w złu. Stąd wypływa jego 

wewnętrzne rozdarcie. Powoduje to, że całe życie człowieka, będzie odtąd 

dramatyczną walką miedzy dobrem a złem. Dramat ten nasila się, gdy człowiek 

uświadamia sobie, że o własnych siłach nie jest w stanie skutecznie opierać się atakom 

zła199. 

Zniszczeniu uległa też harmonia, w której żyli pierwsi rodzice z Bogiem, jak 

również panowanie duchowych władz duszy nad ciałem (por. Rdz 3, 7). Jedność 

towarzysząca relacjom mężczyzny i kobiety została zastąpiona pożądaniem i chęcią 

panowania (por. Rdz 3, 16). Również więź ze stworzeniem została naruszona i odtąd 

stało się ono wrogie i obce człowiekowi (por. Rdz 3, 17-19; por. KKK 379).  

Katechizm stwierdza, że wskutek grzechu pierworodnego zrealizuje się 

zapowiedziana konsekwencja nieposłuszeństwa – człowiek wróci do ziemi, z której 

został wzięty, a śmierć wkroczy w historię ludzkości. Do bezpośrednich konsekwencji 

grzechu pierworodnego dla człowieka, zalicza zerwane panowanie duchowych władz 

duszy nad ciałem (por. Rdz 3, 7), poddanie napięciom jedności mężczyzny i kobiety 

oraz ich relacji, które odtąd będą nacechowane pożądaniem i chęcią panowania (por. 

Rdz 3, 16). Ponadto, oprócz konsekwencji w samym człowieku, grzech pierworodnych 

wyrządził szkodę także jego harmonii ze stworzeniem, które odtąd staje się mu obce i 

nawet wrogie (por. Rdz 3, 17-19). Całe stworzenie zostało poddane marności (por. Rdz 

 
198 Por. M. Korczyński. Stworzenie, istota i upadek człowieka. dz. cyt. s. 130-131 
199 Por. KDK 13. 
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2, 17), a sam człowiek musi zaakceptować śmierć, która od tej pory wchodzi  

w historię jego życia (por. Rz 5, 12; por. KKK 400). Osłabiona natura poddana jest 

niewiedzy, cierpieniu, panowaniu śmierci, stała się odtąd skłonna do grzechu, którą to 

skłonność nazywa się pożądliwością (por. KKK 418).  

W następstwie pierwszego złego czynu Adama i Ewy nastąpiła prawdziwa 

„inwazja” grzechu, zalewając świat. Katechizm w kilku miejscach mówi o 

konsekwencjach grzechu Adama dla ludzkości i o rozprzestrzenianiu się grzechu. 

Wymienia przede wszystkim bratobójczy grzech Kaina wobec Abla, niewierność wobec 

Boga przejawiającą się w przekraczaniu prawa Mojżeszowego, jak również grzechy 

popełnione już po odkupieńczej śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa200.  

Dostrzegając to zagrożenie Pismo Święte i Tradycja Kościoła uwrażliwiają na 

obecność i powszechność grzechu w historii człowieka i potrzebę stanowczej walki ze 

złem (por. KKK 401). Katechizm podkreśla, że wszyscy ludzie są „spadkobiercami” 

grzechu Adama. Cytuje świętego Pawła, który ukazuje schemat przejścia śmierci z 

jednego na wszystkich (por. Rz 5, 12), oraz przeciwstawia powszechność grzechu i 

śmierci powszechności zbawienia w Jezusie Chrystusie (por. KKK 402). Zestawia czyn 

grzeszny Adama, wskutek którego śmierć przeszła na wszystkich ludzi z czynem 

zbawiennym Jezusa, dzięki któremu wszyscy ludzie zostali odkupieni: „Jak 

przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn 

sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie” 

(Rz 5, 18). Grzech ten jest „śmiercią duszy”, dlatego Kościół podkreśla ważność chrztu 

świętego, na odpuszczenie grzechów, nawet tym, którzy nie popełnili grzechów 

osobistych (por. KKK 403)201. 

Należy zauważyć, że grzech pierworodny nie niszczy jednak natury, lecz ją rani 

czyniąc skłonniejszą do grzechu. Katechizm akcentuje, że natura jest zraniona, ale nie 

zepsuta. Owo „zranienie” polega na tym, ze jest poddana niewiedzy, cierpieniu, 

śmierci, skłonności do grzechu (por. KKK 405). Katechizm podaje krótką historię nauki 

Kościoła na temat przekazywania grzechu pierworodnego. Stwierdza, że została ona 

sprecyzowana przede wszystkim w V wieku, w szczególności pod wpływem refleksji św. 

 
200 Por. L. Ladaria. La caduta. dz. cyt. s. 700-701; Ch. Bernard. Wprowadzenie do teologii 

duchowości. Kraków 1996. s. 105-106. Z punktu widzenia teologii duchowości należy wskazać na 

negatywne skutki grzechu pierworodnego dla rozwoju duchowego człowieka., przejawiające się w 

pożądliwości, czyli nieuporządkowanemu dążeniu zmysłowemu czy umysłowemu, przeciwnemu prawu 

rozumu i światłu Ducha Świętego. 
201 Por. Sobór Trydencki. DS. 1512 i 1514. 
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Augustyna przeciw pelagianizmowi, oraz w XVI wieku w opozycji do reformacji 

protestanckiej (por. KKK 406)202. Zaznacza, że natura człowieka, skażona przez grzech 

pierworodny, zostaje jednak uzdrowiona przez chrzest, który daje życie łaski Jezusa 

Chrystusa, gładząc grzech pierworodny i wzywając do walki duchowej.  

Analizując naukę o grzechu pierworodnym, wraz z wszystkimi jego 

konsekwencjami, można szerzej objąć i lepiej zrozumieć sytuację człowieka i jego 

funkcjonowanie w świecie. Wskutek grzechu w rajskim ogrodzie szatan w pewien 

sposób zapanował nad człowiekiem. Chociaż osoba ma wolną wolę i może w sposób 

wolny decydować o popełnieniu lub zaniechaniu danego czynu, to jednak jej natura 

jest zraniona i skłonna do zła. Bardzo wiele upadków i błędów wypływających z 

nieuwzględnienia tego faktu w codziennej egzystencji prowadzi do nieporozumień w 

dziedzinie wychowania, polityki, działalności społecznej i obyczajów (por. KKK 407). 

Wspomniane konsekwencje grzechu pierworodnego i wszystkich osobistych ludzi 

powodują w świecie ujmowanym jako całość – stan grzeszności. Katechizm używając 

stwierdzenia zaczerpniętego z Ewangelii świętego Jana: „grzech świata” (J 1, 29), 

zauważa negatywny wpływ wywierany przez sytuacje wspólnotowe i struktury 

społeczne, będące owocem grzechu. Podłożem każdej sytuacji grzechu są zawsze 

osoby, które grzech popełniają (por. KKK 408)203.  

Katechizm dostrzega dramatyczną sytuację człowieka, żyjącego w świecie, który 

musi toczyć nieustanną walkę ze złem. Walka ta rozpoczęła się u początku świata, a 

swój kres osiągnie dopiero w ostatecznym dniu Pana. Człowiek obdarzony wolną wolą 

jest jednak teraz, w przeciwieństwie do prarodziców w raju, obciążony skazą grzechu 

pierworodnego. Z tego tytułu wybór jest nadal wolny, ale trudniejszy, gdyż obciążony 

skłonnością do grzechu, co powoduje, że życie człowieka jest nieustanną walką (por. 

KKK 409)204. 

 
202 Według nauki Katechizmu, Pelagiusz utrzymywał, że człowiek, opierając się na naturalnej sile 

swojej wolnej woli, bez koniecznej pomocy łaski Bożej, może prowadzić życie moralnie dobre. Wpływ 

grzechu Adama sprowadzał on jedynie do złego przykładu. Natomiast pierwsi reformatorzy protestanccy 

nauczali, że człowiek jest radykalnie zepsuty, a jego wolność unicestwiona przez grzech pierworodny. 

Utożsamili oni grzech odziedziczony przez każdego człowieka ze skłonnością do zła (concupiscentia – 

pożądliwość), która miała być nie do przezwyciężenia. Kościół wypowiedział się na temat sensu danych 

objawionych, dotyczących grzechu pierworodnego, przede wszystkim na drugim Synodzie w Orange w 

529 roku i na Soborze Trydenckim w 1546 roku. Por. Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych 

wypowiedzi Kościoła. Red. S. Głowa. I. Bieda. Poznań 1998. V. 44-45, 46-49. 
203 Por. RP 16. 
204 Por. KDK 37. Ojcowie soborowi podają sposób przezwyciężenia skazy grzechu pierworodnego, 

przez oczyszczanie nieuporządkowanej miłości własnej w Misterium Paschalnym Chrystusa. Człowiek 
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Nowy Katechizm, porusza też dwie niezwykle interesujące kwestie, dotyczące 

życia człowieka po popełnieniu grzechu pierworodnego. W pierwszej zapewnia ludzi, 

że mimo grzechu pierworodnego, Bóg jest wciąż blisko i nie opuści swego stworzenia. 

W drugiej natomiast stawia pytanie, dlaczego Bóg w ogóle dopuścił do tego, by 

człowiek uległ namowom złego i popełnił grzech odstępstwa od Stwórcy? Rozważając 

pierwszą kwestię podkreśla, że Bóg nie tylko, że nie opuścił człowieka, ale go „wzywa” 

(por. Rdz 3, 9). To wezwanie połączone jest z zapowiedzią ostatecznego zwycięstwa 

przedstawionego w Protoewangelii (Rdz 3, 15). Stanowi ona pierwszą zapowiedź 

Mesjasza Odkupiciela i Jego zwycięskiej walki ze złem (por. KKK 410). Jezus dokona 

„naprawy”, poprzez posłuszeństwo aż do chwalebnej śmierci i Zmartwychwstania. Z 

kolei Matka Jezusa, będzie pierwszą, która skorzysta z Chrystusowego zwycięstwa (por. 

KKK 411)205. 

Odpowiadając na pytanie, dlaczego Bóg nie powstrzymał pierwszego człowieka 

od grzechu, Katechizm, korzystając z wypowiedzi papieża Leona I Wielkiego i Tomasza z 

Akwinu, przyjmuje tezę, że Bóg może dopuszczać zło, aby z niego wyprowadzić jeszcze 

większe dobro. Dlatego natura ludzka po grzechu pierworodnym, może zostać 

przeznaczona do jeszcze większego celu. Akwinata opiera się na słowach świętego 

Pawła, który mówi: „gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz 

5, 20; por. KKK 412)206. 

Podkreślając godność osoby ludzkiej stworzonej przez Boga na jego obraz i 

podobieństwo, Katechizm zauważa głębię Bożej miłości przejawiającej się przede 

wszystkim w dwóch kwestiach. Po pierwsze miłość opiera się na wolności i zaufaniu, 

którymi Bóg obdarzył człowieka. Po drugie, pomimo że człowiek nadużył, to znaczy 

niewłaściwie skorzystał z daru wolności, Bóg nie przestaje go szukać.  

 

 
odkupiony  

w Chrystusie i umocniony łaską Ducha Świętego, staje się nowym stworzeniem, powołanym do miłości. 
205 Por. J. Królikowski. Mały. dz. cyt. s. 48-49. 
206 Szukając odpowiedzi na pytanie, po co w ogóle Bóg zezwolił człowiekowi na grzech 

pierworodny, mający tak poważne konsekwencje dla ludzkości, Katechizm podaje odpowiedź w oparciu 

o odkupieńczą śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Tylko w takim świetle możliwe jest zrozumienie 

Bożego dopustu w temacie pierwszego upadku człowieka. Por. Leon Wielki. Sermones 73. 4: PL 54. 396; 

Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. III. 1. 3. 3. 
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3.  Poznanie i wola w procesie odnowienia relacji z Bogiem po grzechu 

pierworodnym 

Katechizm stwierdza, że Bóg nie opuścił człowieka po popełnieniu pierwszego 

grzechu. Przeciwnie, Stwórca zapewnia ludzi, że jest wciąż blisko i nie opuści swego 

stworzenia. Ponadto wzywa człowieka do dialogu, polegającego na zawiązaniu 

wewnętrznej komunii ze Stwórcą. Nie tylko zaprasza, ale również obdarza osobę ludzką 

potrzebnymi władzami do podjęcia tego dialogu. Człowiek jest osobą w relacji do Boga 

i bliźniego. Fundamentem poznania naturalnego jest zdolność człowieka do szukania i 

możliwość znalezienia Boga. Opiera się ona na powołaniu do komunii życia z Bogiem, 

która jest prawdziwym celem życia człowieka207. 

3.1.  Pragnienie poznania Boga wpisane w serce człowieka  

Jedną z podstawowych kwestii antropologicznych, stawianych przez Katechizm 

Kościoła Katolickiego jest określenie tożsamości człowieka, jego możliwości, a w 

sposób szczególny ustosunkowanie się do jego relacji wobec Boga. Katechizm 

stwierdza, że „człowiek jest otwarty na Boga” (capax Dei). Oznacza to, że jest zdolny do 

przyjęcia i przeżywania rzeczywistości Boga. Może zrealizować zaproszenie do relacji z 

Bogiem poprzez odpowiedź na pragnienie, jakie Bóg „wszczepił” w jego serce. 

Realizacja tego pragnienia dokonuje się w sercu człowieka, które jest miejscem 

„otwartości” człowieka na Boga. „Serce” stanowi wewnętrzne centrum człowieka  

i najbardziej duchowy element bytu ludzkiego. W nim rodzi się pragnienie Boga i w nim 

pojawia się również tęsknota do realizacji tego pragnienia208. Zagadnienie pragnienia 

Boga związane jest z prawdą, że człowiek jest przede wszystkim osobą (por. KKK 1700). 

Powoduje to, że nie da się go zdefiniować, opisać czy zbadać jak przedmiot, określony 

rozmaitymi cechami. Człowiek nieustannie podlega rozwojowi, sam siebie odkrywa, 

urzeczywistnia i staje się człowiekiem to znaczy podmiotem własnego działania. W 

swym byciu osobą zdolny jest do transcendencji209.  

Katechizm podając, że pragnienie Boga wpisane jest w serce człowieka, 

tłumaczy to faktem stworzenia go przez Boga i dla Boga. Bóg troszczy się o człowieka 

 
207 Por. P. Henrici. L`uomo é „capace“ di Dio. W: Catechismo. dz. cyt. s. 593-594. 
208 Por. Tamże. s. 594; J. Królikowski. Mały. dz. cyt. s. 20-21; E. Wolicka. Człowiek otwarty na 

transcendencję. W: KKK - wprowadzenie. dz. cyt. s. 13; T. Sikorski. Egzystencjalny wymiar wiary. W: 

Życie w Chrystusie. Refleksje nad nauczaniem Katechizmu. dz. cyt. s. 64. 
209 Por. E. Wolicka. Człowiek otwarty na transcendencję. dz. cyt. s. 11-12. 
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przyciągając go do siebie, gdyż wie, że tylko w Bogu człowiek może odnaleźć prawdę i 

szczęście. Korzysta w tym miejscu z nauki Soboru Watykańskiego II, zawartej w 

Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, która naucza, że 

„człowiek już od samego początku zapraszany jest do rozmowy z Bogiem. Istnieje 

bowiem tylko dlatego, że Bóg stworzył go z miłości i wiąż z miłości zachowuje, a żyje w 

pełni wedle prawdy, gdy dobrowolnie uznaje ową miłość i powierza się swemu 

Stwórcy”210. Określa człowieka jako istotę, w której serce wpisano tęsknotę za Bogiem. 

Wynika to z faktu, że dopiero w Bogu, człowiek może odnaleźć zarówno prawdę o 

sobie jak i spełnienie swej tęsknoty za szczęściem, które jest możliwe tylko w komunii z 

Nim211. 

Próbując uzasadnić otwartość człowieka na Boga, Katechizm odwołuje się do 

faktu religijności człowieka. Rozpoczyna swój wykład od przypomnienia, że człowiek 

jest otwarty na Boga, że jest istotą z natury religijną, gdyż religijność stanowi atrybut 

natury ludzkiej. Człowiek może prawdziwie istnieć tylko w relacji do drugiej osoby. To 

istnienie wypełnia się jedynie w relacji do TY transcendentnego, to znaczy w relacji z 

Bogiem, który jest dla człowieka źródłem i celem istnienia. Jednakże fakt zaistnienia 

naturalnej relacji między Bogiem a człowiekiem stanowi dopiero podstawę faktu 

religijnego. Człowiek powinien tę relację osobiście przeżyć i na nią odpowiedzieć 

poprzez manifestację swych przeżyć religijnych w postaci kultu i życia moralnego. 

Religia w świetle nauki Katechizmu jawi się jako sposób ludzkiej egzystencji „ku” i „dla” 

Boga212. 

Potwierdza to historia człowieka, który nieustannie poszukuje Boga, poprzez 

wierzenia i akty religijne (por. KKK 28). Katechizm odwołuje się do mowy świętego 

Pawła na Areopagu: „On z jednego człowieka wyprowadził cały rodzaj ludzki, by 

zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwe czasy i granice ich 

zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w 

rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i 

jesteśmy” (Dz 17, 26-28; KKK 28). Katechizm podkreśla, że to pragnienie Boga 

towarzyszy człowiekowi w jego ziemskiej pielgrzymce. Zaznacza, że człowiek żyje 

 
210 KDK 19. 
211 Por. J. Życiński. Przygoda ludzkiego spotkania z Bogiem. W: Moc i piękno wiary. Kazania 

tematyczne na podstawie KKK. Red. S. Budzik. Tarnów 1995. s. 7-9. 
212 Por. J. Szymczyk. Człowiek istotą otwartą na Boga. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 25-27. 



ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY ŻYCIA DUCHOWEGO WEDŁUG KKK 

    73 
życiem w pełni ludzkim, gdy w sposób wolny przeżywa swoją więź z Bogiem213. Dla tej 

komunii miłości życia z Bogiem człowiek został stworzony i tylko w niej może odnaleźć 

pełne szczęście (por. KKK 44-45). Właściwym sposobem zaspokojenia pragnienia serca 

ludzkiego jest poszukiwanie szczęścia. Tęsknota ta ma swoje źródło w Bogu. Katechizm 

wyjaśniając tę prawdę korzysta ze słów świętego Augustyna: „Jakże, więc szukam 

Ciebie Panie? Gdy szukam Ciebie, mojego Boga, szukam życia szczęśliwego. Będę Cię 

szukał, by dusza moja żyć mogła. Ciało me żyje dzięki mojej duszy, a dusza żyje dzięki 

Tobie” (KKK 1718)214.  

Katechizm zauważa jednak, że pomiędzy otwartością człowieka na prawdę, 

piękno i nieskończoność a wypełnieniem jej w Bogu, istnieje wiele przeszkód. 

Dostrzega niebezpieczeństwa zagrażające realizacji komunii życia z Bogiem, wskazując, 

że człowiek może zapomnieć o wewnętrznej i życiodajnej z Nim łączności, nie 

dostrzegać jej, bądź odrzucać. Wśród źródeł takich postaw, wymienia między innymi: 

bunt przeciw obecności zła w świecie, brak dostatecznej wiedzy religijnej, obojętność, 

troski doczesne, brak dobrego świadectwa wierzących, wrogie prądy umysłowe i złe 

skłonności człowieka do ucieczki i ukrywania się przed Bogiem (por. KKK 29)215.  

Katechizm podkreśla, że nawet, jeśli człowiek zapomni o Bogu, odwróci się od 

Niego, to jednak nie może odrzucić Bożej miłości. Bóg wciąż wzywa człowieka, by zadał 

sobie trud szukania i odnajdywania Go, gdyż w taki sposób odnajdzie życie i szczęście. 

Katechizm wymienia trzy wyższe władzy duszy jako elementy potrzebne człowiekowi 

do skutecznego poszukiwania. Zalicza do nich: rozum, prawość woli i czystość serca. 

Zauważa również znaczenie świadectwa innych osób. Dzięki tym wskazaniom 

chrześcijaństwo jawi się jako odpowiedź, którą człowiek daje Bogu objawionemu w 

Jezusie Chrystusie (por. KKK 30)216. 

Rozpatrując antropologiczne podstawy życia duchowego człowieka według 

nauki Katechizmu, należy zauważyć, że jego autorzy pragną uświadomić człowiekowi, iż 

odkrycie prawdy o sobie jest możliwe jedynie w świetle Jezusa Chrystusa. Capax Dei – 

otwartość na Boga polega na permanentnej i dynamicznej łączności człowieka ze 

swoim Stwórcą. Ta łączność dynamizuje się poprzez poszczególne wydarzenia ludzkiej 

 
213 Por. J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 9-10; J. Królikowski. Mały. dz. cyt. s. 22. 
214 Por. Augustyn. Wyznania. Tłumaczył: Z. Kubiak. Warszawa 1987. X.20.29. 
215 Por. KDK 19-21; I. Mroczkowski. Niepokój i wielkość człowieka. W: KKK – przesłanie. dz. cyt. 

s. 49; E. Wolicka. Człowiek otwarty na transcendencję. dz. cyt. s. 13-14. 
216 Por. S. Budzik. Niespokojne jest nasze serce. W: W Duchu. dz. cyt. s. 13-15. 
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egzystencji. Poznanie Boga dokonuje się w relacji osobowej, poprzez kształtowanie 

dialogu, w którym mają miejsce postawy wdzięczności, uwielbienia, dziękczynienia czy 

prośby. Stanowią, więc one postawę modlitewną, która jest zarazem, sprawdzianem 

wiary, zaufania i otwarcia się człowieka na Boga217.  

3.2. Drogi prowadzące do poznania Boga 

Często na przestrzeni wieków wysuwano w stosunku do religii zarzut o jej 

irracjonalności, braku racji obiektywnych jej wyjaśnienia, odnosząc się przykładowo do 

takich wartości jak szczęście, trwanie, prawda. Z próby usprawiedliwienia religii i 

uzasadnienia jej racji, powstało zagadnienie wykazania istnienia Boga. Oczywiście, nie 

chodzi tu o dowody empiryczne, jakich poszukują nauki przyrodnicze, ale o spójne i 

przekonujące racjonalne argumenty, które pozwalają osiągnąć prawdziwą pewność. 

Wychodząc z takiego założenia Katechizm nie stara się o sformułowanie nowych 

dowodów na istnienie Boga, ale podsumowuje dotychczasowe poszukiwania w tym 

zakresie, opierając się na „drogach” prowadzących do poznania Boga ze świata 

stworzonego. Dzieli je na dwie „drogi:” poprzez świat materialny i osobę ludzką (por. 

KKK 31). W pierwszej grupie podstawowe znaczenie przypisuje się świętemu 

Tomaszowi z Akwinu, w drugiej natomiast świętemu Augustynowi i J. H. 

Newmanowi218. 

Katechizm stwierdza, że Boga można poznać jako początek i cel stworzenia, 

wychodząc od ruchu, stawania się, przygodności, porządku i piękna świata. Popiera to 

stwierdzenie miedzy innymi, słowami świętego Pawła, który naucza w odniesieniu do 

pogan: „To, bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to 

ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego 

potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła” (Rz 1, 19-20; 

por. KKK 32). Istnieniu Boga zdają się tutaj dowodzić dzieła Boże, które On tylko mógł 

stworzyć, zmiany i rozwój, które On tylko mógł zapoczątkować. W Bogu jedynie świat 

 
217 Por. J. Szymczyk. Wiara odpowiedzią na objawienie Boże. dz. cyt. s. 29. 
218 Por. P. Henrici. L`uomo é „capace“ di Dio. dz. cyt. s. 595; J. Królikowski. Mały. dz. cyt. s. 24-26 
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ma swoją zasadę, początek i sens istnienia219. Nauczanie Katechizmu wskazuje, że to 

Bóg wychodzi naprzeciw człowieka, pozwalając swemu stworzeniu poznać Stwórcę220. 

Inną „drogą” prowadzącą do poznania Boga jest sam człowiek. Autorzy 

Katechizmu odwołują się także do argumentów antropologicznych opartych na różnych 

przejawach życia duchowego człowieka. Należy do nich zaliczyć między innymi 

argument ideologiczny wypływający z poszukiwania prawdy, deontologiczny, z faktu 

istnienia praw moralnych i sumienia oraz eudajmologiczny, wynikający z pragnienia i 

dążenia człowieka do szczęścia221. 

W tej właśnie wielorakiej otwartości człowiek dostrzega znaki swej duchowej 

duszy. Katechizm używa w tym miejscu terminu przytoczonego przez Konstytucję 

„Gaudium et spes”, mówiąc o „zarodzie wieczności”, który człowiek nosi w sobie, a 

którego nie można wyjaśnić sprowadzając do samej tylko materii. Ten „pierwiastek 

wieczności”, buntuje się przeciw śmierci. Przejawia się on w nieustającym pragnieniu 

życia dalszego, to znaczy tego, które ma nastąpić po śmierci biologicznej człowieka. 

Konstytucja wyjaśnia ten fakt, stwierdzając, że człowiek został stworzony przez Boga 

dla szczęśliwego celu poza granicą niedoli ziemskiej. Bóg powołuje człowieka do 

zjednoczenia z Nim i uczestnictwa w chwale dzieci Bożych, dzięki zwycięstwu Chrystusa 

nad grzechem i śmiercią (por. KKK 33)222.  

Katechizm podaje też, jakby wspólny dla świata i człowieka argument, który 

pomoże człowiekowi w poznaniu drogi do Boga. Zauważa, że zarówno świat jak i 

człowiek, nie mając w sobie swej pierwszej zasady, ani ostatecznego celu, uczestniczą 

w Bycie samym w sobie, który nie ma początku ani końca. Pozwala to różnymi drogami 

dojść do poznania istnienia tej rzeczywistości, która stanowi zarazem pierwszą 

przyczynę i ostateczny cel wszystkiego. Tą rzeczywistością jest Bóg (por. KKK 34)223. 

Autorzy Katechizmu nie tylko wskazują na drogi prowadzące do poznania Boga, 

ale również starają się uświadomić, że człowiek jest zdolny do poznania Go za pomocą 

rozumu. Dodają ponadto, że Bóg dając człowiekowi władzę poznawczą, obdarzył go 

również łaską w celu przyjęcia objawienia w wierze. Chcą przez to wykazać, że wiara w 

 
219 Por. S. Budzik. Niespokojne jest nasze serce. dz. cyt. s. 16; A. Jędrzejewski. Drogi prowadzące 

do poznania Boga. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 35-36. 
220 Por. M. Bednarz. Człowiek spotyka i poznaje Boga. W: W Duchu. s. 18-21; R. Fisichella. La 

rivelazione di Dio. W: Catechismo. dz. cyt. s. 599-613; M. Rusecki. Bóg objawiający się w dziejach. W: 

KKK - wprowadzenie. dz. cyt. s. 21-23. 
221 Por. A. Jędrzejewski. Drogi prowadzące do poznania Boga. dz. cyt. s. 36-38. 
222 Por. KDK 18. 
223 Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. I.2.3. 
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Boga nie sprzeciwia się ludzkiemu rozumowi. Między wiarą, rozumem i wiedzą nie ma 

sprzeczności, chociaż istnieją dwa porządki poznania: przy pomocy wnioskowania i 

przez wiarę. Jednak autentyczna chrześcijańska nauka wiary opiera się na przekonaniu, 

że cała wiedza człowieka o Bogu jest w rzeczywistości wiedzą „przez” Boga. 

Zagadnienie naturalnej możliwości poznania Boga za pomocą ludzkiego rozumu ma 

charakter wyłącznie analogiczny, ponieważ poznanie przez wiarę, wprowadza w 

historiozbawcze struktury życia człowieka, w których decydującą rolę odgrywa 

chrystologiczna konkretyzacja Boga, mająca także swój wymiar pneumatologiczny (por. 

KKK 35)224. 

Katechizm podkreśla, że naturalnym światłem ludzkiego rozumu można z rzeczy 

stworzonych w sposób pewny poznać Boga, który jest początkiem i celem wszystkich 

rzeczy. Zdolność ta wypływa z faktu, że człowiek został stworzony na obraz i 

podobieństwo Boga, a umożliwia ona człowiekowi przyjęcie Bożego Objawienia. 

Katechizm zauważa, że często umysł ludzki błądzi na drogach poznawania Boga 

wskutek trudności wynikających z wpływu zmysłów i wyobraźni oraz złych skłonności 

spowodowanych przez grzech pierworodny. Dlatego potrzebuje światła objawienia, by 

poznać prawdy religijne przekraczające możliwości jego zrozumienia oraz po to, by 

mogły być poznane przez wszystkich z pewnością i bez błędu (por. KKK 36-38)225. 

W tym miejscu przechodzi do kolejnego wymagającego zadania, zastanawiając 

się nad tym, jak mówić o Bogu. Katechizm broni zdolności rozumu ludzkiego o 

poznaniu Boga, wyrażając ufność Kościoła w możliwość mówienia o Bogu wszystkim 

ludziom. To przekonanie stanowi doskonałą podstawę do dialogu z innymi religiami, 

filozofią, a także z niewierzącymi. Takie ujęcie zagadnienia możliwości poznania Boga i 

mówienia o Nim stwarza dobrą płaszczyznę nie tylko dla dialogu, ale także dla 

głoszenia Dobrej Nowiny tam, gdzie ona jeszcze nie dotarła. Pojawia się zadanie 

przyjmowania i tłumaczenia wiary oraz przekazywania jej innym (por. KKK 39)226. 

Katechizm proponuje, by mówiąc o Bogu wychodzić zawsze od stworzenia, 

biorąc pod uwagę ograniczoność ludzkiego sposobu poznania i myślenia. Zauważa, że 

wszystkie stworzenia noszą w sobie pewne podobieństwo do Boga. W sposób 

 
224 Por. A. Nossol. Komu wierzymy? dz. cyt. s. 34; P. Henrici. L`uomo é „capace” di Dio. dz. cyt. s. 

597-598. 
225 Por. Pius XII. Humani generis. W: AAS 42 (1950). s. 561-577; KO 6. 
226 Por. A. Jędrzejewski. Drogi prowadzące do poznania Boga. dz. cyt. s. 38; J. Charytański. 

Katechizm. dz. cyt. s. 11. 
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szczególny człowiek stworzony na Boży obraz, odzwierciedla nieskończoną doskonałość 

Stwórcy. Może wiec Boga określać kontemplując prawdę, piękno i dobro jego stworzeń 

(por. KKK 41). Bóg jednak przewyższa wszelkie stworzenia, dlatego arcybiskup A. 

Nossol, przy omawianiu problemu mówienia o Bogu, wskazuje na potrzebę 

uwzględnienia pewnych zasad. Po pierwsze „Deus semper maior”, to znaczy Bóg jest 

zawsze większy, nie można Go zdefiniować, ograniczać. Jedyną dopuszczalną definicją 

Boga, jest definicja świętego Jana: „Bóg jest Miłością” (1 J 4,8). Druga zasada to: „Deus 

semper minor”; Bóg im bliżej jest człowieka, tym się bardziej uniża. W Chrystusie to 

uniżenie Boga nad człowiekiem osiągnęło swoje apogeum. Po trzecie: „Deus semper 

omnia”. Ta zasada, najlepiej odzwierciedla nauczanie Katechizmu. Bóg jest ponad 

wszystkim i wszystko przewyższa. Człowiek nigdy nie znajdzie adekwatnego języka, by 

właściwie mówić o Bogu. To Bóg sam poprzez objawienie powiedział człowiekowi, Kim 

naprawdę jest (por. KKK 42-43)227.  

Jednakże mimo tych ułomności człowieka, Katechizm zachęca do mówienia o 

Bogu i uwielbiania Go, mimo ograniczoności języka ludzkiego (por. KKK 48). 

Przypomina także wszystkim wierzącym o potrzebie ratowania ludzi, którzy Boga nie 

znają lub Go jeszcze odrzucają. Stworzenie, bowiem bez swego Stwórcy zanika, 

zapominając o Bogu zapada w mrok, z którego może ich wydobyć jedynie światło 

Chrystusa, niesione przez Jego wyznawców (por. KKK 49)228. 

3.3. Rola wolnej woli człowieka w akcie zjednoczenia z Bogiem 

Po rozważeniu zagadnień pragnienia poznania Boga i zdolności naturalnych 

ludzkiego rozumu należy teraz, pochylić się nad zadaniem wolnej woli człowieka w 

akcie zjednoczenia z Bogiem. Katechizm naucza, że rozum ukazuje relacje zachodzące 

między Bogiem i człowiekiem. Poucza o środkach i sposobach postępowania, 

prowadzących do realizacji Bożego powołania względem człowieka. Wola natomiast 

skłania człowieka, by dążył do zjednoczenia z Bogiem poprzez zachowywanie praw 

Bożych i korzystanie z Jego łask229.  

 
227 Dzięki temu, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, to on sam jest dzisiaj 

najkonkretniejszym miejscem Boga w świecie. Podążając w Chrystusie w kierunku Boga, człowiek 

zmierza zawsze w kierunku swego bliźniego, a co za tym idzie, w nauce wiary każda wypowiedź o Bogu 

jest także, dzięki tajemnicy Wcielenia, wypowiedzią o człowieku. Por. A. Nossol. Komu wierzymy? dz. 

cyt. s. 34-35. 
228 Por. KDK 36. 
229 Katechizm wychodzi z założenia, że człowiek ma wolną wolę, postępuje, bowiem na podstawie 

sądu, że czegoś należy unikać, a do czegoś dążyć. Sąd ten zaś nie pochodzi z instynktu naturalnego, ale 
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Zdaniem Katechizmu, człowiek przez wiarę poddaje Bogu całkowicie swój 

rozum i wolę. Prowadzi to do posłuszeństwa wiary, przez które człowiek z wolnej woli 

cały powierza się Bogu. Owo posłuszeństwo wiary polega na okazaniu całkowitej 

uległości rozumu i woli wobec objawiającego Boga i uznaniu danego przez Niego 

objawienia (por. KKK 143)230.  

Podkreślając rolę wolnej woli i rozumu w akcie wiary człowieka, zaznacza, że 

wiara jest osobowym „przylgnięciem” całego człowieka do Boga i obejmuje zarówno 

rozum jak i wolę do tego, co Bóg objawił (por. KKK 176). Akt woli stanowi, więc 

podstawę pobożności, która zdaniem świętego Tomasza Akwinu, jest „pewnego 

rodzaju wolą ochotnego oddania się na służbę Bogu”, jak też „swoistym nastawieniem 

woli, by oddać siebie na służbę Bogu”231. Wynika z tego, że doskonałość jako 

urzeczywistnienie pobożności jest owocem wolnej woli posłusznej Bogu i dążącej do 

zjednoczenia z Nim w miłości. Miłość jest aktem wolnej woli skierowującym na Boga 

całą wewnętrzną jak i zewnętrzną działalność człowieka. Wola, którą formuje miłość 

jest podstawą doskonałości. Od aktów wolnej woli zależy owocność łask wlanych duszy 

ludzkiej przez Boga oraz ich wpływ na życie człowieka i uświęcenie jego duszy232. 

Wyjaśniając rolę rozumu i woli w życiu duchowym człowieka, Katechizm podaje, 

że osoba ludzka może uczestniczyć w świetle i mocy Ducha Świętego poprzez rozum, 

który uzdalnia ją do poznania porządku rzeczy, ustanowionego przez Stwórcę oraz 

dzięki woli, która zdolna jest kierować się sama z siebie, do prawdziwego dobra. 

Opierając się na Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym 

podkreśla, że dzięki tym władzom człowiek znajduje swoją doskonałość, szukając tego, 

co prawdziwe i dobre, wskutek czego dochodzi poprzez rzeczy widzialne do 

niewidzialnych. Poszukiwanie to ma przyczynić się także do uczynienia wszelkich 

nowych rzeczy bardziej ludzkimi (por. KKK 1704)233. 

 
jest wynikiem rozumowania. Dlatego człowiek działa na podstawie wolnego sądu., może zajmować różne 

stanowisko, gdyż mając rozum ma także i wolna wolę. Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. I. 83.1. 
230 Por. KO 5. 
231 Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. II-II.82.1. 
232 Por. A. Marchetti. Zarys teologii życia duchowego. Część I. dz. cyt. s. 136-137. 
233 Ojcowie soborowi podkreślają, że człowiek za pomocą rozumu może ująć rzeczywistość 

poznawalną. Ponadto natura intelektualna osoby ludzkiej się doskonali przez mądrość, która pociąga 

umysł ludzki do poszukiwania tego, co prawdziwe i dobre. Natomiast dzięki Darowi Ducha Świętego 

człowiek dochodzi przez wiarę do kontemplacji i pojmowania tajemnicy planu Bożego. Por. KDK 15; S. 

Świeżawski. Chrześcijanin współczesnych czasów według „Gaudium et spes”. W: Tenże. Człowiek i 

tajemnica. Kraków 1978. s. 130. 
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Katechizm zauważa, że dzięki duszy oraz duchowym władzom rozumu i woli, 

człowiek jest obdarzony wolnością (por. KKK 1705). Zachęca, by człowiek w swej 

wolności kontemplował Boga poprzez dostrzeżenie piękna stworzenia, które jest 

odbiciem piękna Stwórcy. Kontemplacja piękna Boga widzianego zalążkowo w Jego 

dziełach, powinna wzmocnić szacunek i chęć przylgnięcia do Niego rozumem i wolną 

wolą (por. KKK 341). Dzięki wolnej woli, każdy decyduje o sobie i odpowiada za siebie 

(por. KKK 1731), stąd apel autorów Katechizmu wzywający wszystkich ludzi do pracy 

nad sobą. Podstawą tego wezwania jest stwierdzenie, że postęp w cnocie, poznanie 

dobra i asceza, zwiększają panowanie woli nad jej czynami (por. KKK 1734). Tych, 

którzy dzięki wytrwałej, systematycznej pracy nad sobą, potrafili dostosować swój 

umysł i wolę do Bożych wymagań świętości, Katechizm nazywa ludźmi czystego serca 

(por. KKK 2518).  

Traktując o zadaniach wolnej woli w akcie zjednoczenia z Bogiem nie można 

pominąć zagadnienia modlitwy. Katechizm sugeruje, że modlitwa człowieka powinna 

wypływać z głębokości pokornego i skruszonego serca oraz woli, która z miłości pragnie 

dążyć do zjednoczenia z Bogiem (por. KKK 2559). Takie nastawienie woli człowieka, 

pozwala modlić się w Duchu wolności, poznając przy tym i akceptując wolę Bożą. 

Doskonałym przykładem takiej postawy jest pełna pokory i ufności modlitwa Jezusa, 

który powierza swoją ludzką wolę, miłującej woli Ojca (por. Łk 22, 41-44; por. KKK 

2600). Takie powierzenie woli człowieka, woli Ojca w niebie jest najdoskonalszym 

sposobem do zjednoczenia z Nim w komunii miłości.  

Katechizm podpowiada, że doskonałą metodą modlitewnego pobudzania 

nawrócenia serca i umocnienia woli, by naśladować Chrystusa jest medytacja (por. KKK 

2708). Zauważa także wpływ Modlitwy Pańskiej na władze człowieka, podając, że 

modlitwa do Ojca w niebie powinna rozwinąć w człowieku pragnienie i wolę, by 

upodobnić się do Niego (por. KKK 2784). Modlitwa Pańska prowadzi człowieka do 

zjednoczenia z Bogiem w Trójcy Osób, poprzez pobudzenie w nim woli upodobnienia 

się do Boga i uczynienie serca pokornym i ufnym. Doskonałym przykładem jest tutaj 

osoba Jezusa Chrystusa, który działał ludzką wolą, a będąc obrazem Boga 

niewidzialnego stał się „Człowiekiem doskonałym” (por. KKK 2799-2800)234. 

 
234 Por. KDK 22; A. Marchetti. Zarys teologii życia duchowego. Część I. dz. cyt. s. 133-135; S. 

Swieżawski. Chrześcijanin współczesnych czasów według „Gaudium et spes”. dz. cyt. s. 134. 
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Ukazując istotną rolę wolnej woli w akcie zjednoczenia człowieka z Bogiem 

należy podkreślić jej znaczenie w akcie wiary człowieka, gdzie wraz z rozumem 

odgrywa podstawową rolę. Wola uformowana przez miłość pełni istotną funkcję w na 

drodze do świętości, dzięki naśladowaniu Chrystusa, aż do całkowitego powierzenia 

swej woli Bogu. Katechizm zachęca w tym celu do głębokiego życia modlitewnego, 

wskazując jako wzór modlitwę samego Chrystusa oraz tę, którą zostawił On swoim 

uczniom. Ponadto zaleca rozmyślanie jako metodę modlitwy, która umacnia wolę i 

kontemplację piękna Bożych stworzeń. Powinna ona doprowadzić do kontemplacji 

samego Stwórcy i zjednoczenia z Nim całą wolą, sercem i umysłem.  

Katechizm, nawiązując do Tomaszowej analizy aktu wiary, podkreśla udział w 

nim rozumu jako podstawowej władzy poznawczej człowieka oraz woli, której decyzje 

powinny następować za poznaniem rozumowym235. Opierając się na antropologicznych 

podstawach, odchodzi od dotychczasowej nauki katechizmów potrydenckich i 

katechezy scholastycznej, a swoją uwagę skupia przede wszystkim na człowieku, który 

zdolny jest do nawiązania relacji z Bogiem, poprzez odpowiedź na Boże wezwanie236.  

Z tego względu podkreśla godność osoby ludzkiej, jej naturalne zdolności oraz 

zachęca do współpracy z Bożą łaską, przypominając, że człowiek stworzony na obraz i 

podobieństwo Boże jest jednocześnie powołany do dialogu ze Stwórcą. Katechizm 

akcentuje wielokrotnie to zaproszenie, nazywając je komunią życia z Bogiem. 

Dostrzega wewnętrzne pragnienie człowieka do otwarcia się na transcendencję i 

zrealizowania powołania do szczęścia, dlatego zawiera bogate fundamenty 

antropologiczne, niezwykle przydatne w kształtowaniu i realizowaniu życia duchowego 

chrześcijanina. Rozważając zagadnienie godności osoby ludzkiej wskazuje na Chrystusa, 

jako nowego człowieka, w którym przywrócone zostało zniekształcone przez grzech 

pierworodny, Boże podobieństwo Dzięki temu człowiek, realizując powołanie do 

miłości, rozwija także swoje życie duchowe. Z tym związane jest również pojęcie 

katechizmowej wolności, która jest możliwa jedynie wtedy, kiedy człowiek prowadzi 

głębokie życie duchowe, według nowego prawa – prawa miłości nadanego przez 

Chrystusa. Pomaga w tym również dobrze uformowane sumienie, będące 

 
235 Por. M. Rusecki. Wiara - odpowiedź człowieka na objawienie. W: KKK – wprowadzenie. dz. cyt. 

s. 48. 
236 Do tej pory koncentrowano się głównie na wykładzie nauczania katechizmowego, a niewiele 

uwagi poświęcano samemu człowiekowi. W nowym Katechizmie relacja ta została odwrócona. Por. K. 

Misiaszek. Wychowanie chrześcijańskie. dz. cyt. s. 125. 
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najtajniejszym ośrodkiem, sanktuarium, w którym w człowieku Stwórca spotyka się ze 

stworzeniem. Katechizm dostrzega dramatyczną sytuację człowieka, żyjącego w 

świecie, który musi toczyć nieustanną walkę ze złem. Przyjmuje tezę, że Bóg może 

dopuszczać zło, aby z niego wyprowadzić dobro. 

Rozpatrując nauczanie nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego pod kątem 

antropologicznych podstaw życia duchowego człowieka można zauważyć, że stanowi 

ono ważny element dla stworzenia podstaw życia duchowego chrześcijanina. Osoba 

ludzka świadoma swej godności, mając wpisane w sercu pragnienie poznania Boga, 

stara się je realizować. Dokonuje tego poprzez otwarcie na Stwórcę i egzystencjalną 

odpowiedź na Boże powołanie do szczęścia. Takie zachowanie powoduje dynamizację 

życia duchowego w postawie dialogu, modlitwy i otwartości na Boże wezwanie do 

życia w komunii miłości. 



 

ROZDZIAŁ III 

 

BÓG JEDEN W TRÓJCY OSÓB JAKO FUNDAMENT ŻYCIA DUCHOWEGO 

 

Chrześcijańska świadomość ścisłych więzów z tajemnicą Trójcy Świętej 

kształtowana jest najpierw za sprawą wierzących rodziców, katechetów i innych 

świadków wiary poprzez znaki wtajemniczenia. Na tym etapie wykonanie znaku krzyża: 

„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” jest pierwszym wyznaniem chrześcijańskiej 

wiary. Kolejnym krokiem ku tajemnicy trynitarnej jest apostolskie „Credo”. Nie stanowi 

już ono tylko wyznania tajemnicy Trójcy Świętej, ale jej uznanie w życiu konkretnego 

chrześcijanina, które wyraża się w doksologicznym charakterze wiary trynitarnej 

zawartej w formule: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”237.  

Sformułowania zawarte w Katechizmie Kościoła Katolickiego, jak również cały 

jego wykład sugerują potrzebę odnawiania wiary w Trójcę Świętą przez podejmowanie 

próby odkrycia praktycznego wymiaru tego misterium w życiu chrześcijańskim.  

1.  Wewnętrzna życie Trójcy Świętej wzorem życia duchowego 

Tajemnica Trójcy Świętej obok tajemnicy Wcielenia Syna Bożego należy do 

najbardziej specyficznych wyznaczników chrześcijaństwa, dlatego też nowy Katechizm 

bardzo wyraźnie podkreśla jej znaczenie w ramach wiary i życia Kościoła. Postrzega ją 

jako centrum wiary i życia chrześcijańskiego, a przy tym tajemnicę Boga o sobie 

samym, a więc źródło wiary i światło, które ją oświeca. Misterium Trójcy Świętej jest 

najbardziej istotnym elementem nauczania w „hierarchii prawd wiary”, a cała historia 

zbawienia to dzieje drogi i środków, przez które Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty 

objawiają się człowiekowi, jednoczą ze sobą ludzi i okazują im miłosierdzie  

(por. KKK 232-234)238. 

Współcześni teologowie korzystając z nauki Ojców Kościoła ukazują dwa 

elementy składowe pojmowania tajemnicy Trójcy Świętej. Pierwszym jest „teologia”, 

czyli ujęcie wewnętrznego życia Boga – Trójcy, drugim natomiast „ekonomia”, czyli 

 
237 Por. W. Słomka. Chrześcijańska wiara w Trójcę Świętą w postawie ludzkiej. W: Tenże. Źródło 

postaw i życia chrześcijańskiego. Lublin 1996. s. 10-11; Tenże. Trójca Przenajświętsza. W: LDK. dz. cyt. 

s. 892. 
238 Por. J. Królikowski. Trójca Święta i życie chrześcijańskie. Rozważania trynitarne na marginesie 

Katechizmu Kościoła Katolickiego. Tarnów 1999. s. 5 - 6; P. Turzyński. Wierzę w Boga Ojca. W: 

Wyznawać. dz. cyt. s. 106-107. 
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zbawczy plan Boga, w którym zawierają się wszystkie Jego dzieła, poprzez które On 

sam się objawia i udziela swego życia239. Również nowy Katechizm, mimo że 

charakteryzuje się ujęciem trynitarnym, korzysta z powyższego wzoru traktując 

zarówno o objawieniu Boga jako Trójcy, jak i o dziełach Bożych i posłaniu trynitarnym. 

1.1.  Objawienie Boga jako Trójcy 

Katechizm Kościoła Katolickiego mówiąc o jednej z najtrudniejszych prawd 

wiary naucza, że tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary i życia 

chrześcijańskiego oraz, że tylko sam objawiający się Bóg, może dać poznać się 

człowiekowi jako Ojciec, Syn i Duch Święty (por. KKK 261). Stwierdza ponadto, że 

objawiona prawda o Trójcy Świętej od początku znajduje się u źródeł żywej wiary 

Kościoła, przede wszystkim dzięki sakramentowi chrztu świętego (por. KKK 249).  

Katechizm podejmuje zagadnienie objawienia Boga jako Trójcy dzieląc je na 

dwie części, w których przedstawia tajemnicę objawienia Ojca przez Syna i tajemnicę 

objawienia Ojca i Syna przez Ducha Świętego. Podkreśla, iż Bóg jest wiecznie Ojcem w 

relacji do Syna i odwrotnie, że Jezus Chrystus jest Synem tylko w relacji do Ojca: „Nikt 

nie zna Syna tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna tylko Syn i ten, komu Syn zechce 

objawić” (Mt 11, 27; por. KKK 240). Potwierdzają to Apostołowie, wyznając Jezusa jako 

Słowo, które na początku było u Boga i które było Bogiem (por. J 1, 1; por. KKK 241), 

zaś tradycja Kościoła mówi, że Syn jest „współistotny” (homousios) Ojcu, czyli jest z 

Nim jednym Bogiem (por. KKK 242)240.  

Wynika z powyższego, że skoro tylko Syn zna Ojca i tylko ci, którym Syn zechce 

swego Ojca objawić, to w celu Jego poznania, należy zbliżyć się i poznać Syna. Prawda 

ta przewija się przez cały wykład Katechizmu, w sposób szczególny, kiedy traktuje o 

misterium Syna Bożego (por. KKK 422-682) i modlitwie (por. 2558-2865). Katechizm 

 
239 Por. P. Socha. Wewnętrzne życie Trójcy Świętej źródłem i wzorem życia duchowego. W: 

Chrześcijańskie życie duchowe. Red. J. Augustyn. Kraków 1997. s. 9; F. Pastor. Il Padre. W: Catechismo. 

dz. cyt. s. 665-666. 
240 Prawda ta miała wielkie znaczenie w kształtowaniu wiary chrześcijan, ale również dzisiaj 

mistrzowie życia duchowego akcentują jej wpływ na wzrost życia w wewnętrznej komunii Trójcy 

Świętej. Por. J. Sanchez. KKK – jego wkorzenienie w katechizmy lokalne. W: Wprowadzenie. dz. cyt. 

s. 73; I. Bokwa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Bóg jeden w Trójcy Osób. W: W Duchu. 

dz. cyt. s. 34-35. Zagadnienie pojmowania Boga jako Ojca zostanie rozwinięte w dalszej części pracy, 

dlatego w tym miejscu zostanie podjęty od razu problem objawienia Ojca przez Syna: W. Słomka. Trójca 

Przenajświętsza. W: LDK. dz. cyt. s. 892-893; T. Wilski. Trójca Święta. W: Katolicyzm A  

– Z. Poznań 1982. s. 376-377. 
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zauważa też potrzebę objawienia człowiekowi Ojca i Syna. Odkrycie tej tajemnicy 

człowiek zawdzięcza Duchowi Świętemu. 

Jezus zapowiadał zesłanie Ducha Świętego już przed swoją Paschą. Duch Święty 

miał przebywać z uczniami i w uczniach (por. J 14, 17), by nauczyć ich wszystkiego (por. 

J 14,26) oraz doprowadzić do całej prawdy (por. J 16, 13). Ta zapowiedź Jezusa 

spowodowała, że Duch Święty został ludziom objawiony jako odrębna osoba w relacji 

do Jezusa i do Ojca (por. KKK 243). Katechizm wyjaśnia, że Duch Święty zostaje posłany 

do Apostołów i do Kościoła, zarówno przez Ojca w imieniu Syna, jak i osobiście przez 

Syna po Jego powrocie do Ojca (por. J 14, 26; 15, 26; 16, 14). To posłanie Ducha po 

uwielbieniu Chrystusa objawia w pełni tajemnicę Trójcy Świętej (por. KKK 244). Duch 

Święty powadzi człowieka w jego życiu duchowym na spotkanie z Chrystusem. 

Możliwość uczestniczenia w wewnętrznym życiu Boga, owo usynowienie wysłużone w 

misterium Paschalnym Chrystusa, zostało człowiekowi udostępnione poprzez zesłanie 

Ducha Świętego przez Ojca i Syna.  

 Głęboka jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego, ujawnia się w historii zbawienia 

dzięki temu, że każda z Trzech Osób objawia też pozostałe dwie Osoby. Ojciec objawia 

swe ojcostwo, mówiąc o Jezusie: „Ten jest mój Syn umiłowany” (por. Mt 3, 17), Syn 

objawia siebie umożliwiając poznanie Ojca, kiedy mówi: „Ojcze objawiłem im Twoje 

imię i nadal będę objawiał” (J 17, 26), zaś Duch Święty objawia się jako Duch Ojca i 

Syna, kiedy uczy człowieka wołać do Ojca: „Abba”, a o Synu - „Jezus jest Panem”. Na 

tym polega Boża mądrość daru z siebie oraz objawianie się osób Boskich 

człowiekowi241. 

1.2. Trójca Święta źródłem wszystkich tajemnic 

Trójca Święta jest tajemnicą i zarazem źródłem wszystkich innych tajemnic, 

prawdą pozwalającą zrozumieć, że „Bóg jest miłością” (1 J 4, 16). Stwórca jest miłością 

wieczną i wewnętrzną, bowiem od zawsze ma kogoś w sobie samym do miłowania. 

Ojciec od zawsze miłuje swego Syna, od zawsze też funkcjonuje ów obieg miłości w 

 
241 Por. P. Socha. Wewnętrzne życie Trójcy Świętej źródłem i wzorem życia duchowego. dz. cyt. s. 

14; Cz. Bartnik. Dogmatyka katolicka. Lublin 1999. s. 232-234; J. Charytański. Rzeczywistość miłości w 

KKK. Kraków 1998. s. 13-16. 
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Bogu, którym jest Duch Święty. Można powiedzieć, że Trójca Święta to odwiecznie 

istniejące w Bogu „Ja”, „Ty” i „My”242. 

Nowy Katechizm, próbując zagłębić się w tajemnicę Trójcy Świętej, przypomina 

dogmat o Bogu Trójjedynym, ukazując trzy istotne założenia: Trójca jest jednością, 

osoby Boskie rzeczywiście różnią się między sobą oraz Osoby Trójcy pozostają ze sobą 

we wzajemnych relacjach (por. KKK 253-255). Owe cechy charakterystyczne wyrażone 

w dogmacie Trójcy Świętej zostaną tu rozpatrzone pod kątem ich wpływu na życie 

duchowe chrześcijanina uczestniczącego dzięki łasce uświęcającej w wewnętrznym 

życiu Trójcy Świętej. 

Trójca jest jednością, a człowiek nie wyznaje trzech bogów, lecz jednego w 

trzech Osobach. Tak rozpoczyna nowy Katechizm, swój wykład na temat jedności Osób 

Trójcy Świętej. Każda z nich jest całym Bogiem (por. KKK 253). Bóg w Trójcy Świętej 

został przedstawiony przede wszystkim jako wzór jedności. Istniejąca między Osobami 

jedność Trójcy Świętej jest wezwaniem dla Kościoła, do upodobnienia swego życia na 

wzór Osób Boskich. Ma on stanowić zachętę dla całego Kościoła i poszczególnych ludzi, 

do upodobnienia i umocnienia wszystkich istniejących, więzi między ludźmi. Tajemnica 

wewnętrznej jedności Kościoła, według nowego Katechizmu posiada następujące 

źródła: Kościół jest jeden z racji swego źródła, jakim jest jedność trynitarna osób 

Boskich, ze względu na swego Założyciela – Syna Bożego, oraz dzięki jedności swej 

„duszy”, którą jest Duch Święty. Katechizm zauważa również istniejącą w jedności 

Kościoła różnorodność, która budowana jest na miłości (por. KKK 813-814)243. 

Mówiąc o komunii wewnątrz Trójcy, Katechizm zauważa, że stanowi ona 

doskonały fundament dla komunii całego Kościoła, który „zjednoczony z Synem jest w 

komunii z jednym i tym samym Ojcem, w jednym i tym samym Duchu Świętym” (por. 

Ef 4, 4-6). Powyższe stwierdzenie ułatwia człowiekowi bezpośrednie komunikowanie 

się z Bogiem i jest niezwykle przydatne w życiu duchowym chrześcijanina. Wierzący 

 
242 Por. P. Socha. Wewnętrzne życie Trójcy Świętej źródłem i wzorem życia duchowego. dz. cyt. s. 

15; F. Pastor. Il Padre. dz. cyt. s. 666-670; Ch. Schönborn. Krótkie wprowadzenie do czterech części 

Katechizmu. W: Wprowadzenie. dz. cyt. s. 40-41. 
243 Katechizm przypomina, że dla sformułowania dogmatu Trójcy Świętej Kościół musiał rozwinąć 

terminologię, używając pojęć: „substancja,”, „osoba” lub „hipostaza” i „relacja”. Nowy Katechizm nie 

zajmuje się jednak szczegółowym wyjaśnianiem tych pojęć, podaje ich funkcje: „substancja”, wskazuje 

na Boski Byt w Jego jedności, „osoba” lub „hipostaza”, określa Ojca, Syna i Ducha Świętego w tym, 

czym rzeczywiście różnią się między sobą, a „relacja”, określa fakt rozróżnienia Osób Boskich opierający 

się na ich wzajemnym odniesieniu do siebie. Por. M. Korczyński. Bóg jest Miłością. Objawienie Boga 

jako Trójcy. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 111-113; Cz. Bartnik. Dogmatyka katolicka. dz. cyt. s. 234-237; 

K. Kupiec. Ekumeniczny wymiar KKK. W: KKK – wprowadzenie. dz. cyt. s. 255 - 256. 
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modląc się do Ojca, nie dzieli Boskości Trójcy, ani jej nie miesza. Wzywając Ojca, który 

jest „źródłem i początkiem”, wyznaje równocześnie, że Syn jest odwiecznie zrodzony 

przez Niego i że Duch Święty od Niego pochodzi. Ponadto komunia człowieka z Bogiem 

jest komunią z Ojcem i Synem w Duchu Świętym. Trójca, więc jest współistotna i 

niepodzielna (por. KKK 2789-2790).  

Wewnątrztrynitarna miłość Boga skierowana ad extra jest podstawowym, 

ontologicznym modelem otwartości chrześcijaństwa, które jako Kościół jest 

narzędziem i kontynuacją miłości Boga244. W tym duchu członkowie Mistycznego Ciała 

Chrystusa powinni tworzyć więzi jedności z ludźmi każdego pokolenia, języka, ludu i 

narodu. Naśladowanie jedności istniejącej między Osobami Boskimi powinno, zdaniem 

Katechizmu, inspirować również wymiar społeczny życia człowieka. W tym właśnie 

wymiarze powstaje wiele relacji międzyludzkich. Dzięki wzorowaniu się na jedności 

wewnątrz Trójcy, człowiek może tworzyć braterstwo między ludźmi oparte na 

prawdzie i miłości (por. KKK 1878)245. 

Ukazując jedność Osób Bożych, Katechizm naucza, że „Ojciec, Syn i Duch Święty 

nie są tylko imionami oznaczającymi sposób istnienia Boga, ale Osoby te różnią się 

między sobą”. Mówiąc jednak o rzeczywistej różnicy Osób Boskich Katechizm 

stwierdza, że „jedność Boska jest trynitarna” (KKK 254). Oznacza to, że troistość Osób 

nie niszczy ich jedności. Osoby Boskie różnią się od siebie relacjami. Ojciec jest tym, 

który rodzi, a Syn, Tym, który jest zrodzony, zaś Duch Święty, Tym, który pochodzi (por. 

KKK 255). Katechizm wskazując na relacje istniejące między Osobami Boskimi, pragnie 

zachęcić człowieka do ich naśladowania. Ma się ono przejawić przede wszystkim 

życiem wiary, które z kolei ma wpływać na życie społeczne (por. KKK 1878)246.  

Potrzeba upodobniania się do Osób Trójcy Świętej jest przejawem troski o 

właściwy rozwój życia duchowego chrześcijanina. Naśladowanie Chrystusa jest, 

bowiem pierwotne w stosunku do upodobnienia się do Niego. Katechizm zachęca do 

brania wzoru z relacji panujących wewnątrz Trójcy, by w Duchu Świętym naśladować 

Chrystusa, a w zjednoczeniu z Nim jako umiłowane dziecko postępować drogą miłości i 

 
244 Katechizm ukazuje komunię Osób Trójcy Świętej jako fundament, komunii całego Kościoła. Por. 

J. Szymik. Chrześcijaństwo otwarte. W: KKK – wprowadzenie. dz. cyt. s. 240-241; M. Korczyński. Bóg 

jest Miłością. Objawienie Boga jako Trójcy. dz. cyt. s. 112; I. Bokwa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi 

Świętemu. Bóg jeden w Trójcy Osób. dz. cyt. s. 35. 
245 Por. Z. Dymkowski. Wzory osobowe KKK w katechezie współczesnej. dz. cyt. s. 81. 
246 Por. F. Gremiuk. Katechizm dla Kościoła i świata. W: KKK – przesłanie. dz. cyt. s. 26; F. Pastor. 

Il Padre. dz. cyt. s. 673. 
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stawać się naśladowcą Boga Ojca (por. Ef 5, 1; por. KKK 1694). Stopniowe 

upodabnianie się do Boga jest celem życia człowieka, który wzrastając w cnotach i 

łasce, staje się coraz bardziej uzdolniony do życia w jedności z Trójcą Świętą (por. KKK 

1812). Bóg będąc wzorem do naśladowania, powołuje człowieka do uczestnictwa w 

„radości życia trynitarnego” (por. KKK 1721). Partycypacja w życiu Trójcy umożliwia 

człowiekowi odkrycie swej godności i miłości Boga247. 

Troszcząc się o życie duchowe chrześcijanina, Katechizm sugeruje, by już tu, na 

ziemi rozpocząć adorację Osób Boskich. Stwierdza, że modlitwa do Ojca jest 

równocześnie adoracją Syna i Ducha Świętego (por. KKK 2789). Pomaga ona w 

integracji życia ludzkiego, czyniąc go prostym i chroniąc przed rozbiciem (por. KKK 

2114). Wywiera również duży wpływ na budowanie jedności w Kościele i świecie248.  

1.3.  Uczestnictwo człowieka w życiu Trójcy Osób 

Wejście stworzeń do doskonałej jedności Osób Trójcy Świętej jest ostatecznym 

celem ekonomii Bożej. Katechizm rozpoczynając wykład na temat dzieł Trójcy Świętej 

przypomina, że Bóg, który jest Miłością, pragnie w sposób wolny udzielać człowiekowi 

chwały swego szczęśliwego życia. Nazywa to Bożym „zamysłem życzliwości” (Ef 1, 9). 

„Zamysł” ten jest łaską, którą Bóg przewidział człowiekowi jeszcze przed „wiecznymi 

czasami” (2 Tm 1, 9). Swe źródło czerpie z miłości trynitarnej, rozwija w dziele 

stworzenia, a jego celem jest, by dzięki Duchowi Świętemu człowiek stawał się na wzór 

obrazu Syna Bożego (por. Rz 8, 29). Cała ekonomia Boża jest wspólnym dziełem Trzech 

Osób Bożych, jednakże każda Osoba wypełnia swoje zadanie według swoich 

osobowych właściwości, które objawiają się przede wszystkim w Boskich posłaniach 

Syna i darze Ducha Świętego (KKK 257-258). 

Katechizm ukazuje życie chrześcijańskie jako komunię człowieka z każdą z Osób 

Trójcy bez jakiegokolwiek ich rozdzielania. Oddając chwałę Ojcu czyni to przez Syna w 

Duchu Świętym. Również w życiu duchowym człowiek, który naśladuje Chrystusa, czyni 

to, ponieważ pociąga go Ojciec (por. J 6, 44), a Duch Święty go porusza (por. Rz 8, 14; 

por. KKK 259). Ostatecznym celem całej ekonomii Bożej jest „wejście stworzeń do 

doskonałej jedności Trójcy Świętej” (por. J 17, 21-23). Katechizm podkreśla, że człowiek 

 
247 Por. Ch. Schönborn. KKK – myśli przewodnie i główne tematy. W: Wprowadzenie. dz. cyt. s. 25; 

M. Rusecki. Bóg objawiający się w dziejach. W: KKK – wprowadzenie. dz. cyt. s. 25. 
248 Por. J. Nagórny. Moralność życia społecznego w ujęciu KKK. W: KKK – przesłanie. dz. cyt. 

s. 175; B. Nadolski. Słowo Boże i sakramenty święte. W: KKK – wprowadzenie. dz. cyt. s. 152. 
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już teraz jest powołany, by stać się mieszkaniem Trójcy Świętej. Może to osiągnąć 

miłując Boga i w tej miłości wiernie przestrzegając Jego nauki (por. J 14, 23; por. KKK 

260)249 

Katechizm przypomina, że „Osoby Boskie, nierozdzielne w tym, kim są, są także 

nierozdzielne w tym, co czynią” (KKK 267). Bóg stworzył wszystko przez odwieczne 

Słowo, swego Syna, zaś Duch Święty jest „Ożywicielem”, „Stworzycielem” i „Źródłem 

wszelkiego dobra” (por. KKK 291). Stwórcze działanie Syna Bożego i Ducha Świętego są, 

zatem nierozdzielnie złączone z działaniem Ojca, który jest Ojcem, Bogiem, Sprawcą, 

Porządkującym. Stworzenie, więc jest wspólnym dziełem Trójcy Świętej (por. KKK 

292)250.  

Katechizm poucza, że „tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary i życia 

chrześcijańskiego”. Jednocześnie wyjaśnia, że obejmuje ona tajemnice Boga w Nim 

samym i jest źródłem wszystkich innych tajemnic wiary oraz światłem, który je oświeca 

(KKK 234). Wynika stąd, że wszystkie formy życia chrześcijańskiego są oparte na 

tajemnicy Trójcy Świętej. Z niej biorą swój początek, a poprzez odniesienia do 

poszczególnych Osób Boskich, wprowadzają chrześcijanina w miłosne doświadczenie 

zjednoczenia z Trójcą obecną w człowieku przez łaskę i miłość251.  

Chrześcijanin jest uczestnikiem wewnętrznego życia Trójcy Świętej. Od 

momentu chrztu Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Świętej „zamieszkują” w człowieku i w 

nim działają. Działanie to przejawia się w dziejach życia duchowego człowieka w 

analogiczny sposób, jak niegdyś w historii Narodu Wybranego. Tym jednak, co 

charakteryzuje doświadczenie życia chrześcijańskiego jest kolejność objawiania się 

Osób Bożych. Według Pisma świętego człowiek poznaje najpierw Ojca, potem Syna i 

 
249 Por. J. Charytański. Rzeczywistość miłości w KKK. Kraków 1998. s. 14-15; Cz. Bartnik. 

Dogmatyka Katolicka. dz. cyt. s. 371. Droga do pełni człowieczeństwa prowadzi przez życie duchowe, 

którego najwyższą normą jest świętość realizowana dzięki coraz głębszemu uczestnictwu w życiu Trójcy 

Świętej; J. Królikowski. Mały przewodnik. dz. cyt. s. 42; J. Romer. KKK. refleksje teologiczno-

pastoralne. Communio 14 (1994) 4. s. 111-112. 
250 Przekonanie, że stworzenie jest wspólnym dziełem Trójcy Świętej, nie przeczy stwierdzeniu, 

które ukaże się przy omawianiu zagadnienia Boga Ojca jako Stwórcy. Katechizm sam w oddzielnych 

punktach mówi o Bogu Ojcu, jako Stwórcy oraz Bogu porządkującym działanie stwórcze całej Trójcy 

Świętej. Akt stwórczy, będący dziełem Trójcy, jest równocześnie jednym z głównych przymiotów Boga 

Ojca. 
251 Por. D. Wider. Tajemnica Trójcy Świętej podstawą i kresem doświadczenia chrześcijańskiego. 

W: Duchowość chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia. Red. J. Machniak, J. Gogola. dz. cyt. s. 70-

76. 
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Ducha Świętego. Natomiast w doświadczeniu życia chrześcijańskiego człowiek odkrywa 

najpierw Ducha Świętego, potem Syna i Ojca252.  

Trójca Święta pragnie być obecna w człowieku. W Trójcy Świętej Bóg pragnie 

wyrazić wolę bycia z człowiekiem i dla człowieka. Zstępuje do człowieka z całą 

wewnętrzną rzeczywistością życia Bożego i „zamieszkuje” w człowieku przez Ducha 

Świętego. Osoby Trójcy Świętej mogą od tego momentu uczestniczyć w 

doświadczeniach życia duchowego i codziennego chrześcijanina253.  

Katechizm zwraca baczną uwagę na potrzebę przeanalizowania w człowieku 

doświadczeń duchowych związanych z misterium Trójcy Świętej. Uważa, że w 

kształtowaniu życia chrześcijańskiego powinno się wskazać na modlitwę jako na 

podstawowe doświadczenie trynitarne w życiu chrześcijanina. Wzywa do odnowy 

modlitwy chrześcijańskiej właśnie w duchu trynitarnym (por. KKK 2664-2665) 254.  

Zauważa także, iż wyznanie wiary trynitanej może dokonywać się na różne 

sposoby. Oprócz zagadnienia modlitwy i liturgii255, niezwykle ważną rolę odgrywa 

świadectwo życia chrześcijańskiego wobec świata, który nie zawsze był, jest i 

najprawdopodobniej pozostanie przychylnie nastawiony do chrześcijan. Katechizm 

docenia męczeństwo, wyrażając przekonanie Kościoła, że nawet nie ochrzczeni 

męczennicy za wiarę zostają „ochrzczeni” przez swoją śmierć dla Chrystusa i z 

Chrystusem, gdyż chrzest krwi, podobnie jak chrzest pragnienia, przynosi owoce chrztu 

(por. KKK 1258). Skoro, więc męczeństwo jest autentycznym chrztem, to męczennicy 

umierając dla Chrystusa składają wyznanie wiary w Trójcę Świętą, dzięki czemu zostają 

włączeni w wewnętrzną komunię Trzech Osób Boskich256. 

Katechizm przypomina, że ostatecznym celem działania Trójcy Świętej jest 

wspólne „zamieszkiwanie” Osób Boskich w chrześcijaninie. Przytacza słowa Chrystusa: 

„jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i 

 
252 Por. P. Socha. Wewnętrzne życie Trójcy Świętej. dz. cyt. s. 15. Na temat trynitarnej podstawy 

doskonałości i świętości człowieka ; A. Słomkowski. Teologia życia duchowego. Red. M. Chmielewski. 

Ząbki 2000. s. 30-32. 
253 Do najczęściej używanych w Biblii określeń zstąpienia Boga do człowieka używa się słów 

„posłać”, „zstąpić”, „przyjść”. Por. P. Socha. Wewnętrzne życie Trójcy Świętej. dz. cyt. s. 18-19.  
254 Czwarta część Katechizmu zatytułowana: „Modlitwa chrześcijańska”, szczególnie w artykule: 

„Droga modlitwy”, poświęca wiele miejsca zagadnieniu trynitarnego charakteru modlitwy 

chrześcijańskiej. Szerzej zagadnienie modlitwy w życiu chrześcijańskim zostanie podjęte w dalszej części 

pracy. Tutaj jedynie autor zasygnalizował troskę nowego Katechizmu o prawidłowy rozwój modlitwy o 

charakterze trynitarnym. Por. J. Królikowski. Trójca Święta i życie chrześcijańskie. Tarnów 1999. s. 13-

14; J. Sermak. Kim On jest? KKK o wierze. Kraków 2001. s. 41-45. 
255 Na temat misterium Trójcy Świętej w liturgii traktuje 2 paragraf 5 rozdziału, dotyczący liturgii 

jako płaszczyzny spotkania z Bogiem. 
256 Por. J. Królikowski. Trójca Święta i życie chrześcijańskie. dz. cyt. s. 15-16. 
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przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać” (J 14, 23), by ukazać człowiekowi, 

że już teraz został zaproszony do uczynienia swego serca godnym mieszkaniem dla 

Trójcy Świętej (por. KKK 260). Korzystając z bogatej tradycji Kościoła, Katechizm 

podkreśla pierwszeństwo i centralny charakter doświadczenia Trójcy Świętej dla 

duchowości chrześcijańskiej i do niego usiłuje prowadzić człowieka, przygotowując go 

do życia w Duchu Świętym (por. KKK 2684).  

Zasługą nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego jest ukazanie, że 

doświadczenie obecności Trójcy Świętej osiąga się na drodze umacniania relacji 

chrześcijanina z poszczególnymi Osobami Boskimi. Relacja ta stanowi jedyną możliwość 

uzyskania pełni życia chrześcijańskiego, ponieważ w chrześcijaństwie wszystko 

pochodzi od Trójcy Świętej i tylko jako takie może być w pełni chrześcijańskie257. 

2.  Ojcostwo Boga źródłem miłości i braterstwa 

Nowy Katechizm twierdzi, że pierwszą tajemnicą wewnętrznego życia Bożego, 

którą Jezus przekazał ludziom, było pojęcie Boga jako Ojca (por. KKK 240). Oznacza to, 

że Bóg jest początkiem wszystkiego, co istnieje, a zarazem najwyższym autorytetem i 

dobrocią, która przez analogię może przypominać macierzyństwo i ojcostwo ludzkie258. 

To samoobjawienie się Boga w Chrystusie odsłania nie tylko, Kim jest Trójca Święta dla 

człowieka, ale Kim jest w sobie, w swoim życiu wewnętrznym „Bóg jest miłością” (1 J 4, 

16) i ta właśnie miłość stanowi klucz do odkrycia wewnętrznego życia Trójcy. Bóg Jako 

Trójca Osób jest przede wszystkim jednością, czyli komunią Ojca, Syna i Ducha 

Świętego, a dzięki temu źródłem miłości i braterstwa. Można, więc stwierdzić, że 

termin „Ojcostwo Boga”, należy do ścisłej tajemnicy wewnętrznego życia Boga259.  

2.1.  Bóg Ojcem Jezusa Chrystusa 

Bóg jako wszechmocny, stwarza świat i podtrzymuje go w istnieniu, jednakże to 

nie wystarcza, by móc nazywać Go Ojcem. Bóg staje się Ojcem dopiero wtedy, gdy 

 
257 Por. Tamże. s. 16-19; D. Wider. Tajemnica Trójcy Świętej podstawą i kresem doświadczenia 

chrześcijańskiego. W: Duchowość chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia. dz. cyt. s. 76-83. 
258 Por. M. Rusecki. Bóg objawiający się w dziejach. dz. cyt. s. 21-23; J. Charytański. Katechizm. 

dz. cyt. s. 33.  
259 Por. P. Socha. Wewnętrzne życie Trójcy. dz. cyt. s. 10-11; Jan Paweł II. Wierzę w Boga Ojca 

Stworzyciela. Watykan 1987. s. 180; J. Kudasiewicz. Biblia księgą Objawienia Bożego. W: KKK – 

wprowadzenie. dz. cyt. s. 29-30; K. Góźdz. Jahwe jako Bóg Ojciec. W: HM XXI. Abba Ojcze. Red. A. 

Nowak. Lublin 2000. s. 117-127; Z. Dymkowski. Wzory osobowe KKK w katechezie. dz. cyt. s. 84-85. 
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przekazuje Synowi własną naturę, natomiast Ojcem człowieka wówczas, gdy człowiek 

w Synu Bożym przez łaskę uświęcającą dostępuje daru dziecięctwa Bożego260. Refleksja 

Katechizmowa przedstawia Boga Ojca jako wzór miłości. Wielokrotnie Katechizm 

akcentuje prawdę o miłości Boga Ojca i woli zbawienia każdego człowieka. Wola ta w 

sposób pełny objawiła się i dokonała w Jego Synu, który działa w swoim Kościele dzięki 

posłaniu Ducha Świętego (por. KKK 50)261. Katechizm zauważa, że właśnie w relacji do 

Chrystusa Bóg okazał się Ojcem w sposób pełny (por. KKK 240). Jezus wypełnił zamysł 

miłości Ojca (por. KKK 2605), gdyż cała Jego działalność skoncentrowana była na Nim 

(por. Łk 11, 2). Celem tej działalności było przepowiadanie poprzez słowo i czyn Bożej 

miłości262.  

Nowy Katechizm przybliża pojęcie Boga, który pragnie udzielać ludziom swojego 

Boskiego życia, by w Jezusie Chrystusie uczynić ich przybranymi dziećmi. Jednocześnie 

objawiając siebie samego, Bóg pragnie przygotować ludzi do odpowiadania na Jego 

miłość (por. KKK 52)263. 

Według komentarza teologicznego do włoskiej edycji Katechizmu Kościoła 

Katolickiego, Objawienie Boga jako Ojca Jezusa Chrystusa i wszystkich ludzi jest 

wolnym i darmowym aktem miłości, która pragnie jedynie dobra osoby obdarowanej. 

Przedmiotem objawienia jest Bóg Ojciec w Jego misterium trynitarnym. Niedostępne 

światło, w którym zamieszkuje Bóg, wypływa wprost z wydarzenia Wcielenia, w którym 

jedna z Osób Boskich stała się człowiekiem. W tym jedynym i niepowtarzalnym 

wydarzeniu, w którym Bóg się objawia, Objawiający i objawienie identyfikują się w 

osobie Syna Bożego, który przyjął ludzkie ciało i stał się prawdziwym interpretatorem 

życia Bożego. Zakończeniem objawienia Bożego jest zbawienie człowieka i jego 

uczestnictwo w życiu Bożym264.  

Katechizm naucza, że Jezus Chrystus stanowi centrum Objawienia Boga jako 

Ojca. Za orzeczeniem Soboru Watykańskiego I, stwierdza, że co prawda człowiek może 

 
260 Por. J. Gogola. Teologia komunii z Bogiem. dz. cyt. s. 39; Cz. Bartnik. Dogmatyka katolicka. dz. 

cyt. s. 68-69. 
261 Por. M. Napieralski. O Nowym. dz. cyt. s. 55-56; S. Szymik. Bóg Abrahama naszym Bogiem. W: 

Wyznawać. dz. cyt. s. 46 – 50. 
262 Por. K. Góźdź. Jezus Chrystus – uniwersalny Zbawiciel. W: KKK – wprowadzenie. dz. cyt. s. 83. 
263 Por. K. Misiaszek. Wychowanie. dz. cyt. s. 125-126; A. Nowak. „Panie do kogóż pójdziemy”? (J 

6, 68). W: HM XIX. Do kogóż pójdziemy. Ty masz słowa życia wiecznego. Red. J. Misiurek i inni. 

Lublin 1998. s. 63-65. 
264 Wynika z tego, że tajemnica Bożego objawienia związana jest szczególnie z osobą Syna Bożego, 

dzięki któremu człowiek ma ułatwiony dostęp do pozostałych osób Trójcy Świętej. Por. R. Fisichella. La 

rivelazione di Dio. W: Catechismo. dz. cyt. s. 599-600. 
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z pomocą rozumu poznać Boga w sposób pewny na podstawie Jego dzieł, ale jednak 

przypomina, że istnieje jeszcze inny porządek poznania, którego człowiek własnymi 

siłami nie zgłębi. Toteż Bóg w całkowicie wolny sposób objawia się i udziela 

człowiekowi poprzez odkrycie swej tajemnicy i swego zamysłu życzliwości. Dokonuje 

tego posyłając Syna Bożego i Ducha Świętego (por. KKK 50). Człowiek nie mógłby ani 

Bogu zawierzyć ani Go poznać, gdyby Stwórca nie wyszedł naprzeciw swemu 

stworzeniu. To wychodzenie ku człowiekowi i oznajmianie Boga o sobie nazywa się 

właśnie objawieniem265. Boże Objawienie jest wynikiem mądrości i dobroci Boga, który 

przez Chrystusa umożliwił człowiekowi dostęp do Ojca w Duchu Świętym (por. KKK 

51)266. Uzasadniając cel Bożego Objawienia Katechizm  stwierdza, że Bóg pragnie 

udzielać ludziom swego Boskiego życia, by w Chrystusie uczynić ich przybranymi 

dziećmi (por. Ef 1, 4-5). Przedmiotem objawienia jest sam Bóg. Katechizm podkreśla 

osobowy wymiar Objawienia, nie tylko ze względu na jego Autora, ale także ze względu 

na adresata. Człowiek poprzez objawienie zostaje wezwany do dialogu ze swoim 

Stwórcą267.  

 Jezus Chrystus jest Pośrednikiem i pełnią Objawienia Bożego. Całe objawienie 

starotestamentalne zostało na Niego ukierunkowane. Katechizm na potwierdzenie tej 

tezy cytuje fragment Listu do Hebrajczyków (1, 1-2), podkreślając, że dzięki unii 

hipostatycznej, połączeniu w osobie Bożego Syna integralnej natury Boskiej z 

integralną naturą ludzką, Jezus jest najdoskonalszym pośrednikiem między Bogiem i 

człowiekiem oraz między człowiekiem a Bogiem (por. KKK 65). Syn Boży jest szczytem 

Bożego Objawienia. Całe Jego historyczne życie i działalność, a szczególnie Misterium 

Paschalne, miały wymiar zbawczy. Świadkami tego byli Apostołowie i inni uczniowie 

Chrystusa, którzy stali się pierwszymi głosicielami orędzia swego Mistrza. Mandat ten 

otrzymali od Chrystusa, by umożliwić każdemu człowiekowi przyjęcie „Dobrej Nowiny”. 

Dokonywało się to ustnie i pisemnie. Apostołowie głosili Słowo Boże, poświadczali Je 

swoim życiem, z inspiracji Ducha Świętego i woli Chrystusa zapoczątkowywali Tradycję, 

 
265 Por. A. Nossol. Komu wierzymy? dz. cyt. s. 28-29; T. Paszkowska. Bóg Ojciec nieznany poza 

Synem. W: HM XXI. Abba Ojcze. dz. cyt. s. 49-58. 
266 Por. KO 2; F. Pastor. Io credo in Dio. W: Catechismo. dz. cyt. s. 660-662. 
267 Bóg, którego „przybrany syn”, może nazywać Ojcem, stanowi, źródło, punkt odniesienia i cel dla 

człowieka i świata dążącego do doskonałości. Por. M. Rusecki. Bóg objawiający się w dziejach. dz. cyt. 

s. 22; S. Jasionek. KKK darem dla współczesnej katechezy. Kat 41 (1997) 3. s. 132-136; Z. Dymkowski. 

Wzory osobowe. dz. cyt. s. 87. 
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która stała się przekazicielem Objawienia. Z czasem, również pod natchnieniem Ducha 

Świętego spisali mowy i czyny Jezusa (por. KKK 76)268.  

Za świętym Pawłem Apostołem Katechizm podaje, że „Bóg pragnie, by wszyscy 

ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2, 40), dlatego też Chrystus – 

Prawda, musi być głoszony wszystkim ludziom. W taki sposób objawienie dotrze aż na 

krańce świata (por. KKK 74). Tradycja apostolska i Pismo Święte, ściśle się ze sobą łączą 

i komunikują, a wypływają z tego samego źródła Bożego (por. KKK 80)269. 

Katechizm przypomina, że przez pierwsze dziesięciolecia wiara była 

przekazywana w nauczaniu ustnym. Tradycja jest, więc pierwszym źródłem poznania 

nauki Chrystusa i stanowi komentarz do jej zrozumienia, jako żywy przekaz Bożego 

objawienia pod natchnieniem Ducha Świętego (por. KKK 78)270. Bezpośrednim jednak 

Nauczycielem tego, co Apostołowie mają mówić o Chrystusie był Duch Święty (por. KKK 

76)271. Zatroskani o przekaz Ewangelii Apostołowie ustanowili swoich następców, 

przekazując im otrzymane od Chrystusa polecenie nauczania. Obecnie w Kościele 

zadanie to należy do biskupów, zaś depozytu wiary strzeże cały Kościół (por. KKK 77)272. 

Dzięki temu udzielanie się Ojca, przez Syna w Duchu Świętym, pozostaje stale obecne i 

aktywne w Kościele (por. KKK 79)273. 

Mówiąc o relacji Tradycji do Pisma Świętego, Katechizm zauważa, że ściśle się 

one ze sobą łączą, gdyż wypływają z tego samego źródła Bożego i dążą do tego samego 

celu, jakim jest uobecnienie i ożywienie w Kościele misterium Chrystusa (por. KKK 

80)274. Odgrywają istotną rolę w procesie postępu w życiu duchowym chrześcijanina, 

stanowiąc żywą więź Kościoła pielgrzymującego z Jego Założycielem. Nowy Katechizm 

odróżnia jednak Tradycję apostolską od tradycji eklezjalnych, które się z niej wywodzą, 

podkreślając, że dziedzictwo wiary zostało przekazane Kościołowi, a szczególną rolę w 

 
268 Katechizm ukazując plan stopniowego udzielania się Boga człowiekowi zwany „pedagogią 

Bożą”, posługuje się etapami Objawienia, systematycznie przygotowując człowieka do kulminacyjnego 

w Osobie i posłaniu Jezusa Chrystusa. Por. M. Rusecki. Bóg objawiający się w dziejach. W: KKK – 

wprowadzenie dz. cyt. s. 26.  
269 Por. KO 9. 
270 Por. A. Gorzandt. Wiara Ojców naszych. Część I. Wyznanie wiary. Refleksje duszpastersko-

katechetyczne nad KKK. Lublin 1999. s. 14. 
271 Por. KO 7. 
272 Por. Z. Krzyszowki. Przekazywanie objawienia Bożego. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 60. 
273 Por. KO 8. 
274 Por. KO 9; G. Segalla. Pismo Święte, żywe słowo Boga żyjącego w Katechizmie. W: 

Wprowadzenie do KKK. dz. cyt. s. 76. 
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jej przekazywaniu i tłumaczeniu odgrywa Urząd Nauczycielski Kościoła (por. KKK 83 - 

84)275.  

Katechizm, stwierdza, że Tradycja, Pismo Święte i Urząd Nauczycielski Kościoła 

ściśle się ze sobą łączą i zespalają pod natchnieniem Ducha Świętego (por. KKK 95). Lud 

Boży natomiast, który dzięki nadprzyrodzonemu zmysłowi wiary przyjmuje dar Bożego 

objawienia, może głębiej w nie wniknąć i coraz pełniej nim żyć prowadząc coraz 

bogatsze życie duchowe (por. KKK 99). Ogół wiernych wraz z Magisterium Ecclesiae, 

otrzymał od Ducha Świętego nadprzyrodzony zmysł wiary (por. KKK 91), dzięki któremu 

nie może zbłądzić i trwa niezachwianie przy wierze raz podanej świętym (por. KKK 92-

93)276. 

Katechizm zauważa ścisłą więź między dogmatami a życiem duchowym. 

Dogmaty oświecają i nadają pewności w kroczeniu drogą wiary, zaś głębokie życie 

duchowe usposabia człowieka do otwarcia się i przyjęcia dogmatów wiary (por. KKK 

89). Wymienia również środki, za pomocą których człowiek może lepiej zrozumieć i 

zrealizować naukę Chrystusa w codzienności. Należą do nich kontemplacja i 

rozważanie w sercu nauki Kościoła (por. KKK 94)277. 

Istotną rolę w rozwoju życia duchowego przypisuje Katechizm Pismu Świętemu, 

zaliczając je do źródeł życia duchowego. Chrześcijaństwo jako religia objawienia ceni 

Pismo Święte, które stanowi dla niego normę wiary, źródło życia duchowego i pokarm 

duszy278. Pismo Święte posiada w Katechizmie charakter bardziej teologiczno-

praktyczny aniżeli historyczno-krytyczny. Katechizm nie tylko zachęca do lektury Ksiąg 

objawionych, ale również poucza, w jaki sposób to czynić dla wzrostu wiary i większego 

pożytku duchowego279. Zauważa, że czytaniu Pisma Świętego, powinna towarzyszyć 

modlitwa, która szczególnie w postaci psalmów stanowi serce liturgii godzin. Zaznacza, 

że głównie w Eucharystii, Pismo Święte, staje się żywym i skutecznym Słowem samego 

 
275 Por. M. Rusecki. Bóg objawiający się w dziejach. dz. cyt. s. 27. 
276 Por. Tamże. s. 27-28; I. Potterie. La Sacra Scrittura. W: Catechismo. dz. cyt. s. 620-626; Z. 

Krzyszowski. Przekazywanie Objawienia Bożego. dz. cyt. s. 60-63. 
277 Por. KO 8. 
278 Por. J. Kudasiewicz. Biblia Księgą Kościoła. Natchnienie i Prawda Pisma Świętego. W: 

Wyznawać. dz. cyt. s. 66. 
279 Por. Tenże. Biblia Księgą Objawienia Bożego. W: KKK – wprowadzenie. dz. cyt. s. 29. Autor 

zauważa, że teologię Pisma Świętego czerpie Katechizm z nauki Soboru Watykańskiego II, szczególnie z 

cytowanej już wcześniej Konstytucji o Objawieniu Bożym „Dei Verbum.” ; G. Segall. Pismo Święte, 

żywe słowo Boga żyjącego w Katechizmie. W: Wprowadzenie. dz. cyt. s. 7-82. 
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Boga280. Naucza, że Bóg jest Autorem Pisma Świętego, a wszystkie Prawdy przez Niego 

objawione zostały spisane pod natchnieniem Ducha Świętego (por. KKK 105)281.  

Katechizm zaznacza, że Bóg zniżył się do człowieka, by mu się objawić. W tym 

celu przemawia do niego ludzkim językiem (por. KKK 101). Porównuje także 

natchnienie biblijne z wcieleniem odwiecznego Słowa, zaznaczając podwójną Bosko – 

ludzką naturę słowa biblijnego. Bóg, który objawia się ludziom w sposób 

najdoskonalszy poprzez wcielenie swego Syna, w podobny sposób daje ludziom słowa 

Pisma wyrażone przez człowieka na sposób ludzki282. Takie wyjaśnienie ukazuje 

zasadność szacunku dla Pisma Świętego w Kościele na przestrzeni wieków. Kościół, 

podobnie jak czci Ciało Pana, czci również Pismo Święte. W nim, bowiem może znaleźć 

swój pokarm i moc, a przede wszystkim spotkać się z objawiającym się Bogiem. Pismo 

Święte jest wiec dla człowieka miejscem spotkania z Bogiem (por. KKK 102-104)283.  

W myśl nauczania Katechizmu, Bóg jako Autor Pisma Świętego wybrał ludzi do 

sporządzenia ksiąg świętych. Oni, dzięki natchnieniu Ducha Świętego przekazali na 

piśmie to wszystko, co Bóg chciał człowiekowi objawić. Katechizm zaleca nieustanne 

ożywianie w człowieku Ducha Bożego, by słowa Pisma Świętego nie były dla niego 

martwą literą (por. KKK 106-108). Nie poświęca zbyt wiele uwagi sposobom objawienia 

się Boga, które dokonywało się wobec różnych osób284. Zaznacza, że Stary Testament 

był przede wszystkim ukierunkowany na przygotowanie przyjścia Mesjasza. Księgi 

Nowego Testamentu przekazują zaś, ostateczną prawdę Objawienia Bożego. Centralną 

postacią jest tutaj długo oczekiwany Mesjasz - Jezus Chrystus. Jego życie ukazują 

 
280 Por. T. Sanchez. KKK – jego wkorzenienie w katechizmy lokalne. W: Wprowadzenie. dz. cyt. s. 

70-74. 
281 Por. KO 11. Autorstwo Boga i natchnienie Ducha Świętego, powodują, że Kościół na podstawie 

wiary apostolskiej uważa księgi Starego i Nowego Testamentu w całości, ze wszystkimi ich częściami za 

święte i kanoniczne; Z. Niemirski. J. Kudasiewicz. Kanon Pisma Świętego. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 76-

81. 
282 Por. J. Kudasiewicz. Biblia Księgą Kościoła. Natchnienie i Prawda Pisma Świętego. dz. cyt. s. 67. 

Autor wyjaśnia to zagadnienie używając porównania, że jak we wcieleniu Słowo Boże przyjęło ludzkie 

ciało, tak samo, słowa Boga, utrwalone w Piśmie Świętym, przyjęły właściwości ludzkiego słowa; I. 

Potterie. La Sacra Scrittura. W: Catechismo. dz. cyt. s . 621-622. 
283 Potwierdza to nauczanie Katechizmu w innym miejscu, gdzie podaje, że: „Kościół nosi w swojej 

Tradycji żywą pamięć słowa Bożego”. Cześć dla ksiąg świętych wynika przed wszystkim z faktu, że w 

nich Bóg Ojciec spotyka się miłościwie z człowiekiem i z nim rozmawia. Por. M. Bednarz. Słowo Boże 

do człowieka. W: W Duchu. dz. cyt. s. 23-26; J. Warzecha. Biblia w KKK. HW 7 (1996) 4. s. 3-11. 
284 Wymienia Noego, Abrahama, patriarchów, proroków i Mojżesza, traktując także o jednoczesnym 

kształtowaniu swojego ludu – Izraela. Nie zawęża jednak Bożej formacji do Narodu Wybranego, ale 

podkreśla jej charakter uniwersalny, stwierdzając, że lud ten oczekuje nowego i wiecznego Przymierza 

przeznaczonego dla wszystkich ludzi (Iz 2, 2-4). Por. M. Bednarz. Słowo Boże do człowieka. W: W 

Duchu. dz. cyt. s. 23. 
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Ewangelie, które Katechizm, za Soborem Watykańskim II, nazywa sercem całego Pisma 

Świętego (por. KKK 122-125)285.  

Podając źródło jedności Starego i Nowego Testamentu, która „wynika z jedności 

zamysłu Boga i Jego Objawienia” (por. KKK 140), Katechizm podpowiada, by czytać 

Stary Testament w świetle Chrystusa, co pozwoli na ukazanie jego niewyczerpanej 

treści, jak też zachowa własną wartość Objawienia. Podobnie, właściwe odczytanie 

prawd nowotestamentalnych wymaga odczytania ich w świetle Starego Testamentu 

(por. KKK 129). Podaje etapy formowania się Ewangelii i podkreśla ich znaczenie w 

życiu Kościoła (por. KKK 126-127). Naucza o podwójnej roli Pisma Świętego dla 

Kościoła. Dla wspólnoty eklezjalnej Pismo Święte jest podporą i żywotną siła, zaś dla 

jego członków utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz czystym i stałym źródłem 

życia duchowego (por. KKK 131)286. Zachęca do studium Pisma Świętego nie tylko w 

celu ożywienia życia duchowego, ale również kaznodziejstwa i katechezy. Spotkanie z 

Pismem Świętym, to coraz dokładniejsze poznawanie Chrystusa, będącego centrum 

życia duchowego chrześcijanina (por. KKK 132-133)287. Pismo Święte i Ciało Pańskie są 

pokarmem dla całego życia chrześcijańskiego i nim kierują (por. KKK 141).  

2.2.  Bóg Ojcem wszystkich ludzi  

 Bóg objawia człowiekowi swoje wewnętrzne życie, plan zbawienia, wypływający 

ze źródła Jego miłości, a zrealizowany w Chrystusie i w Duchu Świętym. Pozwala w ten 

sposób znaleźć odpowiedź na pytania o sens i cel życia ludzkiego (por. KKK 68), 

przejawiające się w poznaniu i umiłowaniu Ojca288. 

Bóg Ojciec w nowym Katechizmie ukazany jest jako bardzo bliski człowiekowi. 

Człowiek dzięki tajemnicy Wcielenia, staje się przybranym synem w relacji do Boga 

Ojca. W tym momencie rozpoczyna się uczestnictwo w wewnętrznym życiu Boga. Nie 

jest to jeszcze uczestnictwo pełne, ale odpowiadające ludzkiemu sposobowi istnienia. 

 
285 Por. KO 18. To centralne miejsce Ewangelii wśród pism natchnionych wynika, zdaniem 

Konstytucji, z faktu, że są one głównym świadectwem życia i nauki Jezusa Chrystusa. 
286 Por. KO 21-22. Kościół czyni wysiłki, by przybliżyć i rozpowszechnić Pismo Święte poprzez 

wierne przekłady na różne języki, umożliwiając w ten sposób dostęp do lektury wszystkim ludziom. 

Pozostaje jeszcze kwestia odpowiedzi człowieka na to zaproszenia Kościoła do spotkania z Bogiem w 

lekturze Pisma Świętego; J. Kudasiewicz. Biblia Księgą Objawienia Bożego. W: KKK – wprowadzenie. 

dz. cyt. s. 29.  
287 Por. KO 25. Katechizm cytuje w tym punkcie także sentencję świętego Hieronima (zamieszczoną 

również  

w Dei Verbum), który powiedział, że: „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa“.  
288 Por. J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 13; M. Czajkowski. Biblijny obraz Boga Ojca. W: HM 

XXI. dz. cyt. s. 129-137. 
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Katechizm zauważa, że włączenie w relację Ojca i Syna w Trójcy ma olbrzymi wpływ na 

życie duchowe człowieka. Modlitwa chrześcijańska od tego momentu nie jest już tylko 

indywidualnym aktem, ale staje się modlitwą przez Chrystusa, z Chrystusem i w 

Chrystusie. Syn Boży, który włączył człowieka w sytuację dziecięctwa wobec Boga Ojca, 

włącza go również w swój modlitewny dialog z Ojcem (por. KKK 2781)289.  

Dialog ten oparty na wierze jest uczestniczeniem w misteriach Jezusa 

Chrystusa. Tylko w taki sposób chrześcijanin może zrozumieć, na czym ma polegać 

pełnia życia chrześcijańskiego w odniesieniu do misterium Trójcy Świętej. Pomogą w 

tym dwa kryteria, dotyczące treści i osobistego doświadczenia. Kryterium dotyczące 

treści akcentuje jedność i troistość Boga objawioną w Chrystusie. Drugie kryterium 

polega na osobistym doświadczeniu każdego chrześcijanina, żyjącego wiarą i 

czerpiącego siły duchowe z tajemnicy paschalnej Jezusa. Oba te kryteria posiadają 

głębokie uzasadnienie biblijne i teologiczne. Mogą być jednak zrozumiałe dopiero 

wtedy, gdy nawiąże się do dialektyki objawienia biblijnego i historii zbawienia, 

podkreślających, że Bóg podejmuje inicjatywę poszukiwania człowieka w celu 

zawiązania komunii290.  

W historii zbawienia Bóg coraz bardziej zbliżał się do człowieka, stając się nim w 

swoim Synu, którego wydał na mękę i śmierć za ludzi. Starotestamentalne akty 

zbliżania się Boga do człowieka zmierzały do wypełnienia ich we Wcieleniu Syna 

Bożego. Dzięki temu, że Bóg stał się jednym z nas, człowiek może coraz bardziej zbliżać 

się do Boga, by poprzez usynowienie w Chrystusie, nazywać Boga Ojcem. Katechizm 

kreśli delikatną wizję „ruchu” Boga ku człowiekowi. To nie człowiek wykonał pierwszy 

krok w stronę Stwórcy, ale Bóg mimo ułomności stworzenia nieustannie wychodzi mu 

naprzeciw, zniża się do człowieka, zapraszając go do partycypacji  w wewnętrznym 

życiu Bożym. W wielu religiach świata przeważa tak zwany ruch oddolny, w którym 

człowiek próbuje przełamać barierę skończoności. Chrześcijaństwo natomiast ukazuje, 

że w Chrystusie zostaje zrealizowana bliskość Boga. Jezus Chrystus jest „drogą, prawdą  

 
289 Świadczą o tym choćby sformułowania o Bogu, który wychodzi naprzeciw człowieka, jest 

miłosierny i litościwy, przebacza i jest Miłością. Por. P. Turzyński. Wierzę w Boga Ojca. W: Wyznawać. 

dz. cyt. s. 106-107; T. Paszkowska. Bóg Ojciec nieznany poza Synem. W: HM XXI. dz. cyt. s. 59-65; F. 

Pastor. Io credo in Dio. W: Catechismo. dz. cyt. s. 663. 
290 Przykładem są dzieje Narodu Wybranego i cała historia chrześcijaństwa z Wcieleniem Syna 

Bożego. Według świętego Pawła chrześcijanie stali się trwałym mieszkaniem Boga Trójcy, który 

„mieszka” w człowieku usprawiedliwionym i uświęconym jak w świątyni. Stanowią, więc „świątynię 

Bożą” (1 Kor 3, 16-17), a ich życie posiada charakter trynitarny, szczególnie w celebracji sakramentów, 

mistyce chrześcijańskiej i w modlitwie. Por. A. Nowak. „Nikt nie zna Ojca tylko Syn” (Mt 11, 27). 

W: HM XXI. dz. cyt. s. 82-86; P. Turzyński. Wierzę w Boga Ojca. dz. cyt. s. 105-113.  
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i życiem” (J 14, 6), a droga ta w Nim staje się jednocześnie celem291. Stopniowe 

odsłanianie Bożej pedagogii jest wezwaniem do wewnętrznej komunii, którą Bóg 

kieruje do człowieka, przyozdabiając go blaskiem łaski i sprawiedliwości. Bóg nie tylko 

wzywa człowieka do uczestnictwa w Jego życiu nadprzyrodzonym, ale jednocześnie 

udziela mu w tym celu koniecznych łask. W tym miejscu potrzeba jedynie pozytywnej 

odpowiedzi człowieka292. Nawet grzech pierwszych rodziców nie przerywa Bożego 

objawienia (por. KKK 54-55)293. 

Wielką zasługą nowego Katechizmu jest podkreślenie, że przedmiotem 

objawienia nie jest tylko Bóg. W świetle objawienia widać wyraźnie zaakcentowaną 

godność osoby ludzkiej, powołanej do uczestnictwa w wewnętrznym życiu Trójcy 

Świętej (por. KKK 142-143)294. Ponadto Katechizm zauważa, że świat jest miejscem 

działania Boga w historii. Godność świata wynika z faktu, że został stworzony i 

odkupiony przez Boga, dlatego świat jest także objawicielem Boga (por. KKK 174). W 

całym wykładzie Katechizmowej nauki, można odnaleźć ukazane, mniej lub bardziej 

wyraźnie sposoby, za pomocą, których Bóg wzywa człowieka do zbawienia. Całe 

stworzenie, należy pojmować, jako środek stanowiący treść objawienia295. Człowiek 

jednak powinien otworzyć się na objawienie Boże i pozytywnie odpowiedzieć Bogu 

poprzez wiarę. W tym miejscu ponownie „schodzą się drogi” Stwórcy i stworzenia. Bóg 

pragnie doprowadzić człowieka do zbawienia, zaś ostatecznym celem życia ludzkiego 

jest osiągnięcie wiecznej szczęśliwości296.  

Katechizm podkreśla, że nie należy już oczekiwać żadnego nowego objawienia 

publicznego przed chwalebnym ukazaniem się Chrystusa (por. KKK 73). Zauważa 

jednak, że mimo zakończenia objawienia nie zostało ono jeszcze całkowicie 

wyjaśnione, stąd wiara chrześcijańska powinna stopniowo wnikać i wyjaśniać jego 

znaczenie. Pomocą w pełniejszym przeżywaniu objawienia mogą być objawienia 

prywatne, które powinny być rozpatrywane przez zmysł wiary członków Ludu Bożego, 

kierowanego przez Urząd Nauczycielski Kościoła (por. KKK 66-67). 

 
291 Por. J. Szymik. Jezus Chrystus – Pośrednik i Pełnia całego Objawienia. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 

52-53. 
292 Ten temat zostanie szerzej omówiony w „Grzech – zagrożeniem wewnętrznej komunii z Bogiem”. 
293 Por. M. Rusecki. Bóg objawiający się. dz. cyt. s. 22. Warto w tym miejscu zauważyć, że 

Katechizm mówi o fakcie Objawienia się Boga już pierwszym rodzicom. Do niedawna, bowiem wielu 

teologów i biblistów historyczność Bożego Objawienia wyprowadzała dopiero od Abrahama 
294 Por. Rusecki M. Bóg objawiający się. dz. cyt. s. 25.  
295 Por. Tamże. s. 26. 
296 Tamże. s. 23; R. Fisichella. La risposta dell`uomo a Dio. W: Catechismo. dz. cyt. s. 627-635; S. 

Knap. Człowiek odpowiada wiarą na Objawienie Boże. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 84-87. 
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Z tajemnicą ojcostwa Boga i ludzkiego synostwa w Chrystusie, związane jest 

także braterstwo wszystkich ludzi. Znajduje ono swe źródło w dziele stworzenia na 

obraz i podobieństwo Boże, w tajemnicy Wcielenia oraz powszechności zbawienia 

dokonanego przez Chrystusa. W szczególny sposób w to braterstwo są włączeni ludzie 

poprzez chrzest297.  

Katechizm podkreśla, że Bóg stworzył świat według swojej mądrości, z wolnej 

woli, chcąc dać stworzeniom uczestnictwo w swym bycie, mądrości i dobroci (por. KKK 

295). To dzieło stworzenia stało się jednocześnie początkiem historii zbawienia, zaś cel 

tego dzieła został wyjaśniony przyjściem Chrystusa, który ukazał człowiekowi, iż Bóg 

Stwórca pragnie, by Jego stworzenie uczestniczyło także w szczęściu i chwale Boga 

(por. Ef 1, 5-6). Bóg stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, uczynił go tym 

samym swym przybranym synem i dziedzicem, wezwał do udziału w wiecznym 

szczęściu Trójcy Świętej, który jest równocześnie zaspokojeniem najgłębszych pragnień 

ludzkiego serca. Może jednak zostać zrealizowany jedynie poprzez wewnętrzne 

przylgnięcie do Chrystusa. (por. KKK 381).  

Bóg jako pierwsza przyczyna przebywa nieustannie we wszelkim działaniu 

swoich stworzeń. Nie wpływa to jednak na deprecjację godności człowieka, ale czyni go 

współpracownikiem Boga (por. KKK 308)298. Prawda o Bogu jako Stwórcy odsłania 

głęboki sens rzeczywistości wewnętrznej człowieka przekraczającej go i zmierzającej w 

kierunku transcendencji. Największą zasługą tego przymiotu Boga Ojca jest 

zaakcentowanie sensu ludzkiej egzystencji i udziału w chwale Trójjedynego Boga299.  

Według nowego Katechizmu człowiek, począwszy od pierwszej prośby 

skierowanej do Ojca o to, by święciło się Jego imię, zanurzony jest w wewnętrznym 

misterium Jego Boskości. Bóg pragnie, by człowiek we właściwy sobie sposób włączył 

się w urzeczywistnianie Bożego „zamysłu życzliwości” pracując nad wzrostem swojej 

osobistej świętości (por. KKK 2807). To Boże wezwanie skierowane jest do wszystkich 

ludzi, szczególnie zaś do chrześcijan. Katechizm akcentując potrzebę rozwoju życia 

duchowego, poprzez wzrost świadomości Bożego dziecięctwa w człowieku i ukazanie 

 
297 Z drugiej strony Katechizm zaznacza, że mimo otrzymania prawa panowania nad wszelkimi 

stworzeniami, człowiek nie może zapomnieć o posłuszeństwie względem Boga. Por. P. Turzyński. 

Wierzę w Boga Ojca. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 108.  
298 Por. Tenże. Bóg Wszechmogący i stwarzający z miłości. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 117-118. 
299 Por. Tamże. s. 120. Zagadnienie stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boże, zostało 

dokładniej rozpracowane w części pracy poświęconej antropologicznemu wymiarowi życia duchowego w 

KKK. W tym miejscu został jedynie ukazany aspekt Boga Ojca – jako stwórcy człowieka. 
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Nowego Prawa, będącego dziełem Chrystusa, i Ducha Świętego, pomaga człowiekowi 

w tym wewnętrznym procesie. „Nowe Prawo” wypełnia i udoskonala „stare”, 

pozwalając człowiekowi Boga nazywać Ojcem (por. KKK 1967-1968)300. 

2.3.  Przymioty Boga jako Ojca 

Katechizm koncentruje uwagę głównie na trzech przymiotach Boga Ojca. Mówi 

o Nim jako o Bogu wszechmogącym (por. KKK 268-278), Stwórcy (por. KKK 279; 295-

299), a także o Bogu, który roztacza opiekę nad stworzonym przez siebie dziełem (por. 

KKK 301-314). Przymioty te posiadają duże znaczenie dla uzasadnienia możliwości 

nazywania pierwszej Osoby Trójcy Świętej Ojcem, co z kolei jest ważne dla właściwego 

zrozumienia pojęcia Ojcostwa w życiu duchowym i społecznym. Chcąc przybliżyć 

człowiekowi ideę Ojcostwa Boga i znając przy tym problemy współczesnego świata, 

nowy Katechizm pragnie oczyścić niewłaściwe wyobrażenie ojca lub matki w człowieku. 

Nieprawidłowy obraz ojca ziemskiego zniekształca również relację dziecka do Ojca w 

niebie. Proponuje oczyszczenie serca, by w nim modląc się do Ojca wejść w Jego 

misterium (por. KKK 2779). Zachęca także do powrotu do źródeł ojcostwa i 

macierzyństwa, które może nastąpić poprzez otwarcie się na miłość i przyjęcie modelu 

ojcostwa od Boga Ojca. Wpłynie to z pewnością na znormalizowanie relacji dziecko – 

ojciec w życiu duchowym, rodzinnym i społecznym301. 

 Nowy Katechizm zauważa, że Boża wszechmoc i ojcostwo wyjaśniają się 

wzajemnie (por. KKK 270). Bóg okazuje swoją wszechmoc już w akcie stworzenia, gdy w 

sposób wolny stwarza świat z niczego, a następnie, gdy troszczy się o swe stworzenia. 

Wszechmoc Boża jest podstawą do realizacji kolejnych Jego przymiotów a mianowicie 

aktu stworzenia i opatrzności. Bóg jest wszechmogący „na niebie i na ziemi” (Ps 135, 6; 

por. KKK 269). Mówiąc o wszechmocy sięga do Składu Apostolskiego. Wyznanie 

wszechmocy Boga, zdaniem Katechizmu, ma kolosalne znaczenie dla życia ludzkiego. 

Wiara w powszechność Bożej wszechmocy pozwala człowiekowi uznać również Boski 

akt stwórczy i Opatrzność wypływające z Jego Ojcowskiej miłości (por. KKK 268). Łącząc 

prawdę o stworzeniu, objawioną w Piśmie Świętym i Tradycji z nowotestamentalnym 

 
300 Cytując słowa Ewangelii: „bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 

5,48), Katechizm wskazuje na potrzebę doskonalenia się na drodze do świętości nie tylko w zewnętrznym 

naśladowaniu Bożego wzoru, ale przede wszystkim w wewnętrznym uczestniczeniu w świętości, 

miłosierdziu i miłości Boga: „mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy” (Ga 5, 25). Por. Z. 

Dymkowski. Wzory. dz. cyt. s. 86-87.  
301 Por. P. Turzyński. Wierzę w Boga Ojca. dz. cyt. s. 109; Tenże. Bóg wszechmogący i stwarzający 

z miłości. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 116-118. 
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określeniem Boga jako Miłości (por. 1 J 4, 8), można wyciągnąć wniosek, że wpierw Bóg 

z miłości chciał stworzyć świat, a następnie dzięki swej wszechmocy to uczynił302. 

Katechizm podnosi także kwestię „pozornej niemocy Boga”, w czasie 

szczególnych doświadczeń życiowych, głównie cierpienia, samotności i śmierci. 

Wyjaśnia, że Bóg Ojciec objawił swą wszechmoc w sposób tajemniczy w dobrowolnym 

uniżeniu swego Syna, a w Jego zmartwychwstaniu „przemożny ogrom mocy względem 

nas wierzących” ( Ef 1, 19; por. KKK 272). 

Ojcostwo Boga objawia się także w akcie stworzenia. Nowy Katechizm ukazuje 

ojcostwo Boga odwołując się najpierw do Starego Testamentu (por. Pwt 32,6). Wiąże je 

również z zawarciem Przymierza i nadaniem Prawa Izraelowi (por. Wj 19, 1-20, 21) oraz 

odnosi tę sytuację do króla Izraela (por. 2 Sm 7, 14), ubogich, wdów i sierot (por. Ps 68, 

6). Traktuje ich jako swoje dzieci i roztacza nad nimi swoją ojcowską opiekę, kształtując 

w nich adresata zbawczych obietnic i zasad życia (por. KKK 238)303.  

Katechizm podaje, że „stworzenie jest podstawą wszystkich zbawczych 

zamysłów Bożych, początkiem historii zbawienia, osiągającej punkt kulminacyjny w 

Chrystusie” (KKK 280). Stwierdzenia to ma duże znaczenie dla życia duchowego 

chrześcijanina, gdyż pozwala sprecyzować odpowiedź wiary chrześcijańskiej na pytanie 

o początek i cel ludzkiego działania. Człowiek dostrzega, że poprzez akt stwórczy, 

wszystko, co istnieje należy do Boga, który w swoim miłosierdziu, przez Ducha 

Świętego obdarza człowieka „nowym życiem”, stwarzając w nim serce czyste (por. Ps 

51, 12; KKK 298).  

Z prawdą o stworzeniu związana jest również prawda o Bożej Opatrzności. O 

dobroci i mądrości Boga Ojca świadczy fakt, iż nie tylko stworzył człowieka, ale 

podtrzymuje i prowadzi go do celu (por. KKK 301). Bóg jako Ojciec błogosławi całemu 

stworzeniu (por. KKK 1078), dając mu życie i troszczy się o jego byt 304. Działa w swoich 

stworzeniach nie niszcząc natury i wolności. Nie wyklucza również działania 

nadzwyczajnego poprzez cuda, a także przepowiadanie proroków, znaki czasu. Obdarza 

swoje stworzenia nie tylko życiem, ale także wolnością, pragnąc by właściwie 

 
302 Por. R. Rogowski. Stworzyciel nieba i ziemi. W: W Duchu. dz. cyt. s. 39-40; P. Turzyński. Bóg 

wszechmogący i stwarzający z miłości. dz. cyt. s. 116; F. Pastor. L`Onnipotente. W: Catechismo. dz. cyt. 

s. 674-675. 
303 Por. M. Rusecki. Bóg objawiający. dz. cyt. s. 22-23. Katechizm podkreśla zagadnienie stworzenia 

jako dzieła Trójcy Świętej; L Ladaria. Il Creatore. W: Catechismo. dz. cyt. s. 678-679. 
304 Por. L Ladaria. Il Creatore. dz. cyt. s. 676-677; Z. Dymkowski. Wzory. dz. cyt. s. 85. 
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odczytywały Jego „wskazania” i według nich postępowały (por. KKK 306-307)305. W 

swoich planach Bóg posługuje się nawet istotami niebiańskimi. Aniołowie są 

wysłannikami, którzy jako stworzenia duchowe, mają za zadanie nieustannie wielbić 

Boga i wypełniać zadania opatrznościowe wobec poszczególnych ludzi, społeczeństw i 

narodów (por. KKK 350). Wraz z ludźmi mają zdążać do swego ostatecznego celu przez 

wolny wybór i miłość306.  

3.  Świadomość Bożego dziecięctwa warunkiem rozwoju życia duchowego 

Człowiek potrzebuje oczyszczenia i nawrócenia serca do Boga. Wiara jest 

podstawą życia duchowego człowieka, zaś miłość Boga dla Niego samego, stanowi cel 

ziemskich starań chrześcijanina. Ten cel można osiągnąć tylko wówczas, gdy osoba 

ludzka uświadamia sobie godność dziecka Bożego i wielkość swego powołania. Rozwój 

życia duchowego w człowieku następuje wtedy, gdy stara się on przebywać w relacji 

miłości ze swoim Stwórcą. Wypada, zatem w tym miejscu zarysować dialog między 

Bogiem i człowiekiem w ujęciu Katechizmu, ukazując relacje w postaci odgórnej, 

poprzez Boże objawienie, zrealizowane w sposób doskonały w Chrystusie i oddolnej, 

będącej odpowiedzią człowieka na Boże zaproszenie do życia w komunii, a 

przejawiającej się głównie przez nawrócenie, zawierzenie Bogu i realizację przykazań, 

co jest dowodem miłości wobec Boga i bliźnich. 

3.1.  Nawrócenie jako podstawa do nawiązania zerwanej przez grzech 

wewnętrznej komunii z Bogiem 

Odpowiedź człowieka, na Boże wezwanie do dialogu miłości, nie zawsze jest 

taka, jakiej oczekuje Stwórca. Mówienie o nawróceniu jako podstawowym kroku na 

drodze oczyszczenia, należy rozpocząć od ukazania przyczyn grzechu człowieka, jego 

skutków dla rozwoju duchowego i wskazania sposobów wyzwolenia z niewoli grzechu. 

Kluczowe w tym temacie jest ukazanie Bożego miłosierdzia jako jednego z 

podstawowych elementów życia duchowego chrześcijanina. Dopiero po takim 

 
305 Katechizmowa nauka o Bożej Opatrzności zakłada wiarę w Boga osobowego, który jako Ojciec 

kocha swoje stworzenia i z miłości roztacza nad nimi swoją opiekę. Por. A. Szafrański. Świat i człowiek 

dziełem Boga. W: KKK - wprowadzenie. dz. cyt. s. 59-60. 
306 Boża troska może przejawiać się na rozmaite sposoby nadprzyrodzone i naturalne, poprzez 

wydarzenia życia ludzkiego, które mają nieustannie kierować człowieka do Chrystusa, a poprzez Syna 

Bożego do wewnętrznej komunii z Trójcą Świętą. Por. M. Korczyński. Bóg zatroskany, Opatrzność Boża, 

aniołowie. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 125-126. 
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wprowadzeniu można przejść do rozważenia zagadnienia nawrócenia jako podstawy 

do nawiązania zerwanej przez grzech wewnętrznej komunii z Bogiem. 

3.1.1.  Grzech  

Grzech jest poważną przeszkodą na drodze życia duchowego. Katechizm ujmuje 

grzech jako brak prawdziwej miłości Boga i bliźniego, który odwraca serce człowieka od 

jego Stwórcy. Stanowi poważne zagrożenie wewnętrznej komunii człowieka z Bogiem. 

(por. KKK 1849-1850)307.  

Warto podkreślić, iż na początku katechizmowego wykładu na temat grzechu 

można odnaleźć punkt dotyczący Bożego miłosierdzia. Pozwala to na wysnucie 

wniosku, że tradycyjna problematyka grzechu zostanie rozpatrzona w perspektywie 

Jezusa Chrystusa, który jest objawieniem miłosierdzia (por. KKK 1846). Redaktorzy 

Katechizmu przytaczają słowa encykliki „Dominum et vivificantem” Jana Pawła II, 

według której ujęcie kontekstu miłosierdzia uzdalnia do nawrócenia i otwarcia się na 

działanie Ducha Świętego, przejawiające się w obdarowaniu prawdą sumienia i 

pewnością odkupienia (por. KKK 1848)308.  

Charakterystyczną cechą Katechizmowej hamartiologii jest wielopostaciowość i 

możliwość zróżnicowania grzechów, przy czym korzysta on przede wszystkim z Listu 

świętego Pawła do Galatów (Ga 5, 19-21; por. KKK 1852-1853), a następnie przytacza 

tradycyjną klasyfikację grzechów według ich ciężaru, aby wreszcie ukazać eskalację zła. 

Zwraca również uwagę na kwestię współodpowiedzialności za zło oraz problem 

powstawania struktur i instytucji określanych jako „grzech społeczny” (KKK 1869). 

Rozpatrując zagadnienie grzechu w aspekcie jego destrukcyjnego wpływu na 

życie duchowe człowieka, należy wskazać na wielkie niebezpieczeństwo polegające na 

tym, że dla wielu współczesnych ludzi pojęcie grzechu wydaje się być przebrzmiałe i 

anachroniczne. Problematyka zła została zepchnięta na margines zainteresowań 

współczesnego człowieka do tego stopnia, że mówi się nawet o zatraceniu poczucia 

 
307 Katechizm mówi o grzechu jako wykroczeniu przeciw rozumowi, prawdzie i wolnemu sumieniu, 

braku prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego, zranieniu natury ludzkiej, ugodzeniu w ludzką 

solidarność, a także jako obrazie Boga, przeciwstawieniu się miłości Boga do człowieka, odwróceniu 

serca od Boga, nieposłuszeństwie i buncie, miłości siebie posuniętej aż do pogardy Boga i 

przeciwieństwie posłuszeństwu Chrystusa. Por. E. Reszczyńska. Gdzie jesteś Adamie? Doświadczenie 

grzechu w życiu człowieka. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 532; A. Koterla. Życie według ducha i według 

ciała. W: W Duchu. dz. cyt. s . 189-190. 
308 Por. DV 31; A. Tronina. Miłość większa niż grzech. Tropem biblijnego wyznania wiary. W: HM 

XII. Miłość większa niż grzech. Red. A. Nowak. Lublin 1996. s. 33-43. 
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grzechu. To zjawisko stanowi wielkie zagrożenie dla możliwości rozwoju życia 

duchowego współczesnego człowieka309.  

Refleksja nad tematem grzechu powinna, więc zostać skierowana ku temu, jak 

dziś mówić o grzechu, w jakim aspekcie go ujmować, by przybliżyć jego rozumienie 

współczesnym ludziom, uświadomić jego szkodliwość w życiu duchowym i podać 

środki do skutecznej walki z przyczynami grzechu. Temu też zadaniu próbuje sprostać 

nowy Katechizm, który wiele miejsca poświęca zagadnieniu grzechu i zła, rozpatrując 

go jednak w aspekcie Bożej miłości i miłosierdzia. Stara się on ukazać człowiekowi, 

czym jest rzeczywiście czyn grzeszny, jak wielką przykrość sprawia Miłosiernemu Ojcu i 

jak wielką krzywdę wyrządza samemu grzesznikowi. Tylko poczucie Bożej obecności i 

Jego świętości pozwala na właściwe poddawanie kontroli swego życia duchowego, 

świadomości własnej słabości i potrzeby Bożej pomocy (por. KKK 386).  

Uznanie więzi z Bogiem jest koniecznym, aczkolwiek nie jedynym warunkiem 

skutecznej walki z grzechem. Kolejnym krokiem jest poznanie zamysłu Bożego 

względem człowieka, którym jest powołanie do miłości, będącej miłością relacyjną – 

odpowiedzią na miłość Boga. Poznanie zamysłu Bożego wobec człowieka pozwala 

zrozumieć, że grzech jest nadużyciem wolności, której Bóg udzielił osobom 

stworzonym, by mogły Go miłować oraz miłować się wzajemnie” (KKK 387). 

Rozpatrując zagadnienie grzechu i jego wpływ na życie duchowe człowieka 

trzeba podkreślić, że grzech zanim dokona zniszczenia w sferze moralnej i psychicznej 

człowieka wpierw rujnuje jego życie duchowe, poprzez zniszczenie relacji miłości i 

przyjaźni, które nadają ostateczny sens ludzkiemu istnieniu. Bez tej relacji życie 

duchowe człowieka zamiera, gdyż jest odwrócone i oddalone od Boga Stwórcy - źródła 

miłości, z której czerpie siłę do rozwoju. Grzech w zależności od ciężaru gatunkowego 

może to życie duchowe, łączność z Bogiem w człowieku zerwać w przypadku grzechu 

ciężkiego lub osłabić, gdy człowiek popełni grzech lekki. Z tego powodu, w trosce o 

właściwy rozwój duchowy człowieka, nowy Katechizm podaje szczegółowy wykład 

pomagający w odpowiedniej interpretacji czynu ludzkiego i ukazaniu jego wpływu na 

„kondycję” duchową człowieka. 

 
309 Por. RP 18. Poczucie to wypływa ze świadomości moralnej człowieka. Związane jest z 

poczuciem Boga wypływającego z łączności ze Stwórcą, Panem i Ojcem. Papież wyjaśnia, że podobnie 

jak nie można całkowicie wymazać poczucia Boga, tak też nie da się zupełnie wymazać poczucia 

grzechu; M. Chmielewski. Grzech. W: LDK. dz. cyt. s. 302-306. 
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Rozróżnienie między grzechem śmiertelnym a powszednim ukazane jest w 

Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła310. Katechizm podaje wyjaśnienie grzechu 

śmiertelnego posługując się definicją Jana Pawła II, który mówi, że „grzechem 

śmiertelnym jest ten, który dotyczy materii poważnej i który nadto został popełniony z 

pełną świadomością i całkowitą zgodą” (por. KKK 1857)311. 

Następnie wyjaśnia, że materię ciężką (poważną), uściśla dziesięć przykazań, 

przy czym podaje, że ciężar wszystkich grzechów nie jest jednakowy zestawiając dla 

przykładu zabójstwo z kradzieżą, czy przemoc wobec rodziców z przemocą wobec 

kogoś obcego (por. KKK 1858). Wymienione czyny są grzeszne, lecz ich ciężar nie jest 

jednakowy. O pełnej świadomości i całkowitej zgodzie można mówić, kiedy podmiot 

popełniający czyn grzeszny zdaje sobie sprawę z grzesznego charakteru tego czynu, 

jego sprzeczności z prawem Bożym, a także wyraża zgodę na tyle dobrowolną, by 

stanowił on jego osobisty wybór (por. KKK 1859). Nie może tu być mowy  

o jakiejś nieświadomości popełnienia czynu grzesznego, czy też o przymusie.  

Ważną rzeczą przy omawianiu ciężaru grzechów i jego wpływie na życie 

duchowe jest oszacowanie ignorancji, czyli braku wiedzy w danej dziedzinie czy też 

nieświadomości skutków popełnionego czynu. Katechizm dzieli ignorancję na 

zawinioną, która powiększa dobrowolny charakter grzechu, zwiększając tym samym 

winę grzesznika oraz ignorancję niedobrowolną, która może zmniejszyć winę, a nawet 

uwolnić od grzechu ciężkiego (por. KKK 1859-1860)312. 

 W dalszej części wykładu, wskazuje na nieodwracalne skutki grzechu 

śmiertelnego, który niszczy miłość w sercu człowieka i pozbawia go łaski uświęcającej z 

powodu jej utraty człowiek zostaje wykluczony z Królestwa Jezusa Chrystusa, skazany 

poprzez swój czyn na śmierć w piekle (por. KKK 1855 i 1861)313. Podkreśla również 

możliwości wolności ludzkiej, która ma moc dokonywania wyborów nieodwracalnych, 

prowadzących ku życiu wiecznemu lub ku śmierci. 

 
310 Katechizm jako przykład podaje List św. Jana, w którym ewangelista mówi: „jeśli kto spostrzeże, 

że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci niech się modli, a przywróci mu życie, mam na 

myśli tych, których grzech nie sprowadza śmierci. Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. Każde 

bezprawie jest grzechem, są jednak grzechy, które nie sprowadzają śmierci” (1 J 5, 16-17). Por. J. 

Misiurek. Wierzę w grzechów odpuszczenie. W: HM XII. Miłość większa niż grzech. Red. A. Nowak. dz. 

cyt. s. 45-59. 
311 RP 17; E. Reszczyńska. Gdzie jesteś Adamie? Doświadczenie grzechu w życiu człowieka. dz. 

cyt. s. 534; A. Koterla. Życie według ducha i według ciała. dz. cyt. s. 189. 
312 Por. M. Napieralski. O Nowym. dz. cyt. s. 109; S. Privitera. La vocazione dell`uomo. La vita 

nello Spirito. dz. cyt. s. 965. Katechizm podkreśla ujęcie grzechu jako aktu osobistego człowieka. 

Zaznacza, że korzenie grzechu zawsze wyrastają z serca ludzkiego.  
313 Por. H. Witczyk. KKK w pytaniach i odpowiedziach. Tłum. z włoskiego. Kielce 1994. Nr 257. 
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Grzech powszedni osłabia życie duchowe. Pociąga za sobą o wiele mniejsze 

skutki niż śmiertelny, gdyż nie niszczy miłości w sercu człowieka, chociaż ją obraża i 

rani. O popełnieniu grzechu powszedniego można mówić wtedy, gdy przekroczono 

normy prawa moralnego w materii lekkiej lub, gdy przekroczono je w materii ciężkiej, 

lecz bez pełnego poznania czy całkowitej zgody (por. KKK 1862). Różni się on od 

grzechu śmiertelnego nie tylko w skutkach, ale także pod względem ciężaru 

gatunkowego. Niebezpieczeństwem, jakie pociąga za sobą grzech powszedni jest 

nieuporządkowane przywiązanie do dóbr doczesnych, co uniemożliwia postęp w 

zdobywaniu cnót i praktykowaniu dobra duchowego. Ponadto, osłabia relację z 

Bogiem, a pozostawiony bez skruchy usposabia do popełnienia grzechu śmiertelnego 

(por. KKK 1863)314.  

Nowy Katechizm podkreśla, że popełnienie bluźnierstwa przeciwko Duchowi 

Świętemu, automatycznie niszczy relacje człowieka z Bogiem. Osoba ludzka odrzucając 

„przekonanie o grzechu płynące od Ducha Świętego, odrzuca jednocześnie przyjście 

Jezusa Chrystusa w Tajemnicy Paschalnej, któremu towarzyszy odkupieńcze działanie 

krwi „Baranka” oczyszczającej sumienia z martwych uczynków. Bluźnierstwo przeciw 

Duchowi Świętemu polega na odrzuceniu tego oczyszczenia, którego wewnętrznym 

szafarzem jest właśnie Duch Święty. Człowiek pozostaje zamknięty w grzechu, 

uniemożliwiając ze swej strony nawrócenie, a więc i odpuszczenie grzechów, co 

prowadzi do duchowego upadku. Nie potrafi już otworzyć się na Boga i skazuje siebie 

na wieczne potępienie315. Katechizm uważa, że walkę z grzechem można podjąć na 

dwóch poziomach psychologiczno-ascetycznym i teologicznym. Pierwszy poziom skupia 

uwagę na konfrontacji człowieka z własnym grzechem i podjęciu walki ze złem, drugi 

zaś opiera się na pośrednictwie Chrystusa316.  

 
314 Por. A. Słomkowski. Teologia życia duchowego w świetle Soboru Watykańskiego II. dz. cyt. s 

300-301. 
315 Katechizm poruszając w swoim nauczaniu to zagadnienie powołuje się na encyklikę „Dominum 

et vivificantem” Jana Pawła II. Papież twierdzi, że bluźnierstwo, o którym mowa nie polega na słownym 

znieważeniu Ducha Świętego, lecz na odmowie przyjęcia tego zbawienia, jakie Bóg ofiaruje człowiekowi 

przez Ducha Świętego działającego w mocy Chrystusowej ofiary krzyża. Por. DV 46. 
316 Por. J. Gogola. Teologia. dz. cyt. s. 228-230. Akcent pada tutaj na uświadomienie sobie swojej 

grzeszności i opracowaniu „taktyki” pracy poprzez ascezę i pobożne ćwiczenia, by pokonać grzech. Jest 

to nieodzowny element na drodze rozwoju duchowego. Tylko poprzez uznanie swej słabości i zależności 

wobec Boga, można szczerze pragnąć nawrócenia i rozpocząć etap powolnego kroczenia za Jezusem. Z 

kolei na płaszczyźnie teologicznej, oczyszczenie dokonuje się przez pośrednictwo Jezusa Chrystusa. 

Oczywiście i na tej płaszczyźnie jest również miejsce na osobistą pracę, a raczej współprace człowieka, 

lecz jest ona rozumiana jedynie jako gotowość przyjęcia Bożego działania. 
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W swym wykładzie, Katechizm bardziej koncentruje się na drugim poziomie, 

wyraźnie stwierdzając, że na płaszczyźnie duchowej, wyzwolenie z grzechu dokonuje 

się jedynie mocą Jezusa. To wyzwolenie jest człowiekowi wpierw zapowiedziane (por. 

KKK 410), a potem potwierdzone mocą Ofiary Syna Bożego. Naucza, że „Ofiara 

Chrystusa staje się w tajemniczy sposób źródłem, z którego wytryśnie niewyczerpane 

przebaczenie naszych grzechów” (por. KKK 1851). Tajemnica Paschalna męki, śmierci i 

zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest dla człowieka otwartego na Bożą łaskę nie 

tylko wyzwoleniem z grzechów, ale także umocnieniem na dalszej drodze rozwoju życia 

duchowego. 

3.1.2.  Miłosierdzie Boże  

 Duchowość chrześcijańska będąca odpowiedzią na uprzedzające działanie Boga 

w stosunku do grzesznego stworzenia nie może egzystować w oderwaniu od jednej z 

podstawowych rzeczywistości życia duchowego, jaką jest misterium Bożego 

miłosierdzia. Owo misterium istnieje od samego początku w wierze, życiu i 

doświadczeniu chrześcijańskim. Im bardziej wzmaga się rzeczywistość grzechu tym 

silniejsze jest działanie Bożego miłosierdzia. Przenika ono cały plan Bożego zbawienia 

od zapowiedzi, przez historię Izraela, aż do pełni realizacji w Osobie Jezusa Chrystusa i 

w aktualnej kontynuacji mocą Ducha Świętego w Kościele317.   

Człowiek żyjący w Duchu Świętym powinien coraz bardziej upodabniać się do 

Jezusa Chrystusa. Osoba ludzka jest jednak istotą grzeszną, toteż Stwórca rozumiejąc 

sytuację stworzenia, wychodzi mu naprzeciw, okazując swoje miłosierdzie. Czytając 

uważnie wykład nowego Katechizmu, można odnaleźć w różnych miejscach ten ważny 

aspekt Bożej miłości, jakim jest wypływające z niej miłosierdzie. Stary Testament mówi 

o Bogu, którego imię brzmi „Ja Jestem”. W tym imieniu zawarta jest wierność Boga 

wobec grzesznego człowieka, a zarazem objawione miłosierdzie, by stworzenie uwolnić 

od zła i grzechu (por. KKK 211)318. 

 
317 Por. P. Ogórek. Miłosierdzie Boże jako dar i zobowiązanie. W: Kazania o miłosierdziu Bożym. 

Red.  

K. Kubacki. Kraków 1992. s. 207-211; W. Słomka. Miłosierdzie Boże. W: LDK. dz. cyt. s. 522-526; Bóg 

Ojciec Miłosierdzia. dz. cyt. s. 51-63. 
318 Por. A. Nowak. Miłosierdzie w świetle KKK. W: HM XVIII. Ku szczęściu bez oszustwa. Red. J. 

Misiurek. Lublin 1997. s. 118; P. Kieniewicz. Zbawieni łaską Pana. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 539-540; 

W. Słomka. Miłosierdzie w chrześcijańskiej wizji człowieka. W: Tenże. Źródła postaw i życia 

chrześcijańskiego. dz. cyt. s. 81-88; A. Koterla. Życie według ducha i według ciała. dz. cyt. s. 189. 
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Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu stał się dla człowieka widzialny i 

poznawalny w Jezusie Chrystusie. Syn Boży również określa siebie imieniem: „Ja 

Jestem”. Tak, więc Jezus będąc uobecnieniem miłości Ojca przejawiającej się w 

miłosierdziu okazanym człowiekowi, objawia Boga, który jest Miłością. Kościół 

podkreśla w nauczaniu katechizmowym, że stworzenie świata nie było ani 

koniecznością ani przypadkiem. Było ono Bożym pragnieniem umożliwienia 

człowiekowi uczestnictwa w mądrości i dobroci Stwórcy: „Pan jest dobry dla wszystkich 

i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła” (Ps 145, 9; por. KKK 295)319.  

Ponadto Katechizm traktując o wszechmocy Bożej, podkreśla fakt, że 

miłosierny, kochający Bóg może przez Ducha Świętego dać grzesznikom życie duchowe, 

stwarzając w nich serce czyste (por. Ps 51, 12; por. KKK 298). Boże miłosierdzie 

wypływające z Jego wszechmocy odnawia człowieka od wewnątrz, i poprzez życie w 

Duchu daje mu kolejną szansę pójścia za Chrystusem. Wyraźnie zaznacza przy tym, że 

Bóg nie opuszcza człowieka, nawet po jego upadku. Zależy Mu na swym stworzeniu, 

mimo, że nadużyło ono swej wolności i sprzeciwiło się swemu Stwórcy. W odpowiedzi 

na nieposłuszeństwo człowieka Bóg okazuje się miłosierny (por. KKK 210).  

Stwórca urzeczywistnia swoją niezgłębioną miłość do człowieka poprzez fakt, że 

nie tylko mu przebacza, ale w dalszym ciągu jest człowiekowi bliski i pragnie się swoim 

tworzeniem opiekować. Katechizm mówi, że Ojciec miłosierdzia jest źródłem 

wszelkiego przebaczenia. Bóg Ojciec dokonuje pojednania grzeszników przez tajemnicę 

Paschalna Chrystusa i dar Ducha Świętego (por. KKK 1449) 320. Katechizm podkreśla 

wielkość i powszechność miłosierdzia Bożego, wskazując jednocześnie na jego 

podstawy321.  

Łączność Boga ze stworzeniem poprzez Wcielenie jest najwyższym aktem Bożej 

miłości. Miłość ta jest przez człowieka odrzucona wskutek grzechu. Bóg jednak pragnie 

naprawić zło, które człowiek wyrządził. Fakt ten świadczy o wielkości miłości Boga. 

 
319 Por. A. Nowak. Miłosierdzie w świetle KKK. dz. cyt. s. 119. 
320 Por. DV 10; Jan Paweł II. Odpowiedzialność ludzi nauki i kultury za prawdę. Przemówienie 

wygłoszone do rektorów wyższych uczelni w Polsce w Toruniu 7.VI.1999. ORpol 20 (1999) 8. s. 28; W. 

Seremak. Zagadnienie miłosierdzia Bożego i ludzkiego w przemówieniach i homiliach Jana Pawła II 

wygłoszonych podczas VII pielgrzymki do ojczyzny. W: In Christo Redemptore. Red. J. Popławski. 

Lublin 2001. s. 119.  
321 Naucza, że nie ma takiego grzechu, którego by nam Bóg nie przebaczył, niema takiej winy, której 

Kościół nie mógłby odpuścić, jeżeli skruszony grzesznik o miłosierdzie poprosi. Podstawą do takiego 

stwierdzenia jest fakt, że „Chrystus, który umarł za wszystkich, pragnie, by w Jego Kościele bramy 

przebaczenia były otwarte dla każdego, kto odwraca się od grzechu” (por. Mt 18, 21-22; KKK 982). Por. 

J. Charytański. Rzeczywistość miłości w KKK. dz. cyt. s. 22. 
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Mimo, że człowiek aktem wolnej woli, odwrócił się od Ojca, okazał nieposłuszeństwo i 

nie odpowiedział miłością na Bożą miłość nie zostawia człowieka pod władzą 

ciemności. Objawienie nie zostaje przerwane przez grzech pierworodny (por. KKK 55). 

Bóg wzywa człowieka słowami: „gdzie jesteś?” (Rdz 3, 9), aby mu udowodnić, że nadal 

o nim pamięta, gdyż Boża miłość większa jest od ludzkiego grzechu. Bóg zapowiada 

ponadto, że człowiek odniesie zwycięstwo nad złem i powstanie z upadku (por. Rdz 3, 

15)322. Katechizm nazywa te fragmenty Księgi Rodzaju „Protoewangelią”, gdyż są one 

pierwszą zapowiedzią Mesjasza Odkupiciela oraz walki, jaką Niewiasta stoczy z wężem, 

a także zwycięstwa Jej potomka (por. KKK 410). Tradycja chrześcijańska dopatruje się w 

tym fragmencie Księgi Rodzaju „Nowego Adama” - Jezusa, którego święty Paweł często 

porównuje z Adamem. Apostoł zestawia nieposłuszeństwo Adama, które sprowadziło 

na świat śmierć z posłuszeństwem Chrystusa, dzięki któremu człowiek otrzymał życie 

wieczne (por. Rz 5, 19-20). To posłuszeństwo wypływające z miłości zaprowadziło 

Jezusa na krzyż, gdzie dobrowolnie oddał życie za grzechy świata (por. Flp 2, 8).  

Słowo przyjęło ludzkie ciało, by człowiek miał udział w Jego chwalebnym, 

cielesnym zmartwychwstaniu, dlatego też imieniem, które zawiera wszystko w sobie, 

co dotyczy Boga i człowieka jest imię Jezus. Imię to obejmuje zarówno Boga, jak i 

człowieka oraz całą ekonomię stworzenia i zbawienia (por. KKK 2666)323. Odkupiciel 

zaś, który nosi to imię jest od chwili wcielenia namaszczony Duchem Świętym – jest 

Mesjaszem. W tym stwierdzeniu Katechizm przypomina, że całe dzieło Jezusa jest 

Bożym posłaniem Syna i Ducha Świętego (por. KKK 727)324. Miłosierdzie jest owocem 

Bożej miłości, która staje się Ciałem. W Chrystusie Bóg objawia miłosierdzie względem 

grzeszników. 

Podkreśla, że nie można oddzielać Matki od Syna. Nie można również 

niedoceniać lub umniejszać rolę Matki w odkupieńczym dziele Jej Syna. Maryja 

uczestniczy w miłosierdziu Boga Trójosobowego, będąc nieodłącznie związana z 

Jezusem w Jego dziele zbawczym. Katechizm naucza, że „rola Maryi wobec Kościoła 

jest nieodłączna od Jej zjednoczenia z Chrystusem i wprost z niego wynika” (por. KKK 

 
322 Por. A. Nowak. Miłosierdzie w świetle KKK. dz. cyt. s. 119 – 120.  
323 Katechizm podaje, że tylko Jego imię zawiera obecność, którą oznacza. Wynika z tego, że Jezus 

jest Zmartwychwstały i ktokolwiek wzywa Jego imienia, otrzyma przebaczenie grzechów. 
324 Por. A. Nowak. Miłosierdzie w świetle. dz. cyt. s. 119; Bóg Ojciec miłosierdzia. Oficjalny 

Dokument Papieskiego Komitetu Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Red. Komisja 

Teologiczno – historyczna Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. dz. cyt. s. 62-63; W. Seremak. Zagadnienie 

miłosierdzia Bożego i ludzkiego w przemówieniach i homiliach Jana Pawła II wygłoszonych podczas VII 

pielgrzymki do ojczyzny. dz. cyt. s. 120-121. 
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964). Matka Chrystusa, jest Matką Miłosierdzia. W myśl nauczania Katechizmu „w 

Eucharystii Kościół znajduje się wraz z Maryją jakby u stóp krzyża zjednoczony z ofiarą i 

wstawiennictwem Chrystusa” (KKK 1370)325. Oznacza to, że członkowie Mistycznego 

Ciała Jezusa Chrystusa mogą wraz z Maryją i tymi, którzy przebywają już w chwale 

nieba, uczestniczyć w Misterium Paschalnym Syna Bożego. Misterium to uobecnia się 

w czasie Mszy świętej. Dzięki niemu pokutujący grzesznicy otrzymują wysłużone przez 

Jezusa łaski, a wśród nich również przebaczenie grzechów. Katechizm wprost nazywa 

Maryję „Matką Miłosierdzia”, prosząc: „módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę 

śmierci naszej”. Prośba ta sugeruje, że ludzie uznają siebie za grzeszników i zwracają 

się do Matki Jezusa o wstawiennictwo u Syna oraz, by była obecna przy człowieku w 

godzinie jego śmierci, podobnie, jak towarzyszyła swojemu Synowi stojąc wiernie pod 

Jego krzyżem. Obecność Maryi Matki Miłosierdzia daje człowiekowi nadzieję życia 

wiecznego (por. KKK 2677)326. 

   Kościół posiadając asystencję Ducha Świętego jest, podobnie jak Maryja – 

Matka Miłosierdzia, w swojej wierze w Chrystusa nieomylny. Uczy się od Niej 

macierzyństwa i miłosierdzia327. Nie tylko jednak uczy się miłosierdzia, lecz również 

mocą Ducha Świętego darzy swoich członków miłosierdziem. Należy przy tym 

zauważyć, że Katechizm stanowczo podkreśla wyższość Bożego miłosierdzia nad 

grzechem, wychodząc niejako naprzeciw człowiekowi. Rozpatruje grzech w aspekcie 

Bożego miłosierdzia. Można w tym miejscu zapytać, skąd Kościół czerpie miłość i 

miłosierdzie, że jest zawsze gotów okazywać je potrzebującym? Katechizm odpowiada, 

że z Eucharystii (por. KKK 864), bowiem mocą Ducha Świętego Kościół nieustannie 

uobecnia tajemnicę Paschalną Jezusa Chrystusa, gdyż to śmierć Jezusa jest jedyną i 

ostateczną ofiarą na odpuszczenie grzechów (por. KKK 613)328. 

 Nowy Katechizm podkreśla, że owo posłannictwo Kościoła niczego do 

posłannictwa Jezusa i Ducha Świętego nie dodaje, ale jest jego sakramentem – 

Eucharystią, czyli dziękczynieniem składanym Trójcy Świętej329. Nie można jednak 

zaprzestać realizacji tego posłannictwa Kościoła w sensie sakramentalnym i 

 
325 Por. DiM 9; A. Nowak. Miłosierdzie w świetle. dz. cyt. s. 122.  
326 Więcej na temat roli Maryi w dziele zbawczym Jej Syna w 2 paragrafie V rozdziału: „Świętość 

Maryi Oblubienicy Ducha Świętego”. 
327 Por. A. Nowak. Miłosierdzie. dz. cyt. s. 123. 
328 Por. Tamże. s. 121; W. Seremak. Zagadnienie miłosierdzia Bożego i ludzkiego w 

przemówieniach i homiliach Jana Pawła II wygłoszonych podczas VII pielgrzymki do ojczyzny. dz. cyt. 

s. 122-125. 
329 Por. A. Nowak. Miłosierdzie. dz. cyt. s. 124. 
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charytatywnym. Należy docenić tak wyraźne elementy Kościoła, jego miłość i 

miłosierdzie w sensie duchowym i w działalności charytatywnej na rzecz 

potrzebujących. To przecież całe Nowe Przymierze mocą krwi Chrystusa jest 

objawieniem miłości i miłosierdzia, zaś uczynki miłosierdzia są dziełami miłości (por. 

KKK 2447).  

 Miłosierdzie przejawia się, więc również w miłości braterskiej. Nietaktem 

byłoby prosić Boga o miłosierdzie, a samemu miłosierdzia nie okazywać bliźnim. 

Katechizm jako przykład zastosowania miłości miłosiernej w życiu codziennym podaje 

jałmużnę, która jest nie tylko świadectwem miłości braterskiej, ale również 

praktykowaniem sprawiedliwości, która podoba się Bogu (por. KKK 2462). Szczególnym 

dniem miłosierdzia powinna być niedziela. W życiu chrześcijanina, ma to być to dzień, 

w którym poświęca się więcej czasu i uwagi zarówno najbliższym, jak i najbardziej 

potrzebującym. Katechizm wymienia w tym miejscu ludzi, którzy muszą pracować w 

tym dniu, ubogich, chorych, kalekich i starszych (por. KKK 2186)330. Dla chrześcijanina 

jest to doskonała okazja, by człowiek, który prosi często Boga o miłosierdzie, sam mógł 

swojemu bliźniemu okazać miłosierdzie. 

3.1.3.  Wkroczenie na drogę oczyszczenia 

Człowiek wciąż potrzebuje oczyszczenia. Dokonuje się ono poprzez pokutę i 

odnowienie życia. Potrzebę tę zauważa także nowy Katechizm, przypominając, że 

mówienie o nawróceniu należy utożsamiać z działaniem prowadzącym do przemiany 

ludzkiego serca. Droga nawrócenia zakłada ból i odwrócenie się od popełnionych 

grzechów, a więc dotyczy zarówno przeszłości jak i przyszłości, a jego źródłem jest 

nadzieja na Boże miłosierdzie (por. KKK 1490)331.  

W Katechizmie temat Boga jako Ojca Miłosierdzia, zajmuje ważne miejsce. 

Jezusowe przepowiadanie przedstawia Boga Ojca jako Tego, który kocha i przebacza, 

 
330 Por. K. Jeżyna. Uświęcenie czasu. W: KKK – przesłanie moralne Kościoła. dz. cyt. s. 152-153;  

S. Łabendowicz. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. dz. cyt. s. 593; D. Tettamanzi. Il terzo 

comandamento. W: Catechismo. dz. cyt. s. 1029; W. Głowa. Niedziela dniem wspólnoty. W: Misterium. 

dz. cyt. s. 76-77; J. Kudasiewicz. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 

7). W: HM XVIII. Ku szczęściu bez oszustwa. Red. J. Misiurek. Lublin 1997. s. 99-111; W. Słomka. 

Miłosierdzie w chrześcijańskiej wizji człowieka. dz. cyt. s. 89-94; Tenże. Orędzie miłosierdzia Bożego a 

budowanie cywilizacji miłości. W: Tenże. Źródła postaw i życia chrześcijańskiego. dz. cyt. s. 95-106; M. 

Cozzoli. Il settimo comandamento. W: Catechismo. dz. cyt. s. 1106-1107. 
331 Por. DiM 13. Prawdziwe poznanie Boga miłosierdzia stanowi niewyczerpalne źródło nawrócenia 

człowieka, nie tylko w sposób doraźny, ale jako stałego usposobienia, jako stanu duszy; J. Charytański. 

Katechizm. dz. cyt. s. 129-130; S. Gazur. Uporządkowane pragnienia człowieka. W: Wyznawać. s. 643-

646. 
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zaś Syna Bożego, jako Tego, który zaprasza człowieka do nawrócenia. On poprzez 

słowo i czyn, ukazał bezgraniczne miłosierdzie Ojca wobec każdego grzesznika (por. 

KKK 545). Jako przykład drogi nawrócenia i pokuty, przytacza Katechizm przypowieść o 

synu marnotrawnym (Łk 15, 11-24), która bywa nazywana przypowieścią o 

miłosiernym ojcu, gdyż to postać miłosiernego ojca wobec swoich obydwu synów 

stanowi centralne miejsce perykopy ewangelicznej (por. KKK 1439)332.  

Katechizm pragnie uzmysłowić człowiekowi, że aby Bóg mógł w pełni ukazać 

swoje miłosierdzie, ten musi uznać swoją winę, gdyż tylko pokorne wyznanie winy 

może sprawić, że Bóg odpuści człowiekowi grzechy, oczyści go z wszelkiej nieprawości, 

umożliwiając wkroczenie na drogę oczyszczenia w życiu duchowym. Bóg w swojej 

wszechmocy troszczy się o potrzeby człowieka, a gdy ten zgrzeszy i pragnie 

nawrócenia, okazuje mu swoje nieskończone miłosierdzie. Bóg jest gotów zawsze 

przebaczyć i oczekuje nawrócenia grzesznika (por. KKK 269-270). Korzystając z nauki 

świętego Pawła: „gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz 5, 

20), Katechizm wyjaśnia, że tylko wówczas, kiedy ujawni się grzech, łaska Boża może 

dokonać nawrócenia serca człowieka grzesznego i udzielić mu sprawiedliwości, której 

owocem jest życie wieczne w Chrystusie333. 

 W części poświęconej sakramentom, Katechizm wyraźnie stwierdza, że 

wezwanie do pokuty ma na celu przede wszystkim nawrócenie serca i pokutę 

wewnętrzną. Dopiero nawrócenie wewnętrzne skłania do uzewnętrznienia postawy 

poprzez znaki, czyny i gesty pokutne. Pokuta wewnętrzna stanowi radykalną przemianę 

całego życia, powrót do Boga całym sercem, z jednoczesnym odwróceniem się od 

grzechu (por. KKK 1430-1431)334.  

Katechizm wspomina także o dwóch nawróceniach. Pierwsze skierowane jest 

przede wszystkim do tych, co nie znają jeszcze Chrystusa i Jego Ewangelii a jego 

miejscem są Chrzest i Ewangelia (por. KKK 1427). Drugie natomiast, będące zadaniem 

 
332 Por. Z. Dymkowski. Wzory. dz. cyt. s. 85.  
333 Katechizm zaledwie w kilku punktach wprost zajmuje się zagadnieniem miłosierdzia Bożego 

(por. KKK 1846-1848). Pozostałe teksty traktujące o miłosierdziu rozrzucone zostały niemalże po całym 

Katechizmie. Nie powinno to zbytnio dziwić zwarzywszy, że cała historia zbawienia to nieustanne 

okazywanie Bożego miłosierdzia człowiekowi, który zgrzeszył, potem ujrzał swój grzech i z żalem o 

miłosierdzie poprosił. Punkty te znajdują się w artykule dotyczącym grzechu. Katechizm nie 

przypadkowo zestawia te dwie rzeczywistości. Już na wstępie cytuje, że „Ewangelia jest w Jezusie 

Chrystusie objawieniem miłosierdzia Bożego dla grzeszników” (por. Łk 15n). Tłumaczy to tak bliskie 

sąsiedztwo tych dwóch zagadnień: grzechu i miłosierdzia. Jednakże uważny czytelnik nowego 

Katechizmu dostrzeże tę zależność niemalże w całym jego tekście. 
334 Por. M. Falk. Nawrócenie serca warunkiem pojednania z Bogiem i Kościołem. W: Wyznawać. 

dz. cyt. s. 378-379; J. Sermak. Bogactwo sakramentów. KKK o sakramentach. Kraków 2002. s. 82-83. 
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całego Kościoła, ma na celu poruszenie skruszonego serca (Ps 51, 19), które zostało 

dotknięte łaską podjęcia odpowiedzi na miłosierną miłość Boga (por. KKK 1428). 

Nawrócenie, oprócz charakteru jednostkowego, posiada również charakter 

wspólnotowy, ujęty w wezwaniu Pana skierowanym do Kościoła: „Nawróć się” (por. Ap 

2, 5. 16;  por. KKK 1429)335. 

 Swego wykładu nie ogranicza tylko do teoretycznych rozważań na temat 

nawrócenia, ale podaje konkretne przykłady indywidualnej odpowiedzi człowieka 

Bogu, będącej reakcją na miłosierną miłość Stwórcy wobec stworzenia. Do takich 

postaci należą między innymi święty Piotr, celnik, syn marnotrawny, Zacheusz. Przykład 

świętego Piotra posłużył w egzemplifikacji drugiego nawrócenia. Piotr po potrójnym 

zaparciu się Jezusa, trzykrotnie wyznaje Mu swoją miłość (por. J 21, 15-17). Spojrzenie 

Jezusa, wywołało u Piotra łzy skruchy i nawrócenia. To wydarzenie ma wielkie 

znaczenie dla właściwego postrzegania postępu w życiu duchowym chrześcijanina. 

Wynika z niego, że chrześcijanin musi być nieustannie czujny, gdyż nawet po 

nawróceniu może upaść, wskutek zbytniej pewności siebie, a ponadto, nawet po 

upadku ma możliwość powrotu do Miłosiernego Ojca, co Katechizm nazywa drugim 

nawróceniem (por. KKK 1429). 

Natomiast syn marnotrawny, celnik i Zacheusz są postaciami, służącymi do 

ukazania nawrócenia, które rodzi się w sercu człowieka, ale przenosi się na jego 

postępowanie. Katechizm dokładnie opisuje drogę nawrócenia syna marnotrawnego, 

stwierdzając, że nawrócenia jest możliwe, gdy człowiek uzna swoją słabość i grzeszność 

wobec Boga i gdy zaufa Jego miłosierdziu336.  

 Celnik wołający w skrusze serca do miłosiernego Ojca jest również doskonałym 

przykładem takiej właśnie postawy. Jego prośba: „miej litość dla mnie grzesznika” (Łk 

18, 13), stanowi wzór świadczący o szczerym i prawdziwym nawróceniu. Z kolei 

Zacheusz jest obrazem właściwego funkcjonowania skutków nawrócenia, które 

 
335 Por. M. Falk. Nawrócenie serca warunkiem pojednania z Bogiem i Kościołem. dz. cyt. s. 378; J. 

Salij. Przebaczenie i nawrócenie. W: W Duchu. dz. cyt. s. 148-149; S. Urbański, W. Zawadzki. 

Nawrócenie. W: LDK. dz. cyt. s. 567-568. 
336 „Zafascynowanie złudną wolnością; opuszczenie domu ojcowskiego; ostateczna nędza, w której 

znalazł się syn po roztrwonieniu majątku; głębokie upokorzenie, kiedy musiał paść świnie, co więcej, 

upokorzenie spowodowane tym, że pragnął pożywić się strąkami, którymi one się żywiły; refleksja nad 

utraconymi dobrami; skrucha i decyzja uznania się winnym wobec ojca; droga powrotu; wielkoduszne 

przyjęcie przez ojca, jego radość. W ten sposób przebiega droga nawrócenia. Piękna suknia, pierścień i 

uczta są symbolami nowego życia, czystego i godnego, pełnego radości, będącego udziałem człowieka, 

który powraca do Boga i na łono rodziny, jaką jest Kościół. Jedynie serce Chrystusa, które zna głębię 

miłości Ojca, mogło nam w taki sposób, pełen prostoty i piękna, ukazać bezmiar Jego miłosierdzia” 

(KKK 1439). 
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domaga się działania. Skierowane wobec Boga i bliźnich jest sprawdzianem 

prawdziwości i głębokości nawrócenia człowieka 337. 

Takie nawrócenie dokonuje się w codziennym życiu, a charakteryzuje się 

czynami pojednania, troską o ubogich, obroną sprawiedliwości i prawa, znoszeniem 

prześladowań. Najpewniejszą drogą nawrócenia jest wytrwałe niesienie swojego krzyża 

i naśladowanie Chrystusa (por. KKK 1435). 

3.2.  Wiara jako podstawa duchowego postępu 

 Po ukazania procesu nawrócenia człowieka, który wprawdzie zgrzeszył, ale 

otrzymał Boże miłosierdzie i nawrócił się ze złej drogi, wkraczając na drogę Bożą, 

wypada w tym miejscu, skoncentrować się na kolejnym etapie, prowadzącym 

człowieka do komunii życia z Bogiem. Przedmiotem analizy będzie wiara, która stanowi 

podstawowy element duchowego rozwoju człowieka. Katechizm naucza, że 

odpowiadając pozytywnie na Boże zaproszenie człowiek poddaje całkowicie Bogu 

rozum i wolę. W Piśmie świętym ta odpowiedź została nazwana posłuszeństwem wiary 

(por. KKK 142-143)338. Katechizm przytacza postać Abrahama, który jest wzorem wiary 

oraz Maryi, która urzeczywistnia posłuszeństwo wiary w sposób najdoskonalszy (por. 

KKK 144-149)339.  

 Definiując wiarę jako osobowe przylgnięcie człowieka do Boga, zwraca uwagę 

na jej interpersonalny charakter. Podkreśla, że to osobowe przylgnięcie, połączone z 

przyjęciem prawdy, którą Bóg objawił, różni się od wiary w osobę ludzką (por. KKK 

150). Zauważa, że skoro objawienie realizowało się w zbawczych dziełach Boga w 

historii, a zrealizowało się w sposób pełny w Chrystusie, to również wiara jako 

odpowiedź człowieka na to Boże objawieniowo-zbawcze działanie, przyjmuje charakter 

interpersonalny i egzystencjalny, odpowiedni do rzeczywistości objawionej340. 

Katechizm podkreśla, że wyznanie wiary zaczyna się od Boga, ponieważ jako 

pierwsza Osoba Trójcy Świętej, jest On Początkiem i Końcem wszystkiego (por. KKK 

198). Bóg objawił się narodowi wybranemu jako Jedyny. Wzywał przez proroków do 

nawrócenia (por. KKK 201-202), objawiając swoje imię, objawił również swoją 

 
337 Por. Z. Dymkowski. Wzory. dz. cyt. s. 120. 
338 Por. KO 2. 
339 Por. S. Budzik. Odpowiedź wiary. W: W Duchu. dz. cyt. s. 28-31. Temat posłuszeństwa wiary w 

życiu Maryi został szerzej omówiony w rozdziale piątym.  
340 Por. M. Rusecki. Wiara, jako odpowiedź człowieka na Boże Objawienie. W: KKK – 

Wprowadzenie. dz. cyt. s. 46; T. Sikorski. Egzystencjalny wymiar wiary. W: Życie w Chrystusie. 

Refleksje nad nauczaniem Katechizmu. dz. cyt. s. 55-69. 
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wierność, miłość i miłosierdzie (por. KKK 203-221). Dostrzega także konsekwencje 

wiary w Jedynego Boga, dla rozwoju życia duchowego człowieka. Zauważa, że poznanie 

wielkości Boga, skłania człowieka do wiernej służby Bogu, przyczynia się do 

dziękczynienia wyrażonego przez stworzenie wobec swego Stwórcy, a także pozwala 

poznać jedność i godność wszystkich ludzi, powołanych do istnienia na obraz i 

podobieństwo Boże. Ponadto wiara w Jedynego Boga pomaga człowiekowi w 

korzystaniu we właściwej mierze i we właściwy sposób z rzeczy stworzonych. Zwraca 

również uwagę, że w doskonałej służbie Bogu, powinno przejawiać się synowskie 

zawierzenie we wszystkich sytuacjach życia człowieka, ufającego w Bożą dobroć i 

miłosierdzie (por. KKK 222-227)341.  

Wiara w Boga Jedynego jest jednak nieodłączna od wiary w Jezusa Chrystusa, 

umiłowanego Syna Bożego. On sam „widział Ojca” (J 6, 46), i On może Go światu 

objawić (por. Mt 11, 27; por. KKK 151). Katechizm dodaje, że wiara w Jezusa Chrystusa i 

w Boga Ojca, który Go posłał, by zbawił świat, jest konieczna do zbawienia (por. Mk 16, 

16). Bez wiary nie można podobać się Bogu i mieć udziału w Jego synostwie (por. KKK 

161). Bóg Ojciec, bowiem wkracza do historii życia człowieka w osobie Jezusa 

Chrystusa, który wyzwala i zbawia, dlatego też przekazywanie wiary chrześcijańskiej 

polega przede wszystkim na głoszeniu Jezusa, by doprowadzić człowieka do wiary w 

Niego (por. KKK 425)342. 

Dawanie świadectwa o Jezusie poprzez wiarę w Niego, słowo i życie, na wzór 

pierwszych Jego uczniów (por. Dz 4, 20), należy do zadań ludzi wszystkich czasów, gdyż 

stanowi konieczny środek uczestnictwa w radości komunii człowieka z Bogiem. 

Komunia ta jest celem życia duchowego chrześcijanina. Katechizm podkreśla tę prawdę 

korzystając ze świadectwa pierwszego Listu świętego Jana Apostoła (1 J 1, 1-4). 

Jednakże, nie można wierzyć w Jezusa, nie mając udziału w Jego Duchu. Działanie 

Ducha Świętego w człowieku, polega na objawieniu, kim jest Jezus. To twierdzenie 

Katechizm popiera słowami świętego Pawła: „nikt też nie może powiedzieć bez 

pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus” (1 Kor 12, 3). Duch Święty objawiając 

 
341 Por. F. Pastor. Io credo in Dio. W: Catechismo. dz. cyt. s. 664; A. Orczyk. Problem wiary i 

charakterystyczne przymioty wiary. W: Wyznanie. dz. cyt. s. 92-96; M. Napieralski. O Nowym. dz. cyt. 

s. 59-60. 
342 Por. M. Rusecki. Wiara jako odpowiedź człowieka. dz. cyt. s. 46-47; W. Słomka. Wiara. W: 

LDK. dz. cyt. s. 913-914. Wiara chrześcijańska jest u samych podstaw duchowości, źródłem 

chrześcijańskiej wizji Boga, człowieka i świat. Dzięki niej udziałem chrześcijanina staje się wizja Boga w 

Trójcy Osób raz człowieka jako syna Bożego w Chrystusie. 
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człowiekowi, kim jest Jezus, uzdalnia go do zawierzenia Synowi Bożemu i naśladowania 

Go w codziennym życiu. Dokonuje się to przez nieustanne towarzyszenie człowiekowi 

w jego rozwoju duchowym, którego podstawą jest właśnie wiara w Boga, zaś celem 

całkowite z Nim zjednoczenie w miłości (por. KKK 152). Nawiązuje do tego, 

stwierdzając, że poznanie wiary jest możliwe tylko w Duchu Świętym. To On inicjuje w 

człowieku wiarę, najpierw mocą chrztu, kiedy rozpoczyna w człowieku życie duchowe, 

mające źródło w Ojcu, a wewnętrznie i osobowo udzielane przez Ducha Świętego w 

Kościele (por. KKK 683)343. Działanie Ducha Świętego jest konieczne dla człowieka, aby 

mógł żyć wiarą i dawać jej świadectwo. Istota głębokiej wiary polega na umiłowaniu 

Boga i serdecznej więzi z Chrystusem, do której uzdalnia człowieka właśnie działający w 

nim Duch Święty344.  

Katechizm wyjaśnia, na czym polega życie w Duchu Świętym. To nowe życie, 

zapoczątkowane przez Ducha Świętego poprzez łaskę pobudzającą wiarę człowieka, 

polega na poznaniu „jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłał, Jezusa 

Chrystusa” (J 17, 3). Poznanie to jest możliwe, dzięki współpracy człowieka z Bożą łaską 

na drodze rozwoju duchowego, w którym towarzyszy człowiekowi Duch Święty, a 

którego podstawą jest wiara (por. KKK 684). Dlatego chrześcijanin wierzący w Ducha 

Świętego powinien wyznawać Jego działanie z Ojcem i Synem od początku, aż do 

wypełnienia zamysłu zbawienia, poprzez wzmacnianie swojej wiary w Boga w Trójcy 

Świętej Jedynego (por. KKK 685-686)345. 

Wypada, zatem podkreślić, że tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary i 

życia chrześcijańskiego. Jako tajemnica wewnętrznego życia Boga, staje się również 

źródłem innych tajemnic wiary, a jako ekonomia zbawienia stanowi zasadę, według 

której nowy Katechizm rozpracowuje i porządkuje artykuły dotyczące wiary i jej 

wpływu na życie chrześcijanina346. Ukazuje on, że wiara staje się rzeczywiście 

chrześcijańską, przez odniesienie jej do Trójcy Świętej. Nic poza tajemnicą działania 

Osób Trójcy nie przemieni człowieka i nic nie może zastąpić w wierze chrześcijańskiej 

misterium Trójcy. Tylko, bowiem interpersonalna relacja człowieka wobec Boga Ojca, 

 
343 Por. W. Depo. Wierzę w Ducha Świętego. W. Wyznawać. dz. cyt. s. 169. 
344 Por. A. Koterla. Wierzę w Ducha Świętego. W: W Duchu. dz. cyt. s. 66; A. Gorzandt. Wiara 

ojców naszych. dz. cyt. s. 87-90. 
345 Por. W. Depo. Wierzę w Ducha Świętego. dz. cyt. s. 170-173; J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. 

s. 63-64. 
346 Por. C. Sepe. Symfonia wiary w KKK. dz. cyt. s. 61-70; H. Libersat. Wyznanie wiary. Duchowy 

wzrost w oparciu o KKK. Kraków 2001. s. 15. 
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Syna i Ducha Świętego, może w nim ukształtować, niezbędny w życiu duchowym 

chrześcijanina, fundament wiary 347. 

 Rozważając zagadnienie wiary w aspekcie jej podstawowego wpływu na życie 

duchowe chrześcijanina, należy w tym miejscu postawić pytanie:„dlaczego wierzę?”. 

Pytanie to stanowi jakby kolejny stopień na drodze rozwoju wiary, z którym człowiek 

powinien się zmierzyć na pewnym etapie rozwoju życia duchowego. Odpowiedź na to 

pytanie czyni akt wiary jeszcze bardziej osobowym, gdyż ukierunkowuje człowieka na 

Boga348. Nowy Katechizm nie zajmuje się naukową analizą aktu wiary. Podaje 

syntetyczny, lecz wszechstronny opis elementów tworzących strukturę aktu wiary. 

Przedstawia akt wiary umiejscowiony w ramach osobowego dialogu, podkreślając jego 

egzystencjalny i historiozbawczy charakter349.  

W celu lepszego zrozumienia wpływu wiary na postęp duchowy chrześcijanina, 

Katechizm na samym początku podkreśla, że wiara jest łaską, darem 

nadprzyrodzonym, wlanym przez Boga. Podpowiada również, że aby „okazać taką 

wiarę trzeba mieć łaskę Boża uprzedzającą i wspomagającą oraz pomoce wewnętrzne 

Ducha Świętego” (KKK 153)350. Działanie łaski Bożej jest niezbędne dla zaistnienia wiary 

nadprzyrodzonej, która z kolei jest warunkiem prawdziwej komunii człowieka z 

Bogiem. Jej działanie polega na oświecaniu i wspomaganiu wyższych władz duszy, 

głównie rozumu i woli, by podnieść je na wyższą płaszczyznę, nadprzyrodzoną, gdzie 

dopiero można mówić o wierze w sensie osobowej relacji (por. KKK 154-156)351.  

Warto jednak zaznaczyć, że mimo decydującego działania łaski w zainicjowaniu 

wiary, nie przestaje ona być aktem w pełni ludzkim. W akcie tym bierze udział cała 

osoba ludzka. Dokonuje się on dzięki współdziałaniu władz człowieka z uprzedzającą i 

wspomagającą Bożą łaską. Współdziałanie to polega na tym, że człowiek poprzez 

odpowiednie dyspozycje intelektualno –wolitywne jest zdolny do przyjęcia łaski, jako 

daru Ducha Świętego352.  

 
347 Por. R. Fisichella. La risposta dell`uomo a Dio. W: Catechismo. dz. cyt. s. 634-636. 
348 Por. Tamże. s. 636-637. 
349 W tym celu korzysta z bogactwa Pisma świętego i tradycji Kościoła, odwołując się głównie do 

nauczania świętego Augustyna, świętego Tomasza oraz pierwszego i drugiego Soboru Watykańskiego. 

Por. M. Rusecki. Wiara jako odpowiedź. dz. cyt. s. 47. 
350 Por. KO 5. 
351 Por. M. Rusecki. Wiara, jako. dz. cyt. s. 50; J. Gogola. Teologia komunii z Bogiem. dz. cyt. s. 

164-167. 
352 Por. M. Rusecki. Wiara. dz. cyt. s. 50. 
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Katechizm nie ogranicza jednak aktu wiary do relacji Boga z człowiekiem. 

Wskazuje również na międzyludzki charakter wiary, która nie jest w sprzeczności ani z 

wolnością, ani z rozumem, ani wreszcie z godnością człowieka (por. KKK 180). Akt wiary 

wzmacnia pojęcie godności człowieka, poprzez zachowanie komunii międzyludzkiej, a 

tym bardziej, kiedy człowieka nawiązuje komunię życia z Bogiem (por. KKK 154)353. W 

zaistnieniu aktu wiary bierze udział cała osoba ludzka, głównie wyższe władze duszy, 

jakimi są rozum i wola, przez przyjęcie łaski Ducha Świętego. Oznacza to, że decyzja 

wiary jest aktem człowieka, rozumnym i wolnym. Katechizm ukazuje istotny udział 

rozumu, podstawowej władzy poznawczej i woli, której decyzje są konsekwencjami 

racjonalnego poznania, w odpowiedzi człowieka aktem wiary na objawiające działanie 

Boga354.  

Nowy Katechizm podkreśla, że człowiek wierzy, z powodu autorytetu 

objawiającego się Boga. To objawienie jest jednak, dzięki wewnętrznym pomocom 

Ducha Świętego, dostosowane do zdolności poznawczych człowieka (por. KKK 156). 

Łaska wiary otwiera „oczy serca” (Ef 1, 18), powodując, że wierzący pragnie lepszego 

poznania objawiającego mu się Boga. Następuje postęp na drodze duchowej 

chrześcijanina. Głębsze poznanie wymaga wiary coraz bardziej przenikniętej miłością 

(por. KKK 158). W tym momencie zwraca uwagę na trzecią władzę duszy, jaką stanowi 

serce. Do poznania i woli dołącza również uczucia. Te trzy władze, występujące 

jednocześnie powodują wzrost wiary i przyczyniają się do dynamicznego rozwoju życia 

duchowego człowieka.  

Katechizm zaznacza jednak, że wiara jest aktem wolnym, to znaczy, żaden 

człowiek, nawet zaproszony przez Boga do nawiązania dialogu miłości i obdarzony Bożą 

łaska nie jest zdeterminowany do udzielenia Bogu pozytywnej odpowiedzi. Wolność 

wiary, gwarantuje jej ludzki charakter. Podaje w tym miejscu przykład Jezusa, który co 

prawda, wzywał do wiary i do nawrócenia, ale nikogo do tego nie przymuszał (por. KKK 

160) 355.  

W dalszej części wykładu, powołując się na list świętego Pawła, ostrzega, że ten 

nieoceniony dar można utracić (por. 1 Tm 1, 18-19). Zaraz jednak podpowiada, co 

 
353 Por. J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 25; A. Cazzago. Święci Kościoła – obrońcy i słudzy 

wiary. Communio 14 (1994) 4. s. 85-95. 
354 Por. M. Rusecki. Wiara. dz. cyt. s. 48. 
355 Akt wiary z własnej natury ma charakter dobrowolny. Człowiek Odkupiony i powołany przez 

Chrystusa, może pójść za głosem powołania, jeśli pociągany przez Ojca, okazuje Bogu rozumne i wolne 

posłuszeństwo wiary. Por. DWR 10. 
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można czynić, by nie tylko wytrwać, ale i wzrastać w wierze. Zachęca do karmienia się 

Słowem Bożym, modlitwy o pomnożenie wiary zakorzenionej w wierze Kościoła, 

podtrzymywanej przez nadzieję i miłość, która powinna być motywem ludzkiego, 

działania (por. KKK 162).  

W tym miejscu uwidacznia się wpływ wzrostu wiary na postęp duchowy 

człowieka. Kiedy wiara w człowieku wzrasta, wówczas powoduje głębsze poznawanie i 

zbliżanie się do źródła Miłości, którym jest Bóg. Wzmacnia kontakt z Nim, umacniając 

komunię wewnętrzną i prowadząc do całkowitego zjednoczenia w miłości. Gdy jednak 

wiara w życiu chrześcijańskim nie jest rozwijana, to znaczy karmiona Eucharystią, 

słowem Bożym i codzienną modlitwą, wówczas słabnie i powoduje regres w życiu 

duchowym. Pojawi się duchowe zobojętnienie, nie wykluczając, niebezpiecznego w 

konsekwencjach dla życia duchowego człowieka, oddalenia się od Boga. Wiara oznacza 

życie z Bogiem i na tej podstawie wzrastanie w miłości do Boga i bliźniego356. 

Traktując o przymiotach aktu wiary, wypada jeszcze zwrócić uwagę na jej 

wymiar eschatologiczny. Katechizm zaznacza, że człowiek poprzez wiarę, już w sposób 

uprzedzający doznaje radości i światła wizji uszczęśliwiającej, która jest celem jego 

ziemskiego życia. Wiara jest, więc początkiem życia wiecznego (por. KKK 163). Wielkość 

wiary i jej wartość dla życia duchowego chrześcijanina, przejawia się również w tym, że 

zapoczątkowuje ona zbawczy dialog, jest podstawą życia religijnego. Dzięki wierze 

zbawienie rozpoczyna się w historii, kierując wierzącego do eschatologicznej pełni357.  

Katechizm, wykazując dużą znajomość zmagań wewnętrznych w człowieku 

zauważa, że na drodze postępu duchowego, mogą pojawić się sytuacje, kiedy wiara 

zostanie wystawiona na próbę i trzeba ją będzie przeżywać w „ciemności”. Wśród 

powodów „przeżywania wiary w ciemności”, podaje czynniki zewnętrzne, takie jak zło, 

cierpienie, niesprawiedliwość czy śmierć (por. KKK 164). Nie pozostawia jednak 

człowieka samemu sobie, ale wskazuje na sposoby przeżywania trudnych momentów 

dla wiary, poprzez odwzorowanie postawy jej świadków, głównie Abrahama  

i Maryi, a także Jezusa, który w wierze przewodzi i ją udoskonala (por. KKK 165)358. 

Zwracając uwagę na jej racjonalny charakter i nadprzyrodzone podstawy, 

przedstawia ją, jako godny człowieka akt i niezwykle istotny środek, w drodze rozwoju 

 
356 Por. M. Rusecki. Wiara. dz. cyt. s. 52; A. Orczyk. Problem wiary i charakterystyczne przymioty 

wiary. dz. cyt. s. 95; S. Budzik. Odpowiedź wiary. dz. cyt. s. 31. 
357 Por. M. Rusecki. Wiara. dz. cyt. s. 52. 
358 Por. J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 27. 
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życia duchowego: prowadzi on do całkowitego zjednoczenia z Bogiem, którego 

pierwszym etapem jest właśnie wiara359.  

Katechizm ujmuje również wiarę w jej wymiarze eklezjalnym. Podaje, że jest 

ona aktem eklezjalnym, gdyż to wiara całego Kościoła, którego Głową jest Chrystus, 

poprzedza, rodzi, prowadzi i karmi wiarę poszczególnych ludzi (por. KKK 181). 

Przypomina, że człowiek, żyjąc we wspólnocie powinien dzielić się swoją wiara z 

bliźnimi. Wiara pojedynczego człowieka może być świadectwem dla wielu, podobnie 

jak wiara wspólnoty może pomóc jednostce w praktykowaniu życia wiary360. Nazywa 

Kościół „Matką wierzących”, gdyż, co prawda zbawienie pochodzi od Boga, ale życie 

wiary człowiek otrzymuje za pośrednictwem Kościoła. Tytuł ten przysługuje Kościołowi, 

gdyż poprzez sakramenty, staje się „Matką nowych narodzin” człowieka  

i nauczycielem wiary, a ponadto pozostaje dla człowieka „filarem i podporą prawdy”, 

ucząc rozumienia wiary, przekazywania jej innym i życia według niej (por. KKK 169-

171)361. Kościół, nawet rozproszony po całym świecie, zachowuje wiarę i chociaż 

posługuje się różnymi językami, to jednak treść tego przepowiadania jest niezmienna i 

należy jej strzec (por. KKK 173-175).  

Traktując o wierze, Katechizm pragnie uzmysłowić czytelnikowi, że ma ona 

charakter egzystencjalny, który przejawia się w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o 

cel i sens życia. Znalezienie tej odpowiedzi, pozwala nabrać motywacji do dalszego 

działania, również dla bliźnich i całego Kościoła, pozwalając nawet w trudnych 

momentach życia naśladować Chrystusa, poprzez niesienie krzyża swoich trudów i 

uświęcanie się w życiu duchowym362. 

Kolejnym etapem na drodze duchowego wzrostu chrześcijanina, po nawróceniu 

serca do Boga i rozwijaniu wiary będzie troska o należyty wzrost miłości względem 

Boga i bliźniego. Naśladowanie Jezusa, stanowiące zasadniczy etap w życiu duchowym 

człowieka obejmuje przede wszystkim wypełnianie przykazań. Jezus nie znosi Prawa. 

 
359 Por. M. Rusecki. Wiara. dz. cyt. s. 53. 
360 Katechizm zaznacza, ze wiara będąc aktem osobowym, nie może być aktem wyizolowanym. 

Akcentuje powinność przekazywania wiary innym ze względu na miłość do Boga i bliźniego oraz ze 

sprawiedliwości. Wierzący otrzymał wiarę od innych we wspólnocie Kościoła, dlatego też powinien nią 

się dzielić z innymi, dla dobra Kościoła. Por. A. Gorzandt. Wiara ojców. dz. cyt. s. 25. 
361 Samo słowo „wierzę”, wyraża wiarę Kościoła wyznawaną osobiście, natomiast „wierzymy”, 

oznacza wiarę wyznawaną przez biskupów zgromadzonych na soborze lub wyrażoną przez zgromadzenie 

liturgiczne wierzących. Potwierdza to eklezjalny charakter wiary. Kościół jako pierwszy wierzy, a 

poprzez wiarę prowadzi i podtrzymuje wiarę w swoich członkach. Por. J. Charytański. Katechizm. dz. 

cyt. s. 27-28. 
362 Por. M. Rusecki. Wiara. dz. cyt. s. 48-53; B. Zagórski. Będziesz miłował Pana Boga swego. W: 

Wyznawać. dz. cyt. s. 580-581. 
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Ukazuje, że to On jest doskonałym wypełnieniem Prawa, a każdy, kto pragnie postępu 

w życiu duchowy powinien upodabniać się do Jezusa (por. KKK 2053). To z kolei znaczą 

słowa drugiego polecenia Jezusa: „sprzedaj wszystko, co masz i pójdź za mną” (Mt 19, 

21)363.  

  Stąd też być uczniem Jezusa oznacza trwać w Jego nauce, poznawać prawdę, 

która wyzwala i uświęcać się, upodabniając do Mistrza. Takie postępowanie przyczyni 

się do rozwoju życia duchowego w człowieku, będącym świadkiem Ewangelii i 

realizującym w swym życiu przykazanie miłości (por. KKK 2472-2473)364. Co więcej 

pozwoli przekroczyć jurydyczne granice Dekalogu, prowadząc osobę ludzką do 

całkowitego zjednoczenie z Chrystusem365. 

Podsumowując zagadnienia zawarte w tym rozdziale pracy wypada podkreślić, 

że Katechizm ukazuje wpierw aspekt pozytywny danego zagadnienia, a dopiero potem 

przedstawia zagrożenia, przy jednoczesnym wskazaniu możliwości rozwoju życia 

chrześcijańskiego. Nowy Katechizm nie ogranicza patrzenia na człowieka tylko do 

jednej jego sfery. Kieruje swoje spojrzenie na ludzką cielesność, ażeby w niej 

konstruować gmach życia duchowego – świątynię Ducha Świętego. Świadczy to o tym, 

że uwzględnia w swoim wykładzie potrzeby współczesnej duchowości chrześcijańskiej, 

która powinna być duchowością inkarnacyjną, zawierającą całego człowieka z jego 

ciałem i duszą366. Opierając się na dokumentach Soboru Watykańskiego II, traktuje o 

wielu dziedzinach życia współczesnego człowieka, zaś powołując się wielokrotnie na 

naukę Pisma Świętego i Tradycji jest dla człowieka przełomu XX i XXI wieku bogatym 

źródłem wiedzy przyczyniającej się w znacznej mierze, do pogłębienia życia duchowego 

chrześcijanina367.  

Nowy Katechizm ukazuje Boga Jedynego w Trójcy Osób jako fundamentu życia 

duchowego. Zwraca uwagę na wewnętrzne życie Trójcy Świętej jako wzór życia 

duchowego oraz na Ojcostwo Boga, które jest źródłem miłości i braterstwa, aby w ten 

 
363 Por. I. Fucek. I dieci comandamenti. W: Catechismo. dz. cyt. s. 973-987; J. Wróbel. Dekalog – 

prawo miłości. W: KKK – przesłanie. dz. cyt. s. 85-86; A. Derdziuk. Będziesz miłował Pana Boga swego. 

I tablica dekalogu. W: Tamże. s. 96-108; B. Zagórski. Prawo przymierza. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 574-

577. 
364 Por. S. Privitera. L`ottavo comandamento. W: Catechismo. dz. cyt. s. 1108; J. Kłoczowski. 

Prawda was wyzwoli. W: W Duchu. dz. cyt. s. 250 
365 Por. S. Rosik. Podstawowe punkty wyjścia rozważań nad KKK w jego warstwie aksjologiczno -

deontologicznej. W: KKK – przesłanie. dz. cyt. s. 141; J. Nagórny. Moralność chrześcijańska. Życie z 

Chrystusem i w Chrystusie we wspólnocie Kościoła. W: KKK – wprowadzenie. dz. cyt. s. 198. Por. M. 

Dziewiecki. Pokochać samego siebie miłością Chrystusa. W: Wyznawać dz. cyt. s. 648. 
366 Por. J. Salij. Oczyszczanie serca. W: W Duchu. dz. cyt. s. 255-256. 
367 Por. S. Mojek. Będziesz. dz. cyt. s. 127. 
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sposób, wzmocnić w człowieku świadomość Bożego dziecięctwa. Prezentuje zarówno 

Boże zaproszenie – „odgórne” działanie Boże zrealizowane w pełni przez objawienie 

Jezusa Chrystusa, jak i odpowiedź człowieka – działanie „oddolne” w postaci 

nawrócenia się do Boga i wzrostu wiary. Podjęcie dialogu z Bogiem, stanowi odpowiedź 

człowieka na Boże powołanie do świętości. 



 

 
ROZDZIAŁ IV 

 

JEZUS CHRYSTUS JAKO CENTRUM ŻYCIA DUCHOWEGO 

 

W rozdziale poprzednim uwaga została poświęcona tajemnicy Trójcy Świętej. 

Próbowano rozważyć zaproszenie Boga Ojca, skierowane do stworzenia i odpowiedź 

człowieka na Boże objawienie. Stwierdzono, na podstawie nauki Katechizmu, że 

odpowiedź ta powinna być realizowana przez wiarę i miłość.  

W tym miejscu wypada zauważyć, że przekazywanie wiary chrześcijańskiej, to 

przede wszystkim, głoszenie Jezusa Chrystusa, zaś poznanie Go i naśladowanie w życiu 

codziennym, prowadzi do zjednoczenia z Nim w miłości (por. KKK 425). Z tego też 

powodu, rozdział ten zostanie w całości poświęcony Osobie Syna Bożego, który 

stanowi centrum życia duchowego chrześcijanina. Po prześledzeniu ziemskiego życia 

Jezusa, ze szczególnym uwzględnieniem tajemnicy Wcielenia i odkupienia, uwaga 

zostanie skupiona na sposobie naśladowania Jezusa, które prowadzi do świętości. W 

końcowej części rozdziału podjęta zostanie próba wskazania, w oparciu  

o nauczanie Katechizmu Kościoła Katolickiego, na cel życia duchowego, jakim jest 

osiągnięcie świętości przez zjednoczenie z Chrystusem, w czym dużą rolę odgrywa 

modlitwa i życie sakramentalne. 

1.  Misteria życia Jezusa wyrazem realizacji Bożego zamysłu zbawienia 

 Katechizm nawiązując do soborowej Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w 

świecie współczesnym podaje, że Chrystus jest kluczem, celem i centrum całej historii 

ludzkości, punktem, do którego zwracają się pragnienia historii i cywilizacji. Ludzie 

ożywieni Duchem Świętym pielgrzymują ku wypełnieniu się historii, co jest 

równocześnie wypełnieniem planu Bożej miłości, by „odnowić wszystko w Chrystusie” 

(Ef 1, 10; por. KKK 450)368.  

 
368 Por. KDK 10. Por. R. Rubinkiewicz. Chrystus centrum historii zbawienia. W: KKK – 

wprowadzenie. dz. cyt. s. 69; T. Jelonek. Materiały do wykładu KKK. Część I. Kraków 1994. s. 86-91; J. 

Królikowski. Mały. dz. cyt. s. 50-54; Ch. Schönborn. Quelques notes critéres de la redaction du 

Catéchisme de l`Église Catholique. W: Pour una lecture du Catéchisme de l`Église Catholique. Red. P. 

Chauvet. Paris 1993. s. 75; C. Sepe. Symfonia wiary w KKK. dz. cyt. s. 66. 



JEZUS CHRYSTUS JAKO CENTRUM ŻYCIA DUCHOWEGO 

  124 
 Refleksje związane z Osobą Jezusa Chrystusa, Katechizm rozpoczyna od 

wyjaśnienia Jego imienia, podając cztery imiona, określenia Zbawiciela. Mówi o Jezusie, 

Chrystusie, Jedynym Synu Bożym oraz Panu. Wyjaśnia, że imię Jezus pochodzi od 

hebrajskiego „Jeszua”, co oznacza: „Jahwe ratuje i zbawia” i jest właściwym imieniem 

Jezusa z Nazaretu (por. KKK 430). Chrystus oznacza natomiast „Mesjasz, Pomazaniec 

Boży”, a pochodzi od hebrajskiego słowa „Sziah”, greckiego „Christos”, łacińskiego 

„Christus”. Nie jest ono jednak drugim imieniem Jezusa, lecz wyznaniem tego imienia. 

Wymówienie jednoczesne imienia „Jezus” z określeniem „Chrystus”, oznacza wyznanie 

wiary, że Jezus jest Bożym Pomazańcem369. Greckie tłumaczenie słowa „Mesjasz”, 

oznacza „namaszczony” i pozwala lepiej zrozumieć królewską, kapłańską i prorocką 

misję Jezusa. W Izraelu namaszczano kapłanów i królów a niekiedy i proroków do 

wypełnienia zleconej im przez Boga misji, stąd Jezus Chrystus, namaszczony Duchem 

Świętym, miał wypełnić w tej potrójnej funkcji zbawcze nadzieje narodu wybranego i 

zapoczątkować Królestwo Boże (por. Łk 2, 11; por. KKK 436-437)370.  

Katechizm zauważa, że konsekracja mesjańska Jezusa odkrywa Jego boskie 

posłanie. Ukazuje również działanie całej Trójcy Świętej w tym momencie. Bóg Ojciec 

namaszcza Syna Duchem Świętym (por. KKK 438). Katechizm podaje, że imię „Jezus” 

znajduje się w centrum chrześcijańskiej modlitwy. Wszystkie modlitwy kończą się 

słowami: „przez naszego Pana Jezusa Chrystusa” (KKK 435). Osoba Jezusa Chrystusa 

stanowi, więc centrum wiary chrześcijańskiej i wspólnoty kościelnej oraz pomaga w 

lepszym zrozumieniu Boga, człowieka i świata, w którym człowiek żyje371. Kolejnym 

należnym w pełni Jezusowi jest tytuł: „Syn Boży”. W Starym Testamencie był on 

nadawany aniołom, narodowi wybranemu i jego królom. Takiego rozumienia tytułu 

„Syn Boży”, nie można jednak przenosić do Nowego Testamentu. Wprawdzie Piotr 

wyznał Jezusa jako Syna Bożego (por. KKK 442), ale to sam Bóg Ojciec oznajmił 

Piotrowi, kim jest Jezus (por. Mt 16, 17). Ponadto podczas chrztu w Jordanie jak i w 

czasie przemienienia, Bóg określa Jezusa mianem swego „Syna umiłowanego” (por. Mt 

3, 17; 17,5). Boskie Synostwo Jezusa potwierdza się również po Jego 

 
369 Por. K. Góźdź. Jezus Chrystus – uniwersalny Zbawiciel. W: KKK – wprowadzenie. dz. cyt. s. 79. 
370 Por. J. Misiurek. “Wierzę w Jezusa Chrystusa Syna Bożego Jednorodzonego”. W: HM. XIX. Do 

kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Red. J. Misiurek. J. Nowak. W. Słomka. Lublin 

1998. s. 19.  
371 Por. K. Góźdź. Jezus Chrystus – uniwersalny Zbawiciel. dz. cyt. s. 79; J. Szlaga. „Jezus Chrystus 

wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13, 8) w kontekście chrystologii nowotestamentalnej. W: 

HM XIX. „Do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”. dz. cyt. s. 31-41; J. Szymik Wierzę w 

Jezusa Chrystusa – Syna Bożego. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 134-136. 
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zmartwychwstaniu, ukazując się w mocy Jego uwielbionego człowieczeństwa (por. KKK 

444-445)372. 

 Ostatnim określeniem Jezusa, wyjaśnianym przez Katechizm jest termin „Pan”, 

oznaczający „Boskie panowanie”. Greckie tłumaczenie słowa „JHWH”, to „Kyrios – 

Pan”. Nowy Testament posługuje się imieniem „Pan” w odniesieniu do Ojca, a także do 

Jezusa (por. 1 Kor 2,8;). Także Jezus przypisuje sobie ten tytuł, w sposób ukryty w 

rozmowie z faryzeuszami (por. Mt 22, 41-46), za to jawnie wobec Apostołów (por. J 13, 

13). Każdy, kto wypowiada za natchnieniem Ducha Świętego wobec Jezusa tytuł „Pan”, 

wyraża jednocześnie uznanie wobec Jego Boskiego misterium i oddaje Mu hołd (por. 

KKK 445-448)373. 

 Katechizm wyjaśnia te określenia Jezusa, wskazując na swój chrystocentryczny 

charakter. Prawda o bóstwie Jezusa, stanowi podstawę i zarazem centrum duchowości 

chrześcijańskiej. Wypowiadając imię Syna Bożego, człowiek kształtuje w sobie Jego 

obraz, upodabniając się do Niego374. Pogłębienie rozumienia znaczenia imion 

Zbawiciela, pomaga w lepszym przeżywaniu wiary, wskazuje na relacje Syna Bożego z 

Bogiem Ojcem i przybliża wierzącym Jego tożsamość. Przyczynia się również do 

bardziej efektywnego poszukiwania odpowiedzi na pytania człowieka o Jezusa 

Chrystusa i stanowi doskonałe wprowadzenie do tematu misteriów życia Syna Bożego, 

którym Katechizm poświecił sporo miejsca375. 

1.1.  Tajemnica Wcielenia  

Do nowości Katechizmu należy zaliczyć, szerokie omówienie misteriów życia 

Jezusa, które mają charakter zbawczy. Katechizm skupia uwagę głównie na misteriach 

Wcielenia i Odkupienia. Tak szerokie potraktowanie tematu misteriów życia Jezusa ma 

dopomóc w lepszym poznaniu Go i zintensyfikowaniu prac nad rozwojem życia 

duchowego (por. KKK 521)376.  

 
372 Por. J. Misiurek. “Wierzę w Jezusa Chrystusa Syna Bożego Jednorodzonego”. dz. cyt. s. 20-26; I. 

Bokwa. Bóg stał się człowiekiem. W: W Duchu. dz. cyt. s. 50-51.  
373 Ponadto pierwsze wyznania wiary przypisują tytuł „Pan” nie tylko Bogu Ojcu, ale i Jezusowi; J. 

Misiurek. “Wierzę w Jezusa Chrystusa Syna Bożego”. dz. cyt. s. 26-28; Cz. Bartnik. Dogmatyka 

katolicka. dz. cyt. s. 497-498; J. Szymik Wierzę w Jezusa Chrystusa – Syna Bożego. W: Wyznawać. dz. 

cyt. s. 136-139. 
374 Por. J. Misiurek. “Wierzę w Jezusa Chrystusa”. dz. cyt. s. 29-30; W. Słomka. Jezus Chrystus. W: 

LDK. dz. cyt. s. 376-378. 
375 Por. J. Królikowski. Mały. dz. cyt. s. 50; A. Amato. Credo in Gesù Cristo il Figlio Unigenito di 

Dio. W: Catechismo. dz. cyt. s. 707-716. 
376 Por. D. Kowalczyk. Życie i nauczanie Jezusa Chrystusa. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 140-142.; J. 

Królikowski. Mały. dz. cyt. s. 51-52. 
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Omawianie życia Jezusa, Katechizm rozpoczyna od tajemnicy Wcielenia, 

stawiając pytanie:„dlaczego Słowo stało się Ciałem?” Odpowiada bardzo krótko i 

dobitnie: „aby nas zbawić i pojednać z Bogiem” (KKK 457). Bóg posyła Syna jako ofiarę 

przebłagalna za grzechy całego świata (por. 1 J 4, 10). Katechizm tłumaczy, że Słowo 

stało się Ciałem, by ludzie mogli poznać Bożą miłość, która w Chrystusie im się 

objawiła, a ponadto, by ukazać wzór świętości i by uczynić ludzi „uczestnikami Boskiej 

natury” (2 P 1, 4). Określenie Wcielenia Katechizm podaje, opierając się na Ewangelii 

świętego Jana: „Słowo stało się Ciałem” (J 1, 14). Zrealizowanie planu Bożego, jakim 

było zbawienie człowieka, zawierało w sobie misterium Wcielenia. Wyznawanie wiary 

w to, że Bóg w swoim Synu objawił się w ludzkim ciele i stał się człowiekiem dla 

zbawienia ludzi, odróżnia wiarę chrześcijańską od innych religii (por. KKK 461-463)377. 

W dalszej części swego wykładu Katechizm wyjaśnia tajemnicę Wcielenia, gdyż 

od samego początku jej wyznawania przez chrześcijan, była przedmiotem sporów, 

wypływających głównie z niezrozumienia i braku wiary. Pierwsze herezje negowały 

przede wszystkim prawdziwe człowieczeństwo Chrystusa. Katechizm wymienia herezje 

Pawła z Samosaty, Ariusza, Nestoriusza i monofizytyzmu. Zauważa, że wystąpienie 

błędnych nauk powodowało natychmiastową odpowiedź Kościoła w postaci wykładu 

nauki wiary na soborach (por. KKK 464-469)378. 

Katechizm pyta, w jaki sposób Syn Boży stał się człowiekiem? Odpowiada, 

ukazując, Syna Bożego jako tego, który udziela swojemu człowieczeństwu osobowego 

sposobu istnienia w Trójcy, wyraża po ludzku w swojej duszy i ciele Boskie życie Trójcy 

Świętej (por. J 14, 9-10; por. KKK 470). Katechizm, mówiąc o tym, że Jezus posiada dwie 

 
377 Analizując powody Wcielenia, można dostrzec zawartą w nich głębię Bożego daru, który 

poświęca Syna dla ratowania człowieka. Por. Cz. Bartnik. Dogmatyka katolicka. dz. cyt. s. 638-643; D. 

Kowalczyk. Życie i nauczanie Jezusa Chrystusa. dz. cyt. s. 142-143; T. Drwal. We wszystkim do nas 

podobny. Misteria życia Chrystusa. W: W Duchu. dz. cyt. s. 54-56; J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 

53-54; I. Bokwa. Bóg stał się człowiekiem. Jezus Chrystus – prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. W: 

W Duchu. dz. cyt. s. 48-51; J. Misiurek. „Zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z Niewiasty”. W: HM 

XXII. „Gdy nadeszła pełnia czasu”. Red. A. Nowak. Lublin 2001. s. 125-139; A. Czaja. Wcielenie. W: 

LDK. dz. cyt. s. 911-912. 
378 Wspomina Sobór powszechny w Nicei w 325 roku, który potwierdził, że Syn Boży jest zrodzony 

a nie stworzony, współistotny Ojcu (homousios), Sobór w Efezie w 431 roku, który wyjaśnił, zagadnienie 

unii hipostatycznej, zauważa wkład Soboru w Chalcedonie w 451 roku, który podkreślił, że Jezus 

Chrystus jest doskonały w Bóstwie i doskonały w człowieczeństwie. Przytacza także naukę Soboru 

Konstantynopolitańskiego II w 553 roku, wyjaśniającego, że jest tylko jedna osoba Jezusa Chrystusa; 

Jezus jest niepodzielnie prawdziwym Bogiem i człowiekiem. Osoba Chrystusa zawiera w sobie tajemnicę 

odwiecznego zjednoczenia Bóstwa z doczesnym człowieczeństwem Jako Syn Boży stał się człowiekiem; 

nie przestając być Bogiem stał się ludzkim bratem Por. BF VI.1, 3-5; I. Bokwa. Bóg stał się człowiekiem. 

Jezus Chrystus – prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. dz. cyt. s. 50-51; A. Gorzandt. Wiara. dz. cyt. s. 

60.  
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wole i dwa działania oraz prawdziwe ludzkie ciało, przechodzi do ukazania serca Słowa 

Wcielonego, które jest symbolem Jego miłości do wszystkich ludzi (por. KKK 475-478). 

Następnie koncentruje swój wykład wokół sposobu Wcielenia. Przypomina, że 

zadaniem Ducha Świętego, było uświęcenie łona Maryi Dziewicy i w sposób Boski 

uczynienie go płodnym. Dzięki temu Syn Boga Ojca, poczęty jako człowiek w łonie 

Dziewicy jest Chrystusem, to znaczy namaszczonym przez Ducha Świętego. To 

namaszczenie, będzie towarzyszyło Jezusowi przez całe Jego ziemskie życie (por. KKK 

484-486)379. 

1.2.  Tajemnica ziemskiej działalności Jezusa 

Katechizm naucza, że wszystkie wydarzenia z życia Jezusa, należy rozpatrywać 

w świetle tajemnicy Wcielenia i Odkupienia (por. KKK 512). Rozważając te zagadnienia, 

dzieli swój wykład na trzy części. W pierwszej wyjaśnia, że całe życie Jezusa jest 

misterium. W drugim, mówi o misterium dziecięctwa i życia ukrytego, zaś w trzecim o 

życiu publicznym Jezusa. Syn Boży, który przyjął ludzkie ciało stał się znakiem, który 

objawia odwieczne zamiary Boga wobec człowieka. Katechizm przybliżając wszystkie 

misteria życia Chrystusa, chce wykazać, że Bóg manifestuje swoją bliskość wobec 

człowieka. Jezus ukazuje, że wieczność wkroczyła już w historię i kształtuje ją, burząc 

wszelkie przyzwyczajenia380. 

Ewangelie nie dostarczają człowiekowi zbyt wielu wiadomości na temat życia 

Zbawiciela. Trudno na ich podstawie odkryć tajemnice życia w Nazarecie, czy 

dowiedzieć się szczegółów na temat okresu przed rozpoczęciem publicznego 

nauczania381. Dzięki temu, człowieczeństwo Jezusa ukazuje się jako „sakrament”, czyli 

znak i narzędzie Bóstwa i zbawienia, które przynosi. Katechizm dostrzega również, że 

misterium ziemskiego życia Jezusa prowadzi wierzących do misterium niewidzialnego, 

to znaczy do Jego Bożego Synostwa i Odkupieńczego posłania (por. KKK 515). 

 
379 Por. A. Amato. Cerdo in Gesù Cristo. Il Figlio Unigenito di Dio. dz. cyt. s. 717-722. Autor 

celowo nie rozwija w ty miejscu roli Maryi w dziele zbawienia, gdyż to zagadnienie zostanie podjęte w 

rozdziale piątym; S. Nowak Wcielenie Syna Bożego jako podstawa duchowości chrześcijańskiej. W: HM 

XXII. „Gdy nastała pełnia czasu”. dz. cyt. s. 141-151. 
380 Por. A. Amato. Cerdo in Gesù Cristo. Il Figlio. dz. cyt. s. 723-731; J. Charytański. Katechizm. dz. 

cyt. s. 56-57; D. Kowalczyk. Życie i nauczanie Jezusa Chrystusa. dz. cyt. s. 144-147. 
381 Katechizm wyjaśnia, że celem Ewangelii nie było historyczne ujęcie życia Jezusa, ale 

przekazanie treści, które pozwolą uwierzyć, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem oraz że wiara w Niego daje 

życie wieczne (por. J 20,31). Autorami Ewangelii byli jedni z pierwszych, którzy uwierzyli i chcieli się 

podzielić swoja wiarą. Akcentuje to, że byli naocznymi świadkami wielu Jego cudów, nauk, czynów, 

dlatego mogą teraz ukazać ślady misterium Jezusa innym ludziom. Por. T. Drwal. We wszystkim do nas 

podobny. Misteria życia Chrystusa. W: W Duchu. dz. cyt. s. 54-56. 
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 Katechizm zauważa, że całe życie Jezusa, wszystkie Jego słowa, czyny, nawet 

milczenie i cierpienie, są objawieniem Ojca. Uzasadnia to twierdzenie, przedstawiając 

zadanie, jakie Syn Boży, stając się człowiekiem, otrzymał do wykonania. Jezus miał 

wypełnić wolę Ojca, a wypełniając ją, ukazać Bożą miłość do człowieka (por. KKK 516). 

Przypomina, że co prawda misterium odkupienia przychodzi do ludzi, głównie poprzez 

krew Chrystusa, wylaną na krzyżu, ale nie można go ograniczyć tylko do tego momentu 

życia Syna Bożego. Już od Wcielenia, poprzez życie ubogie i posłuszne ziemskim 

rodzicom, poprzez cuda i aż po zmartwychwstanie, Jezus realizuje swoje misterium 

Odkupienia. Wydarzenia te oznaczają częściową antycypację, przyszłego zbawienia382. 

Katechizm, włącza je do misterium „rekapitulacji”. Według niego, celem ziemskiej 

działalności Jezusa było nawrócenie człowieka do jego pierwotnego powołania, 

któremu na przeszkodzie stanął grzech pierworodny (por. KKK 518)383. 

 Wynika z tego, że w ziemskim życiu Jezusa, zawiera się potrójne zadanie. Cała 

Jego działalność ukierunkowana na Ojca, ma ukazać głębię miłości Boga. Jezus w 

swoim życiu ma dokonać Odkupienia i nakłonić człowieka, by ten aktem wolnej woli 

powrócił do pierwotnej komunii z Bogiem. Katechizm w tym kontekście, ukazuje 

związek człowieka z misteriami Jezusa. Zauważa, że „całe bogactwo Jezusa”, to znaczy 

misteria jego życia są przeznaczone dla człowieka zaś Jezus jest Pośrednikiem w 

nawiązywaniu, zerwanej przez grzech wewnętrznej komunii życia z Bogiem. Podkreśla 

też konieczność pozytywnej odpowiedzi ze strony człowieka, przejawiającej się w 

dążeniu do zjednoczenia z Bogiem (por. KKK 519-521)384. 

Opisując okres przygotowania, należący do misteriów dziecięctwa Jezusa, 

Katechizm podkreśla mądrość Bożego planu, który realizował się na przestrzeni 

wieków. Ukazuje najpierw etap realizacji zbawienia człowieka, który zmierza do swego 

wypełnienia w Chrystusie. Uwidacznia się to szczególnie w obrzędach, ofiarach i 

symbolach „Pierwszego Przymierza” (por. Hbr 9, 15), jak również poprzez zapowiedzi 

proroków. Bezpośredniej zapowiedzi Mesjasza Bożego, dokonuje Jan Chrzciciel, 

którego głównym zadaniem było przygotowanie „drogi” Chrystusowi (por. Mt 3, 3). 

Przygotowanie to w życiu Jana Chrzciciela przejawiło się w przepowiadaniu Chrystusa, 

 
382 Por. K. Góźdź. Jezus Chrystus – uniwersalny. dz. cyt. s. 82; W. Słomka. „Ku wolności 

wyswobodził nas Chrystus” W: HM XIX. „Do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”. dz. 

cyt. s. 71-82. 
383 Por. D. Kowalczyk. Życie i nauczanie Jezusa Chrystusa. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 142; J. 

Gogola. Teologia komunii. dz. cyt. s. 45-47. 
384 Por. D. Kowalczyk. Życie i nauczanie Jezusa Chrystusa. dz. cyt. s. 142. 
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chrzcie nawrócenia i męczeńskiej śmierci. Postać Jana Chrzciciela, stanowi wzór 

oczekiwania i przygotowania na przyjście Jezusa w Paruzji. (por. KKK 522-524)385. 

Rozważając misterium Bożego narodzenia, Katechizm zwraca uwagę na 

ubóstwo towarzyszące temu wydarzeniu: nędzna stajnia, uboga rodzina, prości 

pasterze; jednakże w tym właśnie ubóstwie, objawiła się chwała nieba (por. Łk 2, 8-20). 

Misterium Bożego narodzenia wypełni się w człowieku tylko wówczas, gdy ukształtuje 

się w nim obraz ubogiego Syna Bożego, który z miłości do ludzi stał się człowiekiem, a 

także, gdy człowiek w swoim życiu dążąc do wewnętrznej przemiany pozwoli, by Bóg 

powtórnie się w nim narodził (por. KKK 526)386.  

Mówiąc o misteriach życia Jezusa, Katechizm wymienia i tłumaczy wydarzenia 

obrzezania, objawienia, ofiarowania w świątyni i ucieczki do Egiptu. Wyjaśnia, że 

obrzezanie w ósmym dniu po narodzeniu, oznacza włączenie Jezusa do potomstwa 

Abrahama i ludu Przymierza. Dowodzi również, że Jezus nie sprzeciwia się prawu, ale 

przychodzi, by je wypełnić (por. KKK 527). Objawienie jest przedstawieniem 

prawdziwej funkcji Jezusa jako Mesjasza, Syna Bożego i Zbawiciela świata. Podczas 

celebracji tego dnia, akcentuje się trzy wydarzenia z życia Jezusa, a mianowicie Jego 

chrzest, gody w Kanie Galilejskiej i pokłon mędrców ze Wschodu. Objawienie wyjaśnia, 

że misja Jezusa nie jest skierowana wyłącznie do Izraela, ale poprzez naród wybrany do 

wszystkich ludzi (por. KKK 528). Niezwykle bogate w treści jest również misterium 

ofiarowania Jezusa w świątyni. Syn Boży zostaje przedstawiony jako pierworodny Syn 

Boga Ojca. Z kolei oczekujący chwili ofiarowania Syna Bożego, Symeon i Anna 

przedstawiają cały Izrael, który w oczekiwaniu, wychodzi na spotkanie Zbawcy (por. 

KKK 529). Natomiast ucieczka do Egiptu i rzeź niewiniątek wskazują na przeciwności i 

prześladowania, które będą towarzyszyły Jezusowi w całym Jego życiu. Powrót Jezusa z 

Egiptu jest przypomnieniem wyjścia narodu wybranego z niewoli i ukazuje Jezusa jako 

ostatecznego wyzwoliciela (por. KKK 530)387.  

Rozpatrując misteria ukrytego życia Jezusa, Katechizm akcentuje ich 

zwyczajność. Podkreśla monotonność codziennej pracy Jezusa, Jego życie wspólnotowe 

w rodzinie i w grupie społeczno - religijnej poddane Prawu Bożemu (por. KKK 531). 

 
385 To oczekiwanie Jezusa, wspólnota Kościoła wyraża w sposób szczególny w celebracjach 

liturgicznych okresu Adwentu. Por. D. Kowalczyk. Życie i nauczanie Jezusa. dz. cyt. s. 142-143. 
386 Por. S. Lech. Misteria Chrystusa w KKK. Misterium Wcielenia w Katechizmie. W: Misterium. 

dz. cyt. s. 189; A. Gorzandt. Wiara. dz. cyt. s. 65; A. Jasiński. Błogosławieni ubodzy w Duchu, do 

których należy Królestwo niebieskie. W: HMXVIII. „Ku szczęściu bez oszustwa”. dz. cyt. s. 47-55. 
387 Por. D. Kowalczyk. Życie i nauczanie Jezusa. dz. cyt. s. 143. 
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Zwraca także uwagę na doskonały sposób wypełnienia czwartego przykazania 

Dekalogu. Jezus, mimo że był Synem Bożym, okazywał posłuszeństwo Maryi i Józefowi. 

Było ono obrazem posłuszeństwa Bogu Ojcu i przygotowywało Jezusa do wyrażenia 

całkowitego oddania woli w czasie modlitwy w Ogrójcu: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz 

ode mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie” (Łk 22, 42)388. 

Wydarzeniem, które przerywa milczenie Ewangelii na temat ukrytych lat Jezusa, 

jest sytuacja Jego zagubienia podczas pielgrzymki do Jerozolimy i Chrystusa po trzech 

dniach (por. Łk 2, 41-50). W scenie tej na szczególne podkreślenie zasługuje fakt 

całkowitego poświecenia się Jezusa posłaniu, które wynikało z Jego Boskiego synostwa. 

Jezus odpowiada rodzicom, że został w domu swego Ojca, podkreślając, że mimo 

przebywania w Nazarecie nie zapomina, kim jest i jakie zadanie ma do wypełnienia389. 

Elementy tego zadania stopniowo zaczną się ujawniać, podczas publicznej działalności 

Jezusa, ale ich pełna realizacja nastąpi dopiero w czasie misterium Odkupienia. 

 Wśród misteriów życia publicznego, przekazanych przez Katechizm, można 

odnaleźć wydarzenie chrztu Jezusa w Jordanie, kuszenie na pustyni, nauczanie o 

Królestwie Bożym, oraz mesjański wjazd Jezusa do Jerozolimy. Przyjęcie chrztu, 

rozpoczynające publiczną działalność Jezusa nie było potrzebne Jemu samemu, ale 

ludziom, którym objawił się jako Syn Boży i Mesjasz Izraela (por. Mt 3, 13-17). W tym 

momencie Jezus objawia się także, jako Odkupiciel, który bierze na siebie grzechy 

ludzi390. Chrzest w Jordanie jest nie tylko objawieniem Jezusa, jako Syna Bożego. W 

tym wydarzeniu dokonuje się objawienie całej Trójcy Świętej. Duch Święty zstępuje z 

nieba w postaci gołębicy, a Bóg Ojciec ogłasza światu, że Jezus jest Jego umiłowanym 

Synem. Następuje epifania Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego (por. KKK 535). Jezus 

przyjmując chrzest, przyjmuje jednocześnie posłanie Ojca do odkupienia ludzkości. Od 

tej pory każdy chrześcijanin poprzez chrzest zostaje upodobniony do Chrystusa i 

wezwany do realizowania przykazania miłości w swoim życiu (por. KKK 536-537)391. 

 
388 Spojrzenie na życie ukryte Jezusa w Nazarecie, pozwala człowiekowi naśladować Zbawiciela 

Jezus, pokornie i systematycznie wykonując swoje ziemskie obowiązki w „szkole Nazaretu” wskazuje, że 

droga do zrealizowania ludzkiego powołania do szczęścia wiedzie często poprzez szarość zwykłych, 

codziennych spraw. Por. D. Kowalczyk. Życie i nauczanie. dz. cyt. s 144; A. Gorzandt. Wiara. dz. cyt. s. 

66-67. 
389 Por. D. Kowalczyk. Życie. dz. cyt. s. 144. 
390 W taki sposób zostaje przedstawiony przez Jana Chrzciciela, który mówi: „Oto Baranek Boży, 

który gładzi grzech świata” (J 1, 29). Por. A. Gorzandt. Wiara. dz. cyt. s. 68. 
391 Chrzest Jezusa jest widocznym znakiem przekazania Bożej misji. Por. P. Ogórek. Lectio divina 

różańcowych tajemnic światła. W: HO IV. Modlitwa różańcowa. Red. J. Misiurek, J. Popławski, K. 
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Katechizm porównuje chrzest, który zapoczątkował życie publiczne Jezusa do 

przemienienia, które stanowi preludium do Misterium Paschalnego. Przez chrzest, 

ukazała się tajemnica pierwszego odrodzenia człowieka, zaś przemienienie dające 

przedsmak nieba jest sakramentem powtórnego odrodzenia392. Zaznacza jednak, że 

człowiek już teraz uczestniczy w zmartwychwstaniu Jezusa dzięki mocy Ducha 

Świętego, który działa w sakramentach Kościoła (por. KKK 556). 

Mówiąc o kuszeniu Jezusa, Katechizm akcentuje zwycięstwo Syna Bożego nad 

szatanem w aspekcie porażki Adama w raju i Izraela na pustyni. Z tego faktu wysuwa 

wniosek, że Jezus pozostał wierny tam, gdzie pierwszy Adam uległ pokusie, dlatego 

nazywa Jezusa „nowym Adamem” (por. KKK 539). Tylko ścisłe zjednoczenie z Bogiem 

Ojcem, gwarantuje zwycięstwo nad kusicielem. Pokonanie szatana na pustyni jest 

zapowiedzią ostatecznego zwycięstwa Jezusa nad złem podczas Misterium 

Paschalnego (por. KKK 540)393.  

Kolejnym misterium publicznego życia Jezusa, jest zagadnienie Królestwa 

Bożego. Katechizm mówi o Jego bliskości, zapowiedzi i znakach, a następnie o 

wybraniu Apostołów i przemienieniu Jezusa w ich obecności, które nazywa antycypacją 

Królestwa. W celu wypełnienia woli Ojca, Jezus zapoczątkował Królestwo Boże na 

ziemi, objawił tajemnicę Ojca, a poprzez swoje posłuszeństwo dokonał odkupienia394. 

To dzieło zapoczątkowane przez Chrystusa dokonuje się dalej w Jego Kościele, który 

wyposażony w dary swego Założyciela, wzrastając powoli i tęskniąc do Królestwa w 

pełni dokonanego, już dzisiaj „stanowi zalążek oraz zaczątek tego Królestwa”.395. 

Chrystus kierujący Kościołem, ma zgodnie z wolą Boga Ojca, przygotować ludzi do 

uczestnictwa w komunii życia z Bogiem. Bóg zapragnął wszystkich wierzących w 

Chrystusa zgromadzić w swoim Kościele (por. KKK 541)396; Zbawiciel poprzez znaki i 

słowa ukazuje Królestwo Boże, posyła swoich uczniów, by rozgłaszali Ewangelię, 

 
Burski. Lublin 2003. s. 257-258; D. Kowalczyk. Życie. dz. cyt. s. 144; W. Słomka. Chrzest jako 

podstawa duchowości chrześcijańskiej. W: Źródła postaw i życia chrześcijańskiego. dz. cyt. s. 133-134. 
392 Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. III. 45. 4. 2. 
393 Z tą tajemnicą życia Jezusa i Jego zwycięstwem nad pokusami, łączy się wspólnota Kościoła w 

czasie czterdziestu dni Wielkiego Postu, by wypracować w sobie zdolność odpierania pokus szatańskich. 

Por. D. Kowalczyk. Życie i nauczanie. dz. cyt. s. 144-145; A. Gorzandt. Wiara. dz. cyt. s. 68. 
394 Por. KK 3; A. Słomkowski. Teologia życia duchowego. dz. cyt. s. 45-47. 
395 KK 5. 
396 Por. KK 1-2. 
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natomiast sam misterium Paschalnym urzeczywistnia nadejście Królestwa, które głosi 

(por. KKK 542)397. 

Katechizm stwierdza, że każdy człowiek jest powołany do Królestwa. Nie jest 

ono zarezerwowane wybranym, lecz pierwszeństwo wejścia mają ubodzy i maluczcy, 

czyli ci, którzy potrafią przyjąć je pokornym sercem398. Bóg w swym miłosierdziu 

wzywając do nawrócenia, zaprasza także tych, którzy poprzez grzech odwrócili się od 

Niego. Wejście do Królestwa jest otwarte dla każdego. Sposobem zaproszenia, którym 

posługuje się Jezus, są przypowieści. Trzeba stać się uczniem Jezusa, czyli oddać Mu 

wszystko (por. KKK 543-546). Pomagają w tym znaki Bożego Królestwa, poprzez które 

Jezus zaświadcza, że został posłany przez Ojca. Wydaje się, zatem, że Boże Królestwo, 

to przede wszystkim, zwrócenie się Boga do człowieka, darowanie nowej 

rzeczywistości zbawczej, czyli odpuszczenia grzechów (por. KKK 548 - 550)399.  

W celu głoszenia Królestwa Jezus wybrał dwunastu mężczyzn, dając im udział w 

swojej władzy, także, gdy chodzi o zarządzania Kościołem. Trzem z nich Jezus ukazuje 

swoją Boską chwałę w czasie przemienienia na górze Tabor (por. Łk 9, 28-35). 

Informuje uczniów, że wkrótce wejdzie do swej chwały, ale wejście to musi zostać 

poprzedzone męką i śmiercią krzyżową w Jerozolimie (por. KKK 551-555).  

Ostatnim wydarzeniem misterium ziemskiego życia Jezusa była droga i 

uroczysty, mesjański wjazd do Jerozolimy. Katechizm akcentuje świadomość Jezusa, o 

grożącej Mu w Jerozolimie śmierci, a zarazem gotowość przyjęcia męki. Jezus 

przypominając męczeństwo proroków, pragnie zebrać wokół siebie mieszkańców 

Jerozolimy (por. Mt 23, 37). Jego wzruszenie, obrazuje Bożą miłość wobec ludzkiego 

niezrozumienia i niewdzięczności, wyrażającej się lekceważeniem Bożego zaproszenia 

do życia w miłości i pokoju (por. KKK 557). Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy na 

Święto Paschy i nazwanie Go „Synem Dawida” (por. Mt 21, 9), oznacza rozpoznanie i co 

szczególnie istotne - uznanie Jego mesjańskiego posłannictwa. W wydarzeniu tym, 

Katechizm dostrzega także wymiar eschatologiczny, kiedy nawiązuje do nadejścia 

Królestwa Jezusa, po wypełnieniu misterium Odkupienia (por. KKK 558-560)400.  

 
397 Por. P. Ogórek. Lectio divina różańcowych tajemnic światła. W: HO IV. Modlitwa różańcowa. 

dz. cyt. s. 258-259; A. Gorzandt. Wiara. dz. cyt. s. 69. 
398 Por. A. Amato. Credo in Gesù Cristo. Il Figlio Unigenito di Dio. dz. cyt. s. 723. 
399 Katechizm podkreśla szacunek Boga wobec człowieka, którego Bóg nie pozbawia wolności i 

możliwości dokonywania wolnych wyborów. Por. K. Góźdź. Jezus Chrystus. dz. cyt. s. 83; A. 

Słomkowski. Teologia życia duchowego. dz. cyt. s. 47-48. 
400 Por. A. Gorzandt. Wiara. dz. cyt. s. 69. 
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Katechizmowa analiza misterium ziemskiego życia Jezusa, pozwala stwierdzić, 

że celem Jego posłannictwa było objawienie Boga Ojca, zaś celem nauczania, 

zapowiedź wypełnienia historii zbawienia i przekonanie ludzi, o ich godności dzieci 

Bożych. Ważnym zadaniem było także głoszenie Bożego Królestwa401. Katechizm 

przedstawiając misteria ziemskiego życia Jezusa, pokazuje jednocześnie fakt 

powstawania Chrystusowego Kościoła402. Zagłębienie się w te tajemnice pozwala 

dostrzec w nich miejsce, pozostawione na odpowiedź człowieka, która powinna się 

przejawić bogatym życiem wiary i naśladowaniem wzoru Jezusa w życiu codziennym.  

1.3.  Tajemnica Odkupienia  

 Po przeanalizowaniu misteriów Wcielenia i ziemskiego życia Jezusa, Katechizm 

przechodzi do omówienia misterium Odkupienia. Na samym początku stwierdza, że 

„Misterium Paschalne Krzyża i Zmartwychwstania Chrystusa, znajduje się w centrum 

Dobrej Nowiny, którą Apostołowie, a za nimi Kościół powinni głosić światu” (KKK 571). 

Zachęca, by chrześcijanie przez wiarę próbowali zgłębiać wydarzenia Misterium 

Odkupienia. Rozważanie sceny biczowania, męki oraz ukrzyżowania, pozwoli lepiej 

zrozumieć sens i wartość Odkupienia i przyczyni się do pogłębienia życia duchowego 

chrześcijanina (por. KKK 572-573). 

 Katechizm dokonuje wprowadzenia do Misterium Paschalnego, ukazując relacje 

Jezusa z Izraelem, które stanowią istotny kontekst historyczno–teologiczny, przydatny 

w przybliżeniu specyfiki tego Misterium403. Jezus niemal od samego początku swej misji 

wszedł w konflikt z faryzeuszami, kapłanami i zwolennikami Heroda. Głównym 

powodem było głoszenie Ewangelii o Bogu jako Ojcu i dokładne jej wypełnianie. 

Sprzeciw budziła miłość Jezusa do małych i pogardzanych, lekceważenie niektórych 

przepisów rytualnych, cuda i odpuszczanie grzechów, właściwe Bogu. Katechizm 

grupuje te powody w trzech punktach, dotyczących podejścia Jezusa do Prawa, 

Świątyni i wiary Izraela w Boga Jedynego i Zbawiciela (por. KKK 574-576)404. 

 Jezus wypowiada swój stosunek wobec Prawa na początku Kazania na Górze: 

„nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale 

 
401 Por. Cz. Bartnik. Dogmatyka katolicka. dz. cyt. s. 648-664; D. Kowalczyk. Życie. dz. cyt. s. 147; 

S. Szymik. Jezus Chrystus – dzieje. Publiczne nauczanie. W: EK VII. Red. S. Wielgus i inni. Lublin 

1997. Kol. 1332-1333. 
402 Por. J. Królikowski. Mały. dz. cyt. s. 52. 
403 Por. Krzyż i Zmartwychwstanie. W: W Duchu. dz. cyt. s. 58 – 59; J. Królikowski. Mały. dz. cyt. 

s. 52-53. 
404 Por. K. Góźdź. Jezus Chrystus. dz. cyt. s. 85. 



JEZUS CHRYSTUS JAKO CENTRUM ŻYCIA DUCHOWEGO 

  134 
wypełnić” (Mt 5, 17). Jezus wypełnia Prawo tak doskonale, że bierze nawet na siebie 

„przekleństwa Prawa”, dotyczące wszystkich ludzi, którzy go nie wypełniają. W Kazaniu 

na Górze nadaje Staremu Prawu nową boską interpretację (por. Mt 5, 33-34) i spotyka 

się ze sprzeciwem uczonych w Piśmie. (por. KKK 577-582).  

Katechizm podkreśla szacunek Jezusa wobec Świątyni, która powinna być 

miejscem spotkania z Bogiem, domem modlitwy, a nie targowiskiem. Stąd zaznacza 

Jego zdecydowaną postawę i sprzeciw wobec faktu nieuszanowania świętego miejsca 

(por. J 2, 13-17). Jezus zapowiada zburzenie Świątyni jako znak czasów ostatecznych, 

które nadejdą wraz z Jego Paschą. Świątynia dla Jezusa, jest mieszkaniem Boga wśród 

ludzi (por J 2, 21; por. KKK 583-586).  

 Jednakże najbardziej „gorszącym” zachowaniem Jezusa wobec Żydów, była Jego 

władza odpuszczania grzechów. Utożsamił swoje postępowanie wobec grzeszników z 

postawą samego Boga (por. KKK 587-589). Uznał siebie za kogoś wyższego od Jonasza, 

Salomona, czy też Świątyni. Mówił, że poprzedza Dawida i Abrahama. Stwierdził, że jest 

Jedno z Ojcem (por. J 10, 30). Wymagał od władz religijnych w Jerozolimie wiary w 

Niego ze względu na dzieła Ojca, jakie wypełnia na ziemi (por. J 10, 36-38), a ponadto 

nawrócenia od złego postępowania (por. KKK 590-594); został jednak uznany za 

bluźniercę i skazany na śmierć405. 

Katechizm zwraca tu uwagę na trzy kwestie. Porusza problem 

odpowiedzialności człowieka za śmierć Jezusa, przypominając, że znajdowała się ona w 

Bożym zamyśle zbawienia. Podkreśla, że Chrystus ofiarował siebie samego Ojcu jako 

przebłaganie za grzechy świata406. Ponadto korzystając z treści deklaracji „Nostra 

aetatae”, nowy katechizm uwrażliwia, że nie należy przedstawiać Żydów jako 

odrzuconych, ani jako przeklętych przez Boga407. Sprawcami śmierci Jezusa byli wszyscy 

grzesznicy, również chrześcijanie, którzy poprzez grzeszne czyny skazują Jezusa na 

śmierć (por. KKK 597-598).  

 
405 Por. M. Janas. Męka śmierć i zmartwychwstanie Jezusa w zamyśle Bożym. W: Wyznawać. dz. 

cyt.  s. 152; J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 58. 
406 Naucza, że Żydzi nie ponoszą zbiorowej odpowiedzialności za śmierć Jezusa. Nie można, 

opierając się na krzyku tłumu: „krew Jego na nas i na dzieci nasze” (Mt 27, 25), przypisywać wszystkim 

Żydom winy za śmierć Chrystusa. Przecież cały naród izraelski nie był zgodny w kwestii ukrzyżowania 

Jezusa. Z tego narodu pochodzili Apostołowie i inni uczniowie. Dzięki ich świadectwu, po śmierci 

Jezusa, wielu kapłanów i faryzeuszów uwierzyło w Niego. Sam Jezus przebaczył im z krzyża: „Ojcze 

przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34). Por. A. Gorzandt. Wiara. dz. cyt. s. 74-75. 
407 Por. DRN 4. 
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Zaznacza, że podobnie jak misterium Wcielenia i misteria ziemskiego życia 

Jezusa, tak również misterium Jego odkupieńczej śmierci, należało do tajemnicy 

zamysłu Bożego. Nie oznacza to, że ludzie, którzy wydali Jezusa na śmierć i Go 

ukrzyżowali byli jedynie biernymi wykonawcami woli Bożej i nie ponoszą z tego tytułu 

żadnej winy, ale ukazuje, że Bóg w swoim odwiecznym planie zbawienia, umieścił także 

wolną odpowiedź człowieka na Bożą łaskę. Dopuścił do grzesznych ludzkich czynów, by 

w ten sposób wypełnić swój zbawczy zamysł (por Dz 3, 17-18; por. KKK 599-600)408.  

Warto zauważyć, że ów Boży zamysł został już wcześniej zapowiedziany przez 

Pismo święte, które nazywa go tajemnicą powszechnego odkupienia (por. Iz 53, 11-12; 

J 8, 34-36). Zaświadcza o tym święty Piotr, który mówi, że człowiek ze złego swego 

postępowania został odkupiony drogocenną krwią Chrystusa (por. 1 P 1, 18-20; por. 

KKK 601-602)409. Podkreśla przy tym, że sam Jezus nie znał grzechu, ale przyjął 

człowieka w jego oddzieleniu od Boga. Unaocznia to miłość Boga do człowieka, która 

przejawia się w tym, że wydał swego Syna na śmierć, by ludzi pojednał z Ojcem. Ten 

zamysł Boży, występujący w historii zbawienia ludzkości, nosi wyraźne znamiona 

miłości Boga, która poprzedza wszelkie ludzkie zasługi. Człowiek na zawsze pozostanie 

dłużnikiem wobec Boga, zaś dysproporcja miedzy darem ze strony Boga a 

możliwościami człowieka ukazuje ogrom Bożej miłości (por. KKK 604)410. 

W dalszej części swego wykładu Katechizm przechodzi do ukazania gotowości 

ofiarowania siebie Ojcu przez Chrystusa dla zgładzenia grzechów człowieka. Wynika 

stąd, że śmierć krzyżowa nie była dla Jezusa zaskoczeniem. Wielokrotnie, bowiem 

przypominał, że przyszedł na ziemię, by wypełnić wole Ojca (por. J 6, 38). Wiedział 

natomiast, że wolą Ojca było „żeby nie zginęło jedno z tych małych” (Mt 18, 14). 

Katechizm zauważa, że ofiara Jezusa, jest wyrażeniem komunii miłości z Ojcem (por. 

KKK 606). Pragnienie wyrażenia tej miłości poprzez doskonałe wypełnienie zamysłu 

Ojca, stanowi sens całego życia Jezusa, począwszy od Wcielenia, którego motywem jest 

właśnie odkupieńcza męka i śmierć (por. KKK 607)411. 

 
408 Por. M. Janas. Męka śmierć i zmartwychwstanie Jezusa w zamyśle Bożym. dz. cyt. s. 151. 
409 Katechizm, mówiąc o Odkupieniu, akcentuje w tym miejscu, fakt posłania Syna przez Ojca w 

postaci sługi. Podkreśla, że odkupieńcza śmierć Jezusa jest wypełnieniem Izajaszowego proroctwa o 

cierpiącym słudze Jahwe (por. Iz 53, 7-8). 
410 Por. S. Rosa. Krzyż i zmartwychwstanie. W: W Duchu. dz. cyt. s. 59; M. Janas. Męka śmierć  

i zmartwychwstanie Jezusa w zamyśle Bożym. dz. cyt. s. 153-154. 
411 Por. S. Rosa. Krzyż i zmartwychwstanie. dz. cyt. s 59; H. Langkammer. Nowy Testament o męce 

i śmierci Jezusa. Wrocław 1994. s. 111. 
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W tym właśnie znaczeniu przedstawia Jezusa Jan Chrzciciel, który wskazując na 

Odkupiciela widzi w Nim zarówno cierpiącego Sługę, którego prowadzą na śmierć, jak  

i paschalnego Baranka, symbol odkupienia (por. KKK 608). Katechizm dostrzega 

nieskończoność Chrystusowej miłości do ludzi: „do końca ich umiłował” (J 13, 1). Ten 

dar miłości okazuje w czasie Ostatniej Wieczerzy, kiedy to staje się „pamiątką” 

dobrowolnej ofiary za zbawienie świata. Włącza do tej ofiary Apostołów, ustanawiając 

ich kapłanami Nowego Przymierza (por. KKK 610-611)412.  

Ten sam kielich Nowego Przymierza, będący darem Jezusa w czasie Ostatniej 

Wieczerzy, przyjmuje teraz Syn Boży od swego Ojca podczas agonii w Getsemani. 

Zgadzając się wypełnić wolę Ojca, przyjmuje kielich ofiary jako śmierć odkupieńczą 

(por. KKK 612), która wypełnia ostatecznie odkupienie ludzi, stając się ofiarą paschalną 

i ofiarą Nowego Przymierza. Skutkiem jej jest przywrócenie człowiekowi komunii z 

Bogiem i pojednanie przez Krew Przymierza, wylaną na odpuszczenie grzechów (por. 

Mt 26, 28). Dzieło to dopełnia i przekracza wszystkie ofiary, gdyż jest darem całej 

Trójcy. Bóg Ojciec wydaje swego Syna, a Syn z miłości przyjmuje ludzkie ciało  

i oddaje swoje życie na krzyżu swemu Ojcu poprzez Ducha Świętego (por. KKK 613-

614)413. 

Katechizm akcentuje szczególnie miłość, która nadaje wartość ofiary 

Chrystusowej wyrażającej się w wielu wymiarach. Mówi o odkupieniu i wynagrodzeniu, 

ekspiacji i zadośćuczynieniu; znakiem tej ofiary jest krzyż. Umierając na nim Jezus stał 

się jedynym Pośrednikiem między Bogiem i ludźmi, dokonał zjednoczenia z Bogiem i 

drugim człowiekiem, ofiarowując wszystkim udział w misterium Paschalnym (por. KKK 

618)414. Męka i śmierć Jezusa znajdują się w samym centrum zbawczego planu Boga i 

wraz z tajemnicą zmartwychwstania tworzą przedmiot wiary i serce Ewangelii. Tę 

radosną nowinę głosili początkowo Apostołowie, przekazując ją później całemu 

Kościołowi415. 

 Po śmierci Jezusa, Jego ciało zdjęto z krzyża i złożono w grobie. Katechizm 

zauważa, że Bóg w swoim zbawczym zamyśle, chciał, aby Jego Syn nie tylko umarł, ale 

także zaznał śmierci, poprzez wejście w stan rozdzielenia duszy i ciała. Stan ten, miedzy 

 
412 Por. J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 59. 
413 Por. M. Janas. Męka śmierć i zmartwychwstanie Jezusa w zamyśle Bożym. dz. cyt. s. 153; T. 

Dola. Jezus Chrystus – dzieje. Pascha Jezusa Chrystusa. W: EK VII. Red. S. Wielgus i inni. Lublin 1997. 

Kol. 1337-1340. 
414 Por. KDK 22. 
415 Por. H. Muszyński. Żydzi i Judaizm w KKK. W: Wprowadzenie. s. 102. 
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oddaniem ducha na krzyżu i chwilą zmartwychwstania, nazywa misterium grobu i 

zstąpienia do otchłani. Misterium to wspólnota Kościoła celebruje w Wielką Sobotę, 

ukazując szabatowy odpoczynek Boga po zrealizowaniu misterium śmierci. Zaznacza, 

że jeżeli Jezus, który umarł na krzyżu jest tym samym, który zmartwychwstał, to Boska 

Osoba Syna Bożego, nadal pozostaje zjednoczona z Jego duszą i ciałem, które 

rozdzieliła śmierć. Jednakże ze względu na jedność Jego ciała z Osobą Syna Bożego, 

Jego ciało nie stało się martwymi zwłokami, co znalazło potwierdzenie w chwili 

zmartwychwstania Jezusa (por. J 11, 39; por. KKK 625-627).  

 Rzeczywistość zstąpienia do grobu przeżywa człowiek w czasie chrztu. 

Katechizm porównuje je z sytuacją ludzi, którzy z Chrystusem umierają dla grzechu, by 

z Chrystusem również wkroczyć w „nowe życie” (por. Rz 6, 4; por. KKK 628). Powołując 

się na wypowiedzi Nowego Testamentu stwierdza, że Jezus, przed zmartwychwstaniem 

przebywał w krainie zmarłych (por. Hbr 13, 20). Dopowiada jednak w oparciu o List 

świętego Piotra, że Jezus doświadczył śmierci jak wszyscy, ale zstąpił do krainy 

umarłych ogłaszając dobra nowinę uwięzionym duchom (1 P 3, 18-19; por. KKK 632)416. 

Rozważając temat „krainy zmarłych”, Katechizm opierając się na Piśmie 

Świętym, nazywa ją piekłem, Szeolem lub Hadesem. Przebywający w niej są 

pozbawieni oglądania Boga i pozostają w stanie oczekiwania na Zbawiciela, jednakże 

ich los nie jest jednakowy (por. Łk 16, 22-26). Dopiero Jezus zstępując do piekieł 

wyzwolił dusze sprawiedliwych, oczekujące odkupienia (por. KKK 633). Zstąpienie do 

otchłani, należało do ostatniego etapu mesjańskiego posłania Jezusa. Potwierdziło, że 

dzieło odkupienia dokonało się i objęło wszystkich ludzi, zarówno żyjących przed 

Chrystusem, jak i tych, którzy urodzili się po Jego zmartwychwstaniu (por. KKK 634-

635)417.  

Nawiązując do Symbolu Apostolskiego, Katechizm łączy wydarzenie zstąpienia 

Chrystusa do piekieł z Jego zmartwychwstaniem trzeciego dnia. Podaje, że w misterium 

Paschy Jezusa, „z głębi śmierci wytrysnęło życie” (KKK 631). Poświęca dużo miejsca 

temu zagadnieniu, gdyż przedmiotem wiary jest wydarzenie historyczne poświadczone 

przez uczniów oraz transcendentne wejście człowieczeństwa Chrystusa do chwały 

Bożej. Zmartwychwstały jest zasadą zmartwychwstania każdego człowieka (por. KKK 

 
416 Por. S. Rosa. Krzyż i zmartwychwstanie. dz. cyt. s. 60; W. Słomka. Śmierć pokonana. W: HM 

XIII. Cierpienie i śmierć. Red. A. Nowak. Lublin 1992. s. 51-54. 
417 Por. M. Janas. Męka śmierć i zmartwychwstanie Jezusa w zamyśle Bożym. dz. cyt. s. 153; J. 

Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 59. 
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656-658)418. Zbawcza wola Boga nie ograniczyła się tylko do odkupieńczej śmierci 

Jezusa; jest centralną prawdą wiary w Chrystusa, potwierdzoną przez Nowy Testament 

i ukazaną jako istotna część Misterium Paschalnego (por. KKK 638)419.  

Misterium zmartwychwstania Chrystusa jest wydarzeniem rzeczywistym, 

potwierdzonym historycznie przez znaki, zawarte na kartach ksiąg Nowego 

Testamentu. Pierwszym elementem dotyczącym wydarzeń paschalnych było odkrycie, 

że grób, w którym pochowano Jezusa jest pusty. Trzeba jednak zaznaczyć, że fakt 

pustego grobu i relacje o nim nie są dowodem zmartwychwstania (por. KKK 640)420. 

Odkrycia pustego grobu dokonały Maria Magdalena i pobożne kobiety, które 

przyszły, by namaścić ciało Jezusa. Tę wiadomość przekazały Apostołom, z pośród 

których Piotrowi jako pierwszemu ukazał się Jezus Zmartwychwstały, powołując go do 

umacniania wiary pozostałych (por. Łk 22, 31-32). Piotr staje się jakby przekazicielem 

orędzia Zmartwychwstania Pańskiego, gdyż na podstawie jego świadectwa, wspólnota 

może powiedzieć: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi” (Łk 24, 

34-36). Wiara pierwszej wspólnoty chrześcijan, opiera się więc na świadectwie ludzi. 

Natomiast Chrystofanie mają większą wartość, dowodową Zmartwychwstania niż 

relacje o pustym grobie. (por. KKK 641-644)421. 

Niezwykle istotne wydaje się być zaznaczenie, że zmartwychwstałe ciało Jezusa, 

w którym się ukazuje, jest tym samym, które zostało umęczone i pogrzebane. 

Dowodem na to są znaki męki (por. Łk 24, 40; J 20, 20). Katechizm podkreśla, że nie 

chodzi tutaj o ożywienie ciała zmarłego, jak to miało miejsce w przypadku Łazarza (por. 

J 11, 1-44), ale o przejście do tajemniczej i ostatecznej formy życia z Bogiem, które 

charakteryzuje się niezniszczalnością i wiecznością. Istota zmartwychwstania polega na 

przejściu do innego sposobu życia, dlatego jest ono również faktem transcendentnym, 

stanowi tajemnicę wiary i może zostać właściwie ujęte, tylko dzięki Bożej łasce (por. 

KKK 645-647)422. Omawiając zagadnienie zmartwychwstania Jezusa, Katechizm 

zaznacza, że jest ono dziełem Trójcy Świętej, miało miejsce w historii, ale przekracza jej 

granice. Jako transcendentne wkroczenie Boga w stworzenie i w historię jest 

 
418 Por. S. Rosa. Krzyż i zmartwychwstanie. dz. cyt. s. 60-63; J. Królikowski. Mały. dz. cyt. s. 53. 
419 Por. M. Janas. Męka śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. dz. cyt. s. 153-154; W. Słomka. Śmierć 

pokonana. W: HM XIII. Cierpienie i śmierć. dz. cyt. s. 59-60. 
420 Por. K. Góźdź. Jezus Chrystus. dz. cyt. s. 87; Cz. Bartnik. Dogmatyka katolicka. dz. cyt. s. 664-

674.  
421 Por. K. Góźdź. Jezus. dz. cyt. s. 88. 
422 Por. Tamże. s. 87; G. Stępień. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Problem wiary i historii. W: 

Wyznawać. dz. cyt. s. 160-161. 
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przedmiotem wiary. Bóg Ojciec wskrzeszając Syna z martwych mocą Ducha Świętego, 

wprowadził Jego przemienione człowieczeństwo do chwały Trójcy Świętej (por. KKK 

648)423. 

Katechizm podaje, że zmartwychwstanie Jezusa potwierdza wszystkie Jego 

czyny, jakich dokonywał i prawdy, których nauczał, stanowi wypełnienie obietnic 

Starego Testamentu i obietnic samego Jezusa, a ponadto potwierdza prawdę o Jego 

boskości i jest wypełnieniem misterium Odkupienia. Można powiedzieć, że 

zmartwychwstanie Jezusa posiada wymiar apologetyczny, gdyż potwierdza całą 

działalność Jezusa autorytetem Boga (por. KKK 651-653)424.  

Katechizm podkreśla znaczenie zbawcze zmartwychwstania, zwracając uwagę 

na wyzwolenie z grzechu i otwarcie dostępu do nowego życia. Akcentuje łaskę 

przybrania za synów, w której ludzie stają się braćmi Chrystusa. Łaska ta udziela 

rzeczywistego uczestnictwa w życiu Syna Bożego, który objawił się w pełni w swoim 

zmartwychwstaniu, dzięki czemu jest zasadą i źródłem przyszłego zmartwychwstania 

człowieka (por. 1 Kor 15, 20-22). Nowy Testament ukazuje prawdę o duchowym 

zmartwychwstaniu razem z Chrystusem jeszcze w czasie ziemskiego życia człowieka. 

Dokonuje się ono dzięki zjednoczeniu z Nim przez chrzest, wiarę i uczynki miłości (por. 

1 J 3,14). Przez jedność sakramentalną zarówno dusza jak i ciało człowieka partycypują 

w godności uwielbionego ciała Jezusa, stając się świątynią Ducha Świętego (por. KKK 

654-655)425. 

Katechizm przypomina, że zmartwychwstanie człowieka, będzie również 

dziełem Trójcy Świętej. Popiera to stwierdzenie słowami świętego Pawła: „jeżeli 

mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił 

Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą 

mieszkającego w was swego Ducha” (Rz 8, 11; por. KKK 989). Nadzieja na cielesne 

zmartwychwstanie zmarłych jest konsekwencją wiary w Boga (por. KKK 992). Sam Jezus 

mówi: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem” (J 1, 25), łącząc wiarę  

w zmartwychwstanie z własną osobą. Wierzący zjednoczeni z Chrystusem przez chrzest 

już na ziemi uczestniczą w Jego zmartwychwstaniu, szczególnie przez celebrację 

 
423 Por. Jan Pawel II. Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela. Città del Vaticano 1989. s. 217; J. 

Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 61. 
424 Por. Cz. Bartnik. Dogmatyka katolicka. dz. cyt. s. 670-673; S. Rosa. Krzyż i zmartwychwstanie. 

dz. cyt. s. 61. 
425 Por. G. Stępień. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Problem wiary i historii. dz. cyt. s. 162-

163. 
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Eucharystii, jednak by mieć udział w zmartwychwstaniu, trzeba umrzeć z Chrystusem 

(por. KKK 1005)426. 

Nowy Katechizm, skupia się też na wydarzeniu wstąpienia Jezusa do nieba, Jego 

zasiadaniu po prawicy Ojca oraz na zapowiedzi powrotu, by dokonać sądu żywych i 

umarłych. Prawdy te po raz kolejny potwierdzają chwałę Syna Bożego, który poprzez 

misterium Wcielenia stał się człowiekiem, a poprzez misterium Odkupienia stał się 

Panem czasów i historii, w którym wszystko znajdzie swoje wypełnienie427. 

 Wniebowstąpienie Jezusa jest wejściem Jego człowieczeństwa do chwały Bożej 

(por. KKK 665). Katechizm dostrzega istotną różnicę pomiędzy ukazywaniem się chwały 

Zmartwychwstałego i chwały Chrystusa wywyższonego po prawicy Ojca. Tłumaczy 

wydarzenie Wniebowstąpienia jako przejście z jednej chwały do drugiej (por. KKK 659-

660). Zauważa także ścisły związek misterium wniebowstąpienia z misterium zstąpienia 

– Wcielenia Syna Bożego, podkreślając, że tylko Ten, który wyszedł od Ojca, może do 

Niego powrócić (por. J 16, 28). Wywyższenie na krzyżu było zapowiedzią wywyższenia, 

wniebowstąpienia. Chrystus zasiadając po prawicy Ojca ma pełne uczestnictwo w mocy 

i władzy samego Boga428. Zasiadanie po prawicy Ojca oznacza, że Jezus jest Panem 

wszechświata, realizującym swe Królestwo w ludzkiej rzeczywistości. Wypełniając 

obietnicę: „a gdy zostanę nad ziemie wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 

12, 32), Syn Boży wstawia się za każdym człowiekiem, który przez Jego pośrednictwo 

pragnie nawiązać komunię życia z Bogiem (por. KKK 661-664)429. 

 W zmartwychwstaniu Jezusa, jak podkreśla Katechizm, historia osiągnęła swoje 

ostateczne wypełnienie. We wniebowstąpieniu zaś Jego człowieczeństwo, uczestniczy 

w mocy i władzy samego Boga. Chrystus, Pan wszechświata jest wszędzie, a w 

szczególny sposób jest obecny w swoim Kościele, który jest sakramentem jedności w 

wymiarze wertykalnym jak i horyzontalnym. W Jezusie, który działa w Kościele mocą 

Ducha Świętego, historia człowieka osiągnęła swoje transcendentne wypełnienie (por. 

KKK 668-669)430.  

 
426 Por. K. Kupiec. Zmartwychwstaniemy do życia wiecznego. W: W Duchu. dz. cyt. s. 106-109. 
427 Podając te dwie prawdy akcentuje eschatologiczną świadomość chrześcijan, by ożywić wiarę, 

która pozwoli z nadzieją oczekiwać powtórnego przyjścia Pana. Por. J. Królikowski. Mały. dz. cyt. s. 53-

54. 
428 Por. S. Rosa. Krzyż. dz. cyt. s. 62.  
429 Por. Cz. Bartnik. Dogmatyka. dz. cyt. s. 679-680; J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 61; K. 

Kupiec. Zmartwychwstaniemy do życia wiecznego. dz. cyt. s. 109. 
430 Por. S. Rosa. Krzyż. dz. cyt. s. 62. 
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 Chrystus, który jest Głową Kościoła jest jedynym Pośrednikiem i Najwyższym 

Kapłanem Nowego Przymierza, jednakże Jego wywyższenie i królowanie, choć obecne 

już w Kościele, nie jest jeszcze całkowicie wypełnione, bowiem na przeszkodzie stoi zło. 

Katechizm nazywa okres pomiędzy Wniebowstąpieniem a paruzją, czasem Ducha i 

świadectwa. Okres ten charakteryzuje się licznymi utrapieniami, doświadczeniem zła i 

walką z mocami ciemności (por. KKK 671-672)431.  

Zachęca także do czuwania, gdyż eschatologiczne przyjście Jezusa może 

wypełnić się w każdej chwili, choć zapowiada, że poprzedzi je ostateczna próba 

Kościoła. Próba ta dokona zachwiania wiarą, a towarzyszące jej prześladowania, 

odsłonią „tajemnicę bezbożności”, polegającą na ukazaniu światu oszustwa 

antychrysta i pseudomesjanizmu, wyrażającego się uwielbieniem siebie zamiast Boga 

(por. KKK 673-676)432.  

Katechizm wyraźnie zaznacza, że wejście Kościoła do Królestwa jest możliwe 

tylko przez ostateczną Paschę, gdyż wypełnienie Królestwa dokona się dzięki 

zwycięstwu Boga nad końcowym rozpętaniem się zła (por. Ap 20, 7-10). Przyjmie ono 

formę Sądu Ostatecznego, po „ostatnim wstrząsie kosmicznym tego świata, który 

przemija” (2 P 3, 12-13; por. KKK 679). Jezus wraz ze swoim powtórnym przyjściem 

zapowiada sąd, który nastąpi w dniu ostatecznym na mocy prawa, jakie nabył, 

umierając za ludzi na krzyżu. On nikogo nie potępia i nie odrzuca. Człowiek sam dokona 

osądu, według własnych uczynków, nie wykluczając potępienia samego siebie, jeśli 

odrzuci Ducha miłości (por. KKK 678-679)433. W dniu sądu na końcu świata, Chrystus 

dokona ostatecznego oddzielenia dobra od zła, doprowadzając do całkowitego tryumfu 

dobra i tych wszystkich, którzy w swoim życiu starali się Go naśladować. 

2.  Naśladowanie Chrystusa drogą do świętości  

 Życie duchowe człowieka prowadzi od poznania Jezusa, aż po całkowite z Nim 

zjednoczenie w miłości. Etapem pośrednim i niezwykle istotnym na drodze postępu 

duchowego jest naśladowania Chrystusa. Uważna lektura poprzedniego paragrafu, 

dotyczącego misteriów życia Jezusa, pozwala dostrzec w nich miejsce, pozostawione 

 
431 Por. Tamże. s. 62 
432 Por. G. Stępień. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Problem wiary. dz. cyt. s. 165-166. Na 

temat eschatologicznego charakteru pielgrzymującego Kościoła; G. Witaszek. Eschatologiczna 

interpretacja historii zbawienia. W: KKK – wprowadzenie. dz. cyt. s. 226-230. 
433 Por. S. Rosa. Krzyż. dz. cyt. s. 62-63. 
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na odpowiedź człowieka. Ta odpowiedź, według Katechizmu, powinna się przejawić 

bogatym życiem wiary i naśladowaniem wzoru Jezusa w życiu codziennym.  

 Naśladowanie Chrystusa, według nauczania Katechizmu, skupia się na kilku 

elementach. Pierwszy przedstawia Chrystusa jako najdoskonalszy wzór życia w Bogu, 

drugi uczy o świętości w kontekście świętości Boga i Syna Bożego i wreszcie trzeci, 

zwraca uwagę na powołanie chrześcijańskie jako wezwanie do życia z Chrystusem i 

utożsamienia się z Nim (KKK 356; 367)434.  

Wszystkie te elementy są umiejętnie wkomponowane w całość Katechizmowej nauki, 

która ukazuje swój wymiar chrystocentryczny w oparciu o historię zbawienia 

człowieka. Z tego też powodu podjęta zostanie próba przeanalizowania zagadnienia 

naśladowania Chrystusa począwszy od wskazań biblijnych podstaw tej idei. Przybliżone 

też zostanie nauczanie Katechizmu podejmujące temat Chrystusa jako wzoru 

doskonałości, by wreszcie wskazać na potrzebę naśladowania Jezusa jako zadania dla 

Jego uczniów. Katechizm chce w ten sposób pomóc człowiekowi w procesie 

kształtowania jego życia duchowego, poprzez ukazanie Wcielonego Syna Bożego jako 

wzoru, którego naśladowanie doprowadzi do wzrostu świętości człowieka. 

2.1.  Idea naśladowania Boga w Piśmie Świętym 

 Katechizm w swoim wykładzie mówi o zbawieniu człowieka, które Bóg realizuje 

w historii. Zauważa, że już samo stworzenie człowieka i ofiarowanie mu ziemi, aby na 

niej żył i ją sobie podporządkowywał (por. Rdz 1, 27-31), było wezwaniem do 

naśladowania Boga. Zaznacza, że Bóg stworzył człowieka z miłości i powołał do miłości, 

która jest wrodzonym i podstawowym powołaniem każdej osoby (por. KKK 1604). 

Zadaniem człowieka jest wiec naśladowanie Boga w realizowaniu powołania do miłości 

(por. KKK 2331). Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże ma udział w Jego 

akcie stworzenia, a także jest odpowiedzialny za harmonię życia i właściwy rozwój 

tego, co otrzymał od Boga w darze (por. Rdz 1, 28)435. 

 Kolejnym etapem idei naśladowania są przymierza, jakie Bóg zawierał ze swoim 

ludem. W wydarzeniu, poprzedzającym zawarcie przymierza z Abrahamem, Katechizm 

 
434 Katechizm przedstawia Chrystusa jako wzór osoby godnej do naśladowania. Ojciec święty 

naucza: „Chrystus, który umarł i zmartwychwstał jest zawsze obecny w swoim Kościele zwłaszcza w 

sakramentach; jest źródłem wiary, wzorem chrześcijańskiego postępowania, Nauczycielem naszej 

modlitwy”. FD 3. Por. J. Sypko. Naśladowanie Chrystusa. W: LDK. dz. cyt. s. 566; Z. Dymkowski. 

Wzory osobowe. dz. cyt. s. 88-89; S. Czerwik. Pojęcie liturgii według dokumentów reformy soborowej i 

nowego KKK. W: Misterium. dz. cyt. s. 16. 
435 Por. H. Libersat. Modlitwa. Duchowy wzrost w oparciu o KKK. Kraków 2001. s. 56. 
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akcentuje posłuszeństwo wiary patriarchy, który dla Boga, gotów był poświęcić swego 

jedynego syna. Nazywa go „ojcem wszystkich wierzących”, odnajdując w nim wzór 

naśladowania i wypełniania woli Boga w życiu człowieka (por. KKK 144-146)436. Od 

czasów Abrahama, historia zbawienia przyjmuje formę dialogu. Abraham w imieniu 

całej ludzkości rozpoczyna współpracę z Bogiem w Jego planie zbawienia człowieka. 

Będąc człowiekiem modlitwy, ciszy i czynu jest przede wszystkim człowiekiem wiernym 

Bogu (por. KKK 2570)437. To posłuszeństwo w wierze czyni Abrahama prawdziwym 

naśladowcą Boga. 

 Przykładem osoby wypełniającej ideę naśladowania Boga jest prorok Eliasz. 

Jego postawa dowodzi bliskiego związku z Bogiem, a przejawia się w naśladowaniu 

Bożej miłości i miłosierdzia. Łączy on w sobie, podobnie jak inni prorocy Starego 

Testamentu, życie miłością Boga z nauką tej miłości wobec bliźnich438. Katechizm 

akcentuje w życiu Eliasza złożenie ofiary Bogu na górze Karmel, następnie nauczanie 

wiary wdowy w Sarepcie Sydońskiej poprzez wskrzeszenie jej dziecka, a także czas 

wędrówki po pustyni i przebywania sam na sam z Bogiem. To przebywanie  

z Bogiem na pustyni jest źródłem światła i mocy dla proroków w ich naśladowaniu 

Boga (por. KKK 2581-2584).  

 Kolejny etap idei naśladowania, realizuje Mojżesz, który zarówno w aspekcie 

indywidualnym jak i wspólnotowym, stał się dla ludu wybranego, naśladowcą Boga. 

Bóg zawiera z nim przymierze na Synaju i za jego pośrednictwem daje Izraelowi swoje 

prawo (por. KKK 62). Wybranie Mojżesza nastąpiło już w Egipcie, a swą kulminację 

przeżywało podczas wędrówki przez pustynię. Jego postawa wobec Boga i ludzi 

przejawiała się w prowadzeniu Izraela za obłokiem, w którym był Bóg. Mojżesz jako 

„pośrednik” między Bogiem a ludźmi, stanowi figurę modlitwy wstawienniczej, która 

dopełni się w Jezusie Chrystusie, „Jedynym Pośredniku”, miedzy Stwórcą  

a stworzeniem (por. KKK 2574)439. 

 Ponadto, śledząc przykłady życia proroków wspomnianych przez Katechizm 

można dostrzec konieczność rozwijania postawy naśladowania Boga. Postawa ta 

przejawiała się głównie w formowaniu ludu, oczekującego nowego i wiecznego 

Przymierza (por. KKK 60; por. KKK 64). Doskonały przykład idei naśladowania w 

 
436 Por. Z. Dymkowski. Wzory. dz. cyt. s. 106-107. 
437 Por. H. Libersat. Modlitwa. Duchowy wzrost w oparciu o KKK. dz. cyt. s. 25. 
438 Por. Z. Dymkowski. Wzory. dz. cyt. s. 108. 
439 Por. H. Libersat. Modlitwa. Duchowy wzrost. dz. cyt. s. 25-26. 



JEZUS CHRYSTUS JAKO CENTRUM ŻYCIA DUCHOWEGO 

  144 
aspekcie zbliżającego się przyjścia Zbawiciela stanowi postać ostatniego z proroków 

Starego Testamentu, Jana Chrzciciela, którego zadaniem było przygotowanie „drogi” 

dla nadchodzącego Zbawiciela. Katechizm przedstawia go jako świadka Jezusa w 

przepowiadaniu, udzielaniu chrztu nawrócenia oraz w swoim męczeństwie (por. KKK 

523; 535). Zauważa, że świadectwo życia Jana Chrzciciela jest owocem wiernego 

naśladowania Boga i otwartości na działanie Ducha Świętego (por. KKK 7171; 720)440. 

Święty Jan Chrzciciel wiernie wypełnił swoje życiowe powołanie, przygotowując drogę 

dla przychodzącego Mesjasza. 

 Wśród wielu wydarzeń ziemskiego życia Jezusa, Katechizm w aspekcie 

naśladowania, wskazuje na wydarzenie chrztu w Jordanie, walkę z szatanem na pustyni 

i Kazanie na Górze. Zauważa, że Jezus przyjmując chrzest, poddaje się całkowicie woli 

Ojca. Czyniąc to z miłości staje się dla wszystkich ludzi źródłem Bożego Ducha i wzorem 

do naśladowania (por. KKK 536)441.  

Mówiąc o kuszeniu Jezusa, Katechizm akcentuje zwycięstwo Syna Bożego nad 

szatanem. Mówi jednak o samotności Jezusa na pustyni, o poście, jaki praktykował i 

pokusach szatańskich, z którym musiał się zmagać (por. KKK 538). Podkreśla motyw 

posłuszeństwa Bogu Ojcu, który jest podstawą do zrealizowania misterium Odkupienia, 

a zarazem gwarantem skuteczności naśladowania Chrystusa w życiu codziennym 

chrześcijanina (por. KKK 539-540)442. Natomiast Kazanie na Górze jest ukazaniem 

doskonałości wzoru Syna Bożego, który błogosławi ubogim w sercu i prezentuje na 

sobie aktualność i prawdziwość tego błogosławieństwa. Przykład życia Jezusa jest 

najdoskonalszym świadectwem Jego miłości do Boga i ludzi i stanowi najlepszy wzór do 

naśladowania dla tych, którzy chcą iść za Nim. 

2.2.  Chrystus wzorem doskonałości  

 Nowy Katechizm, ukazuje przede wszystkim Chrystusa jako wzór do 

naśladowania. Najpierw stwierdza, że jest On człowiekiem doskonałym, a na tej 

podstawie zaprasza do naśladowania Jego przykładu na drodze do świętości. Korzysta 

w tym miejscu z nauki Soboru Watykańskiego II, zawartej w Konstytucji duszpasterskiej 

 
440 Por. Z. Dymkowski. Wzory. dz. cyt. s. 114-115. 
441 Misteria Jezusa począwszy od Wcielenia poprzez ziemskie życie, a skończywszy na Odkupieniu, 

zostały opisane w poprzednim paragrafie. Por. J. Troska. Wizja teologiczna i etyczna człowieka w KKK. 

W: Życie w Chrystusie. Refleksje nad nauczaniem Katechizmu. dz. cyt. s. 12. 
442 Por. D. Kowalczyk. Życie. dz. cyt. s. 144; S. Pławecki. Zagadnienia teologiczno - moralne, 

ogólne w nowym KKK. HD 64 (1995) 1. s. 27; J. Wróbel. Dekalog – prawo miłości. W: KKK– 

przesłanie. dz. cyt. s. 87-95. 
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o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”. Podkreśla, że Jezus jest 

człowiekiem doskonałym, gdyż przywrócił synom Adama, Boże podobieństwo, 

utracone wskutek grzechu pierworodnego. Przez Wcielenie zjednoczył się z 

człowiekiem i wyniósł naturę ludzką do wysokiej godności dzieci Bożych. Powoduje to, 

że chrześcijanin otrzymuje łaskę Ducha Świętego, dzięki której odnawia się 

wewnętrznie, upodabniając się do Chrystusa (por. KKK 520)443. 

 Według nauczania Katechizmu, Jezus Chrystus stanowi wzór chrześcijańskiej 

doskonałości poprzez zgodność nauki, którą głosił i przykładu życia. Naśladowanie 

wzoru Syna Bożego nie dotyczy jedynie zewnętrznych czynów i pobożnych praktyk, ale 

koncentruje się na sercu człowieka, o czym mówi podczas Kazania na Górze (por. KKK 

581; por. KKK 2518).  

 Katechizm zauważa, że wygłoszone w czasie Kazania na Górze 

błogosławieństwa znajdują się w centrum Jezusowego przepowiadania. Stanowią one 

wyraz Jego miłości do człowieka i przyczyniają się do wskazania wiernym drogi życia, 

która urzeczywistnia się poprzez naśladowanie Mistrza (por. KKK 1716-1723)444. Jezus 

zapowiadając Królestwo Boże ubogim i maluczkim, ukazuje w sobie wzór cnót, którymi 

winien się odznaczać chrześcijanin dążący do świętości. Czyni to, wskazując na swe 

życie jako na przykład do naśladowania (por. KKK 544)445.  

 Ponadto Chrystus przedstawia siebie jako wzór realny do naśladowania, 

przypominając, że praktykuje On wszystkie cnoty w codzienności życia. Powoduje to, 

że idea naśladowania Chrystusa jako drogi do świętości staje się dla człowieka bliższa i 

bardziej możliwa do zrealizowania. Sam Jezus mówi o tym do swoich uczniów podczas 

Ostatniej Wieczerzy: „czy rozumiecie co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie 

Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo Nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i 

Nauczyciel, umyłem wam nogi to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. 

Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 13, 13-

15; por. KKK 447; 520)446. 

 
443 Por. KDK 22; S. Pinckaers. Życie duchowe chrześcijanina według świętego Pawła i świętego 

Tomasza z Akwinu. Poznań 1998. s. 72-77. Osoba Syna Bożego jest w centrum relacji człowieka do 

Boga Ojca. Z tego powodu życie chrześcijanina, dążącego do zjednoczenia z Chrystusem, koncentruje się 

na naśladowaniu Jezusa, aż do upodobnienia się do niego. 
444 Por. J. Bagrowicz. Godność osoby ludzkiej, szczęście, wolność. W: W Duchu. dz. cyt. s. 176 
445 Por. I. Werbiński. Realizacja ośmiu błogosławieństw drogą świętości chrześcijanina. W: 

Duchowość przełomu wieków. „Mistyka polska”. Red. S. Urbański, M. Szymula. Warszawa 2000. s. 

155-164; J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 170. 
446 Por. A. Marchetti. Zarys teologii. Część I. dz. cyt. s. 88-89. 
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 Katechizm przytaczając te słowa przypomina chrześcijaninowi o jego 

uczestnictwie w Boskiej naturze. Mówi o wielkości łaski, jaką został obdarzony oraz 

zobowiązania, by żyć odtąd jako naśladowca Chrystusa. Podkreśla, że wszyscy 

chrześcijanie, którzy przez wiarę odkryli swoją godność są wezwani, by naśladować 

Jezusa, realizując tym samym swoje powołanie do świętości. Chrześcijanin 

usprawiedliwiony w imię Syna Bożego otrzymuje Jego łaskę i dary Ducha Świętego, by 

dążyć do rozwoju życia duchowego przez życie sakramentalne i modlitwę (por. KKK 

1691-1692). Katechizm zaznacza, że w sakramentach świętych realizuje się misterium 

Odkupienia człowieka. Posiadają one charakter zarazem osobowy jak i eklezjalny. Ich 

owocem jest zjednoczenie z Chrystusem i wypływający z niego wzrost miłości 

przejawiający się w gorliwszym naśladowaniu Chrystusa poprzez dawanie 

autentycznego świadectwa życia chrześcijańskiego (por KKK 1134)447. 

 Sięgając ponownie do tekstu soborowej Konstytucji „Gaudium et spes”, podaje, 

że przez Wcielenie Jezus zjednoczył się z każdym człowiekiem, a przez 

zmartwychwstanie jest Panem, który działa w sercach ludzkich mocą Ducha. Jezus 

poprzez śmierć otworzył człowiekowi drogę zbawienia, zapraszając do kroczenia za 

Nim (por. KKK 1019). Stwierdza następnie, że fundamentem ludzkiej doskonałości jest 

nowe przykazanie miłości, które właściwie zrealizowane przyczynia się do 

przekształcania świata. Syn Boży jest Zbawicielem i Nauczycielem, który pragnie 

wskazać, w jaki sposób człowiek powinien skorzystać z daru Odkupienia (por. KKK 

521)448. Jezus, zatem zbawia człowieka, a po swoim zmartwychwstaniu, nawiązując do 

ziemskiego życia i chwalebnej śmierci, prowadzi na spotkanie z Ojcem.  

 Katechizm wielokrotnie przypomina, że naśladowanie Jezusa w Jego drodze do 

Ojca dokonuje się we wspólnocie Chrystusowego Kościoła. W części dotyczącej 

chrześcijańskiej modlitwy, podkreśla, że Jezus jest jedyną „drogą modlitwy”. 

Podpowiada, że człowiek nie powinien przywiązywać zbytniej uwagi do metody 

modlitwy, która jest tylko swego rodzaju „przewodnikiem”, ale ma postępować wraz z 

Duchem Świętym jedyną „drogą” modlitwy, którą jest Chrystus. Zaznacza, że 

najważniejsza jest tutaj postawa wewnętrzna człowieka, która powinna cechować się 

otwartością, czystością i skupieniem serca ludzkiego na Bogu (por. KKK 2707). 

 
447 Por. T. Zadykowicz. Kim jest człowiek? W: Wyznawać. dz. cyt. s. 455. 
448 Por. KDK 38 
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 Jezus jako wzór doskonałości pamięta o swoich uczniach także po swoim 

wniebowstąpieniu. W dniu Pięćdziesiątnicy zsyła na nich Ducha Świętego, udzielając im 

władzy odpuszczania grzechów. Dar ten łączy z zobowiązaniem wiernego naśladowania 

Chrystusa zarówno w życiu Apostołów, jak i ich następców. Naśladowanie to 

przejawiać się powinno w postawie ubóstwa i pokory serca w służbie Bogu i bliźnim na 

wzór Chrystusa (por. KKK 976).  

2.3.  Naśladowanie Chrystusa zadaniem Jego uczniów  

 Niezwykle istotnym darem dla postępu życia duchowego człowieka jest 

pozostawiony przez Jezusa wzór życia jako drogi do naśladowania. Jezus staje się 

centralnym miejscem odniesień, pojmowany jako wzór doskonałości. W relacji do tego 

wzoru człowiek odnajduje i realizuje swoje życiowe powołanie449.  

  Realizacja chrześcijańskiego powołania, dokonuje się przede wszystkim dzięki 

posłuszeństwu woli Ojca. Katechizm podkreśla, że Jezus zawsze wypełniał Jego wolę, 

żyjąc z Ojcem w doskonałej komunii. Stąd też płynie wezwanie do uczniów Chrystusa, 

by podobnie jak On, żyli przed obliczem Boga, dążąc do zjednoczenia z Chrystusem 

(por. KKK 1693)450. Katechizm wielokrotnie powtarza potrzebę upodobnienia się do 

Chrystusa. Podaje, że dokonuje się ono najpierw przez sakrament chrztu. Zaznacza, że 

człowiek, chcąc sakramentalnie upodobnić się do Chrystusa, powinien najpierw wejść 

w tajemnicę pokornego uniżenia i skruchy, a poprzez odrodzenie z wody i Ducha w 

Synu rozpocząć nowe życie. To upodobnienie w czasie chrztu wymaga także od 

człowieka dalszej nieustannej pracy na drodze postępu duchowego, poprzez częste, 

pobożne i uważne, uczestnictwo w życiu sakramentalnym i modlitewnym Kościoła (por. 

KKK 537; 628)451. 

 Kontynuując swą myśl o wszczepieniu w Ciało Chrystusa przez chrzest, 

Katechizm wskazuje, że naśladowanie Jezusa i dążenie do zjednoczenia z Nim 

powoduje, że chrześcijanie stają się naśladowcami Boga oraz świątynią Ducha 

Świętego, który uczy ich modlitwy do Ojca (por. Ga 4, 6) jak też pobudza do działania 

 
449 „Chrystus, nowy Adam, już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości, objawia w pełni 

człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie”. KDK 22; Z. Dymkowski. 

Wzory. dz. cyt. s. 62; S. Rosik. Czy Dekalog może być modelem chrześcijańskiej moralności? W: Życie 

w Chrystusie. dz. cyt. s. 39 i 48. 
450 Por. T. Zadykowicz. Kim jest człowiek? dz. cyt. s. 455-456; Z. Wit. Kult i modlitwa. W: KKK  

– wprowadzenie. dz. cyt. s. 139; P. Morciniec. W kim pokładamy nadzieję? Prezentacja ostatniej części 

KKK. W: Depozyt. dz. cyt. s. 85. 
451 Por. T. Drwal. We wszystkim do nas podobny. Misteria życia. W: W Duchu. dz. cyt. s. 54-55; W. 

Słomka. Chrzest jako podstawa duchowości chrześcijańskiej. dz. cyt. s. 135-139. 
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(por. Ga 5, 22-25). Dzięki podkreśleniu przykładu Jezusa i wezwaniu do naśladowania 

Go, nowy Katechizm ukazuje, że życie chrześcijańskie, od strony teologicznej, powinno 

stale odnosić się do Jezusa i Jego misterium Odkupienia. Analizowane natomiast ze 

strony odpowiedzi człowieka winno być ujmowane jako wezwanie do miłości. 

Postuluje, by nie upatrywać w miłości tylko zadania, czy przykazania, ale widzieć w niej 

zaproszenie do wspólnego życia, propozycji Boga względem człowieka. Ta właśnie 

komunia miłości jest możliwa, zdaniem Katechizmu, dzięki zbawczemu działaniu 

Chrystusa w Duchu Świętym, które uobecnia się w Kościele poprzez modlitwę i 

sakramenty (por. KKK 1694-1695)452. 

Mówiąc o Chrystusie, który jest „Drogą, Prawdą i Życiem” (J 14, 6), Katechizm 

ukazuje ważność decyzji moralnych dla życia duchowego i zbawienia człowieka, który 

jest blisko Boga wówczas, gdy potrafi kochać z Chrystusem. Naśladowanie Syna Bożego 

i podejmowanie wszystkich codziennych prac w świetle przykazania miłości jest 

najpewniejszą drogą rozwoju duchowego człowieka w jego relacji do Stwórcy453. 

 Katechizm przypomina, że w Chrystusie zmartwychwstałym historia zbawienia 

świata osiągnęła swoje ostateczne wypełnienie. On dokona ostatecznego oddzielenia 

dobra od zła i odda każdemu człowiekowi według jego uczynków. Z tego powodu 

człowiek powinien podjąć współpracę z Boża łaską, poprzez naśladowanie Chrystusa w 

swoim życiu. (por. KKK 682)454.  

 Niezwykle interesującym stwierdzeniem Katechizmu jest zauważenie, że to sam 

Chrystus wzywa człowieka, by Go naśladował na swej drodze życia. Nie czyni tego za 

pomocą fałszywej reklamy, obiecując, że wszystko będzie łatwe, proste i szybkie. 

Wręcz przeciwnie, nazywa Chrystusa centrum całego życia chrześcijańskiego, 

przygotowując człowieka do walki, której nagrodą będzie życie wieczne w Królestwie 

Ojca. Wspomina, że „pójście za Jezusem” jest tożsame z wzięciem krzyża i 

naśladowaniem Go na Jego drodze krzyżowej, uśmiercając na niej to, co oddala od 

Boga. Podaje, że tylko przez krzyż Chrystusa, człowiek może uczestniczyć w Jego 

Paschalnym Misterium. Stad troska Zbawiciela, by Jego uczniowie wzięli swój krzyż i 

 
452 Por. J. Nagórny. Wprowadzenie do części trzeciej KKK. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 438; Tenże. 

Moralność chrześcijańska – życie z Chrystusem i w Chrystusie we wspólnocie Kościoła. W: KKK – 

wprowadzenie. dz. cyt. s. 189. 
453 Katechizm korzysta w tym miejscu z przypowieści o dwóch drogach, podkreślając, że tylko droga 

Chrystusa prowadzi do życia. Por. J. Ratzinger. Wprowadzenie do KKK. W: Wprowadzenie. dz. cyt. s. 

21; Z. Dymkowski. Wzory. dz. cyt. s. 90. 
454 Por. J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 62. 
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naśladowali Go, a idąc Jego śladem mieli także udział w Jego odkupieńczej ofierze. 

Dzięki temu wspólnota Kościoła, uobecniająca Misterium Paschalne Jezusa Chrystusa 

staje się miejscem ofiary. W tej wspólnocie wierni naśladują Zbawiciela niosąc swój 

krzyż w codzienności (por. KKK 618)455. 

 Katechizm potwierdza również, że droga za Chrystusem ukierunkowana jest 

przestrzeganiem wszystkich przykazań Starego Testamentu, które nie zostały przez 

Niego zniesione, ale wypełnione. Podczas spotkania z bogatym młodzieńcem (por. Mt 

19, 16-19), Jezus podnosi „poprzeczkę” życia duchowego człowieka. Podtrzymuje 

konieczność wypełniania przykazań, ale podkreśla, że do osiągnięcia doskonałości, 

potrzeba jeszcze czegoś więcej. Jezus wymaga od swych naśladowców ubóstwa serca i 

realizacji prawa Mojżeszowego w osobie Chrystusa (por. KKK 2053)456. 

 Katechizm dostrzega bogactwo różnorodności życia duchowego człowieka. Z 

tego też powodu zamieszcza w swoim wykładzie odpowiednie wskazania do 

naśladowania Chrystusa, podczas realizowania swego życiowego powołania. 

Korzystając z nauki Soboru Watykańskiego II, szczególnie w tym miejscu z Konstytucji 

„Lumen Gentium”, podkreśla powszechne powołanie do świętości dla uczniów 

jakiegokolwiek stanu: „Wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu, powołani 

są do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałości miłości” (por. KKK 2013; 2028)457. 

Stwierdza, że miłość jest duszą świętości, do której dążenia wszyscy ludzie są powołani. 

Ta właśnie miłość jest środkiem uświęcenia człowieka (por. KKK 826). Katechizm 

akcentuje zadanie dążenia do doskonałości opierając się na słowach Jezusa: „Bądźcie, 

więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (por Mt 5, 48). Zaznacza 

też potrzebę nie tylko wyznawania wiary w Chrystusa, ale naśladowania Go w swoim 

życiu, uważając, że służba i świadectwo życia są konieczne do zbawienia (por. KKK 

1816)458. 

 Podejmując temat naśladowania Chrystusa w aspekcie służby i świadectwa, 

Katechizm zwraca się do wszystkich ludzi. Nie pomija nikogo, dostrzegając sposoby 

naśladowania Syna Bożego zarówno dla osób samotnych, małżonków, diakonów, 

 
455 Naśladowanie Chrystusa w dźwiganiu krzyża i podejmowaniu wszystkich zadań z miłością są ze 

sobą powiązane i przyczyniają się do pełniejszej realizacji przykazania miłości. Por. J. Ratzinger. 

Wprowadzenie do KKK. W: Wprowadzenie. dz. cyt. s. 21; F. Greniuk. Katechizm dla Kościoła i świata. 

W: KKK – przesłanie. dz. cyt. s. 30. 
456 Por. I. Fucek. I dieci comandamenti. W: Catechismo. dz. cyt. s. 974-975 
457 Por. KK 40; I. Werbiński. Realizacja ośmiu błogosławieństw drogą świętości chrześcijanina. W: 

Duchowość przełomu wieków. „Mistyka polska” Tom VII. dz. cyt. s. 148-149. 
458 Por. KK 42. 



JEZUS CHRYSTUS JAKO CENTRUM ŻYCIA DUCHOWEGO 

  150 
kapłanów, zakonników i dziewic konsekrowanych. Wspomina także wszystkich 

kanonizowanych, podając ich jako wzór ludzi, którzy zrealizowali swoje powołanie, 

naśladując Chrystusa w określonym sposobie życia. Każda beatyfikacja czy kanonizacja 

jest kolejnym potwierdzeniem istniejącego w Kościele powołania do świętości, której 

istotą jest miłość realizowana przez człowieka dzięki naśladowaniu Jezusa w 

codziennym życiu (por. KKK 828)459. 

 Jednocześnie też Katechizm podkreśla, że świętość Kościoła jest umacniana nie 

tylko świętością Jego Założyciela i działającego w Nim Ducha Świętego, ale także 

wzmacnia się poprzez różnego rodzaju rady, jakie Chrystus udziela niektórym ludziom, 

by w dziewictwie i celibacie niepodzielnym sercem poświęcili się całkowicie Bogu i 

służyli ludziom. Stwierdza, że w łonie Matki Kościoła znajdują się osoby, które 

dokładniej naśladują Zbawiciela, przyjmują ubóstwo, wyrzekają się własnej woli, by być 

doskonałym ponad wymogi przykazań i w coraz dokładniejszy sposób naśladować 

Chrystusa aż do upodobnienia się do Niego (por. KKK 1986; 2103)460. 

 W tym miejscu Katechizm mówi szczególnie o sposobie życia osób w stanie 

zakonnym. Należą do niego osoby, które pod natchnieniem Ducha Świętego pragną w 

doskonalszy sposób naśladować Chrystusa, dążąc do zjednoczenia z Nim. Swoim 

życiem, przez praktykę rad ewangelicznych, przyczyniają się one do pomnożenia dobra 

całego Kościoła (por. KKK 916-917)461. Do grona osób konsekrowanych Katechizm 

zalicza także dziewice, które pragnąc wiernie naśladować Chrystusa, zostają przez 

biskupa diecezjalnego, według odpowiedniego obrzędu liturgicznego, mistycznie 

poślubione Chrystusowi i włączone w służbę Kościoła (por. KKK 923)462. Katechizm 

zauważa, że rady ewangeliczne nie są dostępne tylko wybranym. W ich wielości są 

proponowane wszystkim, którzy w swoim życiu, zgodnie z powołaniem, jakie otrzymały 

 
459 Por. Z. Krzyszowski. Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski. W: S. Wyznawać. dz. cyt. 

s. 213. Katechizm przedstawia Chrystusa również jako „wzór dla kogoś”. Nie ogranicza się, więc tylko 

do wymienienia przymiotów Syna Bożego, ale również Jego wpływ na poszczególnych ludzi i kategorie 

osób; FD 3; Z. Dymkowski. Wzory. dz. cyt. s. 96; P. Bortkiewicz. Problem uzasadnienia norm moralnych 

w KKK. W: Życie w Chrystusie. dz. cyt. s. 88. 
460 Por. KK 42; Z. Dymkowski. Wzory. dz. cyt. s. 114 n. Katechizm ukazuje Jezusa jako ostateczną 

prawdę Objawienia Bożego i jego wyplenienie. Stawia, więc dla człowieka wzór do naśladowania, 

prezentując także inne staro i nowotestamentalne postacie – wzory do naśladowania. Na ich czele stawia 

Maryję – Matkę Jezusa oraz Jana Chrzciciela bezpośredniego poprzednika Chrystusa. 
461 Por. KPK. Kan. 573; KK 43. 
462 Por. KPK. Kan. 604. $ 1.  
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w darze od Boga, pragną naśladować Chrystusa, dążąc do świętości własnego stanu 

(por. KKK 915)463.  

 Podkreśla, że nie wszyscy ludzie służący Chrystusowi w Jego Kościele mogą 

wypełniać te same funkcje. Niektórzy ludzie zostają powołani do specjalnej służby dla 

wspólnoty. Mówi tutaj o kapłanach, których zadaniem jest być „ikoną” Chrystusa 

Kapłana, pełniąc posługę biskupa, prezbitera i diakona. Dokonują tego głównie w 

sprawowaniu Eucharystii, która ukazuje najpełniej sakrament Kościoła (por. KKK 1142).  

 Katechizm zauważa, że celibat jest znakiem nowego życia, które polegając na 

naśladowaniu Chrystusa w bezżeństwie i czystości, prowadzi do zjednoczenia z Bogiem 

(por. KKK 1579)464. Podaje, że przez włożenie rąk i słowa konsekracji udzielana jest 

łaska Ducha Świętego i wyciskane święte znamię, wskutek czego biskupi przejmują rolę 

samego Chrystusa. Powoduje to, że już nie tylko Go naśladują, ale także w Jego osobie 

działają (por. KKK 1558)465.  

 Z kolei dzięki sakramentowi świeceń, kapłani upodabniają się do Chrystusa 

Kapłana, by działać w zastępstwie Chrystusa Głowy. Godność kapłańska pozwala im 

uczestniczyć w posłaniu powierzonemu Apostołom, naśladując wiernie swego Mistrza i 

Nauczyciela (por. KKK 1562-1565). Święcenia uzdalniają człowieka, by mógł 

reprezentować Chrystusa w Jego szczególnej funkcji kapłańskiej, prorockiej i 

królewskiej (por. KKK 1581); Również diakonat upodobnia do Chrystusa, czyniąc 

diakona sługą wszystkich (por. KKK 1570)466. 

 Katechizm wymienia także inne sposoby naśladowania Chrystusa. Mówi o 

pustelnikach, którzy poświęcają swoje życie, by w milczeniu i umartwieniu służyć 

Kościołowi. Katechizm dostrzega w ich życiu bliskość Jezusa i naśladowanie Jego wzoru 

w milczącym przepowiadaniu. Widzi w nich naśladowców Chrystusa, którzy dążą do 

doskonałości poprzez odnajdywanie chwały Zmartwychwstałego w wewnętrznej walce 

toczonej na pustyni (por. KKK 920-921).  

Ważną role w procesie naśladowania Chrystusa odgrywają chrześcijańscy 

małżonkowie. Katechizm zauważa, że łaska sakramentu małżeństwa, której źródłem 

 
463 Por. KK 42 
464 Por. DK 16. 
465 Por. KK 21-27; W. Słomka. Sakrament kapłaństwa jako podstawa duchowości kapłańskiej. W: 

Tenże. Źródła postaw i życia. dz. cyt. s. 283-284. 
466 Por. W. Słomka. Oblicza kapłańskiej miłości. W: W: Tenże. Źródła postaw. dz. cyt. s. 313-319; 

A. Gorzandt. Celebracja misterium chrześcijańskiego. Refleksje duszpastersko-katechetyczne nad KKK. 

Część II. Lublin 2000. s. 86. 
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jest Chrystus, wpływa na udoskonalenie miłości i nierozerwalności małżonków. 

Korzystając z tej łaski w życiu codziennym względem siebie i poprzez przykład dla 

swoich dzieci, małżonkowie stają się naśladowcami Chrystusa. Ponadto, jak zaznacza 

Katechizm, sam Chrystus, pomaga chrześcijańskim małżonkom na drodze do świętości 

poprzez dar siły i wytrwałości w naśladowaniu Go i wspólnym znoszeniu swoich 

życiowych krzyży (por. KKK 1641-1642)467.  

 Stwierdzając, że uwieńczeniem miłości małżeńskiej jest zrodzenie i wychowanie 

potomstwa, Katechizm zalicza chrześcijańskich małżonków do współpracowników 

miłości Stwórcy i Zbawiciela. Uczestniczą oni zarówno w wypełnianiu Bożego nakazu, 

by czynić sobie ziemię poddaną i współdziałać w rozwoju świata, głównie przez dar 

rodzicielstwa (por. Rdz 1,28), jak również naśladują Chrystusa gdy służąc życiu 

przyczyniają się do rozwoju duchowego i moralnego swoich dzieci, stając się ich 

wychowawcami (por. KKK 1652-1653)468.  

Stawiając za wzór Świętą Rodzinę z Nazaretu, Katechizm zachęca do tworzenia z 

rodziny chrześcijańskiej „domowego Kościoła”. W nim, rodzina ma wzmacniać wiarę, 

pielęgnować miłość i otaczać troską każde powołanie do życia, szczególnie powołanie 

duchowe. Katechizm zauważa, że „domowy Kościół” ma być ostoją rodziny wobec 

wrogich jej prądów współczesnego świata. Podkreśla, że to właśnie dom rodzinny jest 

pierwszą szkołą naśladowania Chrystusa, poprzez realizację powołania do życia 

chrześcijańskiego. Zachęca rodziców do podjęcia trudu dawania prawdziwego 

świadectwa podążania za Chrystusem w życiu codziennym. Taki przykład przyczyni się 

do rozwoju miłości w rodzinie i w następnych pokoleniach (por. KKK 1655-1657; 

1666)469. 

 Katechizm nie zapomina jednak o tych, których Bóg nie obdarzył darem 

potomstwa, a także tych, którzy z różnych powodów pozostając bez ludzkiej rodziny 

żyją samotnie. Podpowiada, że bezdzietni małżonkowie mogą naśladować Chrystusa w 

miłości i otwartości na innych oraz gotowości na przyjęcie ofiary. Z kolei osoby 

 
467 Por. KK 41; KDK 48; D. Tettamanzi. Il quarto comandamento. W: Catechismo. dz. cyt. s. 1035; 

J. Wójcik. Rodzina w planie Bożym. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 600-601; W Bołoz. KKK o rodzinie. W: 

Wprowadzenie. dz. cyt. s. 115-122; S. Mojek. Będziesz miłował bliźniego. II tablica Dekalogu. W: KKK 

– przesłanie. dz. cyt. s. 114-115. 
468 Por. KDK 48 i 50; DWCH 3; FC 28; A. Kokoszka. Miłość nie jest bezwstydna. W: W Duchu. dz. 

cyt. s. 236-237; U. Buglewicz. Powołani do czystej miłości. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 613-619; Por. P. 

Pesce. Il sesto comandamento. W: Catechismo. dz. cyt. s. 1088-1093. 
469 Por. KK 10-11; KDK 52; FC 21; W. Szewczyk. Rodzina i społeczeństwo. W: W Duchu. dz. cyt. 

s. 224-226. 
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samotne, szczególnie bliskie Sercu Jezusa, mogą również w duchu błogosławieństw 

służyć Bogu i bliźnim. Nawiązując do adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris 

Consortio” zaznacza, że osoby te powinny zostać zaproszone do szczególnego udziału 

w życiu „Kościołów domowych” i wielkiej rodziny Kościoła. Papież zapewnia, że nikt nie 

jest pozbawiony rodziny na tym świecie, bowiem Kościół stanowi dom  

i rodzinę dla wszystkich. Natomiast tworzenie takiej rodziny dla samotnych, stanowi 

kolejny motyw naśladowania Chrystusa w życiu chrześcijańskim (por. KKK 1654; 

1658)470. 

 Mówiąc o różnorodności sposobów naśladowania Chrystusa, Katechizm 

zauważa pewien wspólny mianownik dla wszystkich bez względu na rodzaj powołania, 

jakim zostali przez Boga obdarzeni w Jego Kościele. Podaje, że tym co powinno łączyć 

wszystkich chrześcijan, dążących do doskonałości, to troska, by nie utracić ducha 

ewangelicznego. Zatracenie ubóstwa serca stanowi podstawową przeszkodę w 

osiągnięciu doskonałej miłości. Katechizm podkreśla, że tylko przez naśladowanie 

miłości, pokory i ubóstwa Chrystusa człowiek może dążyć do osiągnięcia świętości. 

Taka, bowiem postawa pozwoli człowiekowi korzystać z rzeczy ziemskich nie 

przywiązując się do nich, gdyż „przemija postać tego świata” (1 Kor 7, 31; por. KKK 

2545)471.  

 Katechizm apeluje także, by człowiek usiłował za wszelką cenę przyjąć Jezusa w 

swym sercu, odkrywając Jego tajemnicę i upodabniać się do Niego. Wspomina 

wielokrotnie o tej potrzebie nazywając ten proces chrystoformizacją472. Podkreśla 

także działanie Ducha Świętego, dzięki któremu człowiek może zrozumieć, przyjąć i 

zrealizować powołanie Chrystusa473. Droga każdego chrześcijanina powinna być, 

zdaniem autorów Katechizmu, mocno związana z osobą Jezusa Chrystusa. Tylko wierne 

naśladowanie Syna Bożego doprowadzi człowieka do miłości Boga i bliźniego. 

Zaznacza, że ta droga, zaproponowana przez Katechizm, jest zaproszeniem 

skierowanym dla wszystkich członków Kościoła474. 

 
470 Por. FC 85. 
471 Por. KK 42; I. Werbiński. Realizacja ośmiu błogosławieństw drogą świętości. dz. cyt. s. 149-152. 
472 Chrystoformizacja – kształtowanie w człowieku obrazu i podobieństwa do Chrystusa. (Ga 4, 19). 

Termin ten wprowadził do literatury Antoni Jozafat Nowak OFM, profesor psychologii życia 

wewnętrznego KUL. Por. T. Paszkowska. Chrystoformizajca. W: LDK. dz. cyt. s. 123-124. 
473 Por. J. Sypko. Naśladowanie Chrystusa. dz. cyt. s. 566. 
474 Por. S. Rosik. Czy Dekalog może być modelem chrześcijańskiej moralności? W: Życie w 

Chrystusie. dz. cyt. s. 48. 
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 Ważnym miejscem Katechizmowego nauczania na temat potrzeby 

naśladowania Jezusa jest Kazanie na Górze i następujące po nim Jego dalsze nauczanie 

(Mt 5, 1-20). Bazując na tej perykopie ewangelicznej, Katechizm stwierdza, że 

naśladowanie Chrystusa polega głównie na odwzorowaniu Jego postawy i 

wewnętrznych dyspozycji, zarówno w wymiarze wertykalnym, jaki horyzontalnym, a 

więc w odniesieniu do Boga jak i do bliźniego. Stanowi ono podstawę postępu  

w życiu duchowym chrześcijanina, przyczyniając się do rozwoju cnót i współpracy z 

Boża łaską. Przyczynia się także do upodobnienia do Chrystusa, które jest owocem 

działania sakramentów i łaski. Dzięki Duchowi Świętemu życie chrześcijańskie staje się 

uczestnictwem w życiu Chrystusa już na ziemi, powodując, że człowiek żyjąc na ziemi 

wznosi swoje serce do tego, co w górze, według słów Apostoła: „Jeśliście, więc razem z 

Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa 

Chrystus.” (Kol 2, 12; 3, 1; por. KKK 1002)475.  

 Akcentując powszechność powołania „pójścia za Jezusem”, Katechizm 

uwzględnia rozmaite sposoby jego realizacji476. Zaleca jednak, by każdy człowiek 

postępował za Chrystusem drogą, którą Bóg dla niego przygotował powołując go do 

istnienia. Katechizm w ten sposób nie deprecjonuje żadnego powołania, zauważając, że 

Pan Bóg dla każdego człowieka przygotował własny, niepowtarzalny scenariusz, by 

krocząc za Chrystusem osiągnął świętość.  

3.  Zjednoczenie z Chrystusem celem życia duchowego 

 Po omówieniu misteriów życia Jezusa i wskazaniu na potrzebę naśladowania 

Go, autorzy Katechizmu proponują uczynić kolejny krok na drodze życia duchowego. 

Podają, że „postęp duchowy zmierza do coraz bardziej wewnętrznego zjednoczenia z 

Chrystusem”. Zjednoczenie to dokonuje się poprzez uczestnictwo w misterium 

Chrystusa i pozwala człowiekowi uczestniczyć w misterium Trójcy Świętej (KKK 2014). 

Do tego momentu Katechizm wprowadza człowieka w zagadnienia powołania do 

świętości, wiary, liturgii oraz życia według przykazań. Dopiero w ostatniej części 

przedstawia sposób zjednoczenia z Bogiem przez modlitwę. 

 
475 Por. A. Marchetti. Zarys. Część I. dz. cyt. s. 90-91. 
476 Por. KK 41. 
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Modlitwa, która powinna być przeżywana w osobistym związku z Bogiem (por. 

KKK 2558), nie dodaje nowej rzeczywistości do misterium wiary chrześcijańskiej, ale 

dokonuje złączenia jej trzech aspektów fundamentalnych, do których należą: doktryna, 

kult przez liturgię i sakramenty oraz etyka477. 

Zagadnieniu modlitwy chrześcijańskiej autorzy Katechizmu poświęcili cały 

czwarty rozdział. Stanowi on jakby wypełnienie poprzednich jego części 478. Część 

poświęcona modlitwie składa się z dwóch działów. Pierwszy koncentruje się na 

zagadnieniach powszechnego powołania do modlitwy, tradycji i życia modlitwy, drugi 

stanowi jej analizę479. Wielu komentatorów piszących na tematy duchowe zawarte w 

Katechizmie, koncentruje się głównie na części poświeconej modlitwie480. W tej pracy 

jednak, część ta stanowić będzie podstawę do ukazania celu życia duchowego, jakim 

jest zjednoczenie z Bogiem. 

3.1.  Modlitwa drogą do zjednoczenia z Bogiem 

 Katechizmowa nauka o modlitwie chrześcijańskiej, opierając się na 

fundamencie cnót teologalnych, wyraża się poprzez rzeczywistość chrześcijańskich 

tajemnic sakramentalnych, a rozwija zachowując wierność duchowo – moralnym 

zasadom życia człowieka i jego otwartości na działanie Ducha Świętego. Nie neguje to 

wcale modlitewnego doświadczenia człowieka, pozwalając jednocześnie na 

traktowanie modlitwy jako drogi do zjednoczenia z Chrystusem. Poprzez objawienie 

tajemnicy Trójcy Świętej, Bóg objawia także nowy wymiar tajemnicy człowieka, już nie 

tylko stworzonego, ale i usynowionego w Jezusie Chrystusie481. 

 Katechizm rozpoczyna swój wykład na temat modlitwy próbując podać jej 

definicję. Przytacza w tym miejscu kilka znanych powszechnie określeń modlitwy, jako: 

„wzniesienie duszy do nieba” (święty Jan Damasceński), czy „proste spojrzenie ku 

 
477 Por. Ch. Bernard. La preghiera nella vita cristiana. W: Catechismo. dz. cyt. s. 1135. 
478 Por. J. Królikowski. Mały. dz. cyt. s. 122; P. Morciniec. W Kim pokładamy nadzieję? W: 

Depozyt wiary. dz. cyt. s. 76; J. Ratzinger. Wprowadzenie do KKK. W: Wprowadzenie. dz. cyt. s. 15. 

Część ta został dodana później. Po odmowie biskupów reprezentujących teologię wschodnią, napisał ją, 

znajdujący się w oblężonym Bejrucie J. Corbon. Analizując historię powstawania czwartego rozdziału 

Katechizmu Kościoła Katolickiego, należy powiedzieć, że pierwszy autor tej części Jean Corbon, w 

swoim projekcie skoncentrował się na komentarzu do modlitwy „Ojcze nasz”, chcąc, by ta część 

Katechizmu, była rzeczywiście modlitwą, którą by odczytywano jako modlitwę i jak na modlitwie. 

Jednakże po licznych konsultacjach, dołączono wstęp zawierający wykład o modlitwie chrześcijańskiej.  
479 Dział pierwszy „Modlitwa w życiu chrześcijańskim”, sięga do Pisma Świętego i tradycji życia 

duchowego Kościoła, dział drugi traktuje o „Modlitwie Pańskiej”. Por. M. Napieralski. O Nowym. dz. 

cyt. s. 72-73. 
480 Por. M. Chmielewski. Zagadnienie duchowości w KKK. dz. cyt. s. 5. 
481 Por. W. Słomka. Wprowadzenie do czwartej części KKK. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 667-669. 
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niebu, okrzyk wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu jak i radości” (święta Teresa 

od Dzieciątka Jezus; por. KKK 2558-2559)482. Mówi o modlitwie jako darze od Boga, 

przymierzu i komunii. Traktując o modlitwie jako darze Bożym, chce przypomnieć 

człowiekowi, pozycję pokory i wdzięczności wobec Boga. Pokora jest podstawą 

modlitwy (por. KKK 2559), która ma przyjąć prawdę o zależności człowieka wobec 

Stwórcy. W oparciu o wydarzenie spotkania Jezusa z Samarytanką (por. J 4, 1-42), 

mówi, że modlitwa jest spotkaniem Bożego i ludzkiego pragnienia, odpowiedzią wiary 

na darmową obietnicę zbawienia (por. KKK 2560-2561), powinna, więc być starannie 

pielęgnowana, gdyż w niej zawiera się tajemnica zbawienia483. 

 Szukając odpowiedzi napytanie skąd pochodzi modlitwa człowieka? Katechizm 

wyjaśnia, że zawsze modli się cały człowiek, ale w trosce o to, by modlitwa nie 

pozostała pusta, jego serce musi skupić się na Bogu (por. KKK 2563). Serce człowieka 

jest, więc ukrytym centrum modlitwy, do którego dostęp ma jedynie Duch Boży, 

stanowiąc „miejsce przymierza”. W nim dokonuje się spotkanie człowieka z Bogiem i w 

nim człowiek podejmuje decyzję dochowania wierności Bogu lub złamania przymierza. 

Modlitwa chrześcijańska jest, więc przymierzem między Bogiem a człowiekiem w 

Chrystusie484. Życie modlitwy polega na trwaniu w obecności i komunii Trójcy Świętej, 

przez chrzest święty i komunię z Chrystusem w jego Kościele. Modlitwa jest duchowym 

urzeczywistnieniem chrześcijaństwa, którego istotą jest miłość, a w którego centrum 

znajduje się zjednoczenie z Chrystusem (por. KKK 2563-2565)485. 

3.1.1.  Powszechne powołanie do modlitwy 

 Niezwykle istotnym, a przy tym, jak podkreślają komentatorzy, nowatorskim 

ujęciem katechizmowego wykładu o modlitwie, jest ukazanie jej w aspekcie powołania 

skierowanego do każdego człowieka. Bóg stwarzając człowieka, objawił się mu i jako 

pierwszy wezwał do odpowiedzi, czego wyrazem jest między innymi modlitwa. W niej 

Bóg wychodzi zawsze jako pierwszy z miłością do człowieka; zwrócenie człowieka do 

Boga jest odpowiedzią. W miarę jak Boże objawienie znajduje w człowieku właściwą i 

częstą odpowiedź, modlitwa staje się wzajemnym przyzywaniem, które Katechizm 

 
482 Por. S. Wszołek. Objawienie modlitwy. W: W Duchu. dz. cyt. s. 262. 
483 Por. J. Orkiszewski. Czym jest modlitwa? W: Wyznawać. dz. cyt. s. 671-672. 
484 Por. Tamże. s. 672-673. 
485 Por. J. Królikowski. Mały. dz. cyt. s. 123. 
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nazywa wydarzeniem Przymierza. Wydarzenie to przez słowa i czyny angażuje serce 

człowieka (por. KKK 2566-2567)486.  

 Katechizm ukazuje modlitwę jako związek człowieka z Bogiem wpisany w 

historię. Próbuje ją wyjaśnić na podstawie czynów ludzi Starego Testamentu487. 

Przyjmując zasadę omawiania modlitwy w oparciu o historię zbawienia podaje, że 

pierwszym jej źródłem jest stworzenie. Powołując ludzi do istnienia, Bóg wezwał ich 

jednocześnie do modlitwy. W Starym Testamencie, przykłady modlitwy można 

zauważyć od Abrahama (por. KKK 2568-2569)488. Modlitwę Abrahama, ukazuje 

Katechizm, podkreślając jego posłuszeństwo. Głęboka modlitwa Abrahama należąca do 

sfery wiary, wyraża się zdaniem Ch. Bernarda, początkowo w czynach wykonywanych 

w milczeniu, potem w słowach, następnie w ufności i wreszcie w całkowitym 

zawierzeniu Bogu (por. KKK 2570-2572)489. Katechizm zauważa, że tak przeżywana 

modlitwa ma moc odnowienia w człowieku Bożego podobieństwa (por. Rz 4, 16-21). 

Porównuje Abrahama, który gotów był poświęcić swego jedynego syna do Boga Ojca, 

który poświęcił własnego Syna. Modlitwa jawi się tutaj jako trwanie w harmonii ze 

współczuciem Boga, który zapowiada swoje błogosławieństwo dla Abrahama i ponawia 

je wobec Jakuba, podczas jego walki duchowej (por. KKK 2573)490. 

 Podobną głębię modlitwy można dostrzec w postawie Mojżesza. Modlitwa ta 

jest jednak figurą modlitwy wstawienniczej, która dopełni się w Chrystusie (por. KKK 

2574). Bóg powołuje Mojżesza, by podobnie jak Abrahama, włączyć w swoje 

współczucie, to znaczy w dzieło zbawienia. Mojżesz po długiej rozmowie z Bogiem, 

dostosowuje swoją wolę do woli Bożej. Dzięki temu staje się pośrednikiem między 

Bogiem a ludem wybranym (por. 2575)491. Modlitwa Mojżesza jest obrazem modlitwy 

kontemplacyjnej, stanowi umocnienie wobec trudności i pomaga w zachowaniu 

wierności w wypełnianiu swego posłannictwa; jest też wyrazem zażyłości z Bogiem, w 

wyniku, której Mojżesz wzrasta w skromności i modli się już nie tylko za siebie, ale za 

cały naród (por. KKK 2576-2577)492. 

 
486 Por. Tamże. s. 123-124; A. Läpple. W kręgu KKK. Wrocław 1999. s. 415. 
487 Por. J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 259; Z. Wit. Kult. W: KKK. Wprowadzenie. dz. cyt. s. 

142. 
488 Por. J. Królikowski. Mały. dz. cyt. s. 124. 
489 Por. Ch. Bernard. La preghiera nella vita cristiana. dz. cyt. s. 1137. 
490 Por. W. Juszczuk. Bóg wychowuje swój lud do modlitwy. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 676. 
491 Por. J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 259-260. 
492 Por. W. Juszczuk. Bóg wychowuje swój lud do modlitwy. dz. cyt. s. 680. 
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 Natomiast modlitwa ludu Bożego znajdzie swoja kontynuację najpierw w cieniu 

Przybytku Pana, a potem w świątyni. Jej nauczycielami będą kapłani i prorocy (por. KKK 

2578). Katechizm podaje przykład króla Dawida jako pasterza, który się modli za swój 

lud. Dzięki temu, że został przez Boga namaszczony, jego modlitwa jest „wiernym 

przylgnięciem do Bożej obietnicy”, zaufaniem Bogu, prawdziwemu Królowi i Panu. 

Dawid natchniony przez Ducha Świętego jest w psalmach pierwszym prorokiem 

modlitwy, która w Chrystusie znajdzie swoje wypełnienie (por. KKK 2579). Jednakże nie 

Dawid, ale jego syn Salomon wybuduje Panu Świątynię. W niej prorocy będą 

nawoływać do nawrócenia serca. Ona stanie się miejscem modlitwy i wychowania 

wiary. Katechizm podkreśla, że bezpośredni kontakt proroków z Bogiem jest źródłem 

siły i mądrości ich posłannictwa. Zauważa także szczególny rys modlitwy prorockiej 

polegający na umiejętności słuchania Boga, które często poprzedza ich modlitwę 

wstawienniczą (por. KKK 2581-2584)493. 

 Na zakończenie objawiania modlitwy starotestamentalnej Katechizm 

przechodzi do omawiania psalmów jako modlitwy zgromadzenia. Nazywa je szczytem i 

arcydziełem modlitwy Starego Testamentu. Spisane pod natchnieniem Ducha 

Świętego, podtrzymują i wyrażają zarazem modlitwę ludu Bożego, która jest 

jednocześnie modlitwą osobistą i wspólnotową. Ich celem jest zawsze oddawanie 

chwały Bogu, dlatego też były częstą modlitwą Chrystusa i do dzisiaj stanowią istotny i 

stały element modlitwy Jego Mistycznego Ciała – Kościoła (por. KKK 2585-2589; 

2597)494. 

 Omawiając modlitwę w oparciu o historię zbawienia, nowy Katechizm 

podkreśla, że objawienie modlitwy wypełniło się w Chrystusie. Zauważa, że pragnienie 

zrozumienia modlitwy Jezusa, oznacza jednocześnie zbliżanie się do Niego. Dokonuje 

się ono poprzez kontemplację Jezusa w czasie Jego modlitwy, naukę modlitwy w szkole 

Mistrza oraz poznanie sposobu, w jaki Jezus wysłuchuje modlitwy człowieka (por. KKK 

2598).  

 Rozpoczynając wykład na temat powołania do modlitwy w Nowym 

Testamencie, Katechizm zwraca uwagę na modlitwę Jezusa. Początkowo jest ona 

kształtowana w środowisku rodzinnym w Nazarecie, jednakże Katechizm dostrzega 

 
493 Por. Z. Wit. Kult i modlitwa. dz. cyt. s. 142.  
494 Por. J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 260; A. Tronina. Psalmy modlitwą Kościoła. W: HO I. 

Red. J. Misiurek, J. Popławski. Lublin 2000. s. 47; A. Szewciw, I. Werbiński. Psalmy. W: LDK. dz. cyt. 

s. 729-730. 
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także inne źródło modlitwy Syna Bożego, a mianowicie „modlitwę synowską”. Ta 

modlitwa, jakiej Ojciec oczekuje od swych dzieci, stanowi nowość modlitwy w pełni 

czasów. Wyjątkowość jej polega na tym, że Jezus przeżywa ją w Jego człowieczeństwie 

z ludźmi i dla ludzi (por. KKK 2599)495.  

 Katechizm akcentuje działanie Ducha Świętego oraz znaczenie modlitwy w życiu 

Jezusa. Wspomina o modlitwie Jezusa przed ważniejszymi wydarzeniami z Jego życia 

oraz wydarzeniami z życia Apostołów. Dostrzega w takiej postawie Jezusa pokorę i 

ufność wobec woli Ojca (por. KKK 2600). Zauważa również, że powodem pragnienia 

modlitwy wśród uczniów, jest modlitwa samego Jezusa. Podaje, że poprzez 

kontemplację i słuchanie Syna Bożego, Jego uczniowie uczą się modlitwy do Ojca. Jezus 

jest, więc centrum modlitwy, a zjednoczenie z Nim umożliwia uczestnictwo w komunii 

życia z Trójcą Świętą (por. KKK 2601). Jednakże Jezus modlił się także w ukryciu. 

Udawał się na miejsca pustynne, by tam wstawiać się za ludźmi. Katechizm akcentuje, 

że wiele słów i cudów Jezusa z czasów Jego publicznej działalności to widzialne 

przejawy Jego modlitwy w ukryciu (por. KKK 2602)496.  

 Charakterystycznym rysem modlitwy Jezusa jest dziękczynienie. Katechizm 

podaje dwie wyraźnie sformułowane modlitwy, z których każda zaczyna się 

dziękczynieniem. Dostrzega w takiej strukturze modlitwy Jezusa wyższość Dawcy nad 

darem i ogromną ufność wypływającą z miłości Ojca do Syna (por. 2603-2604)497. 

 Prawdziwą głębie synowskiej modlitwy Jezusa, można dostrzec w najbardziej 

dramatycznych momentach życia Jezusa w Ogrójcu, czy na Kalwarii. Katechizm 

podkreśla, że w Jezusowe wołanie na krzyżu: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha 

mojego” (Łk 23, 46), włączone zostały wszystkie lęki, prośby i wstawiennictwa 

ludzkości, w całej historii zbawienia. W rzeczywistości wszyscy ludzie byli obecni w 

dramacie krzyża Chrystusa. W taki sposób dokonuje się wypełnienie modlitwy w 

ekonomii stworzenia i zbawienia człowieka. Chrystus, centrum modlitwy, staje się 

Pośrednikiem, przez którego człowiek wszystkie swoje prośby i modlitwy zanosić 

będzie do Ojca (por. KKK 2605-2606)498. 

 
495 Por. Ch. Bernard. La preghiera nella vita cristiana. dz. cyt. s. 1139. 
496 Por. G. Zadrożny. Pełnia modlitwy w Jezusie. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 685. 
497 Pierwsza to podziękowanie za objawienie tajemnicy prostaczkom (Mt 11, 25-27), druga – 

dziękczynienie za wysłuchanie Jezusa przy wskrzeszaniu Łazarza (por. J 11, 41-42). Por. Z. Wit. Kult i 

modlitwa. dz. cyt. s. 143. 
498 Por. Ch. Bernard. La preghiera nella vita. dz. cyt. s. 1140. 
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 Jezus modląc się, już uczy modlitwy. Naśladując Chrystusa człowiek wkracza na 

teologalną drogę modlitwy. Jezus jest nauczycielem modlitwy, którego zadaniem jest 

przekazanie swoim uczniom możliwości nawiązania kontaktu z Ojcem. Katechizm 

podkreśla osobowy wymiar nauki modlitwy. Jezus jest nie tylko Nauczycielem, ale 

przede wszystkim Wychowawcą modlitwy. Przyjmuje człowieka z jego 

niedoskonałościami i stopniowo prowadzi do Ojca (por. KKK 2607)499. Wychowując 

uczniów do modlitwy zwraca uwagę na nawrócenie serca ludzkiego. Mówi  

o pojednaniu z bratem, miłości nieprzyjaciół, modlitwie za prześladowców. Nawrócenie 

ma charakter synowski, jeśli wypływa z głębi serca i jest zwrócone do Ojca (por. Mt 5, 

23-6, 33). Takie nawrócenie serca uczy modlitwy w wierze, która jest synowskim 

przylgnięciem do Ojca, przekraczającą sferę intelektualną i emocjonalną człowieka. 

Taką postawę umożliwia człowiekowi Chrystus, który otworzył przystęp do Ojca. 

Modlitwa nowotestamentalna wypływa z miłości synowskiej a nie niewolniczej, polega 

na zgodzie serca, by pełnić w życiu wolę Boga (por. KKK 2608-2611)500.  

Jezus przypomina uczniom, że w Nim Królestwo Boże jest blisko, zachęca ich do 

czujności oraz synowskiej śmiałości i wytrwałości (por. KKK 2621). Wskazuje jak 

powinna wyglądać ich modlitwa po Jego powrocie do Ojca; przygotowuje uczniów do 

duchowego zjednoczenia z Nim. Uczniowie po wniebowstąpieniu Chrystusa, mają w 

Jego imię modlić się do Ojca. Na tym polega nowość modlitwy w porównaniu z 

modlitwą Starego Testamentu, by kierować ją zawsze w imię Jezusa, który jest „Drogą 

Prawdą i Życiem” (J 14, 6).  

Katechizm zauważa, że skuteczność modlitwy człowieka opiera się na modlitwie 

Jezusa. Zjednoczenie modlitewne z Chrystusem powoduje, że Ojciec zsyła człowiekowi 

Ducha Świętego (por. J 14, 16-17). Taka modlitwa jest zjednoczeniem w miłości z 

Ojcem, nie tylko przez Chrystusa, ale i w Chrystusie (por. KKK 2614-2615). Jezus 

wysłuchuje także próśb człowieka, zarówno w czasie Jego ziemskiej działalności, jak i 

dzisiaj. Jego modlitwa wyraża zjednoczenie z Bogiem w miłości i stanowi wzór 

doskonałej modlitwy dla wszystkich ludzi (por. KKK 2620)501. 

 
499 Por. I. Werbiński. Wychowanie do modlitwy według KKK. W: M. Chmielewski. Oblicza 

doskonałości chrześcijańskiej. Lublin 1996. s. 96; G. Zadrożny. dz. cyt. s. 684-685. 
500 Por. G. Zadrożny. Pełnia modlitwy w Jezusie. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 686. 
501 Por. S. Wszołek. Objawienie modlitwy. dz. cyt. s. 262; J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 262; 

G. Zadrożny. Pełnia modlitwy w Jezusie. dz. cyt. s. 687. 
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 Trzymając się konsekwentnie linii ekonomii zbawienia Katechizm zauważa, że 

Kościół ma być ostatnim etapem historii zbawienia. Swe istnienie zawdzięcza Jezusowi, 

stąd przeżywanie Objawienia i zbawienia w Chrystusie jest możliwe tylko w Jego 

Kościele502. 

 Podobnie jak w Nowym Testamencie Chrystus był nauczycielem i wychowawcą 

modlitwy, tak w czasie Kościoła funkcję tę przyjmuje Duch Święty, wewnętrzny 

Nauczyciel modlitwy, wylany na uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy. Jego zadaniem jest 

nauczanie i przypominanie wszystkiego, co powiedział Jezus, a poprzez to 

wychowywanie Kościoła do modlitwy. Modlitwa ta opiera się na wierze apostolskiej, 

czerpiąc swą moc z Eucharystii (por. KKK 2623-2624). Wychowawcza rola Ducha 

Świętego w nauczaniu wspólnoty Kościoła modlitwy, prowadzi także do tworzenia 

nowych sformułowań modlitewnych próbujących wyrazić misterium Chrystusa. Formy 

opierające się na Piśmie Świętym, a w szczególności na psalmach, rozwijające się w 

tradycjach duchowych i liturgicznych, mają charakter normatywny w kształtowaniu 

modlitwy chrześcijańskiej (por. KKK 2625)503.  

Pośród rozmaitych form modlitwy Katechizm wymienia: błogosławieństwo i 

adorację, modlitwę prośby, modlitwę wstawienniczą, dziękczynną i uwielbienia. 

Błogosławieństwo jest wyrazem modlitwy, w której dokonuje się wymiana darów 

między Bogiem a człowiekiem. Bóg ze swej strony błogosławi poczynaniom człowieka, 

zaś człowiek poprzez wysławianie Bożej dobroci odpowiada na to błogosławieństwo. W 

tej wymianie, szczególną role odgrywa Duch Święty. Dzięki Niemu modlitwa człowieka 

przez Chrystusa wznosi się do Ojca, a następnie zstępuje od Ojca przez Chrystusa jako 

łaska Ducha Świętego. Modlitwa błogosławieństwa jest wyrazem radości  

i wdzięczności, jaką cały Kościół wyraża swemu Bogu za Jego dobroć i miłość (por. KKK 

2626-2627). Adoracja, według nauczania Katechizmu, jest właściwą postawą, jaką 

winien przyjąć człowiek wobec swego Stwórcy. Wysławianie Boga poprzez adorację 

jest uniżeniem ducha i pełnym czci milczeniem przed Bogiem. Jej podstawowym 

owocem jest pokora i modlitewna ufność (por. KKK 2628)504.  

 
502 Por. M. Rusecki. J. Mastaj. Eklezjotwórczy wymiar modlitwy w świetle KKK W: HO II. Red. J. 

Misiurek. J. Popławski. Lublin 2001. s. 115-117; K. Czermak. Modlitwa Kościoła. W: W Duchu. dz. cyt. 

267-268. 
503 Por. I. Werbiński. Wychowanie do modlitwy według KKK. dz. cyt. s. 97-98; J. Charytański. 

Katechizm. dz. cyt. s. 263. Por. Z. Wit. Kult. dz. cyt. s. 144. 
504 Por. Tamże. s. 263-264; B. Nadtoczy. Modlitwa Kościoła. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 691. 
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 Modlitwa prośby jest powrotem do Ojca (por KKK 2629). Wypływa ona  

z samoświadomości człowieka, który uznając swoją ograniczoność kieruje się ku temu, 

co nieskończone, doświadczając przy tym swojej słabości. Nie stanowi już skargi, jak to 

miało miejsce w Starym Testamencie, ale wzmocniona nadzieją jest darem Ducha 

Świętego (por. Rz 8, 26; por. KKK 2630)505. Katechizm podkreśla, że prośba o 

przebaczenie powinna poprzedzać modlitwę właściwą. Tak skierowana prośba stawia 

człowieka w postawie pokory wobec Boga. Na tej podstawie człowiek może dopiero 

właściwie współpracować z Bogiem, przygotowując się do przyjścia Jego Królestwa 

(por. KKK 2631-2633)506.  

 Modlitwa wstawiennicza, jest formą modlitwy prośby, która swe źródło 

znajduje w Chrystusie – Jedynym Pośredniku Nowego Przymierza. Człowiek poprzez 

modlitwę wstawienniczą uczestniczy we wstawiennictwie Jezusa, który nieustannie 

modli się za ludzi. Takie wstawiennictwo, według Katechizmu stanowi wyraz komunii 

świętych, a jego cechą charakterystyczną jest nieskończoność (por. KKK 2634-2636)507.  

Modlitwa dziękczynienia stanowi formę odpowiedzi człowieka na udzielone mu 

przez Boga dary. Katechizm zauważa, że dziękczynienie członków Kościoła 

Chrystusowego partycypuje w dziękczynieniu samego Chrystusa, a przedmiotem 

dziękczynienia mogą być wszelakie wydarzenia i potrzeby człowieka (por. KKK 2637-

2638)508. 

 Inną formą modlitwy wspólnoty Kościoła, wymienioną w Katechizmie jest 

modlitwa uwielbienia. Podczas niej człowiek skupia swą uwagę na Bogu. Jej 

przedmiotem nie są już problemy człowieka, jego wstawiennictwo, czy nawet 

dziękczynienie. Modlitwa uwielbienia przekracza modlitwę dziękczynienia, gdyż jest 

jakby bezinteresownym oddaniem Bogu należnej Mu chwały. W tym celu w modlitwie 

uwielbienia Duch Święty łączy się z duchem człowieka, zespalając i zanosząc wszystkie 

formy modlitwy do Boga (por. KKK 2639)509. Najdoskonalszą, „świętą ofiarą 

uwielbienia”, zawierającą i wyrażającą wszystkie formy modlitwy jest według 

Katechizmu Eucharystia (por. KKK 2643). 

 
505 Por. M. Napieralski. O Nowym. dz. cyt. s. 73-74. 
506 Por. B. Nadtoczy. Modlitwa Kościoła. dz. cyt. s. 692. 
507 Por. Z. Wit. Kult. dz. cyt. s. 145. 
508Por. J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 265; J. Grześkowiak, W. Słomka. Dziękczynienie. W: 

EK IV. Red. R. Łukaszczyk. Lublin 1995. Kol. 615. 
509 Por. J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 265; A. Sobczyk. Modlitwa uwielbienia według 

Katechizmu Kościoła Katolickiego. W: HO V. Red. J. Misiurek, J. Popławski, K. Burski. Lublin 2004. s. 

157-174. 
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3.1.2.  Tradycja modlitwy 

 Po przeanalizowaniu powszechnego powołania do modlitwy w Starym i Nowym 

Testamencie oraz w czasach Kościoła, Katechizm przybliża czytelnikowi zagadnienie 

tradycji modlitwy. Wskazuje na źródła modlitwy, jej drogę i przewodników 

prowadzących do komunii życia z Bogiem510.  

 Rozdział poświecony zagadnieniu tradycji modlitwy ma wielkie znaczenie 

teologiczne i eklezjalne. Katechizm wskazuje w nim na potrzebę nauki modlitwy pod 

kierownictwem Ducha Świętego poprzez świętą Tradycję, która jest żywym przekazem 

modlitwy wspólnoty Kościoła (por. KKK 2650). W ten sposób człowiek zmierza do 

wewnętrznego życia z Trójcą Świętą i komunii z Matką Bożą korzystając z 

doświadczenia przewodników modlitwy511. Katechizm, podkreśla, że tradycja modlitwy 

wywodzi się od Apostołów, a rozwija się dzięki asystencji Ducha Świętego, który 

pomaga w lepszym zrozumieniu tajemnicy modlitwy, kontemplacji, studium i 

rozważaniu jej w sercu (por. Łk 2, 19. 51). Przyczynia się do tego także doświadczenie 

prawd życia duchowego i nauczanie Kościoła, wiernego charyzmatowi Założyciela (por. 

KKK 2651)512. 

 Nowy Katechizm wymienia cztery źródła modlitwy, zaliczając do nich: Słowo 

Boże, liturgię Kościoła, cnoty teologalne i doświadczenie codzienności513. Zachęca do 

czytania Pisma Świętego, by jak zalecają mistrzowie życia duchowego, lepiej poznać 

Chrystusa i nawiązać z Nim rozmowę przez modlitwę, towarzyszącą lekturze (por. KKK 

2653-2654)514. Dokonuje porównania między sercem modlącego się człowieka, a 

ołtarzem. Wyjaśnia to, ukazując, że posłanie Chrystusa i Ducha Świętego, które 

aktualizuje się w liturgii Kościoła, znajduje swoje przedłużenie w modlącym się sercu. 

Bóg przez liturgię wzywa człowieka do dialogu. Liturgia jest, więc źródłem modlitwy 

człowieka, który w Słowie Bożym znajduje światło dla umysłu i pokarm dla duszy, 

rozpoznając Boga w sakramentalnych znakach (por. KKK 2655)515.  

 Kolejnym źródłem modlitwy, według Katechizmu, są cnoty teologalne. Z punktu 

widzenia sumienia wierzącego, są one jakby instrumentami, które pozwalają formować 

 
510 Por. Ch. Bernard. La preghiera. dz. cyt. s. 1143. 
511 Por. J. Królikowski. Mały. dz. cyt. s. 126. 
512 Por. KO 8. 
513 Zarówno Słowo Boże, jak i liturgia oraz cnoty teologalne zostały szerzej omówione w różnych 

częściach tej książki. W tym miejscu, zgodnie z programem nauczania Katechizmu, zostaną przybliżone 

jako źródła modlitwy. 
514 Por. R. Muszyński. Źródła modlitwy. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 697-698. 
515 Por. Tamże. s. 698-699. 
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wewnętrznie chrześcijańską modlitwę. Stanowią również fundamentalny czynnik, 

wpływający na doświadczenie duchowe człowieka516. Pomaga w tym Duch Święty, 

kształtujący w człowieku modlitwę w nadziei. Również modlitwa Kościoła i modlitwa 

osobista każdego człowieka, przyczyniają się do wzrostu nadziei w wierzącym, a jak 

uczy święty Paweł: „nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość rozlana jest w sercach 

naszych przez Ducha Świętego” (Rz 5, 5). Modlitwa czerpie z miłości, powodując wzrost 

wiary i nadziei w życiu człowieka, prowadząc go do szczytu miłosnego zjednoczenia z 

Bogiem (por. KKK 2656-2658)517. 

 Autorzy Katechizmu wśród źródeł modlitwy umieścili również doświadczenie 

codzienności człowieka. Podkreślają, że są w życiu człowieka chwile, kiedy uczy się 

modlitwy przez czytanie Słowa Bożego czy partycypację w obrzędach liturgicznych, ale 

Duch Święty towarzyszy także człowiekowi w wydarzeniach codzienności. Chodzi o 

wyrobienie takiego duchowego usposobienia w człowieku, by każdą chwilę życia i 

każde wydarzenie przeżywać jako spotkanie z Chrystusem, będące zapowiedzią 

zjednoczenia z Nim w Królestwie Ojca (por. KKK 2659)518. Katechizm zauważa jednak, 

że nie wystarczy modlić się pośród wydarzeń codzienności. Słuszną i dobrą modlitwę 

cechuje także przenikanie modlitwą codziennych treści i sytuacji (por. KKK 2660). 

Wtedy dopiero wydarzenia codzienności mogą stać się w pełni źródłem modlitwy 

chrześcijańskiej. Wskazuje w tym celu drogę i świadków życia modlitwy, których 

nazywa przewodnikami modlitwy. 

 Chrystocentryzm modlitwy chrześcijańskiej przebija również w wykładzie na 

temat drogi modlitwy. Katechizm odwołuje się do poszczególnych osób Trójcy Świętej, 

ale zarazem podkreśla, że właściwą i jedyną drogą modlitwy chrześcijańskiej jest 

Chrystus. Niezależnie od sposobu modlitwy, dostęp do Ojca jest możliwy dla 

modlącego, tylko przez Jezusa. Na drodze Jego człowieczeństwa, Duch Święty uczy 

modlitwy do Ojca (por. KKK 2664)519.  

Wykład na temat drogi modlitwy rozpoczyna, odnosząc się do Kościoła, który 

proponując wiernym określony język modlitwy, ma czuwać, rozeznawać i wyjaśniać 

znaczenie dróg modlitwy zawsze w odniesieniu do Jezusa. Pomoże to człowiekowi 

bezpiecznie podążać drogą modlitwy, aż do zjednoczenia z Chrystusem. (por. KKK 

 
516 Por. Ch. Bernard. La preghiera. dz. cyt. s. 1144. 
517 Por. R. Muszyński. Źródła modlitwy. dz. cyt. s. 699-700. 
518 Por. J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 268. 
519 Por. K. Czermak. Modlitwa Kościoła. dz. cyt. s. 268-269. 
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2663)520. Prowadzi do tego modlitwa Kościoła wzbogacona Bożym słowem i celebracją 

liturgiczną. Nawet wtedy, gdy jest skierowana do Ojca, zawiera jednak formy 

odniesione do Jezusa (por. KKK 2665). Słowo Boże dzięki tajemnicy Wcielenie pozwala 

wzywać Syna Bożego, czyniąc to wzywanie modlitwą. W tym miejscu ukazuje, jak to 

wezwanie zostało rozwinięte w tradycji modlitwy na Wschodzie i na Zachodzie, cytując 

wezwanie mnichów z Synaju, z Syrii, z Góry Athos: „Panie Jezu Chryste, Synu Boży, 

zmiłuj się nad nami grzesznymi”. Przyczynia się ono do uwrażliwienia serca wobec 

ludzkiej nędzy i na Boże miłosierdzie521.  

 Katechizm w dalszej części swego nauczania zmienia nieco strukturę wykładu o 

modlitwie, koncentrując się na wychowaniu do niej. Czyni to, akcentując wzywanie 

świętego imienia Jezus, jako skuteczny sposób prowadzący do modlitwy nieustannej. 

Powtarzanie imienia Jezus, nie powoduje rozproszenia, kiedy jest wymawiane ze 

skupieniem i pokorą serca, ale poprzez ponawianie go, pośród różnych czynności 

życiowych, przyczynia się do wzrostu miłości Boga i przemienienia działania człowieka 

w Chrystusie.  

Podobną czcią jak imię Jezusa, otaczane jest w Kościele Jego Najświętsze Serce. 

Katechizm zachęca do adoracji Serca Jezusowego, przebitego z miłości do ludzi i 

rozważanie męki Chrystusa, która stanowi doskonałą drogę modlitwy. Ukazuje w tym 

miejscu, duchowość pasyjną jako drogę prowadząca do zjednoczenia z Chrystusem, 

akcentując znaczenie wzywania i rozważania imienia Jezus oraz adoracji Serca Jezusa i 

rozważania Jego drogi i śmierci krzyżowej (por. KKK 2666-2669)522. 

 Zauważa, że człowiek na swej drodze życia modlitwy potrzebuje Nauczyciela. 

Funkcję tę pełni Duch Święty, dzięki któremu człowiek może nazywać Jezusa swoim 

Panem. (por. 1 Kor 12, 3). Rola Ducha Świętego w modlitwie polega na wprowadzeniu 

człowieka do modlitwy poprzez łaskę uprzedzającą. Celem Jego działania jest 

doprowadzenie człowieka do zjednoczenia z Chrystusem. Powoduje to, że 

postępowanie na drodze modlitwy chrześcijańskiej jest przede wszystkim dziełem 

Chrystusa, który przez dar Ducha Świętego modli się w człowieku. Działanie człowieka 

powinno skupić się na współpracy z łaską Ducha Świętego, przejawiającej się w życiu  

 
520 Por. M. Gołąb. Droga modlitwy. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 703. 
521 Katechizm podaje, że wezwanie to jest połączeniem hymnu chrystologicznego świętego Pawła, 

znajdującego się w liście do Filipian (Flp 2, 6-11), z błaganiem celnika i żebraków o przejrzenie (Mk 10, 

46-52; Łk 18, 13). Por. Z. Pałubska. Modlitwa Jezusowa. W: LDK. dz. cyt. s. 549-550. 
522 Por. L. Zorzi. Il Sacro Cuore. Una spiritualità da riscoprire. Milano 2002. s. 20-24; J. 

Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 269-270; H. Libersat. Modlitwa. Duchowy wzrost. dz. cyt. s. 36-37. 
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i częstej modlitwie do Ducha Świętego, zwłaszcza na początku i końcu każdej 

wykonywanej czynności (por. KKK 2670)523.  

 Katechizm podaje także formy modlitw do Ducha Świętego skierowane albo do 

Ojca przez Syna (Łk 11, 13), lub też bezpośrednio (por. KKK 2671). Zwracając uwagę na 

konieczność takiej modlitwy, dostrzega wielość dróg w modlitwie, podkreślając jednak, 

że to Duch Święty jest wewnętrznym nauczycielem modlitwy chrześcijańskiej, 

działającym we wszystkich i ze wszystkimi. Dzięki współpracy człowieka z Duchem 

Świętym, modlitwa chrześcijańska staje się modlitwą w Kościele, który staje się 

„przestrzenią” modlitwy dostosowanej do potrzeb konkretnego człowieka (por. KKK 

2672)524.  

 Katechizm zauważa, że w modlitwie Duch Święty dokonuje zjednoczenia 

człowieka z Osobą Syna Bożego w Jego człowieczeństwie. Powoduje to, że przez 

Chrystusa i w Chrystusie modlitwa chrześcijanina staje się modlitwą synowską, 

doprowadzając człowieka do komunii z Matką Jezusa. Podkreśla, że komunia z Maryją 

– Matką Syna Bożego jest ważnym elementem wewnętrznym drogi modlitwy 

człowieka. Maryja jest także Matką wszystkich ludzi i ukierunkowuje modlitwę 

człowieka na swego Syna Jezusa. Katechizm podaje przykład tego ukierunkowywania, 

analizując modlitwę „Zdrowaś Maryjo”. W modlitwie tej Maryja nie przesłania swego 

Syna, ale wskazuje ludziom drogę, współpracując z Duchem Świętym. Kościół  

w modlitwach do Maryi realizuje dwa podstawowe dążenia. Pierwszym jest 

uwielbienie Boga za wszystkie dzieła, jakie w Niej, dla Niej i przez Nią dla człowieka 

uczynił, drugie natomiast powierza Jej prośby i uwielbienia wszystkich ludzi, licząc na 

Jej Matczyne wstawiennictwo (por. KKK 2673-2679)525. 

 Na drodze modlitwy człowieka oprócz nauczyciela wewnętrznego, którym jest 

Duch Święty, spotyka się również nauczycieli zewnętrznych, których Katechizm nazywa 

przewodnikami modlitwy. Należą do nich w pierwszym rzędzie rodzice, wychowawcy, 

kapłani, zakonnicy, rozmaite szkoły modlitwy. Stanowią oni konstytutywny składnik 

drogi modlitwy chrześcijańskiej, który połączony z czynnikiem wewnętrznym w sercu 

 
523 Por. M. Gołąb. Droga modlitwy. dz. cyt. s. 705.  
524 Por. Ch. Bernard. La preghiera. dz. cyt. s. 1145.  
525 Por. J. Królikowski. Mały. dz. cyt. s. 127. Szerzej na temat modlitwy Zdrowaś Maryjo; A. 

Sobczyk. Chrystologiczno – maryjny sens modlitwy Zdrowaś Maryjo według KKK. W: HO. IV. Red. J. 

Misiurek. J. Popławski. K. Burski. Lublin 2003. s. 325-333; Z. Zimowski. W modlitewnej komunii ze 

Świętą Matką Boga „Zdrowaś Maryjo”. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 740-746; Tenże. Modlitwa Maryi 

Dziewicy „Wielbi dusza moja Pana”. W: Tamże. s. 748-753. 
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człowieka przyczynia się do autentycznego życia modlitwy chrześcijańskiej w 

codzienności526. 

 Katechizm wymienia przewodników modlitwy, którzy już nie żyją na tym 

świecie nazywając ich świadkami oraz żywych, których określa sługami. Mówiąc o 

pierwszej grupie świadków, których Kościół wyniósł na ołtarze lub odeszli w opinii 

świętości, zwraca uwagę na ich podwójne przewodnictwo w modlitwie. Po pierwsze 

uczą oni modlitwy poprzez przykład swego życia oraz pisma, które pozostawili dla 

pożytku następnych pokoleń. Śledząc ich życiorysy i teksty duchowe, można zauważyć 

ich sposób modlitwy i jej miejsce w życiu. Po drugie, dzięki komunii świętych człowiek 

może liczyć na ich wstawiennictwo na drogach ziemskiego życia, a szczególnie drodze 

modlitwy. Ponadto w komunii świętych rozwinęły się rozmaite duchowości. Zauważa, 

że różne duchowości chrześcijańskie wpływają na określone środowiska i historię, 

dokonując przemiany w ludzkich sercach i umysłach (por. KKK 2683 – 2684)527.  

 Wśród sług modlitwy, Katechizm wymienia na pierwszym miejscu 

chrześcijańską, czyli zbudowaną na sakramencie małżeństwa, rodzinę. Stanowi ona 

pierwsze miejsce wychowania do modlitwy. Porównuje sposób wychowania w rodzinie 

do stylu wychowawczego w Kościele, nazywając rodzinę chrześcijańską „domowym 

Kościołem”. Akcentuje w nim naukę modlitwy dla dzieci oraz wytrwałość i 

systematyczność na modlitwie (por. KKK 2685)528. Do pozostałych pomocników na 

drodze modlitwy Katechizm zalicza kapłanów, którzy powinni prowadzić ludzi do źródeł 

modlitwy oraz zakonników, którzy poświęcili swoje życie modlitwie, a których postawa 

powinna być inspiracją dla kontemplacji i życia duchowego w Kościele (por. KKK 2687-

2688).  

Sporo miejsca poświęca Katechizm wychowawczej roli katechezy jako 

pogłębienia modlitwy, wiary i właściwego ukierunkowania, panującej często w 

rodzinach tak zwanej pobożności ludowej. Nauczanie religii ma przyczynić się do 

pobudzenia i rozwoju wśród uczniów ducha modlitwy. Mają w tym dopomóc także 

rozmaite grupy modlitewne, będące znakiem jej odnowy w Kościele, czerpiąc z 

 
526 Por. J. Królikowski. Mały. dz. cyt. s 127. 
527 Por. J. Nawrot. Wychowanie do modlitwy. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 710-711. 
528 Por. I. Werbiński. Wychowanie do modlitwy. dz. cyt. s. 100. 
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autentycznych źródeł modlitwy i nie burząc jedności modlitewnej wspólnoty Kościoła 

(por. KKK 2688-2689)529.  

 Mówiąc o przewodnikach i sługach modlitwy Katechizm, zwraca również uwagę 

na szczególne dary Ducha Świętego, akcentując posługę kierownictwa duchowego. 

Powinno ono polegając na ukazywać drogi modlitwy, którą praktykuje Kościół w czasie 

swej ziemskiej pielgrzymki. Kierownictwo duchowe, ma towarzyszyć człowiekowi w 

odkrywaniu i realizacji zbawienia530. Katechizm podejmuje też temat miejsca, które 

sprzyjałoby modlitwie, stwierdzając, że gdy chodzi o sprawowanie liturgii i adorację 

Najświętszego Sakramentu takim miejscem jest Kościół. Nie wyklucza jednak innych 

miejsc i czasu, służących osobistej modlitwie, wymieniając domowe oratoria, klasztory i 

sanktuaria pielgrzymkowe (por. KKK 2690; 2696)531. 

3.1.3. Życie modlitwy 

Człowiek, dążący do zjednoczenia z Chrystusem powinien starać się przepoić 

modlitwą całe swoje życie. Katechizm podaje, że „modlitwa jest życiem nowego serca” 

(KKK 2697). To serce zostało odnowione w Chrystusie mocą Ducha Świętego, dlatego 

powinno być nieustannie ożywiane przez modlitwę, która jest także pamięcią o Bogu. 

Nowy Katechizm proponuje pewien rytm modlitwy, który pomoże realizować modlitwę 

nieustanną. Zauważa, że podobnie jak ludzkie życie ma swój rytm, tak też powinna go 

mieć modlitwa. Porównuje rytm modlitwy do oddechu i bicia serca. (por. KKK 2697-

2698)532.  

W sposób niezwykle dojrzały podchodzi do sprawy rozwoju życia duchowego. 

Naucza, że każdy człowiek prowadzony jest przez Boga zgodnie z Bożymi planami. 

Podkreśla jednak, że centralnym punktem modlitwy osobistej, stanowiącej odpowiedź 

człowieka na Boże wezwanie jest skupienie serca. Polega ono na koncentracji słów i 

całej postawy człowieka w obecności Boga. Przejawia się ono we wszystkich trzech 

 
529 Por. Tamże. s. 100-101; J. Nawrot. Wychowanie do modlitwy. dz. cyt. s. 711-712. 
530 Katechizm nie poświęca wiele miejsca temu zagadnieniu pozostawiając to zadanie katechizmom 

lokalnym lub innym opracowaniom. Naucza jedynie, że kierownictwo duchowe może być indywidualne, 

gdy konkretna osoba, towarzyszy innej na jej drodze modlitwy lub pojmowane w sensie historycznym, 

jako pójście za metodami i wzorcami modlitwy ukazanymi przez świętych w historii. Por. K. Czermak. 

Modlitwa Kościoła. dz. cyt. s. 269. 
531 Por. Z. Wit. Kult. dz. cyt. s. 146. 
532 Katechizm wymienia modlitwę poranna i wieczorną, przed i po posiłkach, liturgię godzin oraz 

niedzielną i świąteczną Eucharystię Por. I. Werbiński. Wychowanie. dz. cyt. s. 102; J. Charytański. 

Katechizm. dz. cyt. s. 275. 
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formach życia modlitwy, w modlitwie ustnej, rozmyślaniu i kontemplacji (por. KKK 

2699)533.  

 Pierwszą z omawianych przez Katechizm form modlitwy jest modlitwa ustna. 

Nie wyszczególnia w niej modlitwy liturgicznej, wspólnotowej i indywidualnej. Skupia 

raczej uwagę na wskazaniu jej istotnej roli w życiu modlitwy chrześcijanina. Zauważa, 

że jest ona niezbędnym elementem życia duchowego. Korzystał z niej sam Chrystus. 

Dzięki niej ludzkie uczucia i myśli nabierają kształtu. Kiedy prowadzi człowieka do 

bliższego kontaktu z Bogiem, wówczas stanowi pierwszy stopień modlitwy 

kontemplacyjnej. Podkreśla jednak, że nie same słowa stanowią o istocie modlitwy 

ustnej, ale obecność serca w tym, do kogo człowiek na modlitwie się zwraca. Modlitwa 

ustna nie może być tylko modlitwą zewnętrzną. Zaleca połączenie zmysłów z modlitwą 

wewnętrzną, na wzór jedności duchowo – cielesnej w człowieku. Połączenie 

wewnętrznych treści z zewnętrzną formą jej przekazu, zwiększa błagalną moc 

modlitwy. Takiej modlitwy oczekuje Bóg w postaci hołdu, składanego w zewnętrznym 

wyrazie poprzez modlitwę wznoszącą się z głębi duszy (por. KKK 2700-2704)534.  

 W dalszej części wykładu Katechizm omawia rozmyślanie, które polega na 

poszukiwaniu. Angażuje całego człowieka, który skupiając się nad wybranym tekstem, 

stawia pytania i szuka odpowiedzi w sercu (por. KKK 2705)535. Przedmiotem 

rozmyślania może być Bóg, Jego słowa lub czyny, a także Kościół i człowiek ze swoimi 

codziennymi troskami. Katechizm dostrzega drugorzędne znaczenie metody 

rozmyślania, skupiając się głównie na podążaniu za Chrystusem, dzięki łasce Ducha 

Świętego (por. KKK 2707)536.  

 Według nauki Katechizmu rozmyślanie pobudza wyższe władze duszy, to jest 

rozum, wolę i serce, przyczyniając się do wzmocnienia cnót teologalnych, a w 

konsekwencji do ściślejszego zjednoczenia z Chrystusem. Pociąga to za sobą także 

zmiany w sposobie postępowania, w którym w zależności od stopnia pokory i wiary, 

 
533 Por. Ch. Bernard. La preghiera. dz. cyt. s. 1148; M. Chmielewski. Wybrane metody modlitwy 

myślnej. W: HO I. dz. cyt. s. 319-320; Tenże. Sto jeden pytań o życie duchowe. dz. cyt. s. 66-67. 
534 Katechizm, traktując o modlitwie ustnej przypisuje jej podstawową rolę na drodze życia 

modlitwy chrześcijańskiej, ponieważ potrafi ona w sposób zewnętrzny ukazać wewnętrzne głębie 

ludzkiego serca. Por. R. Stafin. Życie modlitwy. W: W Duchu. dz. cyt. s. 272-273; W. Zyzak. Sztuka 

modlitwy. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 717; W. Słomka. Medytacja chrześcijańska. W: HO II. Red. J. 

Misiurek, J. Popławski. Lublin 2001. s. 23-35; I. Werbiński. Medytacja jako droga uświęcenia człowieka. 

W: Tamże. s. 183-196; W. Seremak. Praktyka codziennej medytacji. W: Tamże. s. 197-209; S. Zarzycki. 

Medytacja. W: LDK. dz. cyt. s. 501-513. 
535 Por. M. Chmielewski. Wybrane metody modlitwy. dz. cyt. s. 320; J. Charytański. Katechizm. dz. 

cyt. s. 276.  
536 Por. W. Zyzak. Sztuka modlitwy. dz. cyt. s. 718-719. 
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uwidaczniają się dążenia naśladowania Chrystusa w życiu codziennym537. Do 

najlepszych treści rozmyślania należą, zdaniem Katechizmu, misteria Chrystusa 

rozważane w modlitwie różańcowej lub w lectio divina. Konsekwentne i systematyczne 

rozważanie tych prawd przyczynia się do postępu duchowego, prowadząc do 

zjednoczenia z Chrystusem (por. KKK 2706 i 2708). 

 Sporo miejsca poświęca Katechizm zagadnieniu kontemplacji. Nie dokonuje 

systematycznego wykładu na jej temat w Starym i Nowym Testamencie, ani 

kontemplacji Boga w chwale niebieskiej, gdyż te zagadnienia przejawiają się w całym 

jego wykładzie. Próbuje przybliżyć, czym ona jest, jak wygląda jej proces i jakie są jej 

skutki dla życia duchowego chrześcijanina. Czyni to posługując się określeniem świętej 

Teresy od Jezusa, która nazwała kontemplację myślną, „głębokim związkiem przyjaźni, 

w którym rozmawiamy sam na sam z Bogiem, w przekonaniu, że On nas kocha” (por. 

KKK 2709)538. 

 Mówiąc o kontemplacji Katechizm, wskazuje na jej sakramentalną i teologalną 

podstawę. Łaska powołania do kontemplacji zostaje udzielona człowiekowi podczas 

chrztu. (por. KKK 1216). Uczestnictwo w życiu Trójcy Osób Boskich dokonuje się 

wskutek rozwoju życia duchowego, czyli wzrostu cnót teologalnych, aż po zjednoczenie 

z Chrystusem w chwale nieba (por. KKK 1821). Praktyka kontemplacji jest powiązana ze 

stałym wysiłkiem oczyszczania serca od nieuporządkowanych przywiązań poprzez 

ascezę, umartwienia i realizację miłości bliźniego (por. KKK 2518; por. KKK 2015). 

Podaje trzy fazy modlitwy kontemplacyjnej, modlitwę ustną, medytację oraz modlitwę 

wewnętrzną (por. KKK 2704-2709). Początkowo modlitwa wewnętrzna jest 

ukierunkowana na jakąś treść, z czasem przemienia się w autentyczną postawę trwania 

 
537 Por. J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 276. 
538 Por. Teresa od Jezusa. Księga życia. W: Tejże. Dzieła. Tom I. Kraków 1997. Rozdział 8. Punkt 5. 

s. 174. Święta Teresa mówi w tym miejscu o modlitwie wewnętrznej. Najprawdopodobniej chodzi jej o 

rozmyślanie, modlitwę myślną. Natomiast Katechizm tłumaczy to jako kontemplacja myślna. 

Tłumaczenie to wpływa na zniekształcenie pojęcia kontemplacji, która w klasycznym rozumieniu 

przekracza dyskursywno – wyobrażeniowy sposób modlitwy por. Jan od Krzyża. Żywy płomień miłości. 

III. 31-32. W: Tenże. Dzieła. Kraków 1998. s. 772-773. Fakt ten jest o tyle niebezpieczny dla pojęcia 

właściwej formy modlitwy, że zaciera granicę między rozmyślaniem a kontemplacją. Ksiądz Stanisław 

Zarzycki, dopatruje się lingwistycznych przyczyn takiego stanu. Zauważa, że zarówno w Katechizmie 

francuskim jak i włoskim istnieją dwa określenia modlitwy (la prière i l`orasion; podobnie w języku 

włoskim la preghiera i l`orazione), zaś w języku polskim istnieje tylko jedno słowo – modlitwa. Sugeruje, 

by w całym trzecim punkcie rozdziału „Życie modlitwy”, z francuskiego l`orasion, z włoskiego 

l`orazione, przetłumaczyć jako modlitwa wewnętrzna lub modlitwa serca. Przemawiają za tym liczne 

odniesienia Katechizmu do modlitwy wewnętrznej (por. KKK 2702-2704, 2714), oraz do modlitwy serca 

(por. KKK 2559, 2699, 2700, 2703, 2713). Por. S. Zarzycki. Zagadnienie kontemplacji według 

Katechizmu Kościoła Katolickiego. W: HO. III. Red. J. Misiurek. J. Popławski. Lublin 2002. s. 289-291; 

J. Misiurek Biblijne podstawy kontemplacji. W: Tamże. s. 11-12. 
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przed Bogiem (por. KKK 2711); poprzez skupienie i czystość serca dąży do zjednoczenia 

z Chrystusem. Jej celem jest przeżywanie przymierza z Bogiem w głębi bytu (por. KKK 

2713). Kontemplacja zaś jest spojrzeniem wiary utkwionym w Chrystusie; polega na 

prostocie i ogólności poznania. Kontemplujący przekracza poznanie szczegółowe, na 

którym dotychczas się zatrzymywał, a poprzez spojrzenie wiary wnika w tajemnicę 

Trójcy Świętej539. 

 Chcąc sprecyzować różnice między medytacją a kontemplacją, Katechizm 

koncentruje się na relacji osobistej człowieka z Bogiem. Oczywiście, również medytacja 

zakłada taką relację, jednakże kontemplacja nie skupia się już na samej relacji, ale na 

Bogu, ukazując Go jako Przyjaciela, Trójcę Osób, mieszkającą w sercu człowieka, albo 

też na Jezusa, który patrzy z miłością na człowieka (por. KKK 2709, 2712-2715)540. 

 Kontemplacja jest darem Boga, który można przyjąć w postawie pokornej 

stworzenia wobec Stwórcy. Katechizm dostrzega w niej modlitwę dziecka, któremu 

przebaczono, i które chce odpowiedzieć miłością na wcześniej udzielony mu dar. 

Polega ona na powierzeniu się woli Ojca w coraz głębszym zjednoczeniu z Chrystusem 

(por. KKK 2712)541. Kontemplacja jest komunią, w której Trójca Święta kształtuje w 

człowieku Boży obraz. Dokonuje się to dzięki Ojcu, który przez Ducha Świętego 

wzmacnia wewnętrznie człowieka, uzdalniając go do przyjęcia Chrystusa w swoim 

sercu i ugruntowania w miłości (por. KKK 2713-2714). Kontemplacja należy do 

najintensywniejszego czasu modlitwy, a polega na spojrzeniu z miłością na Chrystusa, 

poprzez misteria Jego życia, słuchaniu słowa Bożego z miłosnym do niego 

przylgnięciem oraz na milczeniu, w którym Ojciec kieruje swe słowo do człowieka, a 

Duch Święty przysposabia do partycypacji w modlitwie samego Jezusa. Polega także na 

zjednoczeniu z modlitwą Jezusa, tak silnym jak uczestnictwo w Jego misterium, 

uobecnianym w Eucharystii, a także na zjednoczeniu w miłości z Chrystusem przez 

czuwanie wraz z Nim w godzinie próby (por. KKK 2715-2719). 

 Katechizm wskazuje na pewne symptomy modlitwy kontemplacyjnej. Naucza, 

że kiedy porywy serca zaczynają przeważać nad rozumową refleksją, wtedy człowiek 

dojrzewa do skupienia serca, które jest wejściem w kontemplację. Stanowi to pierwszy 

 
539 Por. S. Zarzycki. Zagadnienie kontemplacji według Katechizmu Kościoła Katolickiego. dz. s. 

291-298; S. Urbanski. Spirytualizm kontemplacji. W: HO III. dz. cyt. s. 317-328; S. Zarzycki. 

Kontemplacja. W: LDK. dz. cyt. s. 432-446. 
540 Por. Ch. Bernard. La preghiera. dz. cyt. s. 1150. 
541 Por. R. Stafin. Życie modlitwy. dz. cyt. s. 273. 
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krok do zwrócenia serca w stronę Boga i kroczenia w Jego kierunku przez oczyszczenie, 

oświecenie, aż do zjednoczenia z Nim w miłości (por. KKK 2711)542. Natomiast wybór 

czasu i długość trwania kontemplacji uzależnia od zdecydowania woli człowieka, która 

jest uzewnętrznieniem tajników jego serca. Istotne jest, by rozpoczynając 

kontemplację, nie przerywać jej ze względu na pojawiające się trudności, oschłości. 

Podczas kontemplacji serce człowieka powinno oczekiwać spotkania z Bogiem w 

ubóstwie i poprzez wiarę. (por. KKK 2710). 

 Analizując Katechizmowy tekst można dostrzec w nim wiele wskazówek, co do 

aktywnej modlitwy kontemplacyjnej. Jej cechą charakterystyczną jest dążenie do 

osobowego przylgnięcia do tajemnic wiary, przez włączenie w nie już nie tylko umysłu, 

ale i serca (por. KKK 2711-2719)543. Na tej podstawie można stwierdzić, że Katechizm 

nie stara się o precyzyjne rozróżnienie kontemplacji aktywnej od mistycznej, gdyż nie 

temu służy jego katechetyczny cel. Przyczynia się jednak do głębszego zrozumienia 

zagadnienia modlitwy na różnych jej szczeblach oraz jej funkcji w życiu duchowym 

chrześcijanina544. 

Rozpatrując zagadnienie życia modlitwy, Katechizm zwraca uwagę na potrzebę 

„walki” modlitwy. Mówienie o „walce” modlitwy może wydawać się dziwne. Jednakże, 

jak pokazuje doświadczenie, podobnie jak w wielu dziedzinach życia, tak też często 

podczas modlitwy, w sercu człowieka pojawiają się rozmaite wątpliwości i problemy. 

Należy eliminować przeszkody, tocząc duchową walkę, która pozwoli w wolności i 

czystości serca stanąć przed Bogiem (por. KKK 2725)545. Katechizm ujmuje tę 

problematykę w dwóch zasadniczych kwestiach. W pierwszej chodzi o zmaganie się z 

zarzutami stawianymi modlitwie, w drugiej o problemy pojawiające się w czasie jej 

praktykowania546. 

 Mówiąc o zarzutach stawianych modlitwie, zwraca uwagę na potrzebę 

przeciwstawienia się błędnym pojęciom o modlitwie, niewłaściwej, zsekularyzowanej 

mentalności tego świata oraz niepowodzeniom, jakie człowiek odczuwa na modlitwie. 

 
542 Por. W. Zyzak. Sztuka. dz. cyt. s. 718-719; S. Urbański. Modlitwa kontemplacji źródłem 

świętości człowieka. W: HO I. dz. cyt. s. 242-246. 
543 Por. Ch. Bernard. Contemplazione. W: Nuovo Dizionario di Spiritualità. Red. S. de Fiores. T. 

Goffi. Roma 1982. s. 266; S. Zarzycki. Zagadnienie kontemplacji według KKK. dz. cyt. s. 290; S. 

Urbański. Modlitwa kontemplacji źródłem świętości człowieka. W: HO I. dz. cyt. s. 227-231; M. 

Zawada. Droga do Boskiej kontemplacji. Kraków 2002. s. 137-166. 
544 Por. S. Zarzycki. Zagadnienie kontemplacji. dz. cyt. s. 291.  
545 Por. Ch. Bernard. La preghiera. dz. cyt. s. 1150-1151. 
546 Por. J. Skawroń. Walka modlitwy. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 723; J. Charytański. Katechizm. dz. 

cyt. s. 277. 
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Do błędnych pojęć o modlitwie zalicza traktowanie jej jako procesu psychologicznego, 

czy też faktu społecznego lub rytuału. Mówiąc o mentalności tego świata zaznacza, że 

modlitwy nie można uchwycić rozumowo i naukowo. Nie można jej też odkryć, 

ulegając aktywizmowi i nazywając ją ucieczką od świata. Wreszcie sprzeciwia się 

odrzucaniu modlitwy z powodu braku oczekiwanych sukcesów. Podkreśla, że jest ona 

do pogodzenia z codziennym, nawet najbardziej napiętym planem zajęć. Stanowi 

tajemnicę, przekraczającą świadomość i podświadomość człowieka.  

Katechizm zaznacza również, że w czasie modlitwy Bóg nikogo nie odrzuca, ale 

poskramia pychę człowieka, pomagając mu przezwyciężyć przeszkody stojące na 

drodze modlitwy i podając środki do ich przezwyciężenia, wymieniając pokorę, ufność i 

wytrwałość (por. KKK 2726-2728)547. 

 Droga wzrostu duchowego człowieka, złączonego integralnie z rozwojem całej 

osoby ludzkiej, napotyka na wiele przeciwności. Należą do nich roztargnienia, 

oschłości, brak wiary lub znużenie. Trudności te, jeśli im się człowiek szybko i 

zdecydowanie nie przeciwstawi, mogą zrujnować jego życie modlitewne. Aby temu 

zapobiec, Katechizm apeluje o zaangażowanie w wychowanie do wytrwałej 

cierpliwości i czujności na modlitwie548.  

 Omawiając temat trudności na modlitwie Katechizm wysuwa na pierwsze 

miejsce roztargnienia. Dotyczą one trudności w koncentracji na modlitwie, a 

niejednokrotnie łączą się z doświadczeniem pustki w relacji do Boga. W czasie 

roztargnień wyższe władze duszy nie są skupione na przedmiocie modlitwy549. 

Roztargnienia mogą dotykać człowieka na wszystkich dotychczas omawianych formach 

modlitwy. Podczas ich trwania nie należy starać się za wszelką cenę ich odrzucać, gdyż 

może to spowodować jeszcze większe oddalenie od źródła modlitwy. Sugeruje, by w 

czasie roztargnienia wrócić do własnego serca. Katechizm widzi również pewne 

korzyści dla życia duchowego płynące z właściwego podejścia człowieka do 

roztargnień, gdyż pozwalają one uświadomić sobie, do czego jest przywiązany, czym 

żyje i co aktualnie stoi na przeszkodzie do całkowitego otwarcia serca dla Jezusa (por. 

KKK 2729). 

 
547 Por. J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 277-278; R. Stafin. Życie. dz. cyt. s. 273. 
548 Por. I. Werbiński. Wychowanie. dz. cyt. s. 102-103. 
549 Por. J. Skawroń. Walka modlitwy. dz. cyt. s. 724. 
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 Katechizm wymienia jeszcze inną trudność na modlitwie – oschłość550. 

Początkowo mówi o oschłości pochodzącej od Boga, którą nazywa „chwilą czystej 

prawdy” i „trwaniem przy Jezusie” w najbardziej dramatycznych momentach Jego 

życia. Traktując o oschłości zawinionej przez człowieka, stwierdza, że jej powodem 

może być zbyt słaba wiara; zaleca rozpoczęcie walki duchowej, nad zwalczeniem 

oschłości, począwszy od nawrócenia serca (por. KKK 2731), które jest podstawowym 

krokiem na drodze rozwoju życia duchowego w jego początkowym okresie. Zaleca 

także czuwanie i szukanie oblicza Jezusowego w prostocie serca (por. KKK 2730). 

Ponadto Katechizm zauważa jeszcze inne przeszkody podczas modlitwy. Mówi o braku 

wiary i znużeniu. Pierwszy, manifestuje się stawianiem rozmaitych rzeczy i zajęć przed 

Bogiem. Drugi, pochodzący z zarozumiałości, mistrzowie życia duchowego porównują 

do pewnego rodzaju depresji, której przyczyną jest zaprzestanie umartwień, osłabienie 

czujności i zaniedbanie serca. Pomocą w takich trudnościach jest postawa pokory, 

która prowadzi do większej ufności i stałości w wierze (por. KKK 2732-2733)551. 

 Niezwykle niebezpieczną dla życia duchowego kwestią odnośnie do „walki” 

modlitwy, jest brak synowskiej ufności wobec Boga. Przejawia się on zazwyczaj w 

dwóch pytaniach: dlaczego Bóg nie wysłuchuje próśb człowieka oraz w jaki sposób 

modlitwa człowieka jest skuteczna? Katechizm wyjaśnia, że podstawową przyczyną tej 

ludzkiej wątpliwości jest niewłaściwe zrozumienie oczekiwań Boga jako Ojca od swych 

dzieci w Chrystusie. Zauważa, że błędem człowieka jest częste zapominanie, że Bogu 

zależy na tym, by człowiek zwracał się do Niego ufnym i czystym sercem. Podpowiada, 

ze modlitwa człowieka powinna przebiegać w duchu wolności, gdyż tylko wtedy może 

poznać wolę Bożą (por. KKK 2734-2736)552.  

 Katechizm sądzi, że ważny jest także porządek przedstawianych przez człowieka 

próśb. Na pierwszym miejscu powinna znajdować się zawsze miłość do Boga i 

bliźniego. Wzorem takiej modlitwy jest postawa Jezusa. Katechizm zachęca by 

przyjmować Ducha Jezusowej modlitwy, a wszystkie kierowane w tym Duchu prośby, 

ponieważ są zgodne z wolą Bożą, zostaną wysłuchane (por. KKK 2737)553. Modlitwa 

 
550 Teologowie duchowości zwracają uwagę na pochodzenie oschłości i jej konieczności dla postępu 

duchowego. Od właściwego rozpoznania źródła oschłości zależy właściwa ocena stanu duchowego 

człowieka podczas spowiedzi czy w czasie kierownictwa duchowego. Por. S. Urbański. Oschłość. W: 

LDK. dz. cyt. s. 617. 
551 Por. J. Skawroń. Walka modlitwy. dz. cyt. s. 725. 
552 Por. J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 279-280. 
553 Por. J. Skawroń. Walka. dz. cyt. s. 727. 
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Jezusa czyni z niej skuteczną prośbę. Wszystkie ludzkie prośby zostały włączone w 

wołanie Jezusa na krzyżu i wysłuchane przez Ojca w zmartwychwstaniu Syna. Człowiek, 

zatem powinien swe modlitwy zjednoczyć z modlitwą Jezusa, zaufać Ojcu i przyjąć 

Ducha Świętego posiadającego wszystkie dary, potrzebne człowiekowi (por. KKK 2738-

2741)554.  

 Ostatnią z wymienianych przez Katechizm trudności w życiu modlitwy jest brak 

wytrwałości. Katechizm, korzystając głównie z listów świętego Pawła, zachęca do 

modlitwy nieustannej. Modlitwa nie jest tylko mówieniem, myśleniem, czy uczuciem; 

możliwa jest zawsze. Stwierdza nawet więcej, że modlitwa jest koniecznością życiową. 

Nie można żyć w Duchu Świętym, jeśli serce człowieka jest oddalone od Boga. 

Modlitwa jest złączona z życiem chrześcijańskim, dlatego chrześcijanin nie powinien 

szukać czasu na modlitwę, ale całe swoje życie uczynić modlitwą (por. KKK 2743-

2745)555. „Walka” modlitwy jest tak naprawdę walką miłości, która jest pokorna, to 

znaczy uznaje swoje braki w stosunku do miłości Bożej oraz ufna, gdyż swoją nadzieję 

złożyła całkowicie w Bogu. Tak pojęta miłość przyczynia się do otwarcia serca  

i zrozumienia tajemnic modlitwy (por. KKK 2742). 

Prawdziwym pomostem pomiędzy częścią teoretyczną, traktującą o modlitwie, 

a częścią praktyczną zachęcającą do modlitwy na podstawie Modlitwy Pańskiej, jest 

przedstawiona przez Katechizm, arcykapłańska modlitwa Jezusa (por. KKK 2750)556. 

Rozważając Arcykapłańska modlitwę Jezusa, Katechizm wychodzi od wieczernika. 

Mówi o „godzinie” Jezusa, w której Syn Boży staje na granicy świata boskiego i 

ludzkiego. W swej modlitwie łączy oba te światy, prosząc Ojca, by wprowadził między 

nimi jedność zerwaną przez grzech pierworodny (por. J 17, 22). Tradycja chrześcijańska 

nazywa tę modlitwę Jezusa „arcykapłańską”, gdyż jest ona modlitwą Arcykapłana, 

która zawiera misteria stworzenia i odkupienia człowieka (por KKK 2746-2747)557. 

Podkreśla, że w modlitwie tej wszystko zostało na nowo zjednoczone w Chrystusie, 

 
554 Por. Ch. Bernard. La preghiera. dz. cyt. s. 1152. 
555 Por. Tamże. s. 1152-1153; R. Stafin. Życie modlitwy. dz. cyt. s. 274. 
556 Katechizm ukazuje ją jako wewnętrzną inspirację próśb zawartych w Modlitwie Pańskiej. Na tej 

podstawie człowiek może uczyć się modlitwy od Jezusa i ją praktykować w życiu na dwa sposoby. 

Pierwszym jest analiza Modlitwy Pańskiej i wprowadzanie jej próśb w życie, natomiast drugim - 

kontemplacja tajemnicy Paschalnej Chrystusa w oparciu o modlitwę arcykapłańską. Por. P. Morciniec. W 

Kim pokładamy nadzieję? W: Depozyt. dz. cyt. s. 88. 
557 Por. J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 281; A. Paciorek. Zagrożenia i ratunek chrześcijanina 

według Modlitwy Arcykapłańskiej Jezusa (J 17). W: HO I. s. 59-68; I. Potterie. Modlitwa Jezusa. Kraków 

1996. s. 114-117. 
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stąd też jest ona modlitwą jedności (por. KKK 2748)558. Modlitwa ta wypełnia w sposób 

doskonały dzieło Boga Ojca, rozciągające się aż do końca czasu: „Nasz Pan Jezus 

Chrystus, Syn Boży, jest jedynym zbawcą swego ciała. On sam modli się za nas i w nas, 

a i do Niego my się modlimy. On modli się za nas jako nasz kapłan, modli się w nas bo 

jest Głową ciała, którym jesteśmy, a modlimy się do Niego, bo jest naszym Bogiem” 

(KKK 2616)559. W tej modlitwie Jezus objawia człowiekowi poznanie Ojca i Syna, będące 

tajemnicą życia modlitwy. Wynika z tego, że to w Chrystusie człowiek się modli, w Nim 

odkrywa tajemnicę życia modlitwy i przez Niego poznaje Ojca i Syna  

w Duchu Świętym (por. KKK 2751)560. 

3.1.4.  Modlitwa Pańska wzorem modlitwy 

 Po omówieniu treści zagadnień dotyczących modlitwy w życiu chrześcijańskim, 

Katechizm koncentruje uwagę czytelnika na Modlitwie Pańskiej. Podkreśla, że została 

ona powierzona przez Chrystusa Kościołowi i stała się wzorem modlitwy (por. Łk 11, 1-

4; Mt 6, 9-13) 561.  

 Katechizm mówiąc o Modlitwie Pańskiej wskazuje na jej niepowtarzalność, 

przejawiająca się przede wszystkim w synowskiej relacji Jezusa do Ojca. Syn Boży, 

przekazując tę modlitwę uczniom, zachęca ich do całkowitego zaufania Bogu jako Ojcu. 

Dzięki temu modlitwa „Ojcze nasz” staje się modlitwą podstawową dla innych modlitw 

Kościoła (por. KKK 2761)562. Modlitwa Pańska, jak podaje Katechizm, znajduje się w 

centrum Pisma Świętego, ponieważ stanowi główny motyw zapowiedzi Dobrej Nowiny, 

w czasie Kazania na Górze (por. Mt 5-7). W modlitwie do Ojca, Syn Boży uczy człowieka 

nowego życia w Duchu Świętym, nadając nowy kształt ludzkim pragnieniom i 

wewnętrznym poruszeniom (por. KKK 2752-2764)563.  

 Wyjaśniając nazwę „Modlitwa Pańska”, jako Modlitwy Pana, której nauczył ludzi 

Jezus Chrystus. Następnie powierzył ją uczniom, by za jej pomocą nawiązywali relację z 

 
558 Por. Ch. Bernard. La preghiera. dz. cyt. s. 1153. 
559 Święty Augustyn. Konferencje o psalmach. 85.1. W: Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin. 

Poznań 1982. Numer 7. s. 28; S. Zarzycki. Apostolski charakter modlitwy. W: HO I. dz. cyt.  s. 208-212. 
560 Por. Ch. Bernard. La preghiera. dz. cyt. s. 1153; J. Orkiszewski. Czym jest modlitwa? dz. cyt. s. 

674; U. Vanni. La preghiera del Signore: Il „Padre Nostro”. W: Catechismo. dz. cyt. s. 1157-1188. 
561 Omawia ją dzieląc tę część na trzy artykuły. Pierwszy z nich ukazuje miejsce i znaczenie 

Modlitwy Pańskiej we wspólnocie Kościoła. Drugi zajmuje się omówieniem możliwości wzywania Boga 

jako Ojca, trzeci natomiast, wyjaśnia znaczenie próśb, wyrażających pragnienia człowieka, a będących 

drogą prowadzącą do Ojca. Por. D. Rafalska. Modlitwa Pańska streszczeniem całej Ewangelii. W: 

Wyznawać. dz. cyt. s. 730.  
562 Por. A. Szewciw. I. Werbiński. „Ojcze nasz”. W: LDK. dz. cyt. s. 605. 
563 Por. J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 284; S. Wszołek. Modlitwa do Ojca w niebie. W: W 

Duchu. dz. cyt. s. 277-278. 
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Bogiem. Syn Boży przekazuje ludziom jej słowa, sam będąc wzorem modlitwy. 

Zaznacza, że modlitwa „Ojcze nasz” nie jest mechanicznym powtarzaniem nauczonych 

słów, ale spotkaniem z Bogiem w Trójcy Osób (por. KKK 2765-2766)564.  

 Modlitwa Pańska jest również modlitwą Kościoła. Od początków Jego istnienia 

zajmuje w nim centralne miejsce. Do dzisiaj we wszystkich liturgicznych tradycjach jest 

główną częścią Godzin większych świętego Oficjum. Uwydatnia swój eklezjalny 

charakter w sakramentach inicjacji chrześcijańskiej, szczególnie podczas Eucharystii, 

gdzie objawia się jej pełny sens i skuteczność oraz eschatologiczny charakter. Opiera 

się na misterium Odkupienia, które poprzez wzmocnienie wiary i nadziei, ożywia 

zawarte w tej modlitwie prośby i ukierunkowuje ją na oczekiwanie powtórnego 

przyjścia Pana (por. KKK 2767-2772; 2776)565, staje się darem i miłością, która zaprasza 

człowieka do uczestnictwa w wewnętrznym życiu Trójcy Świętej566.  

 Nowy Katechizm przypomina o konieczności synowskiej „śmiałości” na 

modlitwie. Zauważa, że dzięki Jezusowi, który w przeciwieństwie do Mojżesza (por. Wj 

3, 5), mógł przekroczyć „próg świętości”, także człowiek odkupiony przez Chrystusa 

może Boga nazywać Ojcem. Przytacza w tym celu starochrześcijańskie wyrażenie 

„parrhesia”, oznaczające szczerą prostotę, synowską ufność, pewność bycia kochanym 

(por. KKK 2777-2778). Modlitwa Pańska jest według Katechizmu wejściem w tajemnicę 

Jego ojcostwa, ukazuje jedyną i niepowtarzalną relację Jezusa do Ojca (por. KKK 

2779)567. 

 Modlitwa Pańska tworzy wewnętrzną komunię z Ojcem i Synem w Duchu 

Świętym. Człowiek może adorować Ojca dzięki temu, że w Chrystusie i przez Chrystusa 

stał się Jego dzieckiem. Modlitwa ta pomaga w uświadomieniu ogromnego daru, jaki 

człowiek otrzymał od Boga. (por. KKK 2780-2785)568.  

 Rozpatrując zaimek „nasz”, Katechizm podkreśla, że nie chodzi tu o wyłączność 

posiadania Boga przez chrześcijan, ale o nowy sposób relacji do Boga i bliźniego. Dzięki 

przymierzu wypełnionemu w Chrystusie, człowiek należy do ludu Bożego i może 

nazywać Boga swoim Ojcem. Związek ten jest darem wzajemnej przynależności, 

 
564 S. Wszołek. Modlitwa do Ojca w niebie. W: W Duchu. dz. cyt. s. 278-279; J. Charytański. 

Katechizm. dz. cyt. s. 284. 
565 Por. K. Góźdź. „Ojcze nasz” – Ojcze wszystkich. W: HO. I. Red. J. Misiurek, J. Popławski. 

Lublin 2000. s. 136; J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 284-285. 
566 Por. J. Misiurek. Modlitwa Pańska. W: HO. I. Red. J. Misiurek, J. Popławski. Lublin 2000. s. 

147. 
567 Por. I. Werbiński. Wychowanie. dz. cyt. s. 104-106. 
568 Por. J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 285-286. 
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którego znamionami są wierność, zaufanie i miłość. Zaznacza, że Chrystusowy Kościół 

jest nową komunią Boga i ludzi, którzy dzięki zjednoczeniu z Synem Bożym, uczestniczą 

w komunii z Ojcem w Duchu Świętym. Jednakże udział w tej wewnętrznej relacji Osób 

Trójcy Świętej stanowi dla człowieka zobowiązanie do miłości bliźniego. Używając 

podczas tej modlitwy zaimka „nasz”, należy pamiętać, by żyć w miłości do ludzi, z 

którymi człowiek stanowi nowy lud Boży (por. KKK 2786-2793)569.  

 Ucząc Apostołów Modlitwy Pańskiej, Chrystus, nadał jej kierunek ku niebu. Nie 

chodzi tutaj o biblijne wyrażenie miejsca, ale o sposób istnienia. Ojciec nasz, który jest 

w niebie, nie jest daleko, ale ponad wszystkim. Symbol nieba wskazuje na dar 

przymierza i na nawrócenie serca. Słowa modlitwy do Ojca, który jest w niebie, mogą 

przyczynić się do właściwego ustawienia hierarchii wartości w życiu człowieka, czyli 

oderwania od ziemskich przywiązań, a skupieniu uwagi i serca na nowej rzeczywistości 

(por. KKK 2794-2796)570. 

 Nowy Katechizm analizuje siedem próśb Modlitwy Pańskiej, z których trzy 

pierwsze odnoszą się w sposób ścisły do oddania Ojcu należnej Mu chwały, zaś cztery 

ostatnie stanowią sposób podążania na spotkanie z Bogiem. Dostrzega, że trzem 

pierwszym prośbom towarzyszy wzmocnienie cnót teologalnych, w czterech 

pozostałych natomiast ofiarowanie Bogu ludzkich oczekiwań, z prośbą o miłosierdzie 

Ojca. (por. KKK 2803-2806). 

 Mówiąc „święć się imię Twoje”, człowiek modli się o uszanowanie Bożego 

imienia, a przede wszystkim prosi o powszechne poznanie i przyjęcie wielkości Boga. 

Katechizm zachęca do adoracji Bożego imienia, które jest i było zawsze objawiane w 

decydujących momentach historii zbawienia. Katechizm podkreśla, że człowiek zostaje 

ochrzczony w imię Trójcy Świętej i przez całe życie jest powoływany przez Boga do 

świętości (por. KKK 2807-2814)571. 

 Słowa: „przyjdź Królestwo Twoje”, akcentują fakt obecności Bożego Królestwa, 

które przybliżyło się w misteriach Chrystusa, przychodzi w Eucharystii, a przyjdzie 

ostatecznie w chwale, gdy Chrystus przekaże je Ojcu (por. KKK 2816). Katechizm 

zaznacza, że w Modlitwie Pańskiej, chodzi właśnie o to ostateczne przyjście Królestwa 

 
569 Por. D. Rafalska. Modlitwa Pańska streszczeniem całej Ewangelii. dz. cyt. s. 730-731; A. 

Paciorek. Chleb i Królestwo. W: W Duchu. dz. cyt. s. 283 – 286. 
570 Por. J. Misiurek. Modlitwa Pańska. dz. cyt. s. 149. 
571 Por. D. Rafalska. Modlitwa Pańska streszczeniem. dz. cyt. s. 731; K. Góźdź. „Ojcze nasz” – 

Ojcze wszystkich. dz. cyt. s. 138.  
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Bożego w czasie Paruzji (por. KKK 2618). Zachęca jednak, by człowiek w oczekiwaniu na 

ostateczne przyjście Bożego Królestwa, zaangażował się w sprawy świata doczesnego, 

czyniąc to nie według własnych planów, ale zgodnie z wolą Boga (por. KKK 2820)572. 

 W trzeciej prośbie Modlitwy Pańskiej, człowiek uwielbia Boga za to, że pragnie 

On „by wszyscy ludzi zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2, 4). Ta wola 

Ojca została wypełniona w Chrystusie w sposób doskonały, dlatego wszyscy ludzie są 

zobowiązani, by w zjednoczeniu z wolą Syna Bożego, i dzięki mocy Ducha Świętego 

wypełniać wolę Ojca w codziennym życiu (por. KKK 2822-2825)573.  

 Prośba o chleb powszedni „na dzisiaj”, wskazuje na wielkie zaufanie dziecka 

wobec Ojca, które jest skutkiem i wyrazem przymierza z Bogiem i między ludźmi (por. 

KKK 2828-2829). Chleb jest symbolem wszystkich potrzeb człowieka w życiu 

doczesnym. Słowo: „na dzisiaj” oznacza, że stanie się on przedmiotem prośby ludzi 

także i jutro. Wskazuje to na próbę uświadomienia człowiekowi, że całe jego życie jest 

w rękach Boga i zależy od Boga574. Słowo „nam”, przypomina natomiast o ludzkiej 

solidarności, która przejawia się w trosce i pomocy głodującym (por. KKK 2829). 

Katechizm mówi także o innym rodzaju głodu. Zauważa głód Ewangelii w świecie i 

zachęca chrześcijan, by nieśli innym ludziom pokarm na życie wieczne. Podkreśla 

znaczenie Eucharystii jako chleba codziennego, który jednoczy człowieka z Chrystusem 

(por. KKK 2835-2837).  

Kolejnym darem, o który prosi człowiek w Modlitwie Pańskiej jest dar 

przebaczenia grzechów. Rozpoczyna swą prośbę od wyznania swej nędzy i ufności w 

łaskę Bożego miłosierdzia (por. KKK 2838-2839)575. Katechizm zauważa w tym miejscu 

pewną zależność. Podkreśla, że człowiek może liczyć na Boże miłosierdzie, jeśli sam jest 

miłosierny wobec swych winowajców. Odmawianie przebaczenia bliźnim, powoduje 

zamknięcie serca, a wskutek tego odcięcie Bogu możliwości dotarcia do niego ze swoją 

łaską. Popiera swoją naukę przypowieścią o nielitościwym dłużniku (por. Mt 18, 23-35), 

zalecając ofiarowanie zranionego serca Duchowi Świętemu, który przemieni ranę we 

współczucie, a obrazę zastąpi wstawiennictwem (por. KKK 2840-2843). Przechodzi 

 
572 Por. I. Werbiński. Wychowanie. dz. cyt. s. 106-107. 
573 Katechizm dodaje, że to właśnie modlitwa pomaga człowiekowi w rozpoznawaniu i 

zrealizowaniu woli Bożej, ukazując potęgę modlitwy Kościoła, który jest komunią wstawiennictwa z 

Maryją i świętymi. Por. A. Paciorek. Chleb i Królestwo. dz. cyt. s. 283-286.  
574 Por. J. Misiurek. Modlitwa. dz. cyt. s. 155; K. Góźdź. „Ojcze nasz” – Ojcze wszystkich. dz. cyt. s. 

141-142. 
575 Por. D. Maciejewski. Modlitwa Pańska – modlitwą podstawową. W. Wyznawać. dz. cyt. s. 734-

735. 
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dalej do zagadnienia przebaczenia nieprzyjaciołom, które świadczy o miłości silniejszej 

od grzechu. Zauważa, że przebaczenie stanowi podstawowy warunek pojednania i 

często wymaga pokonania długiej wewnętrznej drogi, ale dzięki łasce Bożej i modlitwie 

Kościoła jest możliwe (por. KKK 2844 – 2845)576. 

 Prośba o to, by Bóg „nie wodził” człowieka na pokuszenie lub lepiej oddane w 

innych tłumaczeniach, aby człowiek „nie uległ” pokusie, jest nawiązaniem do 

poprzedniej, gdyż grzechy człowieka są skutkiem przyzwolenia na pokusę. Katechizm 

zauważa, że Duch Święty pozwala rozróżnić między próbą, która jest konieczna do 

postępu duchowego człowieka, a pokusą, która wiedzie do grzechu i śmierci (por. KKK 

2846-2847). Przypomina, że decydującą rolę w walce z pokusą odgrywa decyzja serca, 

dlatego wskazuje na potrzebę modlitwy o dar męstwa, czujności i roztropności (por. 

KKK 2848-2849)577. 

 W ostatniej prośbie Modlitwy Pańskiej zawiera się ufne wołanie o zachowanie 

od zła. Katechizm wymienia tutaj przede wszystkim szatana, a także wszelkie zło 

będące skutkiem jego działania, wymieniając zło przeszłe, teraźniejsze i przyszłe oraz 

prosząc Boga o dar pokoju i łaskę wytrwałego oczekiwania na powrót Chrystusa (por. 

KKK 2850-2854)578.  

Omawianie Modlitwy Pańskiej Katechizm kończy, przytaczając słowa doksologii 

końcowej (por. KKK 2760), która wyrażona w formie adoracji i dziękczynienia łączy trzy 

pierwsze prośby kierowane do Ojca. Słowo „amen”, które oznacza: „niech się tak 

stanie”, stanowi natomiast potwierdzenie całej treści Modlitwy Pańskiej (por. KKK 

2855-2856). 

3.2. Sakramenty miejscem osobowego spotkania z Chrystusem 

 Wiele miejsca w treści wykładu Katechizmu zajmuje ukazanie sprawowania 

misterium Chrystusa w sakramentach Kościoła, które zostały ujęte jako „miejsca”, 

spotkania z Jezusem. Katechizm rozpoczynając wykład na temat sakramentów 

przypomina rozmaite ich określenia, by jak najjaśniej wyrazić zbawcze tajemnice, które 

 
576 Por. Tamże. s. 736; J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 290. 
577 Por. J. Misiurek. Modlitwa. dz. cyt. s. 157. 
578 Por. D. Maciejewski. Modlitwa Pańska – modlitwą podstawową. dz. cyt. s. 738; J. Charytański. 

Katechizm. dz. cyt. s. 291-292; A. Paciorek. Chleb i Królestwo. W: W Duchu. dz. cyt. s. 283-286; D. 

Sartore. I sette sacramenti della Chiesa. W: Catechismo. dz. cyt. s. 865. 
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są przez sakramenty dokonywane. Wyróżnia przy tym sakramenty Jezusa, Kościoła, 

wiary, zbawienia i życia wiecznego.  

„Sakramenty Jezusa” zostały ustanowione przez Jezusa (por. KKK 1114) i On 

przez nie działa, realnie udzielając mocy zwanej „łaską sakramentalną”. „Sakramenty 

Kościoła” działają przez Kościół i dla Kościoła (por. KKK 1118). To, że istnieją przez 

Kościół oznacza, że są dostępne dzięki mocy Ducha Świętego, który działa w Kościele. 

Ponadto Kościół spełniając powierzoną sobie misję jest szafarzem sakramentów. 

Działanie sakramentów „dla Kościoła” polega na tym, że tworzą one lud Boży, 

przyczyniając się do budowy Kościoła. Sakramenty zakładają istnienie wiary w sercu 

osób je przyjmujących, stąd nazywa się je sakramentami wiary, zaś ich godne 

przyjmowanie powoduje wzmocnienie i rozwój wiary oraz ukazanie sensu ich 

przyjmowania poprzez świadectwo osób żyjących nimi (por. KKK 1123). Nazwa 

„sakramenty zbawienia” wskazuje na Jezusa, który działając poprzez znaki prowadzi 

człowieka do zbawienia. Katechizm zauważa, że „Bóg Ojciec zawsze wysłuchuje 

modlitwy Kościoła w epiklezie każdego sakramentu” (KKK 1128). Duch Święty ma moc 

przemienienia każdego, kto podda się Jego działaniu. Katechizm podkreśla także, że 

Kościół celebrując sakramenty, przypomina o paruzji579. 

 W pierwszym dziale swego wykładu o sakramentach, zatytułowanym: 

„ekonomia sakramentalna”, Katechizm ukazuje drogę od misterium do celebracji, 

natomiast w drugim: „siedem sakramentów Kościoła” od sprawowania do misterium, 

omawiając skutki Bożego działania w człowieku przyjmującym sakramenty580. 

Sakramenty obejmują wszystkie etapy i ważniejsze momenty życia chrześcijańskiego 

(por. KKK 1210).  

Opierając się na Konstytucji o Liturgii, Katechizm stwierdza, że najważniejszym 

celem sakramentów jest uświęcenie człowieka, a ponadto budowanie Mistycznego 

Ciała Chrystusa i oddawanie czci Bogu (por. KKK 1123). Droga do zbawienia wiedzie 

przez uświęcającą moc Bożego działania. Przyjmując sakramenty człowiek może 

 
579 Pewną cechę charakterystyczną Nowego Katechizmu, gdy idzie o sposób przedstawienia nauki o 

sakramentach, stanowi mocne podkreślenie ich misteryjnego charakteru Por. M. Napieralski. O Nowym. 

dz. cyt. s. 64-65; M. Tschuschke. Sakrament jako misterium historii zbawienia. W: Misterium. dz. cyt. s. 

35. 
580 Por. B. Nadolski. Słowo Boże i sakramenty. W: KKK - wprowadzenie. dz. cyt. s. 158. 
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uwielbiać Boga wraz z Jezusem i otwierać się na kolejne łaski potrzebne w życiu 

duchowym581.  

 Adresatem sakramentów jest Kościół jako wspólnota wierzących w Chrystusa 

(por. KKK 1118). Dzięki nim Kościół powiększa swe szeregi, uświęca się i spełnia misję 

ewangelizacji: „Dla wierzących sakramenty Nowego Przymierza są konieczne do 

zbawienia” (KKK 1129).  

3.2.1  Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego 

Nowy Katechizm dzieli siedem sakramentów na trzy grupy: wtajemniczenia 

chrześcijańskiego, do której zalicza chrzest, bierzmowanie i Eucharystię (por. KKK 

1212), uzdrowienia, a więc: pokuta i namaszczenie chorych (por. KKK 1421) oraz 

sakramenty w służbie wspólnoty, do których należą: kapłaństwo i małżeństwo (por. 

KKK 1533). Każda z tych grup sakramentów, jak i każdy sakrament w szczególności 

ukierunkowany jest na różnorodne potrzeby człowieka, które mają go umocnić na 

drodze naśladowania Jezusa i chrystoformizacji582. Mówiąc o adresatach sakramentów 

należy wspomnieć o ich wymiarze eschatologicznym. Dzięki temu Kościół już dziś może 

cieszyć się i karmić nadzieją przyszłej chwały (por. KKK 1130).  

  Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, są skierowane do człowieka, 

który chce uczestniczyć w naturze Bożej przez łaskę Chrystusa. Wierni zostają 

odrodzeni przez chrzest, umocnieni dzięki bierzmowaniu i nakarmieni w Eucharystii 

pokarmem życia wiecznego (por. KKK 1212). Dzięki sakramentom otrzymują łaski 

potrzebne do rozwoju życia duchowego, podczas ziemskiej egzystencji (por. KKK 1533). 

Katechizm naucza, że owocem życia sakramentalnego jest przebóstwienie wiernych 

mocą Ducha Świętego i zjednoczenie ich z Jezusem (por. KKK 1129).  

Pierwszym sakramentem i bramą otwierającą drogę do pozostałych 

sakramentów jest chrzest, dlatego też Katechizm nazywa go fundamentem życia 

chrześcijańskiego (por. KKK 1213), „nowym narodzeniem” z wody i Ducha Świętego, 

bez którego nikt nie może wejść do Królestwa Bożego (por. J 3, 3-5). Sakrament ten 

wiąże się nierozłącznie z cnotą wiary. Udzielany jest w wierze Kościoła i tej wiary się 

domaga (por. KKK 1226; 1253). Wiara ta powinna wzrastać wraz z rozwojem życia 

duchowego człowieka.  

 
581 Por. KL 59; B. Migut. Po co i dla kogo są sakramenty święte? W: Wyznawać. dz. cyt. s. 323-324; 

M. Maliński. Ekonomia sakramentalna. W: W Duchu. dz. cyt. s. 114. 
582 Por. B. Migut. Po co i dla kogo są sakramenty święte? dz. cyt. s. 324-325. 
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Nowy Katechizm wskazuje na dwa zasadnicze skutki chrztu, jakimi są 

oczyszczenie z grzechów i nowe narodzenie w Duchu Świętym (por. KKK 1262). Przez 

chrzest człowiek ma udział w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, a dzięki 

Duchowi Świętemu staje się „nowym stworzeniem” (por. 2 Kor 5, 17) i świątynią Ducha 

Świętego. Bóg w Trójcy Świętej daje człowiekowi łaskę uświęcającą, łaskę 

usprawiedliwienia, która uzdalnia do rozwoju cnót teologalnych. Innym skutkiem 

chrztu jest włączenie w Kościół i udział w jego misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej 

(por. KKK 1268)583. Do tej eklezjalnej wspólnoty zaproszeni są zarówno dorośli, jak i 

dzieci w wieku niemowlęcym (por. KKK 1250-1252)584.  

 Katechizm mówiąc o sakramencie bierzmowania stwierdza, że udoskonala on 

łaskę chrztu, daje Ducha Świętego, zakorzeniając w Bożym synostwie oraz umacnia 

naszą więź z Kościołem, włączając w jego posłannictwo (por. KKK 1316). Tym, czym dla 

Jezusa był chrzest w Jordanie, tym dla Kościoła był dzień Pięćdziesiątnicy Paschalnej. 

Pierwsze wydarzenie było zapowiedzią drugiego. Pięćdziesiątnica Paschalna była 

wypełnieniem zapowiedzi i obietnicy zesłania Ducha Świętego. Z kolei zesłanie Ducha 

Świętego, które dokonało się w dniu Zielonych Świąt wobec Kościoła, dokonuje się 

dzisiaj wobec każdego ochrzczonego w sakramencie bierzmowania. Sakrament ten 

jest, więc dla ochrzczonego znakiem uczestnictwa w tajemnicy Pięćdziesiątnicy 

Paschalnej przez doskonalsze upodobnienie do Chrystusa i ściślejsze związanie z 

Kościołem585. Wszystkie skutki sakramentu bierzmowania mają olbrzymi wpływ na 

właściwy rozwój życia duchowego chrześcijanina. Życie w Duchu Świętym nabiera tu 

nowej mocy chrystoformizacji586. 

 Według podziału dokonanego przez Katechizm, Eucharystia jest trzecim 

sakramentem w grupie sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, „źródłem i 

 
583 Por. E. Stencel. Sakrament chrztu świętego fundamentem życia chrześcijańskiego. W: 

Wyznawać. dz. cyt. s. 327-329; J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 113-114; A. Bartoszek. Wzywam 

Twego imienia Panie. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 588-589; R. Rogowski. Niech imię Pana będzie 

błogosławione. W: W Duchu. dz. cyt. s. 210-211. I. Fucek. Il secondo comandamento. W: Catechismo. 

dz. cyt. s. 1020-1022. 
584 Por. A. Kokoszka. Odrodzić się z wody i z Ducha. W: W Duchu. dz. cyt. s. 127; J. Kopeć. 

Chrzest dzieci. W: Misterium. dz. cyt. s. 42-45; A. Durak. Inicjacja chrześcijańska dorosłych. W: Tamże. 

s. 52-61; M. Winiarski. Chrzest dzieci. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 332-336; W. Nowak. Chrzest dorosłych 

i katechumenat dzisiaj. W: Tamże. s. 337-342; D. Sartore. I sacramenti dell`iniziazione cristiana.  Il 

sacramento del battesimo. W: Catechismo. dz. cyt. s. 866-869. 
585 Por. B. Margański. Potwierdzić wiarę chrztu. Sakrament bierzmowania. W: W Duchu. dz. cyt. s. 

130-133; Cz. Krakowiak. Sakrament bierzmowania. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 344-349; Tenże. 

Bierzmowanie w Katechizmie Kościoła Katolickiego. W: Misterium. dz. cyt. s. 63-92; D. Sartore. Il 

sacramento della confermazione. W: Catechismo. dz. cyt. s. 875-876. 
586 Inne dary Ducha Świętego zostały w tym miejscu celowo pominięte. Zostaną szerzej opisane w 

paragrafie dotyczącym Ducha Świętego. 
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szczytem całego życia chrześcijańskiego” (KKK 1324)587. Rozwija tę myśl na innym 

miejscu, gdzie mówi o misterium spotkania z Jezusem, a także o misterium Jego 

obecności w Kościele (por. KKK 1325)588. W tym sakramencie Kościół realizuje posługę 

składania Bogu ofiary Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa, a równocześnie wokół tego 

misterium koncentruje swoją działalność zbawczą wobec ludzi i świata dzięki 

uświęceniu wiernych, wzrostowi życia duchowego i świadomości eklezjalnej589.  

 Podkreśla, że sprawowanie Eucharystii stanowi centrum życia chrześcijańskiego  

w wymiarze ogólnospołecznym jak i poszczególnych wspólnot. Kościół, aby mógł 

rozwijać się i uświęcać w swoich członkach powinien nieustannie zgłębiać tajemnicę 

Eucharystii, nią się karmić i żyć. Zwraca uwagę, że wtajemniczenie w misterium 

Eucharystii jest wprost proporcjonalne do rozwoju wewnętrznego zjednoczenia z 

Chrystusem. Ten, kto „głębiej” uczestniczy w uczcie eucharystycznej, ten jednocześnie 

zbliża się do Jezusa, naśladuje Go, a z czasem, sam w swoim życiu zaczyna się do Jezusa 

upodabniać. Można, więc w tym miejscu dostrzec, jak istotna dla rozwoju życia 

duchowego jest Eucharystia oraz pobożne, świadome i czynne w niej uczestnictwo 

(por. KKK 1325). Kościół nie tylko uczestniczy w Eucharystii, ale wyraża się w niej i z niej 

czerpie siły do dalszego rozwoju, w jej sprawowaniu odnajduje swoją tożsamość i 

posłannictwo wobec świata. Ponadto odnawia się duchowo i może wpływać na 

kształtowanie dojrzałości swoich członków. Eucharystia jest, więc także źródłem 

chrześcijańskiego życia duchowego590. 

 Nowy Katechizm podaje określenia Eucharystii, historię jej ustanowienia i 

sprawowania, by przejść do ważnego w tym momencie zagadnienia, jakim jest ujęcie 

Eucharystii jako sakramentalnej ofiary. Ofiarę tę ujmuje w trzech wymiarach: 

dziękczynienia, pamiątki i obecności, odnosząc się do nauki Soboru Watykańskiego II i 

określając Eucharystię jako źródło i szczyt życia Kościoła (por. KL 10), uświęcenia 

człowieka i świata. Ujmuje ją jako szczyt kultu oddawanego Ojcu przez Jezusa w Duchu 

Świętym, a także przez Boga za pośrednictwem Jezusa591. 

 
587 KL 11; D. Sartore. Il sacramento dell`ucaristia. W: Catechismo. dz. cyt. s. 880-882. 
588 „Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność ludu Bożego. Jest ona 

szczytem działania, przez które Bóg uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki w Duchu 

Świętym oddają Chrystusowi a przez Niego Ojcu” (KKK 1325). 
589 Por. R. Mokrzyński. Eucharystia szczytem i źródłem życia Kościoła. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 

352. 
590 Por. Tamże. s. 353-354. 
591 Por. H. Muszyński H. Izrael a Kościół w Nowym Katechizmie. W: KKK – komentarz. Red. J. 

Jarko. Warszawa 1995. s. 172-184. 
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Traktując o celebracji liturgicznej Eucharystii, której struktura nawiązuje do 

epizodu uczniów idących do Emaus (por. Łk 24, 13-25), podkreśla rolę Ducha Świętego, 

który jest „żywą pamięcią Kościoła” (KKK 1099). On to sprawia, że celebrowane 

wydarzenie eucharystyczne staje się obecne i aktualizuje się (por. KKK 1104)592. Warto 

zauważyć, że nowy Katechizm przełamuje dotychczasowe podziały życia liturgicznego i 

chrześcijańskiego. Kładzie akcent na całość chrześcijańskiego życia, implikując funkcję 

kapłańską, profetyczną i królewską Jezusa Chrystusa i obejmując głoszenie Ewangelii 

oraz posługę miłości jako służbę Bogu i ludziom (por. KKK 1070)593.  

 Podkreśla, że pierwszym owocem przyjmowania Eucharystii jest głębokie 

zjednoczenie z Chrystusem (por. KKK 1391). W tym celu przytacza słowa Jezusa: „kto 

spożywa moje Ciało i Krew moją pije trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56). Zauważa 

przedziwne działanie Komunii świętej w życiu człowieka, zestawiając jej wpływ na 

ducha z wpływem pokarmu ziemskiego na życie cielesne. Wskazuje również na fakt, iż 

wskutek przyjmowania komunii świętej w człowieku odnawia się i pogłębia życie łaski 

otrzymane na chrzcie świętym (por. KKK 1392). Komunia święta zachowuje także od 

grzechu i umacnia miłość, tworząc Kościół (por. KKK 1393-1396)594.  

Katechizm zaznacza, że to zjednoczenie z Chrystusem, do którego zmierza pełne 

uczestnictwo w Eucharystii, nie będzie w pełni autentyczne, dopóki nie zacznie 

oddziaływać na całość życia chrześcijańskiego. Każdy wierny przyjmujący Komunię 

świętą w świetle wiary powinien pod kierownictwem Ducha Świętego prowadzić życie 

pełne dziękczynienia i miłości. Człowiek powinien pamiętać, że składane przez niego 

uwielbienia, cierpienia, prace i modlitwy łączą się z życiem Jezusa Chrystusa i w 

zjednoczeniu z Nim nabierają nowej wartości (por. KKK 1368)595. Eucharystia wypełnia 

Paschę żydowską i antycypuje ostateczną Paschę Kościoła w chwale Królestwa (por. 

KKK 1340-1342). Stanowi pamiątkę życia Chrystusa, Jego śmierci, zmartwychwstania i 

jak podkreśla B. Nadolski, wstawiania się za nami u Ojca. Kościół wierny poleceniu 

Chrystusa, sprawuje Eucharystię jednocząc się z Jego ofiarą i wstawiennictwem, 

wypełniając przez to kapłaństwo swego Założyciela i wstawiając się za wiernymi (por. 

 
592 Por. R. Pierskała. Jak świętujemy? KKK – część II. W: Depozyt. dz. cyt. s. 50; S. Czerwik. 

Liturgia w KKK. AK 87 (1995) 1. s. 68. 
593 Por. B. Nadolski. Sakramenty inicjacji – Eucharystia. W: Misterium. dz. cyt. s. 96-97; S. Solilak. 

Mszalna liturgia Słowa Bożego. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 360-363. 
594 Por. J. Sermak. Bogactwo sakramentów. dz. cyt. s. 69-75. 
595 Por. A. Żurek. Tajemnica wiary. W: W Duchu. dz. cyt. s. 136; Tenże. To czyńcie na moją 

pamiątkę. W: Tamże. s. 142-145; J. Gogola. Teologia. dz. cyt. s. 346-351. 
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KKK 1369)596. Eucharystia ma również wymiar eschatologiczny. Pełny udział w 

Eucharystii jest dla chrześcijanina zapoczątkowaniem chwały wiecznej. Katechizm 

podkreśla to zagadnienie, wskazując, że udział w Najświętszej Ofierze utożsamia 

człowieka z Sercem Jezusa. Eucharystia podtrzymuje ludzkie siły w czasie ziemskiej 

pielgrzymki, budzi pragnienie życia wiecznego i już teraz jednoczy człowieka z 

Kościołem, Matką Bożą i świętymi (por. KKK 1419)597. 

3.2.2.  Sakramenty uzdrowienia 

 Do grupy sakramentów uzdrowienia Katechizm zalicza sakramenty: pokuty i 

namaszczenia chorych. Kieruje je do tych, którzy osłabli w życiu duchowym i 

potrzebują uzdrowienia. Podkreśla zrozumienie Kościoła dla ludzkich słabości, ukazuje 

Chrystusa jako lekarza dusz i ciał, który pragnie w Kościele przez Ducha Świętego 

kontynuować dzieło uzdrawiania i zbawiania (por. KKK 1420-1421)598. Powołując się na 

scenę odpuszczenia grzechów i przywrócenia zdrowia paralitykowi (por. Mk 2, 1-12), 

nowy Katechizm, wskazuje na wolę Jezusa, by odtąd Kościół mocą Ducha Świętego 

kontynuował dzieło uzdrawiania i zbawiania (por. KKK 1421). W tym sakramencie 

człowiek otrzymuje przebaczenie Ojca mocą Ducha Świętego. Im bardziej człowiek jest 

zaawansowany w życiu duchowym, tym posiada jaśniejszą świadomość grzechu i 

częściej prosi o miłosierdzie. Wraz ze świadomością grzechu wzrasta także radość łaski 

Chrystusa. Sakrament pokuty jest udzielany w Kościele i powinien przyczyniać się do 

duchowego rozwoju chrześcijanina599. Należy przy tym nieustannie pamiętać, że 

przebaczenie grzechów jest niezasłużonym przez człowieka darem samego Boga. 

Stwórca chce przebaczać swemu stworzeniu, dlatego, że je miłuje oraz dlatego, że 

oczekuje odpowiedzi na ten dar przez skruchę, mocne postanowienie poprawy i 

przebaczenie bliźniemu600. 

 W specjalnym punkcie dotyczącym skutków sakramentu pokuty Katechizm raz 

jeszcze podkreśla, że sakrament ten nie ma jedynie na celu odpuszczenia grzechów. 

Podając jego skutki, ujmuje je w trzech punktach. Wskazuje na przywrócenie łaski 

 
596 Por. B. Nadolski. Sakramenty inicjacji. Eucharystia. dz. cyt. s. 96-97; P. Kandefer. Liturgia 

Eucharystii i uczty ofiarnej. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 367-370; W. Wyszyński. Kult Eucharystii poza 

mszą świętą. W: Tamże. s. 373-375. 
597 Por. J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 127. 
598 Por. B. Migut. Po co i dla kogo są sakramenty? dz. cyt. s. 325. 
599 Por. J. Gogola. Teologia. dz. cyt. s. 342; M. Falk. Nawrócenie serca warunkiem pojednania z 

Bogiem i Kościołem. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 378-380. 
600 Por. J. Salij. Przebaczenie i nawrócenie. W: W Duchu. dz. cyt. s. 148. 
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Bożej i zjednoczenie w przyjaźni z Bogiem, „zmartwychwstanie duchowe”, akcentuje 

aspekt pojednania grzesznika z Kościołem601, oraz podkreśla wymianę dóbr duchowych 

między powracającym grzesznikiem a żywymi członkami Kościoła i tymi, którzy doszli 

już do niebieskiej ojczyzny (por. KKK 1468-1470)602.  

 Katechizm zauważa, że wprawdzie łaska sakramentalna dana jest w każdym 

sakramencie, jednakże sama owocność sakramentu w życiu chrześcijańskim zależy od 

dyspozycji, przygotowania i otwartości na łaskę osoby przyjmującej dany sakrament. 

Owocność sakramentu pokuty zależy, więc od dyspozycji wierzącego. Tradycyjnie mówi 

się o pięciu warunkach dobrej spowiedzi. Nowy Katechizm wymienia tylko trzy akty 

penitenta: żal za grzechy, wyznanie grzechów i zadośćuczynienie za grzechy603.  

Rozpatrując te warunki od strony możliwości wzrostu w życiu duchowym 

Katechizm stwierdza, że żal jest bólem duszy z jednoczesnym znienawidzeniem 

popełnionego grzechu i mocnym postanowieniem nie grzeszenia w przyszłości. 

Rozróżnia żal doskonały - z miłości i niedoskonały - z rozważania brzydoty grzechu lub 

lęku przed karą (por. KKK 1452-1453). Zaleca dokładny rachunek sumienia, 

przeprowadzony w świetle Pisma świętego (por. KKK 1454)604. Nakazuje wyznanie 

wszystkich grzechów śmiertelnych, ukrytych i ujawnionych, gdyż ranią one duszę i 

dopóki nie zostaną wyznane uniemożliwiają duchowy rozwój chrześcijanina (por. KKK 

1456). Nakłania natomiast do spowiedzi z grzechów powszednich, gdyż ona pomaga  

w kształtowaniu sumienia, w walce ze złymi skłonnościami i w postępach na drodze 

życia duchowego. Dostrzega również i wyjaśnia potrzebę zadośćuczynienia. Stwierdza, 

że zadośćuczynienia za grzechy wymaga zwyczajna sprawiedliwość (por. KKK 458-

1459). Sakrament, co prawda usuwa grzech, ale nie usuwa nieporządku po grzechu, 

stąd konieczność wynagrodzenia krzywdy wyrządzonej bliźniemu605. 

 
601 Owoc pojednania z Kościołem wpływa pozytywnie na obie strony. Grzesznika przywraca do 

komunii braterskiej, zaś wspólnotę Kościoła ożywia, gdyż dotąd była ona osłabiona wskutek grzechów 

jednego z jej członków. 
602 Por. KK 48-50. KKK traktuje o pojednaniu z Kościołem także w innym miejscu. W numerach 

1443-1445 Katechizm akcentuje kwestie sprawowania sakramentu pokuty we wspólnocie Kościoła. 

Aspekt eklezjalny łączy nierozerwalnie z aspektem teologalnym mówiąc, że „pojednanie z Kościołem 

łączy się nierozerwalnie z pojednaniem z Bogiem” KKK 1445. 
603 Rachunek sumienia został tutaj połączony z wyznaniem, zaś postanowienie poprawy z żalem za 

grzechy. Por. J. Gogola. Teologia. dz. cyt. s. 343; M. Janowski. Różne formy celebracji sakramentu 

pokuty i pojednania. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 384-385; A. Miralles. I sacramenti di guarigione. Il 

sacramento della penitenza e della reconciliazione. W: Catechismo. dz. cyt. s. 894-896. 
604 Por. J. Maguire. W. Faherty. Rachunek sumienia według KKK. Warszawa 2001. s. 3-33. 
605 Por. J. Gogola. Teologia. dz. cyt. s. 345; J. Salij. Przebaczenie i nawrócenie. dz. cyt.  s. 148-149. 
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 Katechizm podaje wiele określeń sakramentu pokuty. Ukazują one rożne 

dopełniające się aspekty rzeczywistości tego sakramentu. Nazywa się go sakramentem 

nawrócenia, gdyż zawiera się w nim Jezusowe wezwanie do nawrócenia i droga 

powrotu do Ojca. Nazwa „sakrament pokuty” akcentuje osobistą i eklezjalną drogę 

nawrócenia (por. KKK 1423)606.  

Nowością w Katechizmie, jeśli chodzi o sakrament pokuty jest wyakcentowanie 

różnych form pokuty w życiu chrześcijańskim. Od końca wieków średnich Kościół nie 

zajmował się tą problematyką zbyt często. Katechizm wiele miejsca poświęcił 

wewnętrznym aktom pokuty nazywając je środkami do otrzymania przebaczenia 

grzechów607. Przyczynia się to do rozwoju życia duchowego chrześcijanina, gdyż 

ukazuje nowe możliwości form pokuty, takie jak post, modlitwa i jałmużna. Ponadto 

wysiłki w celu pojednania z bliźnimi, łzy pokuty, rachunek sumienia, kierownictwo 

duchowe, Eucharystia, liturgię godzin, okresy i dni pokuty (por. KKK 1434-1439). 

 Traktując o sakramencie namaszczenia chorych Katechizm ukazuje wpierw 

podstawy historiozbawcze, zamieszcza doświadczenie choroby i cierpienia ludzi 

wszystkich wieków oraz kieruje spojrzenie na to zagadnienie w świetle Objawienia. 

Zestawia chorego Starego Testamentu wobec Boga z chorym Nowego Testamentu, 

który dzięki wierze otrzymuje nie tylko uzdrowienie z choroby, ale także przebaczenie 

grzechów i zapowiedź nadejścia Królestwa Bożego. Współczucie Jezusa dla chorych i 

cierpiących jest znakiem, że Bóg przyszedł uleczyć całego człowieka, to znaczy jego 

duszę i ciało (por. KKK 1503). Działanie Jezusa mocą Ducha Świętego w tym 

sakramencie chorych dokonuje głównie uleczenia natury duchowej, choć czasami także 

fizycznej608.  

Katechizm podkreśla, że choroba może nie tylko prowadzić do buntu przeciw 

Bogu, ale może spowodować wzrost dojrzałości wiary i pobudzić do pełniejszego 

szukania Boga w życiu (por. KKK 1501). W sakramencie tym Jezus pomaga człowiekowi 

poddać się woli Bożej, zaakceptować swoje fizyczne i duchowe cierpienie (por. KKK 

 
606 Inne określenia podane przez Katechizm to: sakrament spowiedzi, wskazujący na istotny element 

tego sakramentu, jakim jest wyznanie winy, sakrament przebaczenia i pokoju, zgodnie z brzmieniem 

formuły rozgrzeszenia oraz sakrament pojednania, gdyż udziela miłości Boga przynoszącej pojednanie z 

Bogiem, bliźnimi, sobą samym i całym stworzeniem. Por. S. Czerwik. Liturgia. dz. cyt. s. 70; H. Libersat. 

Wyznanie wiary. dz. cyt. s. 77-82; M. Chmielewski. Pokuta. W: LDK. s. 649-652; A. Miralles. I 

sacramenti di guarigione. Il sacramento della penitenza e della reconciliazione. dz. cyt.  s. 890-891. 
607 Por. H. Sobeczko. Sakrament pokuty i pojednania. W: Misterium. dz. cyt. s. 105-107; A. 

Miralles. I sacramenti di guarigione. Il sacramento della penitenza. dz. cyt. s. 892. 
608 Por. R. Pierskała. Jak świętujemy? dz. cyt. s. 52; D. Skrok. Spotkanie z Chrystusem w 

sakramencie namaszczenia chorych. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 394-396. 



JEZUS CHRYSTUS JAKO CENTRUM ŻYCIA DUCHOWEGO 

  189 
1505). Przez mękę i śmierć Jezus nadał chorobie i cierpieniu nowe znaczenie. Odtąd 

choroba może upodabniać do Chrystusa i jednoczyć z Jego zbawczą męką609.  

 Katechizm wymienia także skutki sakramentu chorych, które mogą mieć duże 

znaczenie dla rozwoju życia duchowego zarówno osoby dotkniętej chorobą, jak i dla 

osób jej towarzyszących. Pierwszym z tych skutków jest szczególny dar Ducha 

Świętego. Umacnia on człowieka, dodaje mu odwagi i pokoju. Łaska ta odnawia 

również ufność i wiarę w Boga oraz umacnia, by nie ulec trwodze przed śmiercią (por. 

KKK 1520). Ważnym skutkiem sakramentu chorych jest zjednoczenie z męką Jezusa. 

Chory jest w pewien sposób „konsekrowany”, czyli poświęcony, by przynosić owoc 

upodabniając się do odkupieńczej śmierci Zbawiciela. Cierpienie, które jest 

następstwem grzechu, dzięki Jezusowi otrzymało nowe znaczenie, którym jest 

uczestnictwo w Jego dziele zbawczym (por. KKK 1521). Kolejnym skutkiem tego 

sakramentu jest łaska eklezjalna. Katechizm wskazuje na wymianę dóbr duchowych 

między chorym a wspólnotą Kościoła. Cierpiący poprzez zjednoczenie z męką Chrystusa 

przysparza dobra Kościołowi, zaś Kościół w komunii świętych wstawia się  

w intencji chorego (por. KKK 1522). Ostatnim skutkiem sakramentu chorych 

wymienionym przez Katechizm jest przygotowanie do ostatniego przejścia. Dopełnia 

ono rozpoczęte przez chrzest dzieło upodobnienia się do tajemnicy Paschalnej 

Chrystusa. Będąc ostatnim w szeregu świętych namaszczeń, które wyznaczają pewne 

okresy życia chrześcijańskiego, otacza koniec ziemskiego życia ochroną zabezpieczającą 

ostateczną walkę przed wejściem do Królestwa (por. KKK 1523)610. 

 Rozważając zagadnienie sakramentu namaszczenia chorych, nowy Katechizm 

przypomina o ważności wiatyku, który jest świadectwem Bożej obecności w momencie 

przejścia do Ojca. Wiatyk wskazuje na obecność Jezusa i Jego Kościoła przy człowieku w 

momencie przejścia do Ojca. Podkreśla znaczenie Eucharystii jako zadatku życia 

wiecznego i mocy zmartwychwstania: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma 

życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 54; por. KKK 1524). 

 

 
609 Por. D. Człapiński. Cierpienie, choroba i starość w życiu chrześcijańskim. W: Wyznawać. dz. cyt. 

s. 390; A. Michalik. Z Chrystusem w chorobie i cierpieniu. W: W Duchu. dz. cyt. s. 152-153. 
610 Por. D. Człapiński. Cierpienie, choroba i starość w życiu chrześcijańskim. dz. cyt. s. 390; J. 

Stefański. Sakrament chorych w Nowym KKK. W: Misterium. dz. cyt. s. 113-119; D. Skrok. Spotkanie z 

Chrystusem w sakramencie namaszczenia chorych. dz. cyt. s. 396; A. Miralles. L`unzione degli infermi. 

W: Catechismo. dz. cyt. s. 907. 
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3.2.3.  Sakramenty w służbie komunii 

 Sakramenty te nastawione są na zbawienie innych, chociaż przez służbę innym 

wpływają także na osobiste uświęcenie. Obdarowują one szczególnym posłaniem w 

Kościele i przyczyniają się do budowania Ludu Bożego (por. KKK 1534). Po dokładnej 

analizie Katechizmu stwierdzono, że można podjąć próbę rozpatrzenia zagadnienia 

sakramentów w służbie komunii od strony uczestnictwa w kapłaństwie Jezusa i 

skutków tego sakramentu611.  

 Katechizm wymienia dwa sposoby uczestnictwa w jedynym kapłaństwie 

Chrystusa – wspólne i urzędowe. Naucza, że wszczepienie w Jezusa dokonane podczas 

chrztu i bierzmowania powoduje, że człowiek zostaje włączony w kapłaństwo wspólne 

wszystkich wierzących (por. KKK 1546). Dzięki temu wierni uczestniczą w kulcie religii 

chrześcijańskiej, zaś przestrzenią aktualizacji kapłaństwa wspólnego ochrzczonych jest 

liturgia (por. KKK 1280)612.  

Katechizm ukazuje sposób urzeczywistniania się kapłaństwa wspólnego poprzez 

rozwój łaski chrztu i życie według cnót teologalnych wiary, nadziei i miłości, co 

prowadzi do rozwoju życia duchowego. Podaje także drogi wiodące do uczestnictwa w 

jedynym kapłaństwie Chrystusa przez kapłaństwo urzędowe, czyli hierarchiczne, które 

ma służyć kapłaństwu wspólnemu i przyczyniać się do rozwoju łaski chrztu wszystkich 

chrześcijan (por. KKK 1547). Podkreśla, że ten akt sakramentalny udziela daru Ducha 

Świętego, który pozwala na wykonywanie „sacram potestatem”, pochodzącą od 

samego Chrystusa (por. KKK 1538)613. 

 Katechizm za Soborem Watykańskim II, podaje rozróżnienie kapłaństwa 

urzędowego i wspólnego. Stwierdza, że kapłaństwo urzędowe różni się od wspólnego 

istotowo, gdyż udziela świętej władzy w służbie wiernym (por. KKK 1592). Wyświęcony 

wykonuje tę służbę mocą i w osobie Chrystusa, szczególnie, kiedy zanosi Bogu Ojcu w 

jedności Ducha Świętego przez Jezusa Chrystusa ofiarę eucharystyczną. Eucharystia 

najlepiej ukazuje służebny charakter sakramentu święceń. Sam sakrament jest 

szczególnym darem Ducha Świętego, który upodabnia wyświęconego do Jezusa 

 
611 Por. G. Bereszyński. Sakrament święceń. W: Wyznawać. s. 408; A. Miralles. I sacramenti del 

servizio della comunione. Il sacramento dell`ordine. W: Catechismo. dz. cyt. s. 910 -912. 
612 Por. W. Kazimieruk. Kapłaństwo wspólne ochrzczonych i bierzmowanych. W: Wyznawać. dz. 

cyt. s. 400-401; S. Cichy. Sakrament święceń w KKK. W: Misterium. dz. cyt. s. 121-134. 
613 Por. KL 10; A. Drożdż. Kapłan w służbie ludu Bożego. W: W Duchu. dz. cyt. s. 159-160. 
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kapłana, nauczyciela i pasterza, włączając i uzdalniając do służby w funkcji kapłana, 

proroka i króla614. 

  W dalszej części swego wykładu rozważa zagadnienie skutków sakramentu 

święceń. Pierwszym z nich jest udzielenie łaski Ducha Świętego. Łaska ta jest 

konieczna, by zaistniały następne skutki sakramentu święceń. Dzięki niej przyjmujący 

sakrament upodabnia się do Chrystusa. Ponadto łaska Ducha Świętego wyciska na nim 

niezatarty charakter duchowy (por. KKK 1581 - 1582). Charakter ten powoduje, że 

każdy, kto przyjął w sposób ważny święcenia kapłańskie, nie może zostać z nich 

zwolniony615.  

Rozpatrując zagadnienie sakramentu małżeństwie Katechizm podkreśla, że 

małżeństwo zawarte wobec Boga w Jezusie Chrystusie jest uobecniającym znakiem 

wierności i miłości Boga wobec człowieka. Miłość ta została w pełni objawiona w 

oblubieńczej miłości Jezusa do Kościoła (por. KKK 1604)616.  

Właściwa łaska sakramentu małżeństwa służy udoskonaleniu miłości 

małżeńskiej i umocnieniu ich nierozerwalnej jedności (por. KKK 1641). Zasługą 

Katechizmu jest rozszerzenie znaku małżeńskiej jedności już nie tylko do relacji 

Chrystusa do Kościoła, ale do wymiaru trynitarnego. Sakramentalny znak wyraża się, 

bowiem we wspólnocie osób, która jest kształtowana na obraz i podobieństwo Trójcy 

Świętej. Wspólnotę tę pogłębia się przez wspólną wiarę i wspólne przyjmowanie 

Eucharystii (por. KKK 1644)617.  

 Katechizm porusza również dwa inne niebagatelne dla powołania 

współczesnego człowieka wątki. Z jednej strony mocno akcentuje zadanie małżonków 

do przekazywania życia, łącząc płodność małżonków z obowiązkiem „przekazania 

obrazu Boga z człowieka na człowieka”. Zauważa, że płodność miłości małżeńskiej 

wpływa również na owoce życia moralnego i duchowego, jakie rodzice powinni 

 
614 Por. G. Bereszyński. Sakrament święceń. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 405-408; J. Charytański. 

Katechizm. dz. cyt. s. 143; A. Miralles. I sacramenti del servizio della comunione.  Il sacramento 

dell`ordine. dz. cyt. s. 919. 
615 Por. W. Kazimieruk. Kapłaństwo wspólne ochrzczonych i bierzmowanych. dz. cyt. s. 402; G. 

Bereszyński. Sakrament święceń. dz. cyt. s. 408; A. Drożdż. Kapłan w służbie ludu Bożego. dz. cyt. s. 

160 -162. 
616 Por. W. Szewczyk. Przymierze małżeńskie. W. W Duchu. dz. cyt. s. 166; A. Miralles. Il 

sacramento del matrimonio. W: Catechismo. dz. cyt. s. 930-933. 
617 Por. E. Skalski. Małżeństwo w zamyśle Bożym. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 413; T. Syczewski. 

Sakrament małżeństwa w nowym Katechizmie. W: Misterium. dz. cyt. s. 135-162; P. Petryk. Istota i 

cechy sakramentu małżeństwa. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 418-424. 
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przekazać swoim dzieciom (por. KKK 1652)618. Z drugiej zaś strony docenia dziewictwo 

dla Królestwa Bożego, które jest rozwinięciem łaski chrztu. Ukazuje ono pierwszeństwo 

więzi z Chrystusem i wskazuje na fakt przemijalności obecnego świata a wraz  

z nim instytucji małżeństwa. Oczekuje także powtórnego przyjścia Chrystusa. 

Roztropnie łączy te dwie na pozór odrębne drogi życia człowieka, przypominając, że 

zarówno małżeństwo jak i dziewictwo pochodzą od Boga, który nadaje im sens i udziela 

łaski do odczytania życiowego powołania zgodnie z wolą Bożą (por. KKK 1619-1620). 

Na zakończenie omawiania wpływu sakramentów na rozwój życia duchowego 

chrześcijanina, warto spojrzeć jeszcze na Katechizmowe ujęcie sakramentaliów, czyli 

świętych znaków, które zostały ustanowione przez Kościół, dla uświęcenia 

najrozmaitszych okoliczności życia chrześcijańskiego i przygotowania ludzi do przyjęcia 

owocu sakramentów (por. KKK 1677). Sakramentalia przynoszą przede wszystkim 

owoce duchowe. Działają nie jak sakramenty, przez samo ich dopełnienie, lecz dzięki 

modlitwie wstawienniczej Kościoła i współdziałaniu przyjmującego619. Katechizm 

wymienia różne formy sakramentaliów mówiąc między innymi  

o błogosławieństwach, modlitwie wstawienniczej, konsekracji i egzorcyzmach (por. KKK 

1678). Traktuje o czci relikwii, nawiedzaniu sanktuariów, pielgrzymkach, procesjach, 

podkreślając, że formy te są tylko kontynuacją życia liturgicznego Kościoła i nie mogą 

go zastępować (por. KKK 1674-1675)620.  

 Stosunkowo dużo miejsca poświęca Katechizm pogrzebowi chrześcijańskiemu 

stwierdzając, że życie chrześcijańskie zmierza do życia wiecznego. Żyjąc Ewangelią, 

chrześcijanin naśladuje Chrystusa, uczestniczy w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, 

przechodząc wraz z Nim do życia wiecznego w chwale nieba. Tajemnicę tę wyrażają 

właśnie obrzędy pogrzebu chrześcijańskiego, w którym Kościół składa Bogu ofiarę, by 

wynagrodzić za wszystkie grzechy (por. KKK 1682-1683)621.  

 
618 Por. E. Skalski. Małżeństwo w zamyśle Bożym. dz. cyt. s. 415. KKK często odnosi się w swoim 

wykładzie na temat małżeństwa do adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris Consortio”; W. 

Szewczyk. Przymierze małżeńskie. dz. cyt. s. 168; A. Miralles. Il sacramento del matrimonio. dz. cyt. s. 

934. 
619 Por. I. Scicolone. Le alter celebrazioni liturgiche. W: Catechismo. dz. cyt. s. 935; J. Charytański. 

Katechizm. dz. cyt. s. 161-162; J. Janicki. Sakramentalia i błogosławieństwa według nowego KKK. W: 

Misterium. dz. cyt. s. 163-170; S. Ćwiklinski. Sakramentalia w życiu chrześcijańskim. W: Wyznawać. dz. 

cyt. s. 427-428. 
620 Por. KL 13; S. Ćwiklinski. Sakramentalia w życiu chrześcijańskim. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 

428-430; I. Scicolone. Le alter celebrazioni liturgiche. dz. cyt. s. 935-938. 
621 Por. A. Maleszyk. Pogrzeb chrześcijański. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 433-436; J. Charytański. 

Katechizm. dz. cyt. s. 163. 
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Można zauważyć, że przedstawiając misteria Chrystusa, Katechizm ukazuje je w 

świetle realizacji Bożego zamysłu zbawienia. Wielokrotnie powtarza o posłuszeństwie 

Chrystusa wobec zbawczego zamysłu Ojca, podkreśla wolność i darmowość ofiary 

Syna, a ponadto uniwersalność odkupienia i skutki tego daru dla człowieka w postaci 

zgładzenia grzechów i udziału w przybranym synostwie622. Dokładnie analizuje 

poszczególne przymioty Jezusa, podkreślając szczególnie świętość623. Zauważa także 

działanie Trójcy Świętej w Misterium Paschalnym oraz potrzebę odpowiedzi ze strony 

człowieka, który utrzymując relację z Jezusem zbliża się do Niego.  

Nowy Katechizm wskazuje sposoby, drogi i rodzaje modlitwy, podkreślając 

potrzebę żmudnej pracy człowieka oraz jego wierność Bogu wyrażającą się w życiu 

sakramentalnym i w modlitwie. Nie ujmuje modlitwy w jakieś systematyczne ramy, ale 

przyczynia się do wychowywania człowieka do dojrzałej modlitwy, osadzając ją w 

kontekście Biblii i Tradycji Kościoła oraz doświadczenia na drodze modlitwy 

poszczególnych osób624. 

Katechizm akcentuje historiozbawcze, chrystologiczne i eklezjalne ujęcie 

sakramentów. Każdy z sakramentów został przedstawiony jako widzialna i konkretna 

forma zbawczego planu Boga w historii człowieka zrealizowanego przez Chrystusa i 

obecnego w Kościele (por. KKK 1115)625. Sakramenty są źródłem życia duchowego. 

Chrześcijanin otrzymuje w nich łaskę uświęcającą, która jest ontologiczną podstawą 

świętości.  

 

 
622 Por. A. Amato. Credo in Gesù Cristo. Il Figlio Unigenito. dz. cyt. s. 732-733; S. Lech. Misteria 

Chrystusa  

w roku liturgicznym. W: Misterium. dz. cyt. s. 186-189. 
623 J. Troska. Wizja teologiczna i etyczna człowieka w KKK. W: Życie w Chrystusie. dz. cyt. s. 12. 
624 Por. I. Werbiński. Wychowanie. dz. cyt. s. 108. 
625 Por. Cz. Krakowiak. Bierzmowanie w KKK. W: Misterium. dz. cyt. s. 66. 



 

 
ROZDZIAŁ V 

 

DUCH ŚWIĘTY JAKO ŹRÓDŁO UŚWIĘCENIA CZŁOWIEKA 

 
 Do niedawna Duch Święty był u teologów jakby zapomniany i nieznany, a Jego 

rola w życiu duchowym i uświęceniu człowieka nie dość wyraźnie eksponowana. 

Jednakże na przełomie XX i XXI wieku można zauważyć wzrost zainteresowania w 

odkrywaniu tajemnicy obecności Ducha Świętego w świecie zewnętrznym i życiu 

duchowym człowieka626. 

 Katechizm Kościoła Katolickiego jako nowe dzieło Kościoła podejmuje próbę 

przybliżenia człowiekowi Ducha Świętego i Jego funkcji w Kościele i w świecie. Pragnie 

przede wszystkim podkreślić związek Ducha Świętego z całym działaniem Trójcy 

Świętej w Jej życiu wewnętrznym i darze miłości dla świata (por. KKK 689)627.  

 Artykuły Symbolu Apostolskiego (od ósmego do dwunastego) łączą się z Osobą 

Ducha Świętego, który uobecnia wydarzenia zbawcze Jezusa Chrystusa w życiu Kościoła 

i każdego człowieka, wpływając na jego życie duchowe, rodzinne i społeczne628. W tym 

rozdziale uwaga zostanie skupiona na uświęcającym działaniu Ducha Świętego w 

Kościele, liturgii i w samym człowieku. 

1.  Uświęcające działanie Ducha Świętego 

 Tajemnica trzeciej Osoby Trójcy Świętej zaczyna się głębiej wyjaśniać począwszy 

od Pięćdziesiątnicy. Światło Ducha Świętego oświeciło całe misterium życia ziemskiego 

Jezusa. Pozwoliło w ziemskim życiu Syna Bożego odnaleźć obecność Ducha Świętego i 

wypełnienie proroctw Starego Testamentu. Księgi Nowego Testamentu nie ukazują 

całej teologii o Duchu Świętym. Synoptycy ukazuję Jego działanie w powiązaniu z 

życiem Syna Bożego. Dzieje Apostolskie uwypuklają misję Ducha Świętego w 

początkach istnienia Kościoła, zaś święty Paweł widzi ją w wewnętrznym życiu Kościoła, 

 
626 Por. TMA 45; A. Koterla. Wicher i ogień Wierzę w Ducha Świętego. W: W Duchu. dz. cyt. s. 65; 

W. Depo. Wierzę w Ducha Świętego. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 168-169. 
627 Por. TMA 44; DV 49 i 51; S. Urbański. Mistyczne perspektywy rozwoju duchowego 

chrześcijanina wskazane przez Jana Pawła II na progu trzeciego tysiąclecia. W: Duchowość 

chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia. dz. cyt. s. 62-63. Por. J. Charytański. Rzeczywistość. dz. 

cyt. s. 20-21. 
628 Por. A. Nosol. Komu wierzymy? dz. cyt. s. 32. 
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co stanowi ważną pomoc przy teologicznej interpretacji roli Ducha Świętego w życiu 

wewnętrznym chrześcijanina629.  

 Katechizm Kościoła Katolickiego rozpoczyna swój wykład na temat trzeciej 

Osoby Boskiej stwierdzeniem, że poznanie wiary jest możliwe tylko w Duchu Świętym. 

Człowiek poruszony przez Ducha Świętego może pozostawać w jedności z Chrystusem. 

Mocą chrztu świętego Bóg Ojciec w Synu ofiaruje człowiekowi życie, które 

wewnętrznie i osobowo jest udzielane przez Ducha Świętego (por. KKK 683). 

 Duch Święty przez swoją łaskę jako pierwszy wzbudza wiarę i udziela nowego 

życia. Polega ono, zdaniem Katechizmu, na poznaniu Boga i Jezusa jako Syna Bożego. 

Życie Duchem Świętym pomaga chrześcijaninowi lepiej poznać i bardziej umiłować 

Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Katechizm akcentuje mocno fakt, że Duch Święty jest 

współistotny Ojcu i Synowi (por. KKK 684-685), działając z Ojcem i Synem od początku 

aż do wypełnienia zamysłu zbawienia. Zostaje On jednak objawiony i udzielony oraz 

uznany jako osoba dopiero od „czasów ostatecznych”, które zostały zapoczątkowane 

przez Wcielenie Syna Bożego. Ostateczne wylanie Ducha Świętego w Kościele dokona 

się w czasach eschatologicznego spełnienia (por. KKK 689)630.  

 Katechizm stwierdza, że „Duch Święty jest współistotny Ojcu i Synowi zarówno 

wewnątrz Trójcy Świętej, jak też w darze miłości dla świata”, jednakże nie ogranicza się 

do tego, ale również ukazuje odrębność Osób Trójcy. Naucza, że Ojciec posyłając 

Słowo, posyła zawsze swoje Tchnienie. Następuje, więc wspólne posłanie, w którym 

Duch Święty i Syn są odrębni, ale nierozdzielni (por. KKK 689)631. W dalszej części 

wykładu podaje, że Jezus jest „namaszczony przez Ducha Świętego” i wszystko, co się 

dokonuje we Wcieleniu, wypływa z tej pełni. Gdy Jezus zostaje uwielbiony, wtedy 

posyła od Ojca Ducha Świętego tym, którzy w Niego wierzą. Duch jednoczy wierzących 

z Chrystusem. On ożywia wierzących, by Nim umocnieni coraz bardziej naśladowali i 

upodabniali się do Jezusa Chrystusa w swoim życiu632. 

 
629 Por. J. Gogola. Teologia. dz. cyt. s. 52; A. Koterla. Wicher i ogień Wierzę w Ducha Świętego. dz. 

cyt. s. 66-67; A. Deneka. Duch Święty. W: LDK. dz. cyt. s. 223-226; Duch Boży. W: Słownik Teologii 

Biblijnej. dz. cyt. s. 226-234. 
630 Por. P. Coda. Credo nello Spirito Santo. W: Catechismo. dz. cyt. s. 743-744; J. Charytański. 

Katechizm. dz. cyt. s. 63. 
631 Por. Z. Dymkowski. Wzory. dz. cyt. s. 101. Nowy Katechizm potwierdza tę prawdę, kiedy uczy, 

że: „Od początku aż do wypełnienia czasu Bóg, posyłając swego Syna posyła zawsze swego Ducha. Ich 

posłanie jest wspólne i nierozdzielne” KKK 743. 
632 Por. J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 64; W. Słomka. Rola Ducha Świętego w życiu 

chrześcijańskim.  

W: Tenże. Źródła postaw. dz. cyt. s. 142-146. 
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1.1. Symbole Ducha Świętego w życiu duchowym chrześcijanina 

 Lektura Nowego Katechizmu pozwala zauważyć, że określenia i symbole Ducha 

Świętego mają duży wpływ na życie duchowe chrześcijanina, gdyż pomagają lepiej 

zrozumieć, kim jest Duch Święty i jaka jest Jego funkcja ad intra w Trójcy i ad extra w 

relacji do świata. 

 Katechizm podaje, że imię Duch Święty jest imieniem własnym Tego, którego 

wielbimy i któremu oddajemy chwałę wraz z Ojcem i Synem. Kościół otrzymał Go od 

Pana. Następnie dokładnie tłumaczy pojęcie „Duch” wyjaśniając je jako tchnienie, 

powietrze, wiatr. Korzysta w tym momencie z ewangelicznej rozmowy Jezusa z 

Nikodemem (por. J 3, 5-8)633. Rozróżnia oddzielne traktowanie pojęć „Duch” i „Święty”, 

które stanowią przymioty Osób Trójcy z traktowaniem łącznym „Duch Święty”, które 

określa Trzecią Osobę – Ducha Świętego (por. KKK 691). Godne odnotowania jest 

określenie Ducha Świętego jako „Parakleta”, czyli „tego, który jest wzywany przy 

czymś”. Chociaż „Paraklet” jest często tłumaczone jako „Pocieszyciel”, to nowy 

Katechizm przypomina, że to Jezus jest pierwszym Pocieszycielem, a Ducha Świętego 

nazywa „Duchem Prawdy” (por. KKK 692).  

 Niezwykle wyraziście w nowym Katechizmie, zostały opracowane określenia 

Ducha Świętego. Dziewięć symboli pomaga odzwierciedlić wpływ Ducha Świętego na 

życie duchowe chrześcijanina. Pierwszym z nich jest „woda”, która oznacza działanie 

Ducha Świętego w sakramencie chrztu świętego. Właśnie dzięki wezwaniu Ducha 

Świętego woda staje się skutecznym znakiem sakramentalnym nowego narodzenia do 

życia Bożego. To nowe życie jest możliwe tylko w Duchu Świętym, który jest w sposób 

osobowy „Żywą Wodą”, wypływającą z boku ukrzyżowanego Zbawiciela (por. KKK 

694)634.  

 Znamiennym symbolem Ducha Świętego jest namaszczenie, które we 

wtajemniczeniu chrześcijańskim jest znakiem sakramentalnym bierzmowania. W celu 

lepszego odczytania tej symboliki, należy cofnąć się do pierwszego namaszczenia 

dokonanego przez Ducha Świętego, którym było namaszczenia Jezusa. Słowo 

„Chrystus”, oznacza „Namaszczony” Duchem Bożym. Wyjątkowość namaszczenia 

 
633 Por. J. Szlaga. Duch Święty w dziejach. W: KKK – wprowadzenie. dz. cyt. s. 91-92; J. 

Kudasiewicz. Odkrywanie Ducha Świętego. Kielce 1998. s. 65- 66. 
634 Por. P. Coda. Credo nello Spirito Santo. dz. cyt. s. 737-738; J. Szlaga. Duch Święty w dziejach. s. 

94-95;  

J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 64; M. Lurker. Słownik obrazów i symboli religijnych. Poznań 

1989. s. 270-271; D. Forstner. Świat symboliki chrześcijańskiej. Warszawa 1990. s. 67.  
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Jezusa polega na tym, że człowieczeństwo, które przyjmuje Syn jest w sposób całkowity 

„namaszczone” Duchem Świętym. Jezus przez Ducha Świętego jest ustanowiony 

Chrystusem635.  

 Kolejnym symbolem jest „ogień” ukazujący przekształcającą energię dzieł Ducha 

Świętego. Katechizm podaje kilka biblijnych przykładów, które mają olbrzymie 

znaczenie dla poznania rozwoju życia duchowego. Poucza, że tradycja duchowa 

zachowuje symbolikę „ognia” jako jedną z najlepiej wyrażających działanie Ducha 

Świętego (por. KKK 696). Następnymi symbolami Ducha Świętego są „obłok” i 

„światło”. Występują one nierozłącznie w objawieniach Ducha Świętego. Obłok 

objawiał Boga w Starym Testamencie. Ten sam „obłok” osłaniał Maryję Dziewicę, by 

poczęła i urodziła Jezusa. „Obłok” ten zabiera Jezusa w dniu Wniebowstąpienia i on 

również objawi Syna Człowieczego w chwale w dniu Jego przyjścia (por. KKK 697). 

Katechizm mówi także o „ręce” i „palcu” jako symbolach Ducha Świętego. Duch Święty 

jest udzielany przez włożenie rąk Apostołów. Z kolei Jezus przez Ducha Świętego wpisał 

na „żywych tablicach serc” (2 Kor 3, 3) swój testament miłości (por. KKK 699-700)636. 

 Ostatnim symbolem Ducha Świętego jest „gołębica”. Nowy Katechizm odnosi ją 

do chrztu, dlatego rozpoczyna swoje rozważanie od przypomnienia sceny 

wypuszczenia gołębicy przez Noego. Duch Święty w postaci gołębicy zstępuje na 

Jezusa, gdy wychodzi z wody po chrzcie. Również ten sam Duch Święty zstępuje na 

serca ochrzczonych i w nich przebywa tworząc podstawę życia duchowego i 

sakramentalnego chrześcijanina (por. KKK 701). 

1.2.  Duch Święty w pełni czasów 

 Katechizm zachowując wymiar trynitarny ukazuje Ducha Świętego na 

przestrzeni dziejów jako Tego, który był obecny zarówno w stworzeniu, jak i w historii i 

wreszcie w pełni czasów (por. KKK 703-716). W dalszej części pracy uwaga zostanie 

 
635 Bliskim namaszczenia symbolem Ducha Świętego jest pieczęć, która wskazuje na niezatarte 

znamię namaszczenia w sakramencie chrztu, bierzmowania i kapłaństwa. Por. DV 19-21; J. Charytański. 

Katechizm. dz. cyt. s. 65.  
636 Sformułowanie „Digitus Paternae dexterae” co znaczy „palec prawicy Ojca” znajduje się w 

hymnie „Veni Creator”. Na temat szczególności znaczenia symboli Ducha Świętego, zwłaszcza obłoku i 

gołębicy Por. P. Coda. Credo nello Spirito Santo. W: Catechismo dz. cyt. s. 737-738; C. Sepe. Symfonia 

wiary w KKK. dz. cyt. s. 68; J. Nagórny. Moralność chrześcijańska. Życie z Chrystusem i w Chrystusie 

we wspólnocie Kościoła. W: KKK – wprowadzenie. dz. cyt. s. 191; M. Lurker. Słownik obrazów i 

symboli religijnych. dz. cyt. s. 141-142; D. Forstner. Świat symboliki chrześcijańskiej. dz. cyt. s. 351-

355. 
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skupiona na ujęciu Ducha Świętego w okresie pełni czasów, dlatego podejmie się próbę 

ukazania Jego relacji do Jana Chrzciciela, który był ostatnim prorokiem Starego 

Przymierza i jakby „zapowiedzią” Nowego, a także do Maryi, Jezusa i Kościoła.  

 Katechizm docenia rolę, jaką Jan Chrzciciel odegrał w dziele zbawienia. Jan już 

w łonie matki napełniony był Duchem Świętym (por. Łk 1, 15).W nim mieszkał „ogień” 

Ducha Świętego, który nakazuje Janowi przygotować „drogę” Mesjaszowi (por. KKK 

718). Katechizm zauważa, że Jan jest więcej niż prorokiem, gdyż w nim Duch Święty 

wypełnia swoje przepowiadanie przez proroków. Jan jest świadkiem tego, jak Duch 

Święty wypełnia to, co było przedmiotem poszukiwania proroków. Jan ujrzał Ducha 

Świętego zstępującego na Jezusa. Przez Jana również rozpoczęło się przywracanie w 

człowieku „podobieństwa Bożego”, gdyż chrzest Jana był chrztem pokuty, a chrzest z 

wody i Ducha Świętego będzie nowym narodzeniem (por. KKK 719-720)637. 

 Po omówieniu działania Ducha Świętego w osobie Jana Chrzciciela, Katechizm 

omawia Jego współdziałanie z Maryją – Matką Jezusa, którą przygotował do 

wypełnienia Jej powołania. W Nim i przez Niego Maryja poczęła i zrodziła Syna Bożego. 

W Maryi Duch Święty ukazuje Syna Ojca, który staje się Synem Dziewicy. On przez 

Maryję prowadzi ludzi do Chrystusa i wreszcie na końcu posłania zapoczątkowuje czasy 

ostateczne w dniu Pięćdziesiątnicy, przyczyniając się do tego, że Maryja staje się „nową 

Ewą”  – „Matką Kościoła” (por. KKK 7222 – 726)638. 

Nowy Katechizm stwierdza, że całe posłanie Syna i Ducha Świętego zawiera się 

w fakcie, że Syn od Wcielenia namaszczony Duchem Ojca, jest Chrystusem – 

Mesjaszem. Całe, więc dzieło Jezusa jest wspólnym posłaniem Syna i Ducha Świętego 

je rozpatrywać (por. KKK 727). Duch Święty poprzedza lub wspiera Jezusa w Jego 

ziemskim posłannictwie, zaś Jezus zapowiada nadejście Ducha Świętego - Pocieszyciela 

(por. KKK 729). Potwierdzeniem jest fakt, że zanim Jezus rozpoczął publiczną 

działalność, Jan Chrzciciel zapowiedział Go jako Tego, który będzie chrzcił Duchem 

Świętym i mocą (por. Mk 1, 7n). Znakiem rozpoczęcia misji Mesjasza jest głos Ojca i 

symbol gołębicy – namaszczenie Duchem Świętym (por. Łk 3,21n). Jezus „pełen Ducha 

Świętego” pokonuje szatana i jego pokusy i jawnie głosi obecność Ducha Świętego w 

sobie (por. Łk 4, 18). Mówiąc o swoim odejściu zapowiada uczniom zesłanie Ducha 

 
637 Por. DV 19; J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 66-67. 
638 Na temat relacji Duch Święty – Maryja traktuje drugi punkt drugiego paragrafu niniejszego 

rozdziału. Dlatego w tym miejscu zostały jedynie wspomniane najważniejsze etapy współdziałania Matki 

Bożej z Duchem Świętym. 
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Świętego, a po zmartwychwstaniu umacnia ich mocą Ducha Świętego (por. KKK 

730)639.  

 Chrystus ukazuje w pełni prawdę o istnieniu Ducha Świętego i Jego udziale w 

zbawieniu człowieka. Słowa: „Wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela” wskazują, 

że Duch Święty jako Trzecia Osoba Trójcy Świętej jest Bogiem, a udzielając natchnień, 

także źródłem życia duchowego człowieka. Istota głębokiej wiary polega na 

umiłowaniu Boga i na osobistej więzi z Chrystusem, która jest możliwa dzięki 

natchnieniom Ducha Świętego. Apostoł Paweł mówi, że „ci, których prowadzi Duch 

Boży są synami Bożymi” (Rz 8, 14). Bez otwarcia się na działanie Ducha Świętego 

człowiek nie potrafi żyć pełnią wiary, nie może w pełni poznać, naśladować i upodobnić 

się do Chrystusa640. 

 Dzień Zesłania Ducha Świętego jest dla chrześcijaństwa dniem szczególnym. Z 

jednej strony kończy jakby wydarzenia paschalne Jezusa Chrystusa, z drugiej jest 

„nowym” początkiem w dziejach Kościoła (por. Dz 1, 12-14). Duch Święty objawiając 

się w sposób widzialny w Wieczerniku napełnia swoją mocą zebranych tam Apostołów i 

Matkę Bożą. Kościół przekracza granice Jerozolimy, rozpoczynając swoją działalność 

misyjną (por. Dz 13, 1-4). Zostaje w pełni objawiona Trójca Święta. Wiara w Jedynego 

Boga narodu wybranego przekształca się w wiarę w Boga Trójjedynego. Królestwo 

Chrystusa zostaje otwarte dla tych, którzy w Niego wierzą i uczestniczą w komunii 

Trójcy Świętej. Dzięki przyjściu Ducha Świętego, które wciąż trwa, świat może wejść w 

„czasy ostateczne”, w czas Kościoła - Królestwa już odziedziczonego, ale jeszcze 

niespełnionego (por. KKK 731-732)641. 

  Dzięki Duchowi Świętemu chrześcijanin może wyznawać, że Ojciec posłał Syna 

w Duchu Świętym, a Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca (por. Flp 2, 11; 1Kor 12, 3). 

To, czego Duch Święty dokonał w życiu Jezusa dzieje się nadal w Chrystusowym 

Kościele. Tutaj wypełnia się posłanie Jezusa i Ducha Świętego. Sprawia ono, że idący już 

za Jezusem zostają włączeni do Jego komunii z Ojcem w Duchu Świętym (por. KKK 737). 

Katechizm w tym miejscu dokładnie opisuje działanie Ducha Świętego, który 

 
639 Por. W. Depo. Wierzę w Ducha Świętego. dz. cyt. s. 171; J. Kudasiewicz. Odkrywanie Ducha 

Świętego. dz. cyt. s. 202-210; Cz. Bartnik. Dogmatyka. dz. cyt. s. 818-819; A. Nossol. Pneumatologiczny 

wymiar współczesnej chrystologii. W: In Christo Redemptore. Red. J. Popławski. Lublin 2001. s. 68-71. 
640 Por. S. Pinckaers. Życie duchowe chrześcijanina według świętego Pawła i świętego Tomasza z 

Akwinu. dz. cyt. s. 73-75; A. Gorzandt. Wiara. dz. cyt. s. 88-89. 
641 Por. KK 4; DV 25; W. Słomka. Encyklika Dominum et Vivificantem – „Pokarm życia 

wewnętrznego”. W: Tenże. Źródła postaw. dz. cyt. s. 168; W. Depo. Wierzę w Ducha Świętego. dz. cyt. 

s. 171. 
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przygotowuje człowieka, uprzedza go swoją łaską by podążył za Jezusem, a następnie 

ukazuje Zmartwychwstałego i otwiera umysł na zrozumienie Tajemnicy Paschalnej. W 

Eucharystii uobecnia misterium Chrystusa, by człowieka pojednać z Bogiem i by ta 

komunia przynosiła owoce (por. J 15, 5. 8.16)642. 

 Posłanie Kościoła jest „widzialnym znakiem” posłania Jezusa i Ducha Świętego. 

Katechizm mówi: „Kościół jest posłany, aby głosić, świadczyć, aktualizować i 

upowszechniać misterium komunii Trójcy Świętej” (KKK 738). Chrystus zaś rozlewa 

Ducha Świętego na wszystkie członki Kościoła, by przynosiły owoce w nowym życiu w 

Chrystusie (por. KKK 740). Kiedy zaś człowiek nie potrafi korzystać z łask nowego życia, 

wtedy sam Duch Święty przyczynia się za nim w błaganiach, stając się równocześnie 

nauczycielem modlitwy (por. KKK 741; 746).  

 Symbole Ducha Świętego mają duże znaczenie dla lepszego zrozumienia, kim 

jest Duch Święty, a dzięki temu w zintensyfikowaniu procesu rozwoju życia 

duchowego. Wypada także zaznaczyć, że Katechizm omawia działanie Ducha Świętego 

ukazując je na podstawie Jana Chrzciciela, Maryi i Kościoła. Nie wyczerpuje to 

wszystkich aspektów zagadnienia posłania Ducha Świętego  w pełni czasów. W każdym 

bądź razie działalność Trzeciej Osoby Boskiej ukazana jest w całym tekście dzieła, stąd 

nie jest możliwe, a nawet niewskazane dla porządku merytorycznego pracy 

rozpatrywanie w tym miejscu całego bogactwa działalności Ducha Świętego.  

2.  Obecność Ducha Świętego w Kościele 

 Przedmiotem życia duchowego jest w pierwszym rzędzie Kościół, do którego, 

jako Oblubienicy Chrystusa, Bóg Ojciec kieruje swoje Słowo643. Z tego powodu również 

sam Kościół realizuje się we wspólnotach żyjących Słowem i Ciałem Chrystusa. Nowy 

Katechizm ujmuje Kościół jako równocześnie drogę i cel zamysłu Bożego. Widzenie 

Kościoła w taki sposób jest możliwe tylko wówczas, gdy człowiek odczytuje w Kościele 

Boży zamysł zjednoczenia z ludźmi. Ten plan miłości do ludzi zrodzony w sercu Boga 

Ojca, objawiony w Chrystusowym dziele powołania Kościoła, objawia się dzięki 

 
642 Por. W. Henn. Credo la Santa Chiesa Cattolica. W; Catechismo. dz. cyt. s. 757-759; S. Nagy. 

Kościół Ojca, Syna i Ducha Świętego. W: KKK – wprowadzenie. s. 122; W. Depo. Wierzę w Ducha 

Świętego. dz. cyt. s. 172; A. Koterla. Wicher i ogień. Wierzę w Ducha. dz. cyt. s. 68-69. 
643 Por. W. Gogola. Teologia. dz. cyt. s. 65; Z. Krzyszowski. Kościół w zamyśle Bożym. W: 

Wyznawać. dz. cyt. s. 176; Tenże. Misterium Kościoła. Etapy budowania Kościoła przez Chrystusa. W: 

Tamże. dz. cyt. s. 182-183. 
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działaniu Ducha Świętego. Katechizm podkreśla jednak, iż swoje wypełnienie osiągnie 

dopiero w chwale nieba – Królestwie Bożym, zapoczątkowanym i realizowanym na 

ziemi przez zgromadzenie Ludu Bożego, czyli Kościół (por. KKK 778)644.  

2.1.  Kościół miejscem realizacji komunii Boga z człowiekiem 

 Prawda o Chrystusowym Kościele pozwala wierzącym dojrzeć w nim dar miłości 

Trójcy Świętej, miejsce realizacji komunii życia Boga z człowiekiem. Osoba ludzka 

powinna na ten dar odpowiedzieć aktem wiary, dążąc do umiłowania Chrystusowego 

Kościoła, gotowości służenia mu i w razie potrzeby oddania za niego życia. Konieczna 

jest także postawa zaangażowania w rozwój wiary i miłości, aż do coraz doskonalszego 

upodobnienia się do Chrystusa, dążąc do osiągnięcia chrześcijańskiej świętości645.  

 Nowy Katechizm przypomina, że Kościół swoją genezę wywodzi z odwiecznych 

planów Bożych. Stwierdza, że, dla lepszego zrozumienia tajemnicy Kościoła, trzeba w 

pierwszym rzędzie rozważyć jego początek w zamyśle Trójcy Świętej (por. KKK 758). W 

zrozumieniu tajemnicy Kościoła ma pomóc, zdaniem Katechizmu, zgłębienie zamiaru 

Boga Stworzyciela, który pragnął, by ludzie przez Niego stworzeni, zostali również 

obdarzeni uczestnictwem w życiu nadprzyrodzonym646. 

 Podkreśla, że to Bóg Ojciec wolnym i tajemniczym zamysłem swej mądrości i 

dobroci nie tylko stworzył świat, ale również, stworzonego przez siebie człowieka, 

postanowił podnieść do uczestnictwa w życiu Bożym. Bóg Ojciec wszystkich wierzących 

w Chrystusa, postanowił „zwołać” w Kościół święty. Zaznacza jednak, iż ten 

zapowiedziany już od początku świata, przygotowywany w historii Narodu Izraelskiego 

i Starym Przymierzu, a ukazany przez wylanie Ducha Świętego Kościół, osiągnie swoje 

wypełnienie w chwale dopiero na końcu wieków (por. KKK 759)647. 

 Kościół, według nowego Katechizmu, jawi się jako spadkobierca 

starotestamentalnego programu czasów mesjańskich. Program ten został zrealizowany 

najwyraźniej w historii Narodu Wybranego (por. KKK 761). Od Boga Ojca wywodzi się 

kształt i wymiar dziejów Izraela zmierzający do zapowiedzi „wypełnienia czasów”. Od 

 
644 Por. Katechezy Ojca świętego Jana Pawła II. „ Duch Święty”. Red. W. Zega. Kraków Ząbki 

1999. s. 233-237; J. Szlaga. Duch Święty w dziejach. dz. cyt. s. 102-103; J. Charytański. Katechizm. dz. 

cyt. s. 70-71.  
645 Por. W. Słomka. Kościół. W: LDK. dz. cyt. s. 446-448; A. Dalbesio. Duch Święty. Kraków 2001. 

s. 110-123. 
646 Por. W. Henn. Credo la Santa Chiesa Cattolica. dz. cyt. s. 75-753; A. Gorzandt. Wiara. dz. cyt. s. 

99; J. Misiurek. „Wierzę w Kościół święty”. W: HM XVII. Kościół na upadek i na powstanie wielu. Red. 

J. Misiurek. Lublin 1996. s. 21-25. 
647 Por. KK 2; S. Nagy. Kościół Ojca i Syna i Ducha Świętego. dz. cyt. s. 117. 
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Abrahama do Chrystusa ten Boży plan stopniowo się odsłaniał, ukazując coraz pełniej 

Bożą ekonomię zbawienia. Początkowo ograniczony tylko do Narodu Wybranego, z 

czasem objął całą ludzkość, by wreszcie w Kościele dążyć do zjednoczenia wszystkich 

ludzi (por. KKK 762). Bóg Ojciec przygotowywał Kościół również poprzez nauczanie 

proroków. Dokonywał zbawienia i jednocześnie wyjaśniał jego znaczenie, ukazując jak 

Stary Testament zmierzał do Chrystusa jako swego wypełnienia, a tym samym do 

Kościoła, którego Jezus jest Głową648. 

 Katechizm, bazując na nauce i działalności Chrystusa, zmierzającej do 

ustanowienia określonej społeczności religijnej, uzasadnia Jego troskę o zbawienie 

wszystkich ludzi. Ustanowiona przez Jezusa społeczność religijna, miałaby działać w 

Jego imieniu (por. KKK 764-765). Spotkanie z Chrystusem jest możliwe dla każdego 

człowieka w założonym przez Niego Kościele, który realizuje się w słowach, czynach i 

obecności Chrystusa. W swoim życiu Chrystus kierował się określonym programem 

prowadzącym do zawiązania z ludźmi nowego i wiecznego przymierza (por. KKK 

762)649. 

 Katechizm przedstawia genezę Kościoła w całości dziejów toczących się między 

Bogiem a ludźmi. Należy jednak zauważyć, że samo ustanowienie Kościoła przez Jezusa 

nie oznacza jednorazowego aktu prawnego i nie ogranicza się jedynie do powołania 

Apostołów i przekazania im władzy. Ukazuje historyczne zaistnienie Kościoła, jako 

procesu złożonego i długotrwałego, składającego się z trzech podstawowych 

wymiarów. Pierwszym z nich było nauczanie Jezusa o Królestwie Bożym, którego idea 

stanowiła centrum Jego Ewangelii, drugim - ukształtowanie określonych struktur 

społeczno - religijnych Kościoła poprzez wybranie i ustanowienie Apostołów, natomiast 

trzecim - Jego rzeczywistość transcendentna i misteryjna polegająca na uświęceniu 

przez Chrystusa społeczności złożonej z ludzi (por. KKK 763 – 765)650. 

 W dalszym wykładzie podkreśla, że Kościół narodził się przede wszystkim z 

całkowitego daru Syna Bożego, dla zbawienia ludzi. Dar ten został uprzedzony 

ustanowieniem Eucharystii i zrealizowany na krzyżu (por. KKK 766). W dniu 

Pięćdziesiątnicy Jezus posłał Ducha Świętego, aby uświęcał Kościół i by w ten sposób 

 
648 Por. Z. Krzyszowski. Kościół w zamyśle Bożym. dz. cyt. s. 176-177; Y. Congar. Duch człowieka, 

Duch Boga. Warszawa 1996. s. 32-37. 
649 Por. Z. Krzyszowski. Kościół w zamyśle Bożym. dz. cyt. s. 177-178. 
650 Por. Jan Paweł II. Wierzę w Kościół. Città del Vaticano. 1995. s. 53-56; S. Rosa. Tajemnica 

Kościoła. Kościół w zamyśle Bożym. W: W Duchu. dz. cyt. s. 73-75. 
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wszyscy wierzący mieli dostęp do Ojca. Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów było 

dopełnieniem procesu formowania się Kościoła. Od tego momentu zaistniały w 

Kościele warunki umożliwiające samodzielne zaistnienie i wypełnienie swego 

posłannictwa w świecie (por. KKK 767). Aby Kościół mógł wypełniać to posłannictwo, 

Duch Święty uposażył go w rozmaite dary hierarchiczne i charyzmatyczne (por. KKK 

768). Kościół osiągnie jednak swoje wypełnienie, dopiero w chwale nieba podczas 

Paruzji. Dokona się ono na drodze ciężkich prób i doświadczeń, na które Kościół musi 

się przygotować dzięki coraz ściślejszemu zjednoczeniu z Bogiem Ojcem przez 

Chrystusa w Duchu Świętym (por. KKK 769)651. 

 Misterium Kościoła polega na uwzględnieniu faktu, że jest on rzeczywistością 

zarazem widzialną i niewidzialną, instytucją ukonstytuowaną hierarchicznie i 

mistycznie, tworzącą wspólnotę. Stanowi jedność Bosko – ludzką, a jego komunia 

dokonuje się na zasadzie miłości, ukazanej w pełni na krzyżu. Katechizm widzi również 

misterium Kościoła w tym, że jest on ukonstytuowany w historii, ale jednocześnie ją 

przekracza. Powoduje to, że Chrystusowy Kościół można traktować jako rzeczywistość 

duchową będącą nośnikiem życia Bożego (por. KKK 770). 

 Katechizm przypomina, że Kościół nie był nigdy instytucją wyłącznie ludzką, lecz 

od samego początku stanowił rzeczywistość misteryjną, nadprzyrodzoną. Podkreśla, iż 

do istoty Kościoła należy, że jest on jednocześnie Boski i ludzki, widzialny i wyposażony 

w dobra niewidzialne, aktywny i oddany kontemplacji, obecny na tym świecie, a 

jednocześnie pielgrzymujący ku życiu wiecznemu. Kościół nie tylko udziela 

sakramentów, ale sam jednocześnie jest sakramentem, czyli znakiem i narzędziem 

zjednoczenia z Bogiem i jedności z wszystkimi wierzącymi (por. KKK 771)652. 

 Nowy Katechizm poucza, że pierwszym i najważniejszym celem Kościoła, jest 

bycie sakramentem wewnętrznego zjednoczenia ludzi z Bogiem. Po to został powołany 

do istnienia, aby w nim ludzie nawiązywali komunię duchową z Bogiem, a jako 

wspólnota stanowili również sakrament jedności rodzaju ludzkiego (por. KKK 773)653.  

 
651 Por. Jan Paweł II. Wierzę w Kościół. dz. cyt. s. 93-96; J. Sermak. Kim On jest? KKK o wierze. 

dz. cyt. s. 140-141; Y. Congar. Wierzę w Ducha Świętego. Część II. Warszawa 1995. s. 93-99. Na temat 

charyzmatów; A. Dalbesio. Duch Święty. dz. cyt. s. 206-239. 
652 Por. J. Misiurek. „Wierzę w Kościół święty”. W: HM XVII. Kościół na upadek i na powstanie 

wielu. dz. cyt. s. 27-29; J. Sermak. Kim On jest? KKK o wierze. dz. cyt. s. 142; A. Nowak. Kościół 

święty porządkiem łaski i kryterium normy. W: HM XVII. Kościół na upadek i na powstanie wielu. dz. 

cyt. s. 98-108. 
653 Por. S. Rosa. Tajemnica Kościoła. Kościół w zamyśle Bożym. dz. cyt. s. 76-77; J. Sermak. Kim 

On jest? KKK o wierze. dz. cyt. s. 142-143.  
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 Ukazując misterium zjednoczenia ludzi z Bogiem, Katechizm korzysta z Listu 

świętego Pawła do Efezjan, który owo oblubieńcze zjednoczenie Chrystusa z Kościołem 

nazywa: „wielką tajemnicą” (Ef 5, 32). Zdaniem Apostoła, dzięki temu zjednoczeniu 

Kościoła z Chrystusem, także Kościół staje się tajemnicą (Ef 3, 9-11; por. KKK 772). To, 

co widzialne i materialne w Kościele jest sakramentem, a więc znakiem i narzędziem 

tego, co niewidzialne, a mianowicie wewnętrznego zjednoczenia człowieka z 

Bogiem654. 

 Katechizm rozpatruje zagadnienia Kościoła w aspekcie powszechnego 

sakramentu zbawienia. Naucza, że sakrament zbawienia, będąc dziełem Chrystusa 

ujawnia się i działa w sakramentach Kościoła. Dzięki nim Kościół – Ciało Chrystusa, 

posiada także i rozlewa łaskę niewidzialną, którą oznacza i w tym analogicznym sensie 

jest „jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z 

Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego” (KKK 775)655.  

 Kościół jest również wspólnotą Ludu Bożego wewnętrznie zjednoczonego z 

Bogiem. Wyrażenie „lud Boży” jest niezwykle przydatne na płaszczyźnie teologii 

duchowości. Kieruje ono spojrzenie na Kościół nie od strony różnic wynikających z 

przynależności do rozmaitych stanów, ale od strony wewnętrznej jedności z 

Chrystusem656. Z kolei zagadnienie Kościoła jako sakramentu jedności rodzaju 

ludzkiego tłumaczy faktem, że również komunia między ludźmi opiera się na 

zjednoczeniu z Bogiem. Kościół pojmowany jako sakrament, pragnie wyjaśnić swą 

obecność w świecie, troszcząc się, by należący do niego stali się jednym Ciałem 

Chrystusa i jedną Świątynią Ducha Świętego (por. KKK 780)657. 

Katechizm ukazuje tę właśnie prawdę, rozpatrując Kościół jako lud Boży oraz 

jako Ciało Chrystusa i świątynię Ducha Świętego. Socjologicznemu traktowaniu 

Kościoła jako społeczności uformowanej na wzór innych, Katechizm przeciwstawia 

wspólnotę będącą „narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym” (1 P 

2, 9-10). Według Katechizmu, zgłębienie tajemnicy, czym jest Kościół winno prowadzić 

 
654 Por. E. Ozorowski.. Kościół rzeczywistością Bosko – ludzkiego życia. W: KKK – wprowadzenie. 

dz. cyt. s. 106-107. 
655 Por. KK 1; Jan Paweł II. Wierzę w Kościół. dz. cyt. s. 77-80. Katechizm rozpoczyna od 

wyjaśnienia dwóch pojęć: mysterium i sacramentum. Wskazując na grecki termin „mysterion”, twierdzi, 

że w późniejszej interpretacji słowo „sacramentum” lepiej i precyzyjniej wyraża widzialny znak ukrytej 

rzeczywistości zbawienia, wskazywanej przez pojęcie „misterium” (KKK 774). 
656 Por. J. Gogola. Teologia. dz. cyt. s. 67-68; H. Szmulewicz. Kościół wspólnotą ludu Bożego. W: 

W Duchu. dz. cyt. s. 80. 
657 Por. J. Charytański. Katechizm dla. dz. cyt. s. 71. 
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nie tyle do intelektualnego poznania, co do osobistego zaangażowania, by lud ten był 

coraz bardziej święty i dojrzalszy do wypełnienia swojej misji, polegającej na 

świadczeniu o Bogu wobec świata. Przypomina, że do ludu Bożego 

starotestamentalnego należeli wszyscy Izraelici, natomiast do ludu Bożego 

nowotestamentalnego przynależy się poprzez wiarę i chrzest (por. KKK 804)658.  

Nowy Katechizm podkreśla również uczestnictwo w trzech funkcjach Chrystusa: 

kapłańskiej, prorockiej i królewskiej (por. KKK 783). Funkcję kapłańską widzi w 

potrzebie rozwijania zapoczątkowanej na chrzcie wiary, przez odkrywanie i 

realizowanie swego miejsca w Kościele (por. KKK 784). Funkcję prorocką - w 

oddawaniu czci Bogu poprzez głoszenie Ewangelii Chrystusowej na całym świecie (por. 

KKK 785), natomiast królewską, w służbie ubogim i cierpiącym, w których Kościół 

rozpoznaje obraz ubogiego i cierpiącego Chrystusa (por. KKK 786)659. 

 Nawiązując do dokumentów soborowych, Katechizm porusza także zagadnienie 

Kościoła jako komunii. W kilku punktach ukazuje go jako komunię charakteryzującą się 

podwójnym wymiarem: wertykalnym i horyzontalnym. Wspólnota ta łączy człowieka z 

Bogiem, zaś wymiar wertykalny, właściwy tylko Kościołowi odróżnia go od każdej innej 

społeczności (por. KKK 772-773; 787). Komunia stanowi dar otrzymywany przez 

ochrzczonych od Ojca przez Syna w Duchu Świętym, rozwija się w swoich członkach, 

gdy partycypują w darach Chrystusa dla Kościoła, a wyjaśniana jest w trzech różnych 

znaczeniach: zjednoczenia z Bogiem (komunia mistyczna), połączenia z Chrystusem 

(komunia eucharystyczna i sakramentalna) i wspólnoty Kościoła (komunia eklezjalna). 

Chrystus wyposażył Kościół nie tylko w dary natury wybitnie duchowej (dar życia w 

łasce uświęcającej, cnoty teologalne), ale także w wewnętrzne dary Ducha Świętego i 

dary zewnętrzne, do których należą: Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym, 

sakramenty oraz posługi i charyzmaty660.  

 Katechizm zauważając ogromną wagę tego zagadnienia, poświęca mu więcej 

miejsca, rozważając wymiar wspólnotowy Kościoła także jako Ciała Chrystusa i Świątyni 

Ducha Świętego. Przypomina słowa Jezusa o jeszcze głębszej, wewnętrznej więzi 

pomiędzy Nim i tymi, którzy za Nim pójdą (por. J 15, 4-5). Zbawiciel zapowiada również 

 
658 Por. S. Nagy. Kościół Ojca, Syna i Ducha. dz. cyt. s. 118-120; J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. 

s. 72. 
659 Por. W. Słomka. Profetyczne posłannictwo Kościoła. W: HM XVII. Kościół na upadek i na 

powstanie wielu. dz. cyt. s. 31-43; J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 72-73. 
660 Por. Z. Krzyszowski. Kościół jako Lud Boży, Ciało Chrystusa, Sakrament, Wspólnota. W: 

Wyznawać. dz. cyt. s. 191; W. Strumpf. Charyzmaty w Kościele. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 199-205. 
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inną komunię, zarówno tajemniczą, jak i rzeczywistą, między swoim Ciałem i ciałem 

tych, którzy w Niego wierzą (por. J 6, 5-6; por. KKK 787). Odchodząc z ziemi Jezus nie 

zostawił swoich uczniów samych, ale przez wylanie Ducha Świętego uczynił ich 

Kościołem, czyli wewnętrzną wspólnotą zjednoczenia z Nim i w Nim mocą Ducha 

Świętego. Na określenie tej szczególnej więzi z Chrystusem Jego uczniowie posługują 

się obrazem żywego organizmu, głosząc, iż Kościół jest Ciałem Chrystusa. Porównanie 

Kościoła do ciała wyjaśnia wewnętrzną więź między Kościołem i Chrystusem, ukazując 

Kościół nie tylko jako zgromadzenie wokół Jezusa, lecz zgromadzenie zjednoczone w 

Nim, w Jego Ciele. Katechizm skupia swą uwagę na ukazaniu jedności tego ciała, 

Chrystusa jako Głowy a Kościół jako Jego Oblubienicę (por. KKK 788-789)661.  

 Nauczając o jedności wszystkich członków między sobą, dzięki ich zjednoczeniu  

z Chrystusem, Katechizm podkreśla szczególne odniesienie do chrztu i Eucharystii. 

Dzięki nim, bowiem człowiek jednoczy się w sposób szczególny ze śmiercią i 

zmartwychwstaniem Chrystusa oraz uczestniczy w sposób rzeczywisty w Ciele Pańskim. 

Jedność ta, dzięki działaniu Ducha Świętego nie eliminuje różnorodności członków (por. 

KKK 790-791).  

 Następnie Katechizm ukazuje Chrystusa jako Głowę Mistycznego Ciała, czyli 

Kościoła. Chrystus sprawuje władzę nad Kościołem, ku Niemu jako Głowie kierują się 

wszystkie członki. Jezus jednoczy człowieka z tajemnicą swojej męki, śmierci i 

zmartwychwstania, by z Nim współcierpieć i być uwielbionym (por. KKK 792-793)662. 

Katechizm podaje sposób upodobnienia się do Chrystusa celem osiągnięcia właściwego 

stopnia rozwoju organizmu duchowego. Tym sposobem są rozdzielane w Kościele dary 

i posługi, pomagające na drodze zbawienia (por. KKK 794). Innym sposobem jest 

jedność ze świętymi (por. KKK 795). Wyjaśniając związek Kościoła i Chrystusa, powołuje 

się na zbawczy plan Ojca, który w swoim Synu pragnie zgromadzić wszystko w jedno; 

poprzez zaś misję Ducha Świętego Chrystus działa w Kościele w sposób wewnętrzny, 

czyniąc go swoim Ciałem663.  

 Każdy z członków Mistycznego Ciała Chrystusa, zobowiązany jest do budowania 

go wedle otrzymanych darów i charyzmatów. Określenie to można nazwać najbardziej 

 
661 Por. A. Paciorek. Ciało Chrystusa i Świątynia Ducha Świętego. W: W Duchu. dz. cyt. s. 86; Y. 

Congar. Wierzę w Ducha Świętego. Część II. dz. cyt. s. 65-74; J. Misiurek. „Wierzę w Kościół święty”. 

W: HM XVII. Kościół na upadek i na powstanie wielu. dz. cyt. s. 25-30. 
662 Por. A. Paciorek. Ciało Chrystusa i Świątynia Ducha Świętego. dz. cyt. s. 86-87. 
663 Por. Z. Krzyszowski. Kościół jako Lud Boży, Ciało Chrystusa, Sakrament, Wspólnota. dz. cyt. s. 

193. 
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adekwatnym wyrazem dynamicznej strony Kościoła, który rozwija się poprzez ciągłe 

utożsamianie z Chrystusem jako swoją Głową664. 

Traktując o Kościele jako Mistycznym Ciele Chrystusa, Katechizm posługuje się 

obrazami biblijnymi, wyrażającymi łączność Chrystusa z wierzącymi i powołanymi. Za 

pomocą tego obrazu Katechizm ukazuje różnice między Chrystusem i Kościołem w 

relacji osobowej. Obraz Chrystusa jako Oblubieńca Kościoła został przygotowany przez 

proroków, zapowiedziany przez Jana Chrzciciela, a potwierdzony przez samego 

Chrystusa (por. Mk 2, 19). Święty Paweł Apostoł ukazuje Kościół i każdego z jego 

członków, jako Oblubienicę poślubioną Chrystusowi, by była w Nim jednym duchem 

(por. 1 Kor. 6, 15-17; 2 Kor. 11, 2). Katechizm pragnie podkreślić osobowe odniesienie, 

relację każdego chrześcijanina do Chrystusa. Ta przynależność pociąga za sobą wielką 

odpowiedzialność za stan Ciała Chrystusowego, ale jednocześnie umożliwia 

wewnętrzny rozwój, dzięki partycypacji w Mistycznym Ciele Zbawiciela (por. KKK 

796)665. 

 Kościół jako Mistyczne Ciało Chrystusa, zachowuje swoją różnorodność 

członków i zadań. Natomiast Duch Święty jest „niewidzialną przyczyną”, dzięki której 

mimo różnorodności, Kościół zachowuje jedność w rozmaitych jej wymiarach. 

Katechizm wymienia trzy wymiary tej łączności: pomiędzy wszystkimi wierzącymi z 

Chrystusem, wzajemnie między wierzącymi, a także między Kościołem na ziemi a 

Kościołem zbawionych w niebie. Ten sam Duch Święty, który łączy Ojca  

z Synem wewnątrz Trójcy Świętej, łączy również człowieka z Chrystusem i ludzi między 

sobą we wspólnocie Kościoła (por. KKK 797)666. Katechizm akcentuje ten związek 

przedstawiając Kościół jako lud zjednoczony jednością Ojca, Syna i Ducha Świętego 

(por. KKK 810). Niezwykle przydatna w pracy nad rozwojem życia duchowego jest 

prawda o tym, że Duch Święty buduje całe Ciało w miłości (por. Ef 4, 16). Dokonuje 

tego przez chrzest, dzięki któremu formuje Ciało Chrystusa, przez pozostałe 

sakramenty, dające wzrost i uzdrowienie członkom Kościoła oraz łaskę daną 

Apostołom, cnoty i charyzmaty (por. KKK 798). 

 
664 Por. Tamże. s. 194-195; H. Szmulewicz. Kościół wspólnotą ludu Bożego. dz. cyt. s. 81-83. 
665 Por. KDK 22; A. Paciorek. Ciało Chrystusa i Świątynia Ducha Świętego. dz. cyt. s. 87; A. 

Nowak. Kościół święty porządkiem łaski i kryterium normy. W: HM XVII. Kościół na upadek i na 

powstanie wielu. dz. cyt. s. 97-98. 
666 Por. A. Paciorek. Ciało Chrystusa i Świątynia Ducha Świętego. dz. cyt. s. 87. 
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Rozpatrując zagadnienie Kościoła wspólnoty ludu Bożego, wewnętrznie 

zjednoczonego z Chrystusem, warto zwrócić uwagę na istniejące w niej charyzmaty. 

Katechizm podaje, iż zarówno proste jak i nadzwyczajne są one darami Ducha 

Świętego, a ich celem jest bezpośrednie lub pośrednie służenie Kościołowi, dobru ludzi 

i światu; wzbogacają one członków Kościoła w ich posłudze apostolskiej i w tym, co 

ważne dla życia duchowego wspólnoty, w jej uświęcaniu. Miarą autentyczności 

charyzmatów jest zawsze miłość (por. KKK 799-800)667. Katechizm postuluje, by 

charyzmaty przyczyniające się do tego wzrostu, były przyjmowane z wdzięcznością  

i wykorzystywane zgodnie z poruszeniami Ducha Świętego (por. KKK 800). Z tego też 

powodu ważne jest właściwe rozeznawanie charyzmatów, to jest stwierdzenie ich 

autentyczności i podporządkowanie pasterzom Kościoła (por. KKK 801). Tylko w taki 

sposób charyzmaty, będące dziełem Ducha Świętego mogą przyczynić się do rozwoju 

duchowego zarówno pojedynczego człowieka jak i wspólnoty Kościoła668. 

 Życie Boże w ludziach tworzących Kościół ma jedno źródło i cel, którym jest 

nadprzyrodzone pochodzenie od Ojca przez Syna w Duchu Świętym. Życie to 

równocześnie określa przymioty Kościoła, który jest tam, gdzie przejawia się życie 

nadprzyrodzone, natomiast wszyscy, którzy w nim uczestniczą są członkami Kościoła 

(por. KKK 811). Zewnętrzna strona znaków rozpoznawczych Kościoła jest ściśle 

związana ze stroną wewnętrzną669.  

Katechizm stosunkowo dużo miejsca poświęca zagadnieniom jedności, 

świętości, powszechności i apostolskości Kościoła. Podaje, że jedność Kościoła z woli 

Jego Głowy – Chrystusa, powinna się wyrażać w jedności wiary, kultu i kierownictwa 

(por. KKK 815). W budowaniu jedności zewnętrznej Kościoła przyjmuje zasadę 

trynitarną. Twierdzi, że wzorem i zasadą jedności Kościoła jest Trójca Święta (por. KKK 

813). W Kościele powinna panować jedność na wzór Trzech Osób Boskich, jak też 

tworzona komunia na wzór jedności stanowiącej wewnętrzne życie Trójcy Świętej. 

Jedność ta, pomimo że jest wyłącznie darem Bożym, a Chrystus i Duch Święty, a nie 

Kościół sam w sobie, stanowią centrum dążeń człowieka do jedności, wymaga również 

wysiłku człowieka, by jej strzec, umacniać i doskonalić (por. KKK 820). Katechizmową 

 
667 Por. J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 72-73. 
668 Por. A. Paciorek. Ciało Chrystusa i Świątynia Ducha. dz. cyt. s. 88. 
669 Według nauczania KKK Duch Święty przygotowuje Kościół na spotkanie z Chrystusem, 

przypominając i ukazując Go wiernym, a jako Duch komunii, jednoczy Kościół z życiem i 

posłannictwem Jezusa. Por. KK 1; A. Czaja. Credo in Spiritum Vivificantem. dz. cyt. s. 175; E. 

Ozorowski. Kościół rzeczywistością Bosko – ludzkiego życia. dz. cyt. s. 108.  
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argumentację za jednością Kościoła można streścić w zdaniu „Jezus po to przyszedł na 

świat, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno” (J 11, 52). Kościół, bowiem ma 

być miejscem scalania rozproszonej ludzkości (por. KKK 814)670. 

 Katechizm nie pomija także tematu ran wyrządzonych jedności Kościoła. Mówi  

o rozłamach, sporach, herezji, apostazji i schizmie (por. KKK 817), ale z wielkim 

szacunkiem odnosi się do wspólnot powstałych na skutek rozłamów. Twierdzi, że 

usprawiedliwieni z wiary przez chrzest należą do Ciała Chrystusowego (por. KKK 818). 

Ponadto uważa, że „Duch Święty posługuje się tymi Kościołami i wspólnotami 

kościelnymi, jako środkami zbawienia, których moc pochodzi z pełni łaski i prawdy, jaką 

Chrystus powierzył Kościołowi powszechnemu”. Liczne, bowiem pierwiastki uświęcenia 

istnieją poza widzialnymi granicami Kościoła powszechnego (por. KKK 819)671.  

Twierdzi, że jedność zewnętrzna w Kościele jest możliwa, gdy nastanie 

wewnętrzna jedność, która wiąże się z nawróceniem, stałą odnową Kościoła, 

wspólnotą modlitwy, braterskim poznaniem, formacją ekumeniczną a także dialogiem 

teologicznym i wzajemną współpracą (por. KKK 821). Jedność ta powinna się wyrażać w 

jedności kultu (por. KKK 815). Chrzest, zdaniem Katechizmu, jest fundamentem, na 

którym należy budować jedność zewnętrzną Kościoła. W motywacji jedności wiary 

należy także pamiętać o konieczności wspólnego sprawowania Eucharystii, która nie 

tylko jest znakiem jedności, ale ją urzeczywistnia. Nawiązując do prymatu świętego 

Piotra w Kościele, twierdzi, że papież zastępujący Chrystusa do czasu Jego powtórnego 

przyjścia, jest również elementem jednoczącym Chrystusowy Kościół (por. KKK 816).672  

 Traktując o świętości Kościoła należy wpierw wspomnieć, że w teologii 

rozróżniono świętość ontologiczną (obiektywną) i moralną (subiektywną). Świętość 

ontologiczna (bytowa) Kościoła wynika z Jego związku z Trójcą Świętą. Jest ona darem 

Bożym dla Kościoła ze względu na Jego uczestnictwo w świętości Bożej, a przy tym 

wynikiem zjednoczenia z Chrystusem – Głową Mistycznego Ciała i Duchem Świętym – 

Duszą tego Ciała. Świętość Trzech Osób Boskich przenika Kościół, dlatego mimo swej 

ułomności zawsze jest święty i może wydawać owoce świętości. Kościół jest wspólnotą, 

 
670 Por. W. Henn. Credo la Santa Chiesa Cattolica. dz. cyt. s. 759-772; Z. Krzyszowski. Kościół 

jeden, święty, powszechny, apostolski. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 208; A. Michalik. Znak jedności i 

świętości. W: W Duchu. dz. cyt. s. 91-93. 
671 Por. DE 3. 
672 Katechizm podkreśla, że jedność jest zadaniem całego Kościoła, stąd zachęca do dialogu 

ekumenicznego. Ma jednak świadomość, że ludzkimi siłami jedności zewnętrznej się nie osiągnie, 

dlatego wzywa do modlitwy i zawierzenia Bogu przez Chrystusa w Duchu Świętym. Por. Z. 

Krzyszowski. Kościół jeden, święty, powszechny. dz. cyt. s. 209-210. 
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która nie utraci swoich darów i dlatego stanowi pewną drogę zbawienia. Katechizm 

mówi o Kościele jako powszechnym sakramencie zbawienia (por. KKK 823-824)673.  

 Po uzasadnieniu świętości Kościoła, Katechizm stwierdza, że także ludzie 

należący do niego powinni dążyć do doskonałej świętości, zwłaszcza, że w Kościele 

znajdą wiele środków pomocnych na drodze do zbawienia (por. KKK 825). Bytową 

świętość ludzie otrzymują przez chrzest święty; świętość bytowa dzięki naśladowaniu 

Chrystusa przekształca się w moralną, a ta z kolei umożliwia rozpoczęcie procesu 

upodabniania się do Niego674.  

Mówiąc o świętości Kościoła i Jego członków Katechizm podaje, że duszą 

świętości jest miłość, a świętość Kościoła przejawia się przede wszystkim w 

naśladowaniu Chrystusa. Naśladowanie jest jednak bardzo trudne, stąd człowiek w 

swej słabości często upada. Z tego względu porusza również problem współistnienia 

świętości i grzechu, dobra i zła. Zauważa także, że z tego powodu zjednoczenie 

człowieka z Bogiem w czasie ziemskiego pielgrzymowania nie jest jeszcze pełne i 

ostateczne. Kościół obejmujący grzeszników jest równocześnie święty, gdyż 

zjednoczony jest z Chrystusem i potrzebujący oczyszczenia, ze względu na grzechy Jego 

członków (por. KKK 827). Wymienia także inny rodzaj świętości, stwierdzając 

heroiczność cnót osób świętych, zwłaszcza męczenników, którzy naśladując Chrystusa, 

przez śmierć męczeńską najdoskonalej się z Nim zjednoczyli (por. KKK 828). Jako szczyt 

świętości podaje też Matkę Bożą, w osobie, której Kościół już osiąga doskonałość i w 

Niej jest już cały święty (por. KKK 829). 

 Kościół Chrystusowy w swojej jedności i świętości jest jednocześnie 

powszechny, to znaczy skierowany do całej ludzkości. Kościół głosi Ewangelię całemu 

światu i pragnie dotrzeć do każdego człowieka (por. KKK 831). Posłannictwem Kościoła 

jest przemiana świata poprzez świadectwo wiary, życie sakramentalne i inne środki 

zbawienia (por. KKK 868)675. Katechizm wyjaśnia, że termin „powszechny” (katolicki) 

oznacza uniwersalny, czyli cały, zupełny. Mówiąc o powszechności Kościoła ma na 

myśli podwójny sens: obecność w nim Chrystusa, a także pełnię w nim Ciała Chrystusa, 

w wyniku, czego Kościół otrzymuje od swej Głowy wszystkie środków zbawienia (por. 

 
673 Por. Tamże. s. 212. 
674 Tamże. s. 212; E. Ozorowski. Kościół rzeczywistością Bosko – ludzkiego. dz. cyt. s. 109. 
675 Jan Paweł II wskazuje Ducha Świętego jako początek i źródło apostolskości Kościoła. Por. Jan 

Paweł II. Wierzę w Ducha Świętego. Città del Vaticano 1992. s. 309-312; A. Czaja. Credo in Spiritum 

Vivificantem. Lublin 2003. s. 287-289; J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 77. 
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KKK 830). Jednocześnie też Katechizm podkreśla powszechną wolę zbawczą Boga, 

wskutek czego Kościół, staje się miejscem realizacji Bożej woli. Powszechność Kościoła 

charakteryzuje jedność wiary i sakramentów, głównie Eucharystii. Jest to jakby 

powszechność wewnętrzna, wpisana w Kościół przez Jego założyciela i domagająca się 

urzeczywistniania. Dokonuje się to poprzez dynamizm misyjny (por. KKK 849), wymianę 

między Kościołami lokalnymi (por. KKK 832 - 834), ewangelizację wśród różnych 

narodów, kultur i tradycji (por. KKK 854)676.  

Katechizm traktując o Kościele jako miejscu realizacji powszechnej woli 

zbawczej nie pomija kwestii przynależności do Kościoła powszechnego. Za Soborem 

Watykańskim II, naucza, że do jedności Ludu Bożego należą lub są przyporządkowani 

zarówno wierni katolicy, jak też inni wierzący w Chrystusa i ludzie z łaski Bożej 

powołani do zbawienia, a także ci, którzy nie przyjęli jeszcze Ewangelii, ale są w 

rozmaity sposób przyporządkowani do Ludu Bożego (por. KKK 836 i 839)677. Zaznacza 

jednak, że nie dostąpią zbawienia ci, którzy nie trwają w miłości, pozostając  

w łonie Kościoła ciałem, a nie sercem (por. KKK 837)678. Z troską o ludzi będących poza 

Kościołem powtarza twierdzenie, że poza Kościołem nie ma zbawienia, gdyż Jezus jest 

jedynym Pośrednikiem i drogą zbawienia. Stwierdzenie to nie dotyczy tych, którzy bez 

własnej winy nie znają Chrystusa i Kościoła, mającego obowiązek i prawo głoszenia 

Ewangelii (por. KKK 846-848). Katechizm podkreśla znaczenie misji ewangelizacyjnych 

jako wymogu powszechności Kościoła, który z natury jest misyjny, gdyż pochodzi z 

zamysłu Ojca, z posłania Syna i Ducha Świętego. Celem misji Kościoła jest włączenie 

ludzi w komunię istniejącą między Ojcem i Synem w Duchu Miłości (por. KKK 849-

850)679. 

 Na wstępie wykładu na temat apostolskości Kościoła, Katechizm naucza, że: 

„Kościół jest apostolski, ponieważ był i pozostaje oparty na fundamencie Apostołów, 

zachowuje i przekazuje z pomocą Ducha Świętego naukę usłyszaną od Apostołów i 

wreszcie, dlatego, ze aż do powrotu Chrystusa jest nauczany, uświęcany i prowadzony 

przez Apostołów” (KKK 857). Podaje, że apostolskość, to zgodność obecnego Kościoła z 

 
676 Por. Z. Krzyszowski. Kościół jeden, święty. dz. cyt. s. 213-214. 
677 Por. KK 13; KK 16. 
678 Por. KK 14. 
679 Por. DA 6. 



DUCH ŚWIĘTY JAKO ŹRÓDŁO UŚWIĘCENIA CZŁOWIEKA 

  212 
Kościołem apostolskim (por. KKK 863)680. Chrystus posłany przez Ojca, sam wybiera 

Apostołów, a ich posłanie jest kontynuacją Jego posłania (por. KKK 858). Powołanie i 

misja apostolska trwa przez sukcesję całego Kolegium Biskupów, z papieżem jako 

następcą świętego Piotra na czele. Dzięki asystencji Ducha Świętego, Kościół będzie 

trwał wiecznie w prawdzie Bożej. To Boskie posłannictwo powierzone Apostołom, a 

potem ich następcom w Kościele, będzie trwało do końca wieków, ponieważ 

Ewangelia, którą głoszą jest dla Kościoła źródłem całego Jego życia (por. KKK 860)681.  

 Drugim znamieniem apostolskości Kościoła jest jego działalność zmierzająca do 

rozszerzenia Bożego Królestwa na ziemi (por. KKK 863). Zadaniem każdego członka 

Kościoła jest budowanie tego królestwa na ziemi, poprzez dawanie świadectwa wiary 

w swoim życiu i uczestnictwo w apostolskiej posłudze682. Jednakże skuteczność 

apostolstwa, zależy od stopnia wewnętrznego zjednoczenia z Chrystusem. Miłość 

Chrystusową czerpie się, bowiem przede wszystkim z Eucharystii (por. KKK 864)683. 

Katechizm przypomina, że w Chrystusie wszyscy wierni są równi, co do godności i 

działania. Ich zadaniem jest wypełnianie posłania, jakie Bóg powierzył Kościołowi. 

Akcentuje, że nie tylko apostołowie i ich następcy otrzymali od Chrystusa urząd 

nauczania, uświęcania i rządzenia, ale także ludzie świeccy poprzez udział w misji 

kapłańskiej, prorockiej i królewskiej uczestniczą w posłannictwie ludu Bożego w 

Kościele i w świecie (por. KKK 871-873). 

 Na wstępie omawiania zagadnienia hierarchicznej struktury Kościoła stwierdza, 

że Chrystus jest źródłem wszelkiej posługi w Kościele. On ją ustanowił, wyposażył, 

posłał i ukierunkował. Celem posługi jest dobro Kościoła i zbawienie Jego członków. 

Chrystus obdarza wybranych ludzi łaską, na mocy której udzielają tego, czego sami z 

siebie nie mogliby czynić. Pełniący w Kościele określone posługi stają się „sługami 

Chrystusa” (Rz 1, 1). Z naturą sakramentalną posługi kościelnej jest, więc związany 

wewnętrznie jej charakter służebny (por. KKK 874-876)684.  

 Niezwykle istotną dla życia duchowego wspólnoty ludu Bożego jest misja 

uświęcania, którą mają do wypełnienia pasterze Kościoła. Katechizm zaznacza, iż 

 
680 Por. Z. Krzyszowski. Kościół jeden. dz. cyt. s. 214-216; K. Czermak. Kościół powszechny i 

apostolski jest ze swej natury misyjny. W: W Duchu. dz. cyt. s. 96-98. 
681 Por. KK 20. 
682 Por. J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 78-79. 
683 Por. DA 3-4. 
684 Por. H. Szmulewicz. Kościół – wspólnota ludu Bożego. dz. cyt. s. 80-83; Z. Krzyszowski. 

Hierarchiczna struktura Kościoła. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 220-222. 
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biskupi i prezbiterzy uświęcają Kościół poprzez swoją modlitwę, pracę, posługę słowa i 

sakramenty, szczególnie Eucharystię. Podkreśla także, że doskonałym sposobem 

uświęcania wspólnoty Kościoła jest świadectwo świętości życia Jego pasterzy (por. KKK 

893)685. Z kolei misja rządzenia polega na tym, by biskupi kierowali powierzonymi sobie 

kościołami w sposób budujący, zgodnie z nauką Chrystusa. Katechizm apeluje, by 

pasterze zawsze byli blisko swojego ludu, zaś wierni pozostawali w łączności z 

biskupem, jak Kościół z Chrystusem, a Chrystus ze swoim Ojcem (por. KKK 896)686. 

 Odnosząc się do świeckich Katechizm zalicza do nich ludzi ochrzczonych, 

ustanowionych jako lud Boży, uczestniczących, na skutek wszczepienia w Chrystusa, w 

kapłańskim, prorockim i królewskim urzędzie Zbawiciela oraz realizujących swe 

posłannictwo w Kościele i w świecie (por. KKK 897)687. Jest to, więc stan w Kościele, 

czyli pewien stały sposób życia polegający na uświęcaniu siebie i pomocy w uświęcaniu 

innych ludzi. Stan ten posiada własne miejsce i rolę w Kościele. Poprzez partycypację w 

sprawach świata, wypełnianie obowiązków życia rodzinnego i społecznego ludzie 

świeccy kształtują swoją duchowość i przemieniają w duchu chrześcijańskim oblicze 

świata688.  

 Głównym zadaniem osób świeckich jest szukanie Królestwa Bożego, nie 

zaniedbując spraw świeckich i ukierunkowując je tak, by były wykonywane zawsze 

zgodnie z wolą Bożą (por. KKK 898). Katechizm podkreśla, że powołanie świeckich jest 

powołaniem kościelnym, a ludzie świeccy powinni nieustannie pamiętać, że nie tylko 

należą do Kościoła, ale sami są Kościołem (por. KKK 899). Z tytułu tej przynależności do 

Kościoła wynika prawo  i obowiązek osób świeckich zarówno w wymiarze 

indywidualnym jak  i wspólnotowym, do działalności ewangelizacyjnej Kościoła (por. 

KKK 900).  

 Traktując o uczestnictwie świeckich w misji kapłańskiej Chrystusa wskazuje na 

dwa powiązane ze sobą elementy kapłaństwa wiernych, to jest na uczestnictwo w 

sakramentach Chrystusa i Kościoła oraz na całkowite ofiarowanie swojego życia Bogu. 

Źródłem dającym moc kapłaństwu ochrzczonych, a zarazem szczytem jego realizacji 

 
685 Por. Z. Krzyszowski. Hierarchiczna struktura Kościoła. dz. cyt. s. 222-226; J. Charytański. 

Katechizm. dz. cyt. s. 80-81. 
686 Por. KK 27; S. Pié Ninot. I fedeli: gerarchia, laici, vita consecrata. W: Catechismo. dz. cyt. s. 

775-785. 
687 Por. KK 31. 
688 Por. W. Przygoda. Posłannictwo wiernych świeckich w Kościele. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 230-

231. 
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jest Eucharystia, która łączy ochrzczonych z Misterium Paschalnym Chrystusa, 

pozwalając tym samym na jednoczenie poszczególnych ofiar życia człowieka z ofiarą 

Jezusa na krzyżu (por. Hbr 7, 27; 9, 12. 26). Najwyższy stopień realizacji uczestnictwa 

wiernych w kapłaństwie Chrystusa następuje, gdy człowiek potrafi z Chrystusem, w 

Chrystusie i przez Chrystusa złożyć Bogu na ofiarę samego siebie i swoje życie (por. Rz 

12, 1).  

 Drugim wymiarem kapłaństwa wiernych jest jego promieniowanie na życie 

codzienne. Katechizm przypomina wiernym, że mocą złączenia z Ciałem Chrystusa i 

współpracy z Duchem Świętym, mogą ożywiać duchowo swoją egzystencję poprzez 

modlitwę, uczynki miłosierdzia, życie małżeńskie i rodzinne, a nawet cierpliwe 

znoszenie ofiar życia codziennego (por. KKK 901)689. Porusza w tym momencie 

zagadnienie teologii życia duchowego, stwierdzając, że jedność z Chrystusem i 

wsłuchiwanie się w natchnienia Ducha Świętego, przyczyniają się do rozwoju 

osobowego zarówno w wymiarze duchowym jak i społecznym. Zachęca do 

szczególnego zaangażowania się w zadania kapłaństwa powszechnego, a przede 

wszystkim w misję małżonków w chrześcijańskie wychowanie dzieci, jak również 

włączenie na stałe w rozmaite posługi liturgiczne (por. KKK 903)690.  

 Katechizm zachęca wiernych świeckich, by dawali świadectwo życia płynącego z 

wiary Wzywa, zatem do zaangażowania się w głoszenie Słowa Bożego także 

niewierzącym, głównie przez katechezę i środki masowego przekazu (por. KKK 904-

906)691. Przypomina, że Chrystus udzielił swoim wiernym daru królewskiej wolności, 

polegającej na zaparciu się siebie i świętości życia, której przestrzeganie wprowadza 

chrześcijanina w stan królewskiej wolności. Mają oni przez miłość i służbę, zachowanie 

norm sprawiedliwości oraz praktykowanie cnót, przywracać stworzeniu jego godność 

(por. KKK 908-909).  

 Nowy Katechizm apeluje do wiernych świeckich, by rozróżniali prawa i 

obowiązki, jakie spoczywają na nich jako na członkach Kościoła, od tych, które 

przysługują im jako członkom społeczności ludzkiej (por. KKK 912). W tym celu 

konieczne jest prowadzenie głębokiego życia duchowego i nieustanne konfrontowanie 

planów ludzkich z natchnieniami Ducha Świętego. Tylko wewnętrzne zjednoczenie z 

 
689 Por. Tamże. s. 232-233. 
690 Tamże. s. 233-234. 
691 Por. S. Pié Ninot. I fedeli: gerarchia, laici, vita consecrata. dz. cyt. s. 785-789. 
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Jezusem daje gwarancję prowadzenia misji wiernych w świecie. Trudne zadanie 

odnowy świata domaga się w pierwszym rzędzie troski o osobisty rozwój modlitwy i 

życia sakramentalnego (por. KKK 901; 905). Znaczącą pomocą w osobistym 

przygotowaniu się do wypełnienia misji wiernych w świecie jest uczestnictwo w 

rozmaitych chrześcijańskich stowarzyszeniach i wspólnotach apostolskich oraz 

współdziałanie ze swymi pasterzami dla dobra wspólnoty kościelnej (por. KKK 910)692. 

Do wspólnoty Kościoła, odpowiedzialnej za zjednoczenie z Jego Założycielem 

należą także osoby konsekrowane. Życie konsekrowane jest naśladowaniem Chrystusa 

w doskonałej miłości oblubieńczej. Opiera się na profesji rad ewangelicznych, który co 

prawda nie należy do hierarchicznej struktury Kościoła, ale przyczynia się do życia 

Kościoła i Jego świętości (por. KKK 914)693. Katechizm przypomina, że miłość ta polega 

na poświęceniu się Bogu poprzez dążenie do doskonałości w służbie Bogu i głoszeniu 

poprzez słowo i świadectwo o chwale Królestwa Chrystusowego. Realizacja miłości 

bazuje na wolności duchowej, poruszonej przez Jezusa, która jest źródłem gotowości 

całkowitego oddania się Bogu. Życie według rad ewangelicznych stanowi szczególne 

ukazanie głębi wolności ducha ludzkiego, która pozwala człowiekowi akceptować 

wszystkie obowiązki życia zakonnego (por. KKK 915-916)694.  

 Katechizm zauważa, że naśladowanie Chrystusa wymaga przede wszystkim 

wiary, bez której nie jest możliwe całkowite oddanie się Jezusowi i nawiązanie z Nim 

relacji osobowej (por. KKK 918); zjednoczenie z Chrystusem dokonuje się przez 

praktykowanie rad ewangelicznych według Jego zaleceń695. Przyjaźń z Chrystusem 

realizuje się przez wypełnianie ślubów zakonnych. Osoby zakonne stają się w taki 

sposób znakiem miłości Bożej wyrażonej, „językiem naszych czasów”. W ten sposób 

Kościół jednocześnie ukazuje Chrystusa i identyfikuje siebie, jako jego oblubienicę (por. 

KKK 926). Naśladowanie Chrystusa w życiu zakonnym stanowi najbardziej radykalną i 

jednocześnie najintensywniejszą formę stawania się Jego uczniem696.  

 
692 Por. W. Przygoda. Posłannictwo wiernych świeckich w Kościele. dz. cyt. s. 234-237; P. 

Walkiewicz. Duchowość świeckich konsekrowanych. dz. cyt. s. 203-250. 
693 Por. KPK 517 & 2.  
694 Por. DZ 1; Z. Krzyszowski. Życie konsekrowane. Zakony w Kościele. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 

240-241.  
695 „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie” (Mk 8, 34); „Jeśli chcesz być 

doskonały, idź sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie” (Mt 19, 21). Por. 

G. Ghirlanda. La vita consacrata. W: Catechismo dz. cyt. s. 790-793. 
696 G. Ghirlanda. La vita consacrata. W: Catechismo dz. cyt. s. 793-795; E. Pellowska. 

Chrystocentryczny charakter życia zakonnego. RT 41 (1994) 5. s. 28-33. 
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 Katechizm wymienia rozmaite rodzaje życia poświęconego Bogu. Wylicza życie 

pustelnicze, życie zakonne, instytuty świeckie, stowarzyszenia życia apostolskiego, a 

także mówi o dziewicach konsekrowanych. Przypomina, że to przede wszystkim zakony 

były i są wychowawcami modlitwy. To głownie przez modlitwę nawiązuje się więź z 

Jezusem. Modlitwa nadaje sens życiu zakonnemu, łącząc człowieka z Chrystusem. 

Katechizm zaleca składającym profesję rad ewangelicznych, by żyli swą konsekracją. 

Dzięki temu rozwiną swoje życie duchowe, a także przez przykład postępowania, będą 

uczestniczyć w działalności misyjnej Kościoła (por. KKK 931). Według nowego 

Katechizmu życie zakonne jako specyficzne oddanie się Chrystusowi wymaga 

wierności: Ewangelii, Kościołowi i charyzmatom zakonnym (por. KKK 929). Ukazując 

więzy jedności z Kościołem, zauważa także potrzebę zachowywania tych więzi zarówno 

na płaszczyźnie duchowej jak i w zadaniach apostolskich każdego instytutu. Istotnym 

dla duchowości osób konsekrowanych jest także stwierdzenie, iż ten sposób życia jest 

szczególnym znakiem tajemnicy odkupienia. Każdy zakon realizując otrzymane od Boga 

charyzmaty naśladuje i ukazuje Chrystusa drugiemu człowiekowi (por. KKK 932). 

Katechizm akcentuje również wymiar eschatologiczny duchowości zakonnej, 

stwierdzając, że przez życie według rad ewangelicznych zakony ukazują świętość Ciała 

Chrystusa i świadczą o wartości łask wysłużonych przez Jezusa (por. KKK 933)697. 

Nowy  Katechizm nazywa Kościół komunią świętych (por. KKK 946). Podaje, że 

istnieje w Nim wspólnota dóbr. Dobro Chrystusa – Głowy jest przekazywane członkom 

Kościoła. Dzieje się to poprzez sakramenty, zaś jedność Ducha Świętego, ożywiającego 

Kościół sprawia, że to dobro jest wspólne, to znaczy należy do wszystkich członków 

Kościoła (por. KKK 947). W dalszej części wyjaśnia dwa znaczenia słowa „Komunia 

świętych”: jako komunię w rzeczach świata i komunię między osobami świętymi (por. 

KKK 948). O świętości decyduje stopień zanurzenia we wspólnotę dóbr, jakimi obdarza 

Duch Święty. Chodzi tu przede wszystkim o wspólnotę wiary (por. KKK 949), 

sakramentów (por. KKK 950) i łask – charyzmatów (por. KKK 951). Zasadą 

funkcjonowania tej wspólnoty świętych jest miłość (por. KKK 960-961)698.  

 
697 Por. Z. Krzyszowski. Życie konsekrowane. Zakony w Kościele. dz. cyt. s. 241-243; G. Ghirlanda. 

La vita consacrata. dz. cyt. s. 795-800; P. Walkiewicz. Duchowość świeckich konsekrowanych. dz. cyt. s. 

88-96. 
698 Por. A. Czaja. Credo in Spiritum Vivificantem. dz. cyt. s. 134; S. Pié Ninot. La comunione dei 

santi. W: Catechismo. dz. cyt. s. 802-804; J. Gajek. Duch Święty źródłem miłości chrześcijańskiej. W: 

HMVIII. Miłość w postawie ludzkiej. Red. W. Słomka. Lublin 1993. s. 91-96. 
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Katechizm zachęca wiernych do głębszego przeżywania komunii miłości 

przypominając, iż nawet najmniejszy czyn spełniony z miłości przynosi korzyść 

wszystkim, zaś każdy grzech przynosi szkodę tej komunii (por. KKK 953). Podaje, że 

wspólnota Kościoła przekracza granice śmierci. Mówi o trzech stanach w Kościele, do 

których należą Jego członkowie. Do pierwszego należą pielgrzymujący na ziemi, do 

drugiego poddający się oczyszczeniu, do trzeciego wielbiący Boga w niebie (KKK 954; 

962). Pomiędzy Kościołem pielgrzymującym na ziemi, a tymi, którzy „zasnęli w pokoju 

Chrystusowym”, istnieje łączność i wzajemne świadczenie sobie dobra. 

Wstawiennictwo świętych w niebie przez głębsze zjednoczenie z Chrystusem, mocniej 

utwierdza wspólnotę Kościoła i wpływa na Jego jedność w Duchu Świętym (por. KKK 

955-956). Dokonuje się to przez praktykowanie miłości braterskiej, która przez 

obcowanie ze świętymi łączy człowieka z Chrystusem (por. KKK 957)699. Przykładem 

komunii ze zmarłymi jest wymiana dóbr duchowych polegająca na modlitwie za 

zmarłych. Pomaga ona duszom zmarłych opuścić stan oczyszczenia, sprawia 

jednocześnie, że odtąd owe dusze mogą się wstawiać za ludźmi jeszcze 

pielgrzymującymi na ziemi (por. KKK 958-959)700.  

Nowością wykładu Katechizmowej eklezjologii jest rozdział mówiący o Kościele 

jako „Matce i wychowawczyni”, stanowiący ważny punkt dla zagadnienia formacji 

duchowej. Świadomość macierzyńskiej i wychowawczej funkcji Kościoła jest w nim 

obecna od samego początku. Świadczy o tym już święty Paweł: „Dzieci moje oto 

ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus się w was ukształtuje” (Ga 4, 19)701. W 

wielu komentarzach do tego fragmentu Katechizmu podejmuje się wątek 

„kompetencji” Kościoła w nauczaniu moralności i dążenia do osiągnięcia świętości na 

drodze postępu duchowego. Kościół, podobnie jak jest właściwym miejscem życia 

chrześcijanina i jego dążenia do świętości, tak też jest właściwym miejscem do 

nauczania zasad moralnych702. W Kościele chrześcijanin wypełnia swoje powołanie, 

przyjmuje słowo Boże i sakramenty, od Kościoła także uczy się przykładu świętości. W 

Kościele w czasie celebracji sakramentów i w modlitwie łączy się z łaską Chrystusa, 

wzmacniając swe życie moralne i duchowe (por. KKK 2030-2031).  

 
699 Por. J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 83. 
700 Por. Tamże. s. 83. 
701 Por. T. Zadykowicz. Kościół Matka i Wychowawczyni. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 567; S. 

Pławecki. Zagadnienia teologiczno – moralne ogólne w Nowym KKK. HD. dz. cyt. s. 18. 
702 Por. J. Królikowski. Mały. dz. cyt. s. 105-106. 
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 W części tej Katechizm zajmuje się jeszcze wyjaśnieniem nauki przykazań 

kościelnych. Stwierdza, że odnoszą się one do życia moralnego, które związane jest z 

życiem liturgicznym i czerpie z niego moc, wpływając jednocześnie na kształtowanie 

życia duchowego chrześcijanina. Celem przykazań kościelnych, jest zagwarantowanie 

koniecznego minimum ducha modlitwy i wysiłku moralnego na drodze rozwoju miłości 

Boga i bliźniego oraz wspomagania Kościoła (por. KKK 2041)703. 

 Pierwsze przykazanie kościelne, będące redakcją dwóch dawnych przykazań 

kościelnych, niesie ze sobą dwa zobowiązania, dotyczące świętowania pamiątki 

Zmartwychwstania i ważniejszych świąt liturgicznych oraz uczestnictwa w celebracji 

eucharystycznej. Przypomina o zaniechaniu prac, które ze swej natury przeszkadzają w 

świętowaniu tych dni. Drugie przykazanie zapewnia właściwe przygotowanie się do 

Eucharystii poprzez spowiedź, która jest kontynuacją nawrócenia zapoczątkowanego 

na chrzcie świętym. Podaje pewne minimum. Jednakże osobie, której szczególnie 

zależy na postępie w życiu duchowym i osiągnięciu świętości, pokuty, zaleca częstsze 

korzystanie z sakramentu. Warto zauważyć, że nowy Katechizm ustanowił osobne 

przykazanie poświęcone spowiedzi, w dobie kryzysu korzystania z tego sakramentu, a 

także podkreślił jego doniosłość i konieczność704.  

Trzecie przykazanie określa minimum w przyjmowaniu Ciała i Krwi Pańskiej. 

Dotyczy to głównie Wielkanocy, która jest źródłem i centrum chrześcijańskiej liturgii. 

Zadaniem tego przykazania jest przede wszystkim ochrona przed minimalistycznym 

traktowanie duchowego wzrastania, które przecież opiera się na komunii z Chrystusem 

(por. KKK 2042). 

Z kolei czwarte przykazanie zabezpiecza okres ascezy i pokuty, które mają 

przygotować do uroczystości liturgicznych i usposobić do wolności serca. Stanowią 

doskonałe środki do osiągnięcia świętości chrześcijańskiej. Katechizm zaleca szczególne 

wychowywanie do pokuty wewnętrznej, której istotą jest nawrócenie serca (por. KKK 

1430). Aby jednak osiągnąć nawrócenie serca konieczne jest także zewnętrzne 

 
703 Przykazania kościelne ulegały zmianom na przestrzeni wieków. Najczęściej były reakcją władzy 

kościelnej na osłabienie ducha gorliwości wiernych. Do czasu ukazania się KKK w Polsce obowiązywały 

przykazania kościelne z 1948 roku. Zmian w dotychczasowej wersji dokonał właśnie KKK w 1992 roku. 

Usunięto przykazanie, aby „w czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać”. W 1998 roku wydano 

oficjalne wydanie Katechizmu łacińskiego, w którym Kongregacja Nauki Wiary wprowadziła zmiany 

opublikowane w tzw. Corrigenda z dnia 25 kwietnia 1998. Opracowania przykazań kościelnych w 

niniejszej pracy dokonano na podstawie Corrigendy z 1998 roku. 
704 Por. Corrigenda. dz. cyt. s. 15; A. Kokoszka. Pięć słów Kościoła. Przykazania kościelne. Tarnów 

2001. s. 21. 
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wyciszenie. Z tego powodu należy powstrzymać się od udziału w zabawach w okresie 

pokutnym i we wszystkie piątki roku (por KKK 2043). Piąte przykazanie zaleca wiernym 

troskę, według swoich możliwości o potrzeby materialne Kościoła. Opiera się na 

poczuciu duchowej i materialnej solidarności wobec wspólnoty Kościoła705. Katechizm 

przypomina także, że wierność Chrystusowi i jego nauce w życiu codziennym jest 

warunkiem głoszenia Ewangelii w świecie. Zachęca do dawania autentycznego 

świadectwa przynależności do Chrystusa (por. 2044). Taka postawa przyczyni się do 

budowania Kościoła (por. KKK 2045), a także przyspieszy nadejście Królestwa Bożego 

(por. KKK 2046)706.  

2.2.  Świętość Maryi Oblubienicy Ducha Świętego 

 Katechizm pisząc o świętości Kościoła cytuje sformułowanie Konstytucji 

dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium”, mówiące o Maryi, jako doskonałym wzorze 

cnót, w który chrześcijanie powinni być wpatrzeni (por. KKK 829). Nowy Katechizm 

podkreśla, że funkcja Maryi względem Kościoła jest wyjątkowa i przewyższa zadania 

wypełnione przez innych świętych: „Świętość Kościoła jaśnieje w świętych, a w Maryi 

już cały jest święty” (KKK 867)707.  

 Ukazując ogromną rolę Maryi we wspólnocie Kościoła, przedstawia Matkę Bożą 

jako: wzór cnót, Mistrzynię życia duchowego, Matkę Kościoła. Wypływa to z faktu, że 

rola Matki Syna Bożego jest nieodłącznie zjednoczona z Chrystusem – Mistrzem życia 

duchowego i wprost z niej wynika (por. KKK 964). Ona uczestniczy w tworzeniu 

początków Kościoła, stając się „nową Ewą”. Ona także trwa z Apostołami na modlitwie, 

kiedy Duch Święty zapoczątkowuje „czasy ostateczne”, rozpoczynając misyjną 

działalność Kościoła (por. KKK 726). Całkowite przyjęcie woli Ojca i złączenie z dziełem 

Syna w Duchu Świętym, sprawia, że Maryja jest dla całego Kościoła wzorem wiary i 

miłości 708. Z tego też powodu nauczanie katechizmowe na temat Matki Bożej zostanie 

ujęte w dwóch punktach dotyczących Jej relacji wobec osób Trójcy Świętej oraz Jej 

miejsca w tajemnicy Kościoła (por. KKK 725). 

 
705 Por. Corrigenda. dz. cyt. s. 15; A. Kokoszka. Pięć słów Kościoła. Przykazania kościelne. Tarnów 

2001. s. 22. 
706 Por. T. Zadykowicz. Kościół Matka i Wychowawczyni. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 570. 
707 Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium: poświęca Maryi cały ósmy rozdział 

zatytułowany: „Błogosławiona Maryja Dziewica Boża Rodzicielka w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. 

Por. KK 65-67. Por. I. Werbiński, T. Michalski. Świętość Niepokalanej wzorem dla współczesnego 

człowieka. dz. cyt. s. 68-72. 
708 Por. I. Bokwa. Maryja – Matka Chrystusa, Matka Kościoła i Matka wszystkich wierzących. W: 

Wyznawać. dz. cyt. s. 247. 
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 Dzieło uświęcania Maryi przez Ducha Świętego rozpoczyna się z chwilą Jej 

Niepokalanego Poczęcia. To zrozumiałe, że ciało, jakie miał przyjąć Syn Boży musiało 

pochodzić z łona dziewiczego przepełnionego Duchem Świętym. Maryja poświęca się 

Bogu poprzez czystość duchową i fizyczną. Duch Święty posłany przez Boga Ojca 

uświęca Maryję czyniąc Ją gotową do wypełnienia macierzyńskiej funkcji wobec Syna 

Bożego709. To właśnie Duch Święty przygotował Maryję poprzez swoją łaskę, aby Ta, w 

której mieszka „cała pełnia”: Bóstwo na sposób ciała (Kol 2, 9), sama była „pełna łaski” 

(KKK 722). 

 Rozpatrując świętość Maryi Katechizm ujmuje ją w trzech aspektach: wierze, 

modlitwie i życiu710. Matka Boża ukazana jest tutaj, przede wszystkim jako wzór 

człowieka głębokiej wiary. W Jej postawie zawierzenia wyraża się posłannictwo 

względem Boga711. Można w tym miejscu zapytać, na czym polega posłannictwo Maryi 

względem Boga? W czym się ono przejawia?. Odpowiedź podaje Katechizm, 

stwierdzając, że: „być posłusznym (od - audire) w wierze, oznacza poddać się w sposób 

wolny usłyszanemu słowu, ponieważ Jego prawda została zagwarantowana przez Boga, 

który sam jest prawdą” (KKK 144).  

Posłuszeństwo Bogu obejmowało całe życie Maryi, jednakże Jej zaangażowanie 

w zbawczą ekonomię rozpoczyna się zawierzeniem w momencie Zwiastowania, które 

stanowi odpowiedź na przyniesione przez anioła orędzie. Wypowiadając: „Niech mi się 

stanie według twego słowa” (Łk 1, 37-38), Dziewica w najdoskonalszy sposób 

urzeczywistniła owo posłannictwo wiary712. 

 Rozpatrując fenomen wiary Maryi, nowy Katechizm zestawia Jej postać z osobą 

patriarchy Abrahama, który przez swoją wiarę stał się błogosławieństwem dla ludów 

całej ziemi (por. Rdz 12,3). Maryja natomiast dzięki swemu zawierzeniu Bogu, sama 

stała się Matką wierzących. Dzięki Jej postawie świat otrzymał Zbawiciela, który jest 

samym błogosławieństwem Boga: „Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus” (por. 

 
709 Por. Jan Paweł II. Wierzę w Ducha Świętego. dz. cyt. s. 239-240; S. Gręś. Maryja a Duch Święty 

w KKK. W: Maryja w KKK. Red. S.C. Napiórkowski. B. Kochaniewicz. Kraków 1996. s. 60-62. 
710 Por. J. Wojtkowski. Historia dogmatów Maryjnych w KKK. W: Maryja w KKK. dz. cyt. s 35. 
711 Por. Z. Dymkowski. Wzory. dz. cyt. s. 126; S.C. Napiórkowski. Maryja w dziejach zbawienia. W: 

KKK – wprowadzenie. dz. cyt. s. 125-127; S. Pinckaers. Życie duchowe chrześcijanina według świętego 

Pawła i świętego Tomasza z Akwinu. dz. cyt. s. 290-291. 
712 Por. B. Kochaniewicz. Maryja w tajemnicy Boga Ojca według KKK. W: Maryja w KKK. dz. cyt. 

s. 51. 
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KKK 2676). Wiara Maryi posiada więc charakter osobowy i jest najdoskonalszą 

odpowiedzią na skierowane do Niej Boże Słowo713. 

 Zestawiając postać patriarchy Abrahama z Maryją - Matką Jezusa, nie można 

pominąć milczeniem podobieństwa wiary w czasie próby. Podobnie jak Abraham, który 

zawierzył Bogu, będąc gotowym poświęcić Mu swego syna Izaaka, tak też i Maryja 

doświadczyła tak zwanej „nocy wiary”, kiedy uczestniczyła w cierpieniu i śmierci Jezusa 

(por. KKK 165). Abraham był wzorem dla Narodu Wybranego, zaś Maryja stała się 

wzorem dla całego Kościoła (por. KKK 148). Jej wiara była postawą egzystencjalną: 

„osobowym przylgnięciem człowieka do Boga” (KKK 150), całkowitym powierzeniem 

się Bogu Ojcu i Jego woli. Katechizm widzi w Maryi zarówno wzór jak i drogę 

prowadzącą do całkowitego ofiarowania się Bogu714.  

  Cecha niezmienności w trudnościach, która charakteryzowała wiarę Maryi, 

powoduje, że jest Ona niezrównanym wzorem dla wszystkich wierzących. Katechizm 

odwołując się do nauki Jana Pawła II zawartej w encyklice: „Redemptoris Mater”, 

sugeruje by w sytuacjach „prób wiary”, kiedy doznaje się zła, cierpienia, 

niesprawiedliwości, kierować wzrok na świadków wiary, wśród których Maryja zajmuje 

szczególne miejsce. Jej postawa podczas „ciemnej nocy” uczestnictwa w cierpieniach 

Syna i nocy Jego grobu stanowi wzór do naśladowania (por. KKK 164-165)715. Ona jest 

wzorem wiary, że „dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1, 37). Zjednoczenie z Synem 

przez krzyż i więź z Trójcą Świętą czyni z Niej wzór wiary i miłości (por. KKK 967)716. 

Niezwykle istotną cechą w życiu duchowym Maryi jest modlitwa. Katechizm przyznaje 

tytuł „Mistrza modlitwy” Jezusowi (por. KKK 2601), ale nie pozostaje obojętny wobec 

życia modlitewnego Matki Bożej, przyznając Jej tytuł „pierwszej chrześcijanki” (por. 

KKK 2617-2619)717.  

 Treści o modlitwie w życiu Maryi Katechizm przekazuje w dwóch tytułach: 

„Modlitwa Maryi Dziewicy”, oraz „W komunii ze Świętą Matką Boga”. Podkreśla w 

 
713 Por. Kudasiewicz J. Biblijne spojrzenie na Matkę Jezusa w ujęciu KKK. W: Maryja w KKK. dz. 

cyt. s. 27; R. Pierskała. Jak świętujemy? dz. cyt. s. 44. 
714 Por. I. Werbiński, T. Michalski. Świętość Niepokalanej wzorem dla współczesnego człowieka. 

dz. cyt. s. 73-74; B. Kochaniewicz. Maryja w tajemnicy Boga Ojca według KKK. dz. cyt. s. 51-52; T. 

Łukaszuk. Maryja – Błogosławiona, która uwierzyła według KKK. W: Maryja w KKK. dz. cyt. s. 71 - 

72; S.C. Napiórkowski. Maryja w dziejach zbawienia. W: KKK – wprowadzenie. dz. cyt. s. 130. 
715 Por. RM 18; T. Łukaszuk T. Maryja – Błogosławiona, która uwierzyła według KKK. dz. cyt. s. 

73. 
716 Por. Z. Dymkowski. Wzory. dz. cyt. s. 127; A. Nowak. Maryja w relacji do Trójcy 

Przenajświętszej. W: HM XXIII. Signum Magnum – duchowość maryjna. Red. M. Chmielewski. Lublin 

2002. s. 79-86. 
717 Por. S.C. Napiórkowski. Maryja w KKK – próba syntezy. W: Maryja. dz. cyt. s. 109. 
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nich, że modlitwa jednoczy człowieka z Chrystusem, zaś najmocniej z ludźmi i Synem 

Bożym jest związana Jego i nasza Matka – Maryja – Matka Jezusa i Matka Kościoła718. 

Z tego też powodu Katechizmowe zagadnienie modlitwy w życiu Maryi, wypada 

przeanalizować mając na uwadze, że Matka Syna Bożego jest dla człowieka wzorem 

modlitwy w podwójnym aspekcie. Sama nieustannie się modli, a ponadto poprzez 

swoje zjednoczenie z Chrystusem staje się dla człowieka Mistrzynią życia 

modlitewnego. Całe życie Maryi charakteryzuje głęboka więź z Bogiem. Wypełnienie 

woli Ojca, napełnienie Duchem Świętym i najściślejsze zjednoczenie z Chrystusem 

wskazują na wartość życia modlitewnego Matki Bożej. To życie modlitewne Maryi 

rozpoczęło się jeszcze przed Wcieleniem Syna Bożego. Pełna łaski i miłości, 

zjednoczona z Bogiem, oczekiwała przyjścia Mesjasza obiecanego na kartach Pisma 

Świętego. Maryja jest gotowa przyjąć wolę Ojca (por. KKK 2676)719. Katechizm zauważa 

tę gotowość i zarazem otwartość Maryi na Boga, co wyraża w słowach: „W chwili 

Zwiastowania modliła się o poczęcie Chrystusa” (KKK 2617). 

 Kolejnym etapem życia modlitewnego Maryi jest Jej komunia z Bogiem w czasie 

Zwiastowania. Dialog Maryi z Bogiem za pośrednictwem Archanioła Gabriela kończy się 

Jej „Fiat”. Katechizm podkreśla, że ta modlitwa zwiastowania polega na 

„wielkodusznym ofiarowaniu Bogu całej swej istoty w wierze” (KKK 2622). Według 

Katechizmu, „Fiat” to modlitwa chrześcijańska, która oznacza, by być całkowicie dla 

Boga, ponieważ Bóg jest całkowicie dla nas (por. KKK 2617). U podstaw modlitwy Matki 

Bożej można odnaleźć głęboką wiarę i miłość. To właśnie wiara sprawia, że dar, 

którego Bóg udziela swojej służebnicy, zostaje przez Nią i w Niej przyjęty720.  

 Bardzo ważnym okresem życia Maryi jest przyjęcie przez Nią Słowa i trwanie w 

Nim. Na tym etapie Maryja jawi się jako nauczycielka kontemplacji obecnego w Niej 

Boga. Hymn uwielbienia „Magnificat” (Łk 1, 44-55), jest jednym z przejawów radości i 

wdzięczności Maryi wobec łaski odkupienia i urzeczywistnienia Bożych obietnic. To 

współdziałanie Maryi z Duchem Świętym Kościoły rozwinęły i poprzez liczne hymny i 

antyfony ukazują na przemian dwa swoje dążenia: jedno, by „uwielbiać” Boga za 

„wielkie rzeczy”, drugie, by powierzyć Matce Jezusa błagania i uwielbienia dzieci 

 
718 Por. D. Wider. Maryja – Dziewica rozmodlona w KKK - „Virgo Orans”. W: Maryja. dz. cyt. s. 

81-82. 
719 Por. Tamże. s. 82; J. Królikowski. Maryja zjednoczona z Chrystusem. Synteza mariologiczna w 

KKK. W: Maryja w pamięci Kościoła. Mariologia. Cz. I. Red. Tenże. Tarnów 1999. s. 83-95;  
720 Por. D. Wider. Maryja – Dziewica rozmodlona w KKK. dz. cyt. s. 81-82. 
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Bożych (por. KKK 2675). Z kolei modlitwa Maryi podczas ofiarowania w świątyni (Łk 2, 

34-35), polega nie tylko na samej ofierze, ale również na rozważaniu słów Symeona i 

Anny wielbiących Boga i zapowiadających cierpienia Matki Syna Bożego (por. KKK 529). 

Natomiast modlitewne pielgrzymowanie do Jerozolimy (Łk 2, 41-51), łączy się  

z szukaniem i odnalezieniem Jezusa w świątyni oraz z rozmową z Jezusem o sprawach 

Ojca721.  

Katechizm podkreśla wewnętrzne rozważania słów Jezusa przez Jego Matkę 

przez wszystkie lata Jej życia (por. KKK 534). W czasie wesela w Kanie modlitwa Maryi 

została wysłuchana jako prośba „nowej Ewy”, prawdziwej „Matki żyjących”. Jej prośba 

zostanie wysłuchana w czasie uczty, która jest znakiem godów Baranka, podczas 

których wypełni On prośbę Kościoła (por. KKK 2618). Natomiast obecność Matki pod 

krzyżem Syna, Katechizm komentuje jako wskazanie drogi Kościołowi do Jezusa – 

Pośrednika naszej modlitwy do Ojca (por. KKK 2674). Maryja modli się również „w 

oczekiwaniu Pięćdziesiątnicy o kształtowanie się Kościoła, Ciała Chrystusa” (KKK 2617), 

a będąc w niebie poprzez swoje wstawiennictwo zjednuje ludziom dar wiecznego 

zbawienia (por. KKK 969). 

 Można, zatem stwierdzić, że modlitwa Maryi jest owocem głębokiej wiary w 

Boga i miłosnego z Nim zjednoczenia. Karmiona Bożym Słowem, wyrażała również 

gotowość realizacji tego Słowa w swym życiu. Modlitwa Maryi kierowana była Duchem 

Świętym, który przenikał całe Jej życie722. Śledząc uważnie nauczanie Katechizmu pod 

kątem zawartych w nim podstaw duchowości, można z całą pewnością nazwać Maryję 

Mistrzynią życia duchowego. 

 Pomimo tego, że w Katechizmie Maryja została nazwana doskonałą „Orantką”, 

„Figurą Kościoła”, „wskazującą drogę” do Pośrednika naszej modlitwy Jezusa (por. KKK 

2674; 2679), to jednak jawi się Ona również bardzo wyraźnie jako „Nauczycielka 

modlitwy” (por. KKK 2599). W modlitwie Maryi można odnaleźć zarówno modlitwę 

osobistą „Fiat”, modlitwę wspólnotową – pielgrzymki, modlitwę z Apostołami w 

wieczerniku, jak i modlitwę liturgiczną, którą stanowi między innymi ofiarowanie 

 
721 Por. Tamże. s. 83; K. Wencel. Bogarodzica. Katechizmowy obraz Maryi. Gostyń 1999. s. 73-79; 

Na temat Maryi w tajemnicy Chrystusa por także: W. Słomka. Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła 

W: HM XXIII. Signum Magnum. dz. cyt. s. 127 - 130; A. Nowak. Maryja w relacji do Trójcy 

Przenajświętszej. W: Tamże. s. 94-96. 
722 Por. D. Wider. Maryja – Dziewica rozmodlona w KKK. dz. cyt. 84; A. Nowak. Maryja w relacji 

do Trójcy Przenajświętszej. dz. cyt. s. 96-99; S. De Fiores. Maria: Madre di Cristo, Madre della Chiesa. 

W: Catechismo. dz. cyt. s. 805-807. 
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Jezusa w świątyni i obchodzenie Paschy w Jerozolimie. Maryja ukazuje również 

sposoby modlitwy: ustną – „Magnificat”, rozważanie w sercu oraz kontemplację  

– słuchanie Słowa Bożego. Katechizm przychodzi z pomocą w odnalezieniu trzech 

różnych sposobów modlitwy Maryi: uwielbienia, dziękczynienia i prośby. Dodatkowo 

wskazuje na modlitewne ofiarowanie i współcierpienie u stóp krzyża (por. KKK 2617-

2618)723. Uważna lektura Katechizmu pozwala również odnaleźć przymioty modlitwy 

Matki Bożej. Modlitwa Maryi jest: pokorna, wielkoduszna (por. KKK 2622), ufna i 

nieustanna724. 

 Byłoby błędem myśleć, iż Katechizm ukazując Maryję, jako Nauczycielkę 

modlitwy, nie podkreślił konieczności pracy samego człowieka, modlącego się i 

wstępującego na wyższe szczeble życia duchowego. Katechizm porównuje modlitwę, 

która jest łaską do walki, jaką stoczyć musieli święci, Matka Boża i jaką toczy 

współczesny człowiek: „Duchowa walka nowego życia chrześcijanina jest nieodłączna 

od walki modlitwy” (KKK 2725). 

 Rozpatrując aspekt modlitwy Kościoła z Maryją i do Maryi, nowy Katechizm 

podkreśla Jej współdziałanie z Duchem Świętym, które przyczyniło się do rozwoju 

modlitwy do Świętej Matki Boga. Modlitwa do Maryi jest jednak skupiona na 

Chrystusie w Jego misteriach (por. KKK 2675)725. Katechizm podaje nawet sposób 

jednoczenia człowieka z Bogiem w komunii w Kościele z Matką Bożą: „w modlitwie 

Duch Święty jednoczy nas z Osobą Jedynego Syna w Jego uwielbionym 

człowieczeństwie. To przez nie i w nim nasza synowska modlitwa prowadzi do komunii 

w Kościele z Matką Jezusa” (por. Dz 1, 14; KKK 2673). Modlitwa Kościoła jest, więc 

jakby prowadzona przez modlitwę Maryi (por. KKK 2679). Katechizm przypomina 

naukę o mocy modlitwy Kościoła, odnosząc się szczególnie do Eucharystii. Ta moc 

polega na tym, że Kościół jest komunią wstawiennictwa razem z Maryją i wszystkimi 

świętymi (por. KKK 2827). Jest to modlitwa z Maryją i do Maryi726.  

Warto dodać, że owa komunia z Maryją i modlitwa do Niej została w 

Katechizmie ujęta w „Zdrowaś Maryjo”, które w Katechizmie zostało opatrzone 

 
723 Por. D. Wider. Maryja – Dziewica rozmodlona w KKK. dz. cyt. 84. 
724 Por. Tamże. s. 85. 
725 Tamże. s. 86. 
726 Por. KK 63; D. Wider. Maryja – Dziewica rozmodlona w KKK. dz. cyt. 86; T. Siudy. Maryja a 

Kościół w KKK. W: Maryja. dz. cyt. s. 75-80; W. Słomka. Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła W: 

HM XXIII. Signum Magnum. dz. cyt. s. 130-135. 
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specjalnym komentarzem727. Wypada zauważyć, że „Kościół chętnie modli się w 

komunii z Dziewicą Maryją, ze względu na Jej szczególne współdziałanie z Duchem 

Świętym, aby razem z Nią wielbić rzeczy, które Bóg uczynił w Niej oraz powierzać Jej 

błagania i uwielbienia” (KKK 2682). 

 Życie Maryi związane jest nierozerwalnie z Jej świadectwem wiary i modlitwy. 

Mówiąc o Maryi jako Mistrzyni życia duchowego, nie można pominąć Jej życia 

codziennego. Katechizm ukazuje Maryję, jako osobę, która szuka i realizuje wolę Bożą 

w swoim życiu728. Maryja całe swoje życie angażuje w dzieło swego Syna. Poświęca się 

Jemu, by nieustannie realizować swoje „Fiat” (por. KKK 494). Matka Boża jawi się jako 

osobowy przykład życia wsłuchanego w natchnienia Ducha Świętego. Potrafi Ona w 

najpełniejszy sposób żyć wiarą, nadzieją i miłością chrześcijańską (por. KKK 967, 

972)729. 

 Maryja jest, więc dla człowieka Mistrzynią życia duchowego. Ponadto wyróżnia 

się w wypełnianiu błogosławieństw, poprzez co inicjuje realizację powszechnego 

powołania przez Boga do szczęścia (por. KKK 1719)730. Przewodzi ludziom pokorą i 

ubóstwem (por. KKK 489), a Jej ścisła więź z Chrystusem znalazła dopełnienie we 

Wniebowzięciu, które stało się dla Niej szczególnym uczestnictwem w 

Zmartwychwstaniu Syna. Dzięki temu również i Ona poprzedziła zmartwychwstanie 

chrześcijan (por. KKK 966)731. Od tej pory „póki nie nadejdzie dzień Pański, przyświeca 

pielgrzymującemu Ludowi Bożemu jako znak pewnej nadziei i pociechy” (KKK 972)732. 

 Życie duchowe opiera się na relacji do Trójcy Świętej. Wsłuchiwanie się w wolę 

Boga Ojca, zjednoczenie z Synem Bożym i otwartość na działanie Ducha Świętego są, 

używając języka technicznego, wskaźnikami postępu życia duchowego człowieka. Z 

tego też powodu Katechizm, próbując ukazać Maryję jako Mistrzynię życia duchowego, 

odnosi się do Jej relacji z osobami Trójcy Świętej. Maryja posłuszna Trójcy Świętej, 

współdziała w wypełnianiu zbawczego planu. W tym celu, Katechizm podkreśla 

wyjątkowość osoby i misji Matki Zbawiciela, dzięki włączeniu Jej w zbawcze dzieło 

 
727 Por. D. Wider. Maryja – Dziewica rozmodlona. dz. cyt. s. 87; A. Sobczyk. Chrystologiczno – 

maryjny sens modlitwy „Zdrowaś Maryjo”. W: HO IV. Modlitwa różańcowa. dz. cyt. s. 325-333. A. 

Rybicki. Maryjne wezwania różańca. W: Tamże. s. 43-52. 
728 Por. Z. Dymkowski. Wzory. dz. cyt. s. 128. 
729 Por. Tamże. s. 128. 
730 Tamże. s. 129. 
731 Por. J. Salij. Maryja – eschatologiczną ikoną Kościoła. W: Maryja. dz. cyt. s. 90. 
732 Por. KK 69. 
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Trójcy Świętej733. Ukazując miejsce i rolę Matki Bożej w dziejach zbawienia, Katechizm 

podkreśla wielość i złożoność Jej rozmaitych relacji. Jedną z nich jest związek Maryi z 

Bogiem Ojcem734. Bóg wybierając Maryję nie zdeprecjonował Jej wolności. Szanując 

godność człowieka, Bóg pragnie współpracy i zaprasza Maryję do współudziału735. 

Maryja żyje w określonym czasie, miejsc, kulturze i narodzie. Stąd wybór dokonany 

przez Boga Ojca wiąże przyjście Syna Bożego z określonym tłem historyczno – 

kulturowym (por. KKK 64)736.  

 Maryja zajmuje pierwsze miejsce wśród świętych niewiast, jako pokorna i 

uboga, oczekująca z ufnością zbawienia i jako Ta, która zbawienia dostępuje (por. KKK 

489). Realizacja Bożego planu dokonuje się w kolejnych etapach życia Maryi od 

Niepokalanego Poczęcia, poprzez Zwiastowanie, ofiarowanie, krzyż, aż po 

Wniebowzięcie. Katechizm, rozpatrując życie Maryi koncentruje się głównie na 

uczestnictwie Maryi w zbawczym dziele Jej Syna, a także podkreśla szczególnie Jej 

związek z Duchem Świętym. Trzeba jednakże pamiętać, że Jej droga świętości polega 

na posłuszeństwu woli Ojca. Całe ziemskie życie Błogosławionej Dziewicy, było 

nieustanną realizacją zbawczego planu Ojca, stąd słusznie Kościół stawia Maryję jako 

wzór posłuszeństwa woli Ojca737. Wielu Ojców i Doktorów Kościoła widzi w Niewieście, 

która toczy walkę z diabłem Maryję – Matkę Jezusa, którą z kolei porównuje do Ewy – 

współwinowajczyni i nazywa Maryję „nową Ewą”. Maryja jako „nowa Ewa” pierwsza 

skorzystała ze zwycięstwa Jej Syna nad grzechem. Ona została zachowana od wszelkiej 

zmazy grzechu pierworodnego, a w czasie swego ziemskiego życia nie popełniła 

żadnego grzechu (por. KKK 411) 

 Rozpatrując postać Matki Bożej jako Mistrzyni życia duchowego należy 

podkreślić zagadnienie Jej zjednoczenia z Chrystusem. Chociaż kategoria „zjednoczenie 

z Chrystusem” występuje tyko raz w Katechizmie, to jednak łączy obecność Maryi w 

misterium Chrystusa z Jej obecnością w misterium Kościoła: „Rola Maryi wobec 

 
733 Por. J. Pach. Maryja w tajemnicy Wcielenia w ujęciu Katechizmu. W: Maryja. dz. cyt. s. 113. 
734 Por. B. Kochaniewicz. Maryja w tajemnicy Boga Ojca. dz. cyt. s. 43. Na temat relacji Maryi 

wobec Boga Ojca ; A. Nowak. Maryja w relacji do Trójcy Przenajświętszej. W: HM XXIII. Signum 

Magnum – duchowość maryjna. dz. cyt. s. 91-94; U. Szwarc. Duchowość maryjna a w świetle 

natchnionych wypowiedzi staro i nowotestamentalnych. W: Tamże. s. 35-47; J. Misiurek. Doświadczenia 

mistyczne Maryi. W: tamże. s. 142-147. 
735 Por. B. Kochaniewicz. Maryja w tajemnicy Boga Ojca. dz. cyt. s. 46. 
736 Por. Tamże. s. 47. 
737 Por. I. Werbiński. Posłuszeństwo Ojcu drogą świętości Maryi. SM 1 (1999) 4. s. 30-35; B. 

Kochaniewicz. Maryja w tajemnicy Boga Ojca. dz. cyt. s. 50; W. Życiński. Matka Chrystusa i 

Zwierciadło Kościoła. W: W Duchu. dz. cyt. s. 101-102. 
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Kościoła jest nieodłączna od zjednoczenia z Chrystusem i wprost z niego wynika” (KKK 

964)738. Maryja swoją obecność w wierze i kulcie chrześcijańskim zawdzięcza obecności 

w tajemnicy Chrystusa. Analizując tę obecność Katechizm zwraca uwagę na 

następujące elementy: przeznaczenie Maryi do wypełnienia funkcji, Jej przygotowanie i 

zaangażowanie w dzieło Syna, wreszcie niepokalane poczęcie i wniebowzięcie Maryi739.  

 Przeznaczenie do funkcji Matki Syna Bożego było aktualne od wieków (por. KKK 

488). Jej misję przygotowały kobiety, stanowiące prefigurację Maryi (por. KKK 489)740. 

Przygotowując Maryję do wypełnienia zadania, Bóg uczynił Ją świętą i Niepokalaną. 

Bóg wybrał Ją do macierzyństwa w stosunku do swego Syna, zaś Duch Święty 

przygotował Maryję przez łaskę. Matka Syna Bożego musiała być pełna łaski (por. KKK 

490 – 491)741. W tym celu od chwili poczęcia Maryja została obdarzona łaską 

szczególnej świętości (por. KKK 492). W kontekście nauczania o powołaniu człowieka, 

Katechizm ukazuje Maryję jako „Niewiastę Błogosławieństw”. Błogosławieństwa, 

bowiem, które „odzwierciedlają oblicze Jezusa Chrystusa i opisują Jego miłość”, zostały 

zapoczątkowane w życiu Matki Bożej i świętych (por. KKK 1717)742. 

 Z całą stanowczością Katechizm naucza o dziewictwie integralnym, to jest 

duchowym i fizycznym oraz trwałym, zawierającym w sobie poczęcie bez udziału 

mężczyzny, dziewicze porodzenie i dziewictwo po narodzeniu Jezusa. Zauważa, że nie 

można tej prawdy zaakceptować w oderwaniu od całości misterium Chrystusa (por. 

KKK 498), odrzucając absolutną inicjatywę Boga (por. KKK 503), i nie przyjmując Maryi 

jako doskonałej realizacji Kościoła (por. KKK 773)743. Traktując o roli Maryi w tajemnicy 

Jej Syna, Katechizm podkreśla Jej zaangażowanie w dzieło Chrystusa (por. KKK 721). W 

Niej działa Duch Święty realizując plany Ojca, objawiając Syna, dokonując komunii 

Chrystusa z ludźmi (por. KKK 724 – 725). Na końcu tego posłania Ducha Świętego, 

Maryja staje się Niewiastą, Nową Ewą, Matką Chrystusa i Matką mistycznie  

z Jezusem złączonego Kościoła (por. KKK 725)744.  

 
738 Por. J. Królikowski. Maryja zjednoczona z Chrystusem. dz. cyt. s. 83. 
739 Por. S. Napiórkowski. Maryja w dziejach zbawienia. W: KKK - wprowadzenie. dz. cyt. s. 127-

128. 
740 Por. Tenże. Maryja w KKK. Próba syntezy. dz. cyt. s. 106 
741 Por. Tamże. s. 106 
742 Por. J. Kumala. Maryja w Nowym KKK. W: Matka Jezusa pośród pielgrzymującego Kościoła. 

Red. J. Gajek. K. Pek. Warszawa 1993. s. 236. 
743 Por. S. C. Napiórkowski. Maryja w dziejach zbawienia. dz. cyt. s. 127-129. 
744 Por. Tamże. s. 129. 



DUCH ŚWIĘTY JAKO ŹRÓDŁO UŚWIĘCENIA CZŁOWIEKA 

  228 
 Niepokalane Poczęcie i Wniebowzięcie Maryi najdobitniej wskazują na fakt 

zjednoczenia Matki z Synem. Dzięki komunii z Chrystusem, napełniona łaską została 

odkupiona od chwili swego poczęcia (por. KKK 491). Wskutek tej komunii również 

„dopełniwszy biegu ziemskiego życia z ciałem i duszą wzięta została do chwały 

niebieskiej” (KKK 966)745. 

 Jako Mistrzyni życia duchowego Maryja jest ściśle zjednoczona z Duchem 

Świętym. Tę prawdę szczególnie akcentuje Katechizm, kiedy naucza o Maryi ukazując 

Ją w relacji do Ducha Świętego. Z powołania Maryi na Matkę Boga wynika z kolei Jej 

macierzyństwo i przeznaczenie do wielkich zadań. Aby jednak Maryja mogła 

współdziałać w dziele zbawienia Jej Syna, musiała być w dyspozycji i otwartości na 

działanie Ducha Świętego746.  

Katechizm ukazuje związek Maryi Dziewicy z zdziałaniem Ducha Świętego, 

cytując fragment z Ewangelii Świętego Mateusza: „albowiem z Ducha Świętego jest to, 

co się w Niej poczęło” (Mt 1, 20; por. KKK 437). Nie koncentruje się jednak tylko na 

fakcie poczęcia Jezusa za sprawą Ducha Świętego. Dostrzega głębię relacji Ducha 

Świętego i Maryi poprzez fakt, że „Duch Święty, który jest Panem i Ożywicielem zostaje 

posłany, aby uświęcić łono Maryi Dziewicy i w sposób Boski uczynić je płodnym” (KKK 

485). Ponadto naucza, że „jedyny Syn Ojca, poczęty jako człowiek w łonie Maryi 

Dziewicy jest Chrystusem to znaczy namaszczonym przez Ducha Świętego” (KKK 486). 

Skoro, więc Maryja rodzi Jezusa namaszczonego przez Ducha Świętego, to sama 

również jest przez Niego namaszczona747.  

 Traktując o dziewiczym macierzyństwie Maryi, nowy Katechizm powtarza w 

wielu miejscach, że „Jezus począł się z Ducha Świętego w łonie Dziewicy Maryi” (KKK 

504; por. także KKK 505-511); a Maryja poczęła i porodziła Jezusa z Ducha Świętego 

(por. KKK 495, 697,717,723)748.  

Katechizm podkreśla związek Maryi z Duchem Świętym, który towarzyszy Maryi 

przez całe Jej życie. Relacja ta wypływa z posłuszeństwa i silnej wiary (por. KKK 148-

149). Obok wiary, posłuszeństwo jest szczególnie akcentowane przez nowy Katechizm. 

Maryja odpowiada posłuszeństwem wiary, gdyż jest pewna, że dla Boga nie ma nic 

 
745 Por. S.C. Napiórkowski. Maryja w KKK – próba. dz. cyt. s. 107. 
746 Podział zaczerpnięty i opracowany na podstawie: S. Gręś. Maryja a Duch Święty w KKK. dz. cyt. 

s. 57-67. 
747 Por. S. Gręś. Maryja a Duch Święty w KKK. dz. cyt. s. 58-59; S.C. Napiórkowski. Maryja w 

dziejach. dz. cyt. s. 128-129. 
748 Por. S. Gręś. Maryja a Duch Święty. dz. cyt. s. 60. 
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niemożliwego (por. KKK 494)749. Posłuszeństwo wynikające z zaufania Bogu i Jego 

słowu, począwszy od chwili zwiastowania, stanowi podstawę do realizacji Bożego 

posłannictwa względem Maryi i Jej współdziałania z łaską Bożą. Maryja została 

wybrana przez Boga Ojca, a przez Ducha Świętego przygotowana, by przyjąć i wypełnić 

posłannictwo w dziele zbawienia. To posłannictwo wyraża się w tym, że właśnie w 

Maryi zostają zapoczątkowane „wielkie sprawy Boże”, które Duch Święty będzie 

wypełniał w Chrystusie i w Kościele (por. KKK 721). W Maryi Duch Święty objawia Syna 

Ojca, który staje się również Synem Dziewicy (por. KKK 724). Przez Maryję Duch Święty 

prowadzi ludzkość do wspólnoty z Jezusem (por. KKK 725). Obecność Ducha Świętego 

w Maryi i Jej pozytywna odpowiedź na Jego działanie w postaci współpracy Maryi w 

każdym momencie Jej życia w wierze i posłuszeństwie, powoduje, że Maryja staje się 

świątynią samego Boga, a dla człowieka wzorem – Mistrzynią życia duchowego750. 

Posłannictwo Maryi związane z Jej współpracą z Duchem Świętym nie zostało jeszcze 

zakończone. Katechizm za Soborem Watykańskim II podaje, że „po Wniebowstąpieniu 

swego Syna Maryja modlitwami swymi wspierała początki Kościoła” (KKK 965)751.  

Po przeanalizowaniu cnót Maryi, rozpatrzeniu Jej relacji do poszczególnych 

osób Trójcy Świętej w aspekcie Jej życia duchowego Katechizm podejmuje wykład 

dotyczący roli Matki Bożej w tajemnicy Kościoła. Maryja nieustannie modli się za 

Kościół jako uczestnika uczty Godów Baranka (por. KKK 2618). Jest Ona szczególnym 

członkiem Kościoła (por. KKK 967), wzorem wiary i miłości i dlatego wstawia się w 

modlitwie w intencji członków Kościoła. Przez modlitwę również człowiek jest w 

Kościele zjednoczony z Maryją (por. KKK 2673). Modlitwa Kościoła wraz z Maryją ma 

swoje uzasadnienie ze względu na Jej współdziałanie z Duchem Świętym. Kościół wraz z 

Maryją może uwielbiać Boga i przez Jej wstawiennictwo powierzyć Mu swe błagania 

(por. KKK 2682)752. 

 Katechizm twierdzi, że posłannictwo Maryi wobec Kościoła jest nieodłączne od 

Jej zjednoczenia z Jezusem i z tego zjednoczenia wynika (por. KKK 964). Dlatego 

wszystkie czyny Matki Bożej, a w szczególności, Jej relację do Kościoła należy 

 
749 Por. Tamże. s. 63; J. Kudasiewicz. Odkrywanie Ducha Świętego. dz. cyt. s. 132-134. 
750 Por. S. Gręś. Maryja a Duch. dz. cyt. s. 66; J. Pach. Maryja w tajemnicy Wcielenia. W: Maryja w 

KKK. dz. cyt. s. 112. 
751 Por. KK 69. 
752 Por. S. Gręś. Maryja a Duch. dz. cyt. s. 67; S. De Fiores. Maria: Madre di Cristo, Madre della 

Chiesa. dz. cyt. s. 808-810; A. Rybicki. Maryjne wezwania różańca. W: HO IV. Modlitwa różańcowa. dz. 

cyt. s. 45-48.  
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rozpatrywać uwzględniając wewnętrzną jedność Matki z Synem. Katechizm nie 

ogranicza się tylko do powtarzania tytułu „Matka Kościoła”. Związki Maryi z Kościołem 

rozpatruje ujmując Matkę Bożą jako „Córę Syjonu”, „figurę”, „typ”, „eschatologiczną 

ikonę”. Powoduje to, że miejsce i rola Maryi nie są ujmowane zbyt jednostronnie753. 

Maryja jest wzorem dla Kościoła w zasłuchaniu w Słowo Boże. To zasłuchanie w osobie 

Maryi przekłada się na poddanie w sposób wolny usłyszanemu słowu (por. KKK 144). 

Maryja jest wzorem posłuszeństwa, które wyraziło się w dyspozycyjności, w otwarciu, 

w podjęciu Bożej woli i służbie potrzebującym (por. KKK 495)754.  

 Maryja jest także pielgrzymem wiary, gdyż w całym swym życiu, przechodząc 

również „noc wiary”, pozostaje Bogu wierna. Wiara Maryi pozwala Jej chlubić się ze 

swoich słabości i sławić moc Boga, który wspomaga naszą słabość. Dlatego też Maryja 

jest dla człowieka najdoskonalszym wzorem wiary (por. KKK 273)755. Dla Kościoła 

Matka Boża jest wzorem wiary i miłości, dzięki czemu staje się „najznakomitszym i 

całkiem szczególnym członkiem Kościoła” (por. KKK 967)756.  

 Katechizm akcentuje jeszcze inny wymiar relacji Matki Jezusa do Kościoła - Jej 

macierzyństwo w porządku łaski. Zdaniem Katechizmu, trwa ono nieustannie od 

Zwiastowania, aż po wiekuiste dopełnienie zbawienia wszystkich wybranych. 

Katechizm podkreśla Matczyne wstawiennictwo Maryi, przypominając Jej tytuły: 

Orędowniczki i Wspomożycielki. Zaznacza, że rola Maryi w stosunku do ludzi nie 

umniejsza pośrednictwa Chrystusowego, które jest jedyne. Wpływ Maryi na ludzi 

opiera się na pośrednictwie Jezusa, od Niego jest zależny i z Niego czerpie swą moc. 

Żadne stworzenie, nawet Matka Jezusa, nie może być stawiana na równi z 

Odkupicielem (por. KKK 968-970)757. 

 Katechizm nazywa Maryję eschatologiczną ikoną Kościoła. Wskazuje przez to, 

by patrząc na Maryję brać z Niej wzór, kontemplować, czym jest Kościół w swym 

misterium i czym będzie w chwale. Maryja jest obrazem Kościoła w Jego chwale758. 

 
753 Por. S. C. Napiórkowski. Maryja w KKK. dz. cyt. s. 107-108. 
754 Por. Tamże. s. 108; I. Bokwa. Maryja – Matka Chrystusa, Matka Kościoła i Matka wszystkich. 

dz. cyt. s. 247. 
755 Por. S. C. Napiórkowski. Maryja w KKK. dz. cyt. s. 108. 
756 KK 53. 
757 Por. KK 60; KK 62. 
758 Por. S.C. Napiórkowski. Maryja. dz. cyt. s. 108; Tenże. Maryja w dziejach. dz. cyt.  s. 129-131.  
759 We współczesnej mariologii podnosi się problem semantyczny dotyczący kultu 

chrześcijańskiego. Mówi się o tym, że przedmiotem kultu może być tylko Bóg. Spotyka się jednak 

sytuacje, kiedy mowa jest o kulcie Maryi. Niektórzy teologowie chcąc rozwiązać ów problem rezerwują 

termin „kult” do kultu Boga i Jezusa Chrystusa, zaś Matce Bożej i świętym zostawiają termin „cześć” lub 
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Katechizm ukazuje Maryję w kulcie chrześcijańskim jako wzór odpowiedzi człowieka na 

Boże działanie (por. KKK 971-972)759. Przyjmując taką płaszczyznę rozumienia kultu 

chrześcijańskiego można stwierdzić, że istotą kultu maryjnego jest działanie Boga w 

Maryi i Jej odpowiedź na to działanie. Stąd też Maryja doznaje od Kościoła czci 

szczególnej, ale różnej od kultu uwielbienia oddawanego Bogu w Trójcy Osób760.  

Działanie Boga w Maryi oraz Jej odpowiedź na to działanie jest wzorem 

prowadzenia życia duchowego dla człowieka, dlatego też Kościół stara się pielęgnować 

cześć i nabożeństwo do Matki Bożej poprzez obchód świąt, liturgię i modlitwy, 

dostrzegając w Maryi swój obraz i kontemplując Jej postawę (por. KKK 972) 761.  

 Katechizm naucza w swym wykładzie, że wstawiennictwo chrześcijańskie 

partycypuje we wstawiennictwie Jezusa i jest wyrazem komunii świętych (por. KKK 

2635). Właśnie w modlitwie Duch Święty jednoczy nas z Jezusem w Jego 

człowieczeństwie i prowadzi do komunii w Kościele z Maryją Matką Jezusa (por. Dz 1, 

14; por. KKK 2673). Modlitwa Kościoła jest jakby prowadzona przez modlitwę Maryi 

(por. KKK 2679). Katechizm zachęca, by Kościół modlił się z Maryją, wysławiał z Nią 

wielkie rzeczy, które Bóg w Niej uczynił i by powierzał Jej swe pochwały i prośby (por. 

KKK 2682)762. Macierzyństwo duchowe Maryi rozpościera się na wszystkich ludzi. W 

ciele Maryi jest Matka Jezusa, natomiast w wierze - Matką wszystkich, którzy uwierzyli 

w Jezusa i przyjęli Jego misję763. 

 Nauka nowego Katechizmu przedstawia Maryję jako Tę, która w sposób 

doskonały przyjęła i zrealizowała Bożą wolę. Jej dziewictwo, mające przede wszystkim 

głęboki aspekt duchowy polegało na oddaniu siebie na wyłączną służbę Bogu, zaś 

macierzyństwo w relacji do Kościoła i ludzkości realizuje się przez wstawiennictwo. 

 
„nabożeństwo”. Katechizm nie będąc podręcznikiem dogmatyki, podobnie jak dokumenty, na których się 

wzoruje mówi jednak o kulcie Maryi. Por. S. C. Napiórkowski. Maryja. dz. cyt. s. 109. Chodzi tu przede 

wszystkim o Konstytucję Dogmatyczną o Kościele ,,Lumen Gentium”, adhortacje Pawła VI „Marialis 

Cultus” oraz encyklikę Jana Pawła II „Redemptoris Mater”; S. C. Napiórkowski. Metodologiczne 

założenia mariologii w KKK. W: Maryja w KKK. dz. cyt. s. 19-20; W. Życiński. Matka Chrystusa i 

Zwierciadło Kościoła. dz. cyt. s. 102-103. 
760 Por. W. Życiński. Matka Chrystusa i Zwierciadło Kościoła. W: W Duchu. dz. cyt. s. 102. 

 
761 Czerpanie wzoru z Maryi w aspekcie Jej wiary i modlitwy, pociąga ze sobą duże znaczenie 

ekumeniczne. Biblijne osadzenie mariologii, głębokie zakorzenienie patrystyczne, a także bogaty dorobek 

Soboru Watykańskiego II i cała liturgia Kościoła, stanowią doskonałą podstawę do ekumenicznego 

dialogu, do którego wzywa KKK. Por. J. Gajek. Ekumeniczne aspekty mariologii w KKK. W: Maryja w 

KKK. dz. cyt. s. 98-99; S. C. Napiórkowski. Metodologiczne założenia mariologii KKK. W: Tamże. s. 

16-20. 
762 Por. S.C. Napiórkowski. Maryja. dz. cyt. s. 110; S. De Fiores. Maria: Madre di Cristo, Madre 

della Chiesa. dz. cyt. s. 811-812. 
763 Por. J. Sermak. Kim On jest? dz. cyt. s. 77. 
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Wniebowzięta nie przestaje się wstawiać za „duchowymi dziećmi”764. Maryja jest, więc 

dla współczesnego człowieka wzorem, Mistrzynią życia duchowego, która ukazuje, jak 

oddać się na służbę Bogu Ojcu, jednoczyć się z Bożym Synem, współpracować z 

Duchem Świętym, zdobywać cnoty i trwać w komunii z Kościołem Chrystusa. 

2.3.  Liturgia – płaszczyzną spotkania ze Stwórcą 

 Kościół, będąc wspólnotą uczestniczącą w posłannictwie Jezusa Chrystusa 

spełnia Jego posługę przez liturgię. W niej dokonuje się „przepływ” i rozwój życia 

Bożego oraz ujawnia się aktualna wiara Kościoła, kształtowana przez Ducha 

Świętego765. W tekstach i obrzędach liturgicznych wyraża się modlitewna postawa i 

życie chrześcijańskie. Spojrzenie Katechizmu na miejsce i funkcję liturgii w życiu 

Kościoła i Jego członków służy nie tylko ewangelizacyjnej i uświęcającej misji Kościoła, 

ale również całej Jego działalności. Katechizm traktuje liturgię jako „metodę 

koncentracji w przekazie Ewangelii, duchowej formacji wiernych i ich świadectwie  

w świecie jako uczniów Zmartwychwstałego Chrystusa”766.  

 Wypada, zatem w tym miejscu przeanalizować zaakcentowany przez Katechizm 

wpływ liturgii na przebieg i rozwój życia duchowego. Zagadnienie to zostanie podjęte 

poprzez spojrzenie na liturgię jako miejsce, w którym Bóg w Trójcy Osób spotyka się z 

człowiekiem i gdzie oczekuje odpowiedzi na swoje wezwanie przez postęp w życiu 

duchowym chrześcijanina. 

 Liturgia jest dziełem Boga w Trójcy Świętej jedynego. W niej dokonuje się 

spotkanie z Bogiem, który w historii zbawienia nieustannie obdarza człowieka swoim 

błogosławieństwem. Liturgia jest tym właśnie miejscem obdarowywania człowieka; 

aby jednak liturgia stała się nie tylko przestrzenią odbioru Bożych darów, ale również 

wymianą miłości, potrzeba odpowiedzi ze strony człowieka, przejawiającej się w 

adoracji, oddaniu się Bogu i dziękczynieniu767. 

 
764 Por. I. Bokwa. Maryja – Matka Chrystusa, Matka Kościoła i Matka wszystkich wierzących. dz. 

cyt. s. 248-249. 
765 Por. J. Kopeć. Wprowadzenie do części drugiej KKK. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 257-258. Por. 

tenże. Wprowadzenie do kerygmy o liturgii KKK. W: Misterium. dz. cyt. s. 7-14. 
766 Por. J. Kopeć. Wprowadzenie do części drugiej KKK. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 259; T. 

Syczewski. Liturgia miejscem spotkania człowieka z Bogiem we wspólnocie Kościoła. W: Tamże. s. 265-

266; A. Klocek. Paschalne Misterium Chrystusa sercem liturgii Kościoła. W: Tamże. s. 272-273. 
767 Por. J. Kopeć. Wprowadzenie do części drugiej KKK. dz. cyt. s. 259-263; S. Czerwik. Pojęcie 

liturgii według dokumentów reformy soborowej i nowego KKK. W: Misterium. dz. cyt. s. 15-33; Z. Wit. 

Kult i modlitwa. W: KKK – wprowadzenie. dz. cyt. s. 137-138. 
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 Pewną nowością Katechizmu jest ukazanie trynitarnego charakteru liturgii na 

podłożu biblijnego pojęcia błogosławieństwa, które jest przede wszystkim działaniem 

Boga768. Katechizm ukazuje, że Kościół błogosławi i wielbi Boga Ojca. Podkreśla, że 

Ojciec jest źródłem wszelkich błogosławieństw, stworzenia i zbawienia. To Ojcowskie 

błogosławieństwo dokonało się w Synu, by udzielić ludziom Ducha przybranego 

synostwa (por. KKK 1110). Podstawą takiego twierdzenia Katechizmu jest fragment 

Listu Apostoła Pawła (por. KKK 1077)769. 

Katechizm zaznacza, że „w liturgii Kościoła błogosławieństwo Boże zostaje w 

pełni udzielone i objawione. Ojciec jest uznawany i adorowany jako źródło i cel 

wszystkich błogosławieństw stworzenia i zbawienia; w swoim Słowie, które dla nas 

przyjęło ciało, umarło i zmartwychwstało, napełnia nas swoimi błogosławieństwami i 

przez nie rozlewa w naszych sercach Dar, który zawiera wszystkie dary: Ducha 

Świętego” (KKK 1082). Warto jednak w tym miejscu dostrzec także nurt „wstępujący” 

Bożego błogosławieństwa, polegający na tym, że Kościół za przykładem Jezusa 

Chrystusa błogosławi swego Ojca (por. Mt 11, 25-27), wielbi i składa dziękczynienie za 

wszystkie otrzymane dary (por. 2 Kor 9, 15). Kościół składa Bogu Ojcu ofiarę Syna, 

przyzywając nad nią Ducha Świętego i prosząc, aby Boże błogosławieństwo przynosiło 

owoce ku chwale majestatu Bożej łaski (por. Ef 1, 6).  

 Katechizm mówi o podwójnym wymiarze liturgii chrześcijańskiej, będącej 

odpowiedzią wiary i miłości na „błogosławieństwa duchowe”, którymi Bóg Ojciec 

obdarza człowieka. Z jednej strony Kościół błogosławi Ojca przez adorację, uwielbienie 

i dziękczynienie, z drugiej zaś, nie przestaje składać Ojcu „ofiary z otrzymanych od 

Niego darów” (KKK 1083)770. 

 W myśl nauczania Katechizmu „dzieło Chrystusa w liturgii ma charakter 

sakramentalny, ponieważ Jego misterium zbawienia uobecnia się w niej mocą Ducha 

Świętego. Ciało Chrystusa, którym jest Kościół, jest jakby sakramentem, w którym Duch 

Święty rozdziela misterium zbawienia” (KKK 1111). Misterium Paschalne jest 

 
768 Por. S. Czerwik. Liturgia. AK 87 (1995) 1. s. 62. Por. tenże. Pojęcie liturgii według dokumentów 

reformy soborowej i Nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego. W: Misterium. dz. cyt. s. 15-34; T. 

Syczewski. Liturgia miejscem spotkania człowieka z Bogiem we wspólnocie Kościoła. dz. cyt. s. 266-

267. 
769 „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana Naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas 

wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim, bowiem 

wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem” (Ef 1, 3-6), 
770 Por. S. Czerwik. Liturgia. dz. cyt. s. 62; A. Triacca. L`Economia sacramentale. W: Catechismo. 

dz. cyt. s. 853-855. 
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największym błogosławieństwem, jakim Bóg obdarzył ludzkość. Wydarzenia Paschalne 

wciąż trwają w wywyższonym Chrystusie, aby ludzie mieli możliwość przystępu do 

źródła błogosławieństwa, a tym samym komunii z Bogiem (por. KKK 1085). To 

misterium Jezusa uobecnia się w liturgii, zwłaszcza w ustanowionych przez Niego 

sakramentach771. 

 Katechizm zauważa także pewną „sukcesję” ukazując, że jak Ojciec posłał Syna, 

tak Jezus wysyła Apostołów napełnionych Duchem Świętym (por. KKK 1086). Udzielając 

Apostołom łaski Ducha Świętego, powierza im swoją władzę uświęcania (por. J 20, 21-

23). Apostołowie stają się sakramentalnymi znakami Jezusa i mocą Ducha Świętego 

przekazują tę władzę swoim następcom. Katechizm nazywa to „sukcesją apostolską”, 

która tworzy strukturę życia liturgicznego Kościoła, mając charakter sakramentalny, 

przekazywany przez sakrament święceń. (por. KKK 1087). Chrystus jest zawsze obecny 

w Kościele, zaś w liturgii ziemskiej, która daje człowiekowi przedsmak nieba, lud wierny 

wyśpiewuje Bogu hymn chwały, wspominając świętych i oczekując ukazania się w 

chwale Jezusa Chrystusa (por. KKK 1090). 

 Po rozważeniu roli Ojca i Syna w liturgii, Katechizm przechodzi do refleksji nad 

rolą Ducha Świętego. Ujmuje ją w zadaniach, w których ma przygotować zgromadzenie 

na spotkanie z Chrystusem, ukazać i przypominać Jezusa wierze zgromadzenia, a także 

uobecniać i spełniać zbawcze dzieło Chrystusa oraz sprawić, by owocował dar komunii 

w Kościele (por. KKK 1112). Liturgię słowa rozpoczyna się wspominaniem wydarzeń 

historii zbawienia. To właśnie Duch Święty je przypomina, ukazując jednocześnie ich 

sens jako figur i zapowiedzi, które zostaną dopełnione w zbawczym dziele Jezusa.  

 Katechizm zauważa, że Duch Święty przygotowuje na przyjęcie Chrystusa. To, 

bowiem Jego światło powoduje, iż chrześcijanie dostrzegli Jezusa i Jego dzieło na tle 

wydarzeń, słów i symboli związanych z pierwszym przymierzem. Te wydarzenia są 

nadal szczególnie przeżywane w okresie Adwentu, Wielkiego Postu i Nocy Paschalnej 

(por. KKK 1095). Proces przygotowania podjęty przez Ducha Świętego polega na 

zjednoczeniu zgromadzenia liturgicznego w jednym Ciele Jezusa. Łaska Ducha Świętego 

przygotowuje na spotkanie z Chrystusem poprzez wzbudzenie wiary, nawrócenie serca 

 
771 Por. M. Maliński. Ekonomia sakramentalna. W: W Duchu. dz. cyt. s. 114-116; J. Charytański. 

Katechizm. dz. cyt. s. 99; M. Tschuschke. Sakrament jako misterium historii zbawienia. W: Misterium. 

dz. cyt. s. 38-39. 
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i przylgnięcie do woli Ojca. Taka dyspozycja umożliwia przyjęcie innych łask w samej 

celebracji i owoców nowego życia w Jezusie Chrystusie (por. KKK 1097-1098). 

 Liturgia jest upamiętnieniem misterium zbawienia, a Duch Święty - żywą 

pamięcią Kościoła. On przypomina misterium Chrystusa, ożywia słowo Boże, by było 

przyjęte i przeżywane. On pomaga je zrozumieć i wreszcie doprowadza do spotkania z 

Jezusem - Słowem i Obrazem Ojca (por. KKK 1101)772.  

Katechizm bardzo wyraźnie akcentuje fakt, że głoszenie słowa Bożego nie 

ogranicza się jedynie do nauczania, ale wymaga odpowiedzi wiary, która jest również 

dziełem Ducha Świętego. Chodzi tu o wiarę zarówno w kontekście indywidualnym, jak i 

wspólnotowym. Duch Święty przypomina, co uczynił Jezus oraz wzbudza 

dziękczynienie i uwielbienie (por. KKK 1102-1103). 

 Działanie Ducha Świętego w liturgii polega także na aktualizacji Misterium 

Chrystusa. Katechizm akcentuje nie tylko rolę Ducha Świętego jako ożywiającego 

pamięć Kościoła na wydarzenia zbawcze Jezusa, lecz także działanie Trzeciej Osoby 

Trójcy Świętej, dzięki któremu te wydarzenia stają się obecne, aktualne (por. KKK 

1104). Mówi o epiklezie – modlitwie wstawienniczej, w której kapłan prosi Ducha 

Uświęciciela, aby dary stały się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa oraz o anamnezie, 

dzięki której stanowią centrum każdej celebracji sakramentalnej, szczególnie 

Eucharystii. Przemieniająca moc Ducha Świętego przyspiesza nadejście Królestwa  

i powoduje dopełnienie się dzieła zbawienia (por. KKK 1105-1107)773. 

 Katechizm porusza także zagadnienie jedności w Duchu Świętym. Wspomina o 

jedności, jaką czerpie zgromadzenie liturgiczne z Ducha Świętego (por. KKK 1097), ale 

mówi także o zjednoczeniu głębszym - z Chrystusem i w Chrystusie. Akcentuje, że na 

tym właśnie polega misja Ducha Świętego w liturgii, by dzięki jednoczącemu działaniu 

Kościół mógł być sakramentem komunii rozproszonych dzieci Bożych (por. 1 J 1, 3-

7)774].  

 
772 Por. S. Czerwik. Liturgia. dz. cyt. s. 63-64; A. Klocek. Paschalne Misterium Chrystusa sercem 

liturgii Kościoła. dz. cyt. s. 274-276; T. Powichrowski. Liturgia Kościoła jako świat świętych znaków i 

symboli. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 279; A. Triacca. L`Economia sacramentale. W: Catechismo. dz. cyt. s. 

852; S. Czerwik. Pojęcie liturgii według dokumentów reformy soborowej i nowego KKK. dz. cyt. s. 25-

28. 
773 Por. S. Czerwik. Liturgia. dz. cyt. s. 64; M. Maliński. Ekonomia sakramentalna. dz. cyt. s. 114-

115. 

 
774 Por. S. Czerwik. Liturgia. dz. cyt. s. 65. 
775 Tamże. s. 78; T. Powichrowski. Liturgia Kościoła jako świat świętych znaków i symboli. dz. cyt. 

s. 284. 
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Można zauważyć, że w liturgii urzeczywistnia się wewnętrzne współdziałanie 

Ducha Świętego i Kościoła, zaś owocem tego działania jest nierozłączna komunia z 

Trójcą Świętą i komunia braterska (por. KKK 1108). W liturgii dokonuje się zbawczy 

dialog Boga z człowiekiem. W niej objawia się uświęcająca inicjatywa Boga, jak również 

kult oddawany Stwórcy przez Chrystusa w Duchu Świętym. Katechizm ukazuje 

„podwójny wymiar liturgii chrześcijańskiej jako odpowiedzi wiary i miłości na 

błogosławieństwa duchowe, którymi obdarza nas Ojciec” (KKK 1083)775. Katechizm 

stwierdza, że modlitwa chrześcijańska jest przymierzem Boga i ludzi w Chrystusie (por. 

KKK 2564). Cała ekonomia zbawienia jest związana z modlitwą i leży u podstaw liturgii, 

w której właśnie dokonuje się święta wymiana między Bogiem a ludźmi776.  

 Śledząc nowy Katechizm można spotkać następujące powiązania między liturgią  

a modlitwą: psałterz, błogosławieństwo i adoracja, modlitwa dziękczynna, powiązanie 

modlitwy chrześcijańskiej ze Słowem Bożym oraz znaczenie Modlitwy Pańskiej dla życia 

chrześcijańskiego. Mówiąc o psałterzu, określa go, jako uprzywilejowane miejsce 

spotkania Boga z człowiekiem. W tej księdze w pełni Słowo Boże staje się modlitwą 

człowieka. Tutaj Duch Święty inspiruje zarówno dzieło Boże, jak i odpowiedź człowieka. 

Chrystocentryzm Katechizmu przebija ponownie z jego tekstu, gdy stwierdza, że 

właśnie Jezus łączy Bożą inicjatywę i ludzką odpowiedź (por. KKK 2587). Psalmy 

zawarte w Psałterzu nie tylko podtrzymują, ale i wyrażają modlitwę ludu Bożego.

 Katechizm rozważa także błogosławieństwo i adorację, jako podstawowe formy 

modlitewne pozostające w związku z liturgią. Ukazuje, że błogosławieństwo może mieć 

wydźwięk wstępujący, wielbiący i błagalny. Modlitwa wznosi Kościół do Boga, a 

dokonuje się to najczęściej w czasie sprawowania sakramentaliów zwanych 

błogosławieństwami777.  

 Następnie wskazuje na podwójny wymiar modlitwy dziękczynnej Kościoła. 

Dziękczynienie jest elementem charakterystycznym dla modlitwy Kościoła, ale jest 

również uczestnictwem w dziękczynieniu członków Chrystusa - Głowy (por. KKK 2637) i 

wychwalaniem dzieł Bożych: stworzenia, odkupienia i uświęcenia (por. KKK 1328). 

 
776 Por. S. Czerwik. Liturgia. dz. cyt. s. 79. Ta święta wymiana nie może być zmieniana lub 

poddawana manipulacji szafarza. Wszelkie zmiany w liturgii są możliwe, zdaniem Katechizmu, tylko w 

posłuszeństwie wiary i religijnym szacunku dla misterium liturgii; Z. Wit. Do kogo należy kierowanie 

liturgią Kościoła? W: Wyznawać. dz. cyt. s. 288-292. 

 

 
777 Por. J. Janicki. Sakramentalia i błogosławieństwa według nowego KKK. W: Misterium. dz. cyt. s. 

163 170. Temat sakramentaliów został szerzej opracowany w rozdziale czwartym niniejszej pracy. 
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Eucharystia zawiera w sobie wszystkie te formy, gdyż nazywana jest „Ofiarą 

uwielbienia”778.  

Katechizm podkreśla, że Pismo Święte czytane, rozważane i przyjmowane w 

zgromadzeniu staje się głównym źródłem modlitwy, która powinna towarzyszyć jego 

lekturze, by podjąć dialog z objawiającym się człowiekowi Bogiem. Podaje dwa 

stwierdzenia na temat wewnętrznej więzi modlitwy z liturgią zauważa, że posłannictwo 

Jezusa i Ducha Świętego aktualizuje się w liturgii sakramentalnej Kościoła, zaś swe 

przedłużenie znajduje w sercu modlącego, które mistrzowie życia duchowego 

porównują do ołtarza. Modlitwa natomiast wprowadza w głębię i umożliwia 

przyswojenie liturgii w trakcie i po jej celebracji (por. KKK 2653-2655).  

 Katechizm zauważa jednak, że nie jest to proces łatwy, gdyż w modlitwę i w 

liturgię człowiek wchodzi przez „ciasną bramę wiary” (por. KKK 2566)779. Nowy 

Katechizm nie pomija milczeniem faktu, że we wszystkich tradycjach liturgicznych 

Modlitwa Pańska jest integralną częścią ważniejszych godzin Oficjum. W sposób 

szczególny podkreśla jej rolę w sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego, gdzie 

przybiera ona charakter eklezjalny (por. KKK 2768). W liturgii eucharystycznej objawia 

się jej głębszy sens i skuteczność (por. KKK 2770). Z jednej strony streszcza prośby i 

wstawiennictwo, z drugiej zaś „puka” do drzwi uczty Królestwa. W Eucharystii zaś 

ukazuje eschatologiczny charakter jej próśb, będąc modlitwą właściwą dla czasów 

ostatecznych (por. KKK 2771-2772)780. 

 Nowy Katechizm jak i opracowania powstające na jego bazie, ukazują Oficjum 

brewiarzowe jako liturgiczną modlitwę ludu Bożego. Warto zwrócić uwagę na to, jak 

Katechizm ujmuje liturgię godzin ukazując jej wpływ na życie duchowe chrześcijanina. 

Tradycja Kościoła proponując wiernym pewien rytm modlitwy i chcąc, by przerodziła 

się w modlitwę nieustanną, wskazuje wśród modlitw codziennych także liturgię godzin 

(por. KKK 2698). Człowiek posiadający pewną wiedzę teologiczną potrafi coraz lepiej 

zrozumieć liturgię, stąd sięga po Biblię, by stanąć wobec Boga.  

Katechizm podkreśla znaczenie księgi psalmów, która napisana pod 

natchnieniem Ducha Świętego, wzbudza w człowieku uczucie wdzięczności 

 
778 Por. S. Czerwik. Liturgia. dz. cyt. s. 79; B. Nadolski. Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. 

Eucharystia. W: Misterium. dz. cyt. s. 96-100; S. Czerwik. Pojęcie liturgii według dokumentów reformy 

soborowej i nowego KKK. dz. cyt. s. 29-30. 
779 Por. S. Czerwik. Liturgia. dz. cyt. s. 79-80. 
780 Por. Tamże. s. 80. Szerzej temat Modlitwy Pańskiej został opracowany w IV rozdziale pracy. 
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wzbogacając jego życie duchowe, przynosząc otuchę i pociechę781. Zauważa, że w 

dialogu z Bogiem dobrze jest korzystać z tekstów natchnionych przez Ducha Świętego, 

a więc z Psalmów, które pozwalają pogłębiać życie duchowe chrześcijanina. Odznaczają 

się one swoistą prostotą, dlatego mogą z nich korzystać ludzie każdego stanu i 

wszystkich czasów, pragnący pogłębiać duchową więź z Bogiem (por. KKK 2588). 

Odmawiając w różnych porach dnia liturgię godzin człowiek jest przeniknięty i 

przemieniony wydarzeniami, które wspomina rozważając treści Misterium Paschalnego 

Jezusa Chrystusa.  

Modlitwa liturgiczna zwana liturgią godzin jest jakby „przedłużeniem celebracji 

eucharystycznej” (KKK 1178). Ponadto jest także publiczną modlitwą Kościoła, w której 

wierni wszystkich stanów sprawują królewskie kapłaństwo ochrzczonych; jest to 

również modlitwa Jezusa i Kościoła zwrócona do Ojca (por. KKK 1174)782.  

Jezus zawsze działa w łączności z Kościołem, dlatego podczas modlitwy 

liturgicznej jako jedyny Pośrednik zanosi modlitwę do Boga Ojca. Podkreśla to godność 

modlitwy liturgicznej, która nie jest modlitwą prywatną, ale modlitwą całego Kościoła, 

to znaczy Jezusa Głowy i Jego członków. Ważne, co zauważa Katechizm, odwołując się 

do Konstytucji o Liturgii, że każdy człowiek uczestniczy w tej modlitwie według miejsca 

w Kościele, okoliczności życia i swoich możliwości (por. KKK 1175)783.Znając bogactwo 

tekstów zawartych w liturgii godzin oraz wiedząc o wielkiej wadze i godności 

modlącego się Kościoła, Katechizm zaznacza, że „celebracja liturgii godzin wymaga nie 

tylko zharmonizowania głosu z modlitwą serca, lecz także troski o głębsze poznanie 

liturgii i Pisma Świętego, a zwłaszcza Psalmów” (por. KKK 1176)784.  

 Wspólna modlitwa ludu Bożego zmieniła się w historii i ubogaciła w coraz to 

nowe elementy jak: hymny, antyfony, responsoria, czytania, modlitwy wstawiennicze 

oraz czytania Ojców Kościoła i mistrzów życia duchowego. To ubogacenie pomaga 

głębiej zrozumieć sens celebrowanego misterium i przygotować chrześcijanina do 

modlitwy wewnętrznej (por. KKK 1177)785. Ukazując znaczenie liturgii godzin w życiu 

duchowym chrześcijanina Katechizm powołuje się na zdanie mistrzów życia 

 
781 Por. W. Głowa. Liturgia Godzin – liturgiczną modlitwą Ludu Bożego. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 

315. 
782 Por. KL 84; W. Głowa. Liturgia Godzin – liturgiczną modlitwą Ludu Bożego. dz. cyt. s. 315-316.  
783 Por. KL 86. Por. także KL 96; KL 98; R. Żwirek. Kto celebruje liturgię? W: Wyznawać. dz. cyt. 

s. 295-298. 
784 W. Głowa. Liturgia Godzin – liturgiczną modlitwą Ludu. dz. cyt. s. 317.  
785 Por. Tamże. s. 317-319; J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 108; Z. Wit. Do kogo należy 

kierowanie liturgią Kościoła? dz. cyt. s. 290-292. 
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duchowego, którzy kładą szczególny nacisk na modlitwę jako „pamięć o Bogu”. 

Pomaga w tym liturgia godzin, która umożliwia w szczególnych momentach dnia 

kontemplację najpiękniejszych tekstów Pisma Świętego, przyczyniając się w ten sposób 

do rozwoju życia modlitewnego, będącego podstawą życia duchowego 

chrześcijanina786. 

 Katechizm zauważa, że życie człowieka złożone jest nie tylko z pracy i 

odpoczynku, ale także ze „świętowania”, które jest bardzo ważnym komponentem 

życia społecznego, a jednocześnie wpływa na ożywienie struktury życia duchowego. 

Owo „świętowanie” nadaje sens ludzkiemu życiu zarówno w jego wymiarze 

społecznym jak i duchowym; „świętowanie” ma rozmaite formy, a człowiek posługuje 

się w nim liturgią787.  

Człowiek będący istotą duchowo - cielesną wyraża i rozumie rzeczywistość 

duchową za pomocą znaków i symboli. Znaków tych i symboli potrzebuje również 

człowiek w urzeczywistnianiu jego kontaktów społecznych, a nade wszystko w 

kształtowaniu jego relacji z Bogiem (por. KKK 1146). Liturgia zbudowana jest na 

wydarzeniach z życia Jezusa, szczególnie Misterium Paschalnego oraz Wcielenia, a 

także Zesłania Ducha Świętego. Wydarzenia te suponują tęsknotę stworzenia do 

Stwórcy, duchową relację do Boga, otwarcie na Ducha Świętego i chęć zjednoczenia z 

Chrystusem. W ten sposób poprzez liturgię dokonuje się uobecnianie wydarzeń  

z życia Jezusa, a człowiek uczestniczy w dziele zbawczym swego Mistrza788. Liturgia 

może, więc stać się miejscem, w którym wyraża się działanie Boga uświęcające ludzi 

oraz będące niejako odpowiedzią na podwójne działanie człowieka, uczestniczącego w 

liturgii i oddającego cześć Bogu (por. KKK 1148). 

Katechizm naucza, że „w liturgii, a zwłaszcza w celebracji sakramentów, 

modlitwa i nauczanie łączą się z łaską Chrystusa, by oświecać i umacniać działanie 

chrześcijańskie” (KKK 2031; por. także KKK 1368). Katechizm w Ofierze eucharystycznej 

widzi szczyt i źródło życia duchowego chrześcijanina (por. KKK 2031). Z tego względu 

 
786 Por. W. Głowa. Liturgia Godzin – liturgiczną. dz. cyt. s. 320. 
787 Por. M. Maliński. Celebracja Misterium Paschalnego. W: W Duchu. dz. cyt. s. 122; A. 

Rutkowski. Niedziela – Dniem Pańskim, dniem Eucharystii i Kościoła. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 301-

302. 
788 Por. M. Maliński. Celebracja Misterium Paschalnego. dz. cyt. s. 120-122; T. Powichrowski. 

Liturgia Kościoła jako świat świętych znaków i symboli. dz. cyt. s. 281-284; J. Kopeć. Rok liturgiczny 

sakramentem historii zbawienia. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 307-310; B. Nadolski. Sakramenty inicjacji 

chrześcijańskiej. Eucharystia. dz. cyt. s. 99. 
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wiele miejsca poświęca zagadnieniu świętowania niedzieli i sprawowaniu w tym dniu 

Eucharystii. Apeluje, by chrześcijanie uczestniczyli w niedzielnej Eucharystii, będącej 

„centrum życia Kościoła” (por. KKK 2177) i świadectwem życia chrześcijańskiego (por. 

KKK 2181 - 2182). Świętowanie niedzieli to jednak nie tylko uczestnictwo w Eucharystii, 

ale także radosny odpoczynek po pracy, troska o życie rodzinne, kulturalne i społeczne, 

opieka nad chorymi i starszymi oraz – jak podkreśla nowy Katechizm – potrzebna 

współczesnemu człowiekowi cisza i medytacja sprzyjająca rozwojowi jego życia 

wewnętrznego i chrześcijańskiego (por. KKK 2186). Świętowanie niedzieli jest, więc 

elementem składowym wymiaru eklezjalnego modelu życia duchowego, zawartego w 

nowym Katechizmie789. 

Niezwykle interesujący jest także komentarz do aklamacji: „Amen”, kończącej 

wyznanie wiary (por. KKK 1061-1065) oraz wiele formuł modlitw liturgicznych. 

Katechizm podkreśla, że codzienne życie chrześcijańskie jest właśnie odpowiedzią: 

„Amen” na „wierzę”, wyznanie wiary podczas chrztu (por. KKK 1064). Komentarz ten 

jest, więc powiązaniem sakramentu chrztu z wyznawaniem wiary i życiem 

chrześcijanina790. 

 

3.  Życie w Duchu Świętym warunkiem postępu na drodze do świętości 

 

 Życie duchowe, to twórcza współpraca chrześcijanina z Duchem Świętym, na 

mocy Misterium Paschalnego. Owocem tego współdziałania jest upodobnienie się do 

Chrystusa, czyli świętość i dojrzałość osobowa791.  

 Katechizm w swoim nauczaniu wyraźnie podkreśla, że podstawą życia 

duchowego chrześcijanina jest uświęcające działanie Ducha Świętego w Kościele. W 

niniejszym paragrafie zostanie omówione zagadnienie cnót, darów Ducha Świętego 

oraz wpływu wspólnoty na postęp życia duchowego. Przedstawiona zostanie nauka 

Katechizmu dotycząca działania Bożego prawa i łaski oraz niektóre drogi do osiągania 

świętości chrześcijańskiej. W każdym z wymienionych zagadnień można bez trudu 

 
789 W tym miejscu podjęto jedynie próbę ukazania wpływu świętowania niedzieli na życie 

chrześcijańskie. Por. W. Głowa. Niedziela dniem wspólnoty. W: Misterium. dz. cyt. s. 172-184; A. 

Rutkowski. Niedziela – Dniem Pańskim, dniem Eucharystii i Kościoła. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 302-

304; H. Sobeczko. Jak się uświęcamy? W: Depozyt. dz. cyt. s . 93-94. 
790 Por. S. Czerwik. Liturgia. s. 76-77. 
791 Por. M. Chmielewski. Życie duchowe. W: LDK. dz. cyt. s. 975; Tenże. Sto jeden pytań o życie 

duchowe. dz. cyt. s. 12-13; A. Słomkowski. Teologia życia duchowego. dz. cyt. s. 23-25; J. Gogola. 

Teologia komunii. dz. cyt. s. 21-23. 
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dostrzec uświęcające działanie Ducha Świętego, będącego źródłem uświęcenia 

człowieka.  

3.1.  Rola cnót i darów Ducha Świętego w procesie kształtowania życia duchowego 

człowieka 

 Jednym z podstawowych zagadnień w życiu moralnym i duchowym człowieka 

jest zagadnienie cnót. W ostatnim czasie można jednak zaobserwować jakby spadek 

zainteresowania tym tematem w teologii moralnej i duchowości chrześcijańskiej792. 

Wypada, zatem prześledzić katechizmowy wykład na temat cnót i darów Ducha 

Świętego, pod kątem ich wpływu na życie chrześcijanina. 

Nowy Katechizm porusza zagadnienie cnót szczególnie w części zatytułowanej: 

„Życie w Chrystusie”. Zaznacza, że życie duchowe jest procesem, który wymaga 

nieustannej uwagi, by mogło się rozwijać. W życiu duchowym nie ma stagnacji. Tylko 

człowiek, który współpracuje z Boża łaską, korzysta z darów Ducha Świętego, troszczy 

się o wzrost cnót, rozwija swoje życie duchowe, powodując, że zakorzenia się w nim 

dobro nazywane cnotą. Katechizm rozpoczyna swój wykład na temat cnót podając 

definicję, według której „cnota jest habitualną i trwałą dyspozycją do czynienia dobra”. 

Następnie podaje skutki działania cnoty w człowieku, podkreślając, że pozwala ona nie 

tylko wypełniać dobre czyny, ale także tym dobrem dzielić się z innymi i do niego 

nieustannie dążyć w konkretnych działaniach w życiu (KKK 1803)793. 

 W dalszej części, korzystając z bogatej tradycji teologicznej, podaje rozróżnienie 

cnót ze względu na przedmiot, wymieniając cnoty ludzkie i teologalne (KKK 1804-1809) 

oraz ze względu na źródło ich pochodzenia traktując o cnotach nabytych i wlanych (KKK 

1810-1829). Autorzy Katechizmu, świadomi grzesznej natury osoby ludzkiej zauważają, 

że ma on trudności w zachowaniu wewnętrznej równowagi. Przypominają 

człowiekowi, że nie jest osamotniony w tej niezwykle trudnej pracy na drodze życia 

duchowego, jaką jest rozwój cnót. Łaska Boża oczyszcza i podnosi cnoty ludzkie (por. 

KKK 1810). Zbawienie, jakie wysłużył człowiekowi Chrystus, obdarza jednocześnie 

człowieka łaską konieczną do wytrwałości w poszukiwaniu cnót. Katechizm zachęca do 

wytrwałej modlitwy – prośby o tę łaskę i do współpracy z Duchem Świętym. Człowiek 

żyjący w Duchu Świętym, odnawia nieustannie w sobie obraz dziecka Bożego. Czyni to 

 
792 Por. J. Królikowski. Mały. s. 96. 
793 Por. Por. K. Glombik. By nie poddać się przeciętności. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 524; A. Koterla. 

Życie według Ducha i według ciała. W: W Duchu. dz. cyt. s. 186. 
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dążąc do wypełnienia swego życiowego powołania poprzez wiarę w Boga, nadzieję i 

miłość. Dynamizmy te noszą nazwę cnót teologalnych, które odgrywają niezwykle 

istotną rolę w życiu duchowym i moralnym człowieka794.  

Cnoty teologalne uzdalniają władze człowieka do uczestnictwa w naturze Bożej. 

Odnoszą się do Boga w sposób bezpośredni, dlatego też pomagają chrześcijaninowi w 

partycypacji w życiu Trójcy Świętej (por. KKK 1811-1812)795. Wszczepione przez Boga w 

dusze wiernych ożywiają także pozostałe cnoty moralne uzdalniając człowieka do życia 

w Duchu Świętym. Wymagają jedynie współpracy człowieka w ich pielęgnacji i rozwoju 

(por. KKK 1813)796.  

 Wypowiedzi Katechizmu na temat wiary, nadziei i miłości można odnaleźć 

wielokrotnie na różnych miejscach. W tym miejscu zostaną szczególnie ukazane ich 

zadania jako cnót teologalnych. Podaje on, w trzech zwięzłych punktach, że wiara jest 

cnotą teologalną, dzięki której człowiek wierzy w Boga  i w to co Bóg mu objawił, a co 

Kościół daje do wierzenia. Przez wiarę człowiek całkowicie powierza się Bogu. Czyni to 

z własnej wolnej woli. Oznacza to, że wiara jest rzeczywistością wielowymiarową, 

postawą otwarcia człowieka wobec Boga i przyjęcia Bożej prawdy (por. KKK 1814). 

 W kolejnym punkcie zauważa, że cnota wiary jest utracalna, a nie poparta 

uczynkami - martwa (por. Jk 2, 26). Człowiek może utracić wiarę, jeśli zgrzeszy przeciw 

niej. Ponadto ostrzega, że wiara pozbawiona nadziei i miłości nie jednoczy wiernego w 

sposób pełny z Chrystusem i nie przyczynia się do rozwoju jego życia w Duchu Świętym 

(por. KKK 1815). Stąd każdy chrześcijanin ma obowiązek pogłębiania swej wiary, a 

poprzez to rozwoju swego życia duchowego i społecznego797. W dalszej części wyraźnie 

podkreśla, że „służba i świadectwo wiary są niezbędne do zbawienia” (KKK 1816), 

popierając to stwierdzenie słowami Chrystusa: „do każdego więc, kto się przyzna do 

Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie; lecz, kto 

się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem w niebie” (Mt 10, 

32-33). 

 
794 Cnoty kardynalne, są podstawowe, ale nie wyczerpują jeszcze możliwości człowieka na jego 

drodze do świętości, dlatego w dalszej swej części KKK omawia cnoty nadprzyrodzone, w których są 

zakorzenione cnoty ludzkie. Por. I. Mroczkowski. Niepokój i wielkość człowieka. dz. cyt. s. 48. 
795 Por. J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 177. Na temat uczestnictwa człowieka w życiu Trójcy 

Świętej traktuje pierwszy paragraf III rozdziału. 
796 Por. K. Glombik. By nie poddać. dz. cyt. s. 526. 
797 Por. Tamże. s. 527; A. Koterla. Życie według Ducha. dz. cyt. s. 187-188. 
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 Według nauczania Katechizmu, nadzieja jest cnotą teologalną, dzięki której 

człowiek pragnie jako swego szczęścia Królestwa niebieskiego i życia wiecznego. Jest to 

możliwe, kiedy pokłada ufność w obietnicach Chrystusa i współpracuje z łaską Ducha 

Świętego (por. KKK 1817). Nadzieja jest więc jakby kontynuacją wiary, gdyż kieruje ku 

Bogu, który już przyszedł w Chrystusie, zesłał nam swego Ducha i przyjdzie na końcu 

czasów. Motywem chrześcijańskiej nadziei jest pewność zbawienia. Stąd można 

nadzieję umiejscowić pomiędzy już a jeszcze nie, gdyż zbawienie już się dokonało, ale 

jeszcze nie objawiło, czym człowiek będzie798. Nadzieja odpowiada dążeniu człowieka 

do szczęścia; znajduje się ono w sercu człowieka, a zostało tam złożone przez samego 

Boga. Zadaniem nadziei jest oczekiwać, oczyszczać wszelkie działania ukierunkowując 

je na cel ostateczny, chronić przed zwątpieniem. Ma również działanie profilaktyczne, 

chroniąc przed egoizmem prowadzi do prawdziwej miłości (por. KKK 1818).  

Katechizm zauważa, że nadzieja chrześcijańska podejmuje i wypełnia 

oczekiwania narodu wybranego. Podaje przykład Abrahama jako źródło i wzór nadziei 

Izraela (por. KKK 1819). Sama zaś nadzieja chrześcijańska czerpie z przepowiadania 

Jezusa konkretyzując się przy ogłoszeniu błogosławieństw (por. KKK 1820), 

stanowiących jakby drogę nadziei chrześcijańskiej. Podkreśla, że nadzieja, szczególnie 

w chwilach próby, wyraża się w modlitwie i nią się karmi. Przykładem tego jest 

Modlitwa Pańska, w której streszcza się wszystko, czego nadzieja pozwala oczekiwać 

(por. KKK 1820)799.  

 Trzecią cnotą teologalną jest miłość, która pozwala człowiekowi miłować Boga 

nade wszystko dla Niego samego, a bliźnich jak siebie ze względu na Boga. Miłość 

bliźniego w tym wypadku jest wiec uwarunkowana miłością do Boga. Brak jej jest 

równocześnie wyrazem braku miłości do Stwórcy. Jednocześnie też Bóg podaje 

człowiekowi prawdziwy przykład miłości, objawiony w Jego Synu Jezusie Chrystusie, 

który „umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1). Jezus czyniąc 

 
798 Por. K. Glombik. By nie poddać. dz. cyt. s. 527; W. Słomka. Nadzieja chrześcijańska. W: 

HMVII. Nadzieja w postawie ludzkiej. Red. Tenże. Lublin 1992. s. 131-144; S. Urbański. Nadzieja w 

modlitwie chrześcijańskiej. Tamże. s. 167-201. 
799 Por. A. Koterla. Życie według Ducha. dz. cyt. s. 188; R. Rubinkiewicz. Biblijno-teologiczna 

wizja nadziei. W: J. Nagórny, J. Pokrywka. Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie. Lublin 2003. s. 

51-61; J. Nagórny. Nadzieja chrześcijańska wobec wyzwań współczesności. W: Tamże. s. 75-97. 
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miłość przedmiotem nowego przykazania (por. J 13, 34), podaje jednocześnie miarę 

miłości, to znaczy swoją miłość aż do oddania życia (por. KKK 1822-1823)800.  

Katechizm naucza, że właśnie miłość jako owoc Ducha i pełnia prawa jest 

strażniczką przykazań Boga (por. KKK 1824), a następnie poszerza zakres 

obowiązywania tego przykazania aż do miłości nieprzyjaciół (por. KKK 1825). W dalszej 

części, w oparciu o „hymn o miłości” świętego Pawła, podaje przymioty miłości 

chrześcijańskiej, którymi winien się odznaczać każdy, kto pragnie naśladować 

Chrystusa. Podsumowuje ten tekst stwierdzeniem o wyższości miłości nad innymi 

cnotami (1 Kor 13, 13; por. KKK 1826)801. Miłość, bowiem ożywia i inspiruje 

praktykowanie wszystkich cnót, jest ich więzią, formą, oraz źródłem i celem ich 

chrześcijańskiej realizacji. Istotną cechą cnoty miłości jest jej zdolność oczyszczenia, 

usprawnienia i podnoszenia ludzkiej zdolności miłowania do nadprzyrodzonej 

doskonałości miłości Bożej.  

 Katechizm podaje również skutki praktykowania miłości w życiu chrześcijanina. 

Życie w Chrystusowej miłości daje człowiekowi duchową wolność dzieci Bożych802, 

sprawiając, że nie jest najemnikiem, ale synem ten, kto miłością odpowiada na miłość. 

Z kolei do owoców miłości zalicza: radość, pokój i miłosierdzie. Prawdziwa miłość rodzi 

wzajemność, jest bezinteresowna i hojna; miłość jest przyjaźnią i komunią, prowadząc 

do niej (por. KKK 1827-1829). 

 Mówiąc o darach i owocach Ducha Świętego, Katechizm naucza, że 

podstawowym darem, zawierającym wszystkie inne jest miłość (por. KKK 733), której 

skutkiem jest odpuszczenie grzechów. Natomiast jedność w Duchu Świętym przywraca 

ochrzczonemu utracone przez grzech podobieństwo Boże (por. KKK 734). Po 

odzyskaniu obrazu „dziecka Bożego” człowiek otrzymuje od Ducha Świętego, 

„pierwociny naszego dziedzictwa” (por. Rz 8, 23; 2 Kor 1, 21). Oznacza to, iż 

chrześcijanin otrzymuje życie Trójcy Świętej, a mówiąc dokładniej, zdolność takiej 

miłości, jaką sam został obdarowany przez Boga. Miłość ta jest zasadą nowego życia w 

Chrystusie mocą Ducha Świętego (por. KKK 735). Dzięki niej chrześcijanin może 

 
800 Por. K. Glombik. By nie poddać. dz. cyt. s. 528; S. Nowak. Rola miłości w rozwoju życia 

duchowego. W: HM VIII. Miłość w postawie ludzkiej. dz. cyt. s. 195-207. 
801 Por. K. Glombik. By nie poddać. dz. cyt. s. 529; J. Gajek. Duch Święty źródłem miłości 

chrześcijańskiej. dz. cyt. s. 91-103; J. Charytański. Rzeczywistość. dz. cyt. s. 54; A. Koterla. Życie. dz. 

cyt. s. 189. 
802 Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna I-II. 68. 3; A. Drago. Dary Ducha Świętego. Kraków 

1998. s. 48-58; J. Charytański. Rzeczywistość. dz. cyt. s. 30.  
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przynosić owoce Ducha Świętego. Komunia z Duchem Świętym nie tylko czyni 

człowieka przybranym dzieckiem Boga, ale daje także uczestnictwo w łasce Chrystusa 

(por. KKK 736). Duch Święty wraz z Kościołem przygotowuje świat na drugie przyjście 

Zbawiciela803.  

 Katechizm stwierdza, że dary Ducha Świętego podtrzymują życie moralne 

chrześcijan i są trwałymi dyspozycjami, czyniącymi człowieka uległym wobec natchnień 

Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Ponadto dary dopełniają i udoskonalają cnoty tych, 

którzy je otrzymują, a także czynią człowieka bardziej uległym Bożym natchnieniom 

(por. KKK 1830-1831). Duch Święty nadaje dziełu Chrystusa ciągłą aktualność. Dary są, 

więc zarówno przejawami nowości i działania Ducha Świętego, jak i znakiem 

interwencji Boga w życie człowieka, która przenosi go w nowy świat – świat dzieci 

Bożych (por. Rz 8, 14-17)804.  

 Po opisaniu darów i owoców Ducha Świętego, Katechizm ukazuje Jego wielką 

rolę w kształtowaniu życia duchowego, moralnego i społecznego chrześcijanina. Duch 

Święty przemienia głębię ludzkiego serca i sumienia, prowadząc do nawrócenia, 

doskonali ludzkie działanie, będąc wewnętrznym Oświecicielem tego, co Jezus uczynił i 

przekazał (por. J 14, 26). Jako „nowy początek” w dziejach Kościoła uczy człowieka 

modlitwy i nadaje sens cierpieniu, łącząc je ze zwycięskim krzyżem Zbawiciela. Przez 

Jezusa w Duchu Świętym człowiek ma przystęp do Ojca, wskutek czego może stać się 

„dzieckiem Boga”. Duch Święty przeprowadza przez śmierć, dając nadzieję życia 

wiecznego i kierując chrześcijanina ku życiu z Chrystusem w Bogu805.  

3.2.  Znaczenie wspólnoty ludzkiej w ukazywaniu obrazu Bożego  

Życie w Duchu Świętym jako warunek postępu na drodze do świętości realizuje 

się nie tylko wewnątrz człowieka, ale również na gruncie społecznym. Nowy Katechizm 

dostrzega tę zależność, poświęcając cały rozdział zagadnieniom wspólnoty ludzkiej, 

uczestnictwa człowieka w życiu społecznym i sprawiedliwości społecznej. W sposób 

nowatorski wskazuje kierunek przyszłych rozważań teologiczno-moralnych, niezwykle 

 
803 Por. W. Depo. Wierzę w Ducha. dz. cyt. s. 172. 
804 Por. K. Glombik. By nie poddać. dz. cyt. s. 529; Y. Congar. Wierzę w Ducha Świętego. Część II. 

dz. cyt. s. 165-173; A. Drago. Dary Ducha Świętego. dz. cyt. s. 68-71. 
805 Por. W. Depo. Wierzę. dz. cyt. s. 172-173. 
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istotnych dla rozwoju życia duchowego, traktując o wspólnocie ludzkiej, stanowiącej 

ważny wymiar powołania i życia każdego człowieka806.  

Według Katechizmu, powołaniem wspólnoty ludzkiej jest ukazywanie obrazu 

Boga i chrystoformizacja, czyli przekształcanie siebie na obraz Syna Bożego. Podkreśla, 

że to powołanie przyjmuje zarówno formę osobistą jak i wspólnotową (por. KKK 

1877)807. W trzech artykułach przypomina nauczanie konstytucji „Gaudium et spes”, 

przekazując zasady, których zastosowanie w życiu społecznym jest konieczne do 

właściwego zrealizowania ludzkiego powołania i zmiany zbyt indywidualistycznego 

postrzegania człowieka. Najważniejszą z tych zasad jest traktowanie miłości bliźniego 

nieodłącznie od miłości Boga. Argumentem przemawiającym za tą tezą jest cel, do 

którego są wezwani wszyscy ludzie, a którym jest sam Bóg (por. KKK 1878)808. 

 W kolejnych punktach wyraźnie zaznacza, że osoba ludzka potrzebuje życia 

społecznego. Potrzeba ta wypływa z natury człowieka. Tylko poprzez wymianę z 

innymi, służbę i dialog z ludźmi człowiek rozwija swoje możliwości postępując także w 

życiu duchowym (por. KKK 1879). Życie ludzkie ma charakter społeczny i to właśnie 

wspólnota umożliwia rozpoznanie i zrealizowanie swego powołania. W społeczności, 

która jest zarazem zgromadzeniem widzialnym jak i duchowym, człowiek uświadamia 

sobie, że nie posiada wszystkiego, co jest potrzebne do jego rozwoju zarówno w 

wymiarze cielesnym jak i duchowym (por. KKK 1880; 1936)809. Wezwanie Chrystusa 

przychodzi do człowieka również poprzez innych ludzi oraz struktury społeczne, 

dlatego powinien dostrzec w świecie i społeczności, w której żyje, elementy potrzebne 

do realizacji swego powołania. Stąd też życie i powołanie człowieka w aspekcie 

chrześcijańskim noszą znamię wspólnotowości (por. KKK 1882)810. 

 Katechizm zauważa niebezpieczeństwo zagubienia lub zamiany wartości oraz 

środków i celów w realizacji życia społecznego, dlatego akcentuje wyraźnie wyższość 

wartości duchowych nad materialnymi. Dostrzeżenie tego niebezpieczeństwa świadczy 

 
806 Życie chrześcijańskie nie prowadzi na zewnątrz świata, historii i czasu; jest i powinno koniecznie 

pozostać obecne w świecie, zwłaszcza tam, gdzie potrzeba świadectwa wiary, nadziei i miłości. Taka 

postawa powinna przyczynić się do odnalezienia i uczynienia widzialnym dzieła zbawienia, dokonanego 

przez Słowo, które stało się Ciałem. Por. S. Privitera. La vocazione dell`uomo: la vita nello Spirito. dz. 

cyt. s. 965. Por. J. Królikowski. Mały. dz. cyt. s. 97. 
807 Por. T. Paszkowska. Chrystoformizcja. W: LDK. dz. cyt. s. 123-124. 
808 Por. KDK 24; J. Królikowski. Mały. dz. cyt. s. 97. 
809 Por. S. Nowosad. Wspólnotowy wymiar życia chrześcijańskiego. W: KKK – przesłanie. dz. cyt. 

s. 64-65; K. Glombik. Osoba i społeczność – uczestnictwo w życiu społecznym. W: Wyznawać. dz. cyt. 

s. 547-549. 
810 Por. S. Nowosad. Wspólnotowy wymiar życia chrześcijańskiego. dz. cyt. s. 65. 
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o tym, że cechuje go duży realizm społeczny. Sama społeczność jest przede wszystkim 

wartością duchową (por. KKK 1886-1887). Katechizm wzywa do wewnętrznego 

nawrócenia, które jest nieodzowne w celu przeprowadzenia zmian społecznych. 

Pierwszeństwo nadane nawróceniu serca pozwala uzdrowić warunki społeczne życia 

człowieka, w których realizuje się jego życie w Duchu Świętym (por. KKK 1888; KKK 

1896). Miłość Boga i bliźniego stanowi największe przykazanie społeczne i stanowi 

natchnienie do intensyfikacji życia duchowego chrześcijanina (por. KKK 1889)811. 

 Społeczność nie jest tylko anonimową sumą jednostek, lecz wartością, więzią, 

łączącą ludzi ze sobą, jest dobrem wspólnym. Dobro wspólne odnosi się do każdego 

człowieka, wymagając od niego roztropności, tym większej im większą sprawuje 

władzę (por. KKK 1906)812. Zakłada ono poszanowanie osoby jako takiej i jej 

niezbywalnych praw, szczególnie, jeśli idzie o możliwość realizacji swego życiowego 

powołania (por. KKK 1907). Domaga się dobrobytu społecznego i rozwoju społeczności 

(por KKK 1908), a także stanowi pokój, czyli trwałość i bezpieczeństwo sprawiedliwego 

porządku.(por. KKK 1909). Wspólne dobro bazuje na założeniu, że każdy człowiek ma 

godność, w imię, której wszyscy ludzie mają pełny udział w odpowiedzialności za dobro 

każdego człowieka i całego społeczeństwa813.  

 Katechizm podaje, że dobro wspólne opiera się na trzech elementach, do 

których należą: poszanowanie i popieranie praw osoby, dobrobyt, czyli rozwój dóbr 

duchowych i ziemskich społeczności oraz pokój i bezpieczeństwo (por. KKK 1925). 

Wynika z tego, że każdy człowiek powinien zaangażować się na miarę swoich 

możliwości w rozwój dobra wspólnego. Praca człowieka nad kształtowaniem swego 

życia duchowego wpływa jednocześnie na rozwój dobra wspólnego, zaś rozwój dobra 

wspólnego pomaga jednostce w kształtowaniu osoby żyjącej w Duchu Świętym814. 

Katechizm, omawiając zagadnienie sprawiedliwości społecznej, stwierdza 

stanowczo, że jest ona uwarunkowana poszanowaniem transcendentnej godności 

człowieka (por. KKK 1929), co obejmuje także poszanowanie praw wypływających z tej 

 
811 Por. J. Królikowski. Mały. dz. cyt. s. 98; M. Zięba. Nikt nie jest samotną wyspą. W Duchu. dz. 

cyt. 193-195. 
812 Por. J. Krucina. Społeczna nauka Kościoła. W: KKK – wprowadzenie. dz. cyt. s. 209. 
813 Por. J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 187-188. 
814 Por. Tamże. s. 188; K. Glombik. Osoba i społeczność – uczestnictwo w życiu społecznym. dz. 

cyt. s. 550-552. 
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godności (por. KKK 1930)815. Poszanowanie osoby polega na tym, by uważać swego 

bliźniego za „drugiego” samego siebie, zwracając uwagę na szanowanie jego życia i 

zagwarantowanie środków do godnego jego prowadzenia (por. KKK 1931)816. 

 W dalszej części Katechizm podejmuje temat równości międzyludzkiej, 

stwierdzając, że równość między ludźmi dotyczy ich godności i praw z niej 

wypływających (por. KKK 1935). Wszyscy ludzie zostali stworzeni na obraz Boży i 

odkupieni ofiarą Jezusa Chrystusa, dlatego wszyscy powinni uczestniczyć w tym samym 

Boskim szczęściu (por. KKK 1934)817. 

 Zauważa, że człowiek nie posiada od razu wszystkiego, co konieczne dla jego 

cielesnego życia i duchowego rozwoju, lecz potrzebuje pomocy drugiego człowieka. 

Różnice te związane są z Bożym planem, by ludzie żyli we wzajemnej miłości i pomocy 

(por. KKK 1936-1937), a przez to uświęcali się wzajemnie i upodabniali do Chrystusa. 

Przestrzega jednak przed krzywdzącymi nierównościami między ludźmi, które wyraźnie 

pozostają sprzeczne z nauka Ewangelii (por. KKK 1938). Podkreśla, że solidarność jest 

„bezpośrednim wymaganiem braterstwa ludzkiego” (por. KKK 1939)818. Katechizm 

zauważa, że rozwój dóbr materialnych musi zawsze następować, a nigdy wyprzedzać 

troskę o rozwój dóbr duchowych, jednakże ma on ogromne znaczenie dla możliwości 

rozwoju życia duchowego (por. KKK 1940-1942; 1948)819.  

3.3.  Środki realizacji powołania do świętości 

 Omawiając zagadnienia realizacji powołania człowieka do szczęścia Katechizm 

zauważa, że na tej drodze, został on także dotknięty skazą grzechu i potrzebuje 

zbawienia. Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi w Chrystusie poprzez prawo, które 

ma człowiekiem kierować i łaskę, która ma go umacniać (por. KKK 1949)820.  

W odniesieniu do życia chrześcijańskiego można dostrzec dwa przesłania. Jedno 

idealistyczne, dotyczące duchowości, polegające na dążeniu do zjednoczenia życia 

 
815 Por. S. Privitera. La vocazione dell`uomo: la vita nello Spirito. dz. cyt. s. 966-967; J. Charytański. 

Katechizm. dz. cyt. s. 189. 
816 Por. KDK 27; A. Lach. Wspólnotowy wymiar życia ludzkiego i chrześcijańskiego. W: 

Wyznawać. dz. cyt. s. 554-556. 
817 Por. A. Lach. Wspólnotowy wymiar życia ludzkiego i chrześcijańskiego. dz. cyt. s. 556-558; J. 

Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 187-188; M. Zięba. Nikt nie jest samotną wyspą. W: W Duchu. dz. 

cyt. s. 19-194. 
818 Przejawia się ona przede wszystkim w podziale dóbr i wynagrodzeniu za pracę, wykracza jednak 

poza dobra materialne. Por. SRS 38-40; CA 10; M. Zięba. Nikt nie jest samotną wyspą. dz. cyt. s. 194 -

195. 
819 Por. J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 190. 
820 Por. A. Marcol. Cóż mamy czynić? dz. cyt. s. 66-67. 
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ludzkiego z Bogiem, drugie natomiast realistyczne, związane z życiem moralnym i 

ukazujące sposób realizacji tego celu w dialogu z Bogiem, który daje prawo - 

przykazania, ale jednocześnie także łaskę i umocnienie821. Katechizm przedstawia 

prawo moralne w rozumieniu biblijnym, jako dzieło Bożej Mądrości, ojcowskie 

pouczenie, pedagogię Bożą, które wskazuje człowiekowi drogi i zasady postępowania, 

prowadzące do szczęśliwości wiecznej (por. KKK 1950)822.  

 Rozpoczynając rozważania na temat prawa od przypomnienia jego postaw 

biblijnych, pragnie podkreślić, że pełnią prawa jest Chrystus; On jest Drogą do 

doskonałości (por. KKK 1953). W realizacji powołania do życia szczęśliwego, człowiek 

został uzdolniony do rozpoznawania i rozróżniania tego, co prowadzi do szczęścia, od 

tego, co przeszkadza lub oddala. Zdolność ta wynika przede wszystkim dzięki światłu 

rozumu, które to pozwala człowiekowi odróżnić dobro i zło, prawdę i fałsz (por. KKK 

1954)823. 

Katechizm podaje, że prawo, które jest zapisane w duszy człowieka, a które 

wyznacza mu drogę praktykowania dobra nazywa się prawem naturalnym. Jego 

punktem odniesienia jest jednoczesne dążenie do Boga, poddanie się Mu oraz uznanie 

drugiego człowieka za równego sobie. Otrzymało ono nazwę prawa naturalnego, 

dlatego, że rozum, który je ogłasza należy do natury człowieka. Z tej racji ma charakter 

uniwersalny i niezmienny, rozciąga się na wszystkich ludzi i jest trwałe. Katechizm 

podkreśla, że stworzenie prawa przez Boga stanowi fundament pod budowlę zasad 

moralnych, życia duchowego i wspólnoty ludzkiej (por. KKK 1855-1959).  

 Niezwykle istotne przy omawianiu wpływu prawa na życie duchowe jest 

stwierdzenie, że „prawo naturalne dostarcza prawu objawionemu i łasce podstaw 

przygotowanych przez Boga i pozostających w harmonii z Duchem Świętym” (KKK 

1960)824. Potwierdza to konieczność odnoszenia się do prawa naturalnego przy 

rozwijaniu swego życia duchowego. Nie jest możliwe kształtowanie właściwego 

 
821 Por. Tamże. s. 67. 
822 Prawo moralne zostało ukazane jako rozumny porządek między stworzeniami. Ustanowił je 

Stwórca. Wyraża się w następujących formach: jako prawo wieczne, naturalne, objawione, stare i 

ewangeliczne. Por. A. Marcol. Cóż mamy czynić? dz. cyt. s. 68; J. Kłoczowski. Wezwani do zbawienia. 

W: W Duchu. dz. cyt. s. 199-200. 
823 Por. T. Zadykowicz. Takie jest prawo miłości, które dał Pan. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 561. 
824 Por. Tamże. s. 562; S. Privitera. La vocazione dell`uomo: la vita. dz. cyt. s. 968. 
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„gmachu” życia w Duchu Świętym, bez solidnych „fundamentów” prawa 

naturalnego825.  

 Katechizm podaje, że stare prawo objawione wybranemu narodowi miało 

przygotować ludzkość na przyjście Chrystusa (por. KKK 1961). Stanowi pierwszy etap 

prawa objawionego, a jego przepisy moralne streszczają się w dziesięciu przykazaniach, 

które ustalają założenia powołania człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo 

Boże (por. KKK 1962). Jednakże to prawo, jest jeszcze niedoskonałe, gdyż, co prawda 

pokazuje, co należy czynić, ale nie daje z siebie mocy, łaski Ducha Świętego, by je 

wypełnić. Wskutek grzechu prawo to pozostaje prawem niewoli, a jego zadaniem jest 

oskarżanie i ukazywanie grzechu. Co jednak ważne, przygotowuje ono i uzdalnia do 

nawrócenia i wiary w Boga Zbawiciela (por. KKK 1963)826. 

 Katechizm nazywa nowe prawo prawem ewangelicznym. Jest ono doskonałą 

formą prawa Bożego, naturalnego i objawionego. W ofiarowaniu tego prawa 

człowiekowi biorą udział wszystkie Osoby Trójcy Świętej. Ojciec ofiaruje, Syn Boży 

przedstawia je i wyjaśnia w Kazaniu na Górze, zaś poprzez działanie Ducha Świętego 

nowe prawo staje się wewnętrznym prawem miłości. Łaska Ducha Świętego została 

udzielona wiernym przez wiarę w Syna Bożego Jezusa Chrystusa (por. KKK 1965-1966), 

który jest kresem prawa, a więc jego pełnią. Wraz z przyjściem Jezusa prawo doznało 

wypełnienia, a objawiona została cała jego Boska i ludzka prawda (por. KKK 1968)827.  

 Katechizm zaznacza, że nowe prawo wypełnia, oczyszcza, przekracza i 

udoskonala prawo stare. W błogosławieństwach wskazuje drogę do wypełnienia 

obietnic Bożych i osiągnięcia szczęśliwości wiecznej (por. KKK 1967). Droga ta prowadzi 

nie przez dodawanie nowych, zewnętrznych przepisów, ale przemianę serca - źródła 

czynów ludzkich. Na tym właśnie polega realizacja powołania do życia w Duchu 

Świętym, by w „sercu” dokonywać właściwych wyborów, kształtując w nim 

jednocześnie cnoty teologalne wiary, nadziei i miłości oraz inne cnoty. W wyniku 

działania Ducha Świętego następuje interioryzacja prawa, które nabiera charakteru 

 
825 Nowy Katechizm kierując się w tym miejscu tradycją augustiańską i tomistyczną przywiązuje 

dużą wagę do pojęcia „starego prawa” i „nowego prawa”, czyli prawa ewangelicznego. Sprecyzowanie 

tych pojęć pozwala wyjaśnić i kontynuować dalsze nauczanie na temat natury i łaski oraz Starego i 

Nowego Testamentu. Por. J. Królikowski. Mały. dz. cyt. s. 101. 
826 Prawo to stanowi, więc pierwszy etap na drodze do wiecznej szczęśliwości a także doskonałe 

przygotowanie do Ewangelii, będąc zapowiedzią wyzwolenia z grzechu; dostarcza również Nowemu 

Testamentowi obrazów, typów i symboli, by pełniej i wyraźniej ukazać możliwość życia według Ducha. 

Stanowi, więc także istotną wskazówkę dla chrześcijanina pomocną w formacji jego życia duchowego. 

Por. T. Zadykowicz. Takie jest prawo miłości, które dał Pan. dz. cyt. s. 562. 
827 Por. T. Zadykowicz. Takie jest prawo miłości. dz. cyt. s. 563. 
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bardziej wewnętrznego, co powoduje, że człowiek może wierniej naśladować Jezusa, 

rozwijając swoje życie duchowe828. Ponadto Katechizm zauważa, że Ewangelia 

prowadzi nowe prawo do jego pełni. Dokonuje się to przez naśladowanie świętości 

Boga, przebaczenie nieprzyjaciołom i modlitwę za prześladowców. Obejmuje ono także 

akty religijne, do których należą jałmużna, post i modlitwa. Wynika stąd wniosek, że 

całe nowe prawo zawiera się w przykazaniu miłości (por. KKK 1968-1970). Nowość 

prawa polega na tym, że Chrystus wnosi nową miarę miłości, nową moc miłowania. 

Sprawia, że Duch Święty obdarza człowieka miłością, która pobudza do działania. 

Miłość ta jest, więc jednocześnie prawem łaski, gdyż pozwala do działania jej mocą, jak 

i sakramentów oraz prawem wolności, gdyż wyzwala człowieka od rytualizmu 

obrzędowego Starego Prawa, pobudzając do działania bardziej spontanicznego, 

kierowanego miłością (por. KKK 1972)829.  

 Ze związków Starego i Nowego prawa Katechizm wyprowadza nie tylko 

przykazania, ale także rady ewangeliczne. Ukazuje w pewnym sensie ich wyższość nad 

przykazaniami, podkreślając jednocześnie nieodzowność w kształtowaniu dojrzałego 

życia duchowego. Różnica między nimi leży w ich relacji do miłości. Przykazania 

powinny odrzucać to wszystko, co się sprzeciwia miłości, natomiast celem rad 

ewangelicznych, jest oddalenie tego, co nie tyle sprzeciwia się miłości, ale może 

stanowić przeszkodę w jej rozwoju (por. KKK 1973)830. Rady ewangeliczne są jakby na 

wyższym poziomie życia duchowego. Człowiek postępujący na drodze rozwoju 

duchowego, musi najpierw wypełnić przykazania, a potem realizować rady 

ewangeliczne. Rady, bowiem ukazują żywą pełnię miłości i pobudzają gotowość 

duchową, by w sposób jak najdoskonalszy wypełnić przykazanie miłości (por. KKK 

1974).  

 Mówiąc o uświęcającym działaniu Ducha Świętego w człowieku nie można 

pominąć Jego wkładu w dzieło usprawiedliwienia człowieka, obdarowania łaską zasługą 

i świętością. Obie rzeczywistości są ze sobą ściśle złączone, gdyż usprawiedliwienie 

pochodzi z Bożej łaski. Katechizm precyzyjnie wykłada naukę Kościoła dotyczącą 

 
828 Por. Tamże. s. 563-564. 
829 Tamże. s. 564; Y. Congar. Wierzę w Ducha Świętego. Część II. dz. cyt. s. 131-132; A. Sicari. 

Życie duchowe chrześcijanina. Poznań 1999. s. 52-53. 
830 Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna II-II. 184. 3. Tomasz wyjaśnia tę kwestię, opierając się 

na założeniu, że doskonałość może polegać na czymś istotowo i przygodnie (pomocniczo). Istotowo 

doskonałość życia chrześcijańskiego polega realizacji cnoty miłości Boga i bliźniego. Pomocniczo, to jest 

nadrzędnie na zachowaniu rad ewangelicznych. 
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usprawiedliwienia, pozwalając odkryć, na czym polega współdziałanie człowieka w jego 

wolności z łaską Ducha Świętego, a wiec, na czym tak naprawdę ma polegać życie 

duchowe chrześcijanina831.  

 Człowiek powołany do szczęścia, zraniony przez grzech potrzebuje 

usprawiedliwienia. Duch Święty pomaga człowiekowi, odsłaniając mu jego prawdziwe 

oblicze i ukazując brak miłości. Pragnie w ten sposób usposobić serce człowieka na dar 

Bożego przebaczenia. Katechizm podaje, że łaska Ducha Świętego ma moc 

usprawiedliwić człowieka i obmyć go z grzechów oraz udzielić sprawiedliwości przez 

wiarę w Jezusa i poprzez chrzest (por. KKK 1987). Człowiek mocą Ducha Świętego ma 

udział w męce Zbawiciela, dzięki tej łasce umiera dla grzechu i partycypuje w 

Chrystusowym zmartwychwstaniu (por. KKK 1988). Pierwszym owocem tej łaski jest 

nawrócenie, które dokonuje usprawiedliwienia. Człowiek poruszony przez łaskę zwraca 

się do Boga, odwraca od grzechu, przyjmując w ten sposób przebaczenie i 

sprawiedliwość; usprawiedliwienie jest nie tylko odpuszczeniem grzechów, ale i 

odnowieniem wewnętrznego człowieka (por. KKK 1989-1990)832. 

 Katechizm zaznacza jednocześnie, że usprawiedliwienie jest także przyjęciem 

Bożej sprawiedliwości przez wiarę w Jezusa, co ma duże znaczenie dla życia 

duchowego człowieka, ponieważ wraz z nim serce człowieka zostaje wzbogacone 

cnotami wiary, nadziei i miłości oraz posłuszeństwa woli Bożej (por. KKK 1991).  

 Katechizm wskazuje na mękę Chrystusa, jako źródło usprawiedliwienia. Ofiara 

Syna Bożego stała się narzędziem przebłagania za grzechy wszystkich ludzi. Jako sposób 

przekazywania usprawiedliwienia podaje chrzest i sakramenty wiary, natomiast jako 

cel usprawiedliwienia - chwałę Boga oraz dar życia wiecznego (por. KKK 1992). 

Uświęcające działanie Ducha Świętego przyczynia się do nawiązania i realizowania 

współpracy łaski Bożej z wolnością ludzką. Człowiek odpowiada na Boże słowo 

wzywające do nawrócenia wskutek uprzedzającego poruszenia Ducha Świętego (por. 

KKK 1993)833. Toteż „usprawiedliwienie jest najdoskonalszym dziełem miłości Bożej 

objawionej w Jezusie Chrystusie i udzielonej przez Ducha Świętego” (KKK 1994). 

Katechizm podkreśla wpływ Ducha Świętego na narodziny i rozwój życia duchowego w 

 
831 Por. J. Królikowski. Mały. dz. cyt. s. 103. 
832 Por. P. Kieniewicz. Zbawieni łaską Pana. W: Wyznawać. dz. cyt. s. 539. Skutkiem działania 

usprawiedliwienia jest uwolnienie człowieka od grzechu i oczyszczenie jego serca. Wynika ono z 

inicjatywy Bożego miłosierdzia, które jedna człowieka z Bogiem.  
833 Por. P. Kieniewicz. Zbawieni łaską Pana. dz. cyt. s. 540. 
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człowieku. Stwierdza, że to właśnie Duch Święty niejako rodzi człowieka 

wewnętrznego, a poprzez usprawiedliwienie wspomaga go na jego drodze do świętości 

(por. KKK 1995).  

 Obciążony grzechem człowiek, nie potrafi o własnych siłach wydostać się z 

niewoli zła. Potrzebuje pomocy, która jest darmowym i dobrowolnym darem Boga834. 

Dzięki temu zostaje wprowadzony w wewnętrzne życie Trójcy Świętej. Partycypacja w 

wewnętrznym życiu Boga pozwala mu rozwijać jego życie duchowe (por. KKK 1997; 

2021)835.  

Powołanie człowieka do życia wiecznego, jakiego dokonuje Bóg, ma charakter 

nadprzyrodzony, to znaczy, że zależy wyłącznie od Boga i przerasta zdolności rozumu i 

woli człowieka. Na to przebaczające działanie Boga człowiek może się otworzyć jedynie 

przez wiarę, która też jest łaską (por. KKK 1998)836.  

Z kolei celem działania łaski uświęcającej jest uwolnienie z grzechu i uświęcenie 

człowieka. Łaskę tę człowiek otrzymuje na chrzcie świętym. Ona stanowi dla człowieka 

źródło jego uświęcenia i wezwanie do współpracy (por. KKK 1999)837.  

Katechizm wyróżnia łaski habitualne, czyli trwałe uzdolnienia do życia i dawania 

odpowiedzi na Boże wezwanie oraz łaski aktualne, które oznaczają działanie Boże, bądź 

na początku nawrócenia, bądź już na drodze uświęcenia człowieka (por. KKK 2000). 

Wynika z tego, że niektóre łaski działają w człowieku w sposób habitualny, inne zaś w 

zależności od potrzeby i kondycji jego życia duchowego, są ofiarowane przez Boga dla 

wykonania określonych aktów w danym momencie życia człowieka. O tym jak człowiek 

wiele zawdzięcza Bogu świadczy fakt, że nawet początek pragnienia wiary i nawrócenia 

jest dziełem Bożej łaski. Pobudza ona i przygotowuje człowieka do przyjęcia zbawienia, 

towarzyszy mu, oczyszczając z grzechów i uświęcając, a także - w zależności od 

zaistniałych niebezpieczeństw - obdarza go łaskami aktualnymi, by nie utracił Bożych 

darów (por. KKK 2001)838. 

Życie duchowe człowieka polega jednak na współpracy z łaską Boga, dlatego 

Katechizm w trosce o jego rozwój przypomina, iż dobrowolne i darmowe działanie 

 
834 Por. Tamże. s. 541. 
835 Przez chrzest człowiek uczestniczy w łasce Chrystusa, może Boga nazywać Ojcem, a od Ducha 

Świętego otrzymuje tchnienie miłości i jedności Kościoła. Por. J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 196. 
836 Por. P. Kieniewicz. Zbawieni łaską. dz. cyt. s. 541-542; S. Privitera. La vocazione dell`uomo: La 

vita nello spirito. W: Catechismo. dz. cyt. s. 962. 
837 Por. J. Kłoczowski. Wezwani do zbawienia. dz. cyt. s. 200. 
838 Por. J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 196-197. 
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Boże oczekuje pozytywnej odpowiedzi ze strony człowieka. Tylko w taki sposób 

człowiek może rozpocząć prawdziwe życie w Duchu i otworzyć się na uświęcające 

działanie Ducha Świętego w sobie (por. KKK 2002). Także i wtedy, gdy człowiek pragnie 

odpowiedzieć pozytywnie Bogu na jego wezwanie do życia w komunii z Trójcą Świętą, 

Bóg nie zostawia go bez pomocy: „inicjatywa Boża w dziele łaski uprzedza, 

przygotowuje i wzbudza wolną odpowiedź człowieka”. Duch Święty udziela mu darów 

włączając w swoje dzieło i uzdalniających do współpracy w zbawieniu innych oraz 

rozwoju Kościoła. Do tych darów należą łaski sakramentalne, czyli właściwe różnym 

sakramentom oraz charyzmaty, ukierunkowane na łaskę uświęcającą i dobro Kościoła 

(por. KKK 2002-2003)839.  

Do szczególnych łask Katechizm zalicza także łaski stanu, które pomagają w 

wykonywaniu odpowiedzialnych zadań życia chrześcijańskiego i posług wewnątrz 

Kościoła (por. KKK 2004). Katechizm stwierdza, że łaska wymyka się ludzkiemu 

doświadczeniu, a jedynym kryterium jej rozpoznawalności może być kryterium 

Jezusowe: „Poznacie ich po owocach” (Mt 7, 20). Podpowiada także, że w rozwoju 

życia duchowego niezwykle pomocne jest częste rozważanie dobrodziejstw Boga i 

wpatrywanie się w życie świętych. Taka postawa przyczynia się do wzrostu wiary oraz 

do ufnego otwarcia się na działanie Boże w życiu chrześcijanina (por. KKK 2005)840. 

 Z usprawiedliwieniem i łaską związane jest ściśle pojęcie zasługi. Należy ono do 

istoty realizmu chrześcijańskiego, stanowiąc wymiar znaczenia wolnego działania 

człowieka (por. KKK 2007)841. Zasługa oznacza należną zapłatę ze strony wspólnoty za 

działanie jednego z jej członków, nagrodę za wykonanie rzeczy dobrej i karę za 

działanie szkodliwe; wynika z cnoty sprawiedliwości, zgodnie z zasadą równości (por. 

KKK 2006). Zasługa jest pochodzącym od Boga dopełnieniem godności człowieka. Bóg, 

bowiem szanując człowieka pozwala, by dobre działania ludzkie nabierały charakteru 

ponadczasowego, a przez to zasługującego. Co więcej Bóg inicjuje działanie człowieka 

włączając go w dzieło swojej łaski, dlatego wszelkie dobre czyny człowieka powinny być 

przypisane przede wszystkim działaniu w nim Bożej, uprzedzającej łaski, a dopiero 

potem człowiekowi. Katechizm zauważa jakby responsoryjny charakter zasługi 

 
839 Por. KK 12. Na temat łaski sakramentalnej i charyzmatów traktuje obszernie II paragraf 

niniejszego rozdziału. 
840 „Szczególna Boża przychylność i błogosławieństwo udzielone ochrzczonemu w związku z jego 

wejściem w określony w Kościele stan życia: kapłański, życia konsekrowanego lub świecki”. M. 

Chmielewski. Łaska stanu. W: LDK. dz. cyt. s. 473; J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 197. 
841 Por. J. Królikowski. Mały. dz. cyt. s. 104. 
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człowieka, która wraca do Boga od momentu, kiedy jego uczynki pochodzą z natchnień 

Ducha Świętego (por. KKK 2008)842.  

Można jednak mówić o zasłudze człowieka u Boga w życiu chrześcijańskim, z 

tego tytułu, że Bóg dobrowolnie włącza go w dzieło swojej łaski. Działanie Boga jest, 

więc pierwotne, zaś człowieka wtórne. Źródło ludzkich zasług, znajduje się w miłości 

Chrystusa stąd można mówić, że to sam Jezus jest ukoronowaniem ludzkich zasług i 

jest ostateczną Zasługą. Tylko łączność z Nim nadaje nadprzyrodzoną jakość czynom 

ludzkim (por. KKK 2011)843.  

Katechizm chroniąc człowieka przed niebezpieczeństwem popadnięcia w pychę 

w życiu duchowym, przytacza przykłady świętych, którzy żyjąc w miłości Chrystusa 

mieli nieustanną świadomość, że ich zasługi są czystą łaską (por. KKK 2011); to właśnie 

przybrane synostwo, może udzielić człowiekowi prawdziwej zasługi (por. KKK 2009). W 

porządku łaski natomiast inicjatywa należy do Boga i nikt nie może sobie wysłużyć tej, 

która znajduje się u podstaw nawrócenia, przebaczenia i usprawiedliwienia. Jedynie 

światło Ducha Świętego i dar miłości, człowiek może wysłużyć sobie i innym potrzebne 

łaski do uświęcenia, wzrostu miłości i postępu w życiu duchowym. Dobra doczesne 

natomiast mogą zostać wysłużone zgodnie z Mądrością Bożą jedynie przez modlitwę 

(por. KKK 2010).  

Zwieńczeniem Katechizmowej refleksji na temat prawa i łaski jest zagadnienie 

świętości chrześcijańskiej, która powinna być ukoronowaniem ludzkiej działalności. 

Podjęte wcześniej pojęcia prawa i łaski służą realizacji świętości w życiu 

chrześcijańskim, jeśli tylko spotkają się z właściwą odpowiedzią ze strony człowieka, 

gdyż jak uczy Apostoł Paweł: „Bóg z tymi, którzy Go miłują współdziała we wszystkim 

dla ich dobra” (Rz 8, 28)844. 

 Korzystając z nauki Soboru Watykańskiego II Katechizm przypomina, że 

„wszyscy chrześcijanie, jakiegokolwiek stanu, czy zawodu powołani są do pełni życia 

chrześcijańskiego i do doskonałej miłości” (KKK 2013)845. Powołanie to zobowiązuje 

 
842 Por. Tamże. s. 104 – 105. Por. J. Charytanski. Katechizm. dz. cyt. s. 197-198. 
843 W stosunku człowieka do Boga nie może być sprawiedliwości opartej na ścisłej równości, lecz 

proporcjonalna, uwzględniająca odrębny sposób działania Boga i człowieka. Zasługę u Boga można mieć 

jedynie ze względu na uprzednio wydane postanowienie Boże tak, że jako zapłatę za swój czyn człowiek 

otrzymuje od Boga to, do czego Bóg mu tej mocy działania udzielił. Por. Tomasz z Akwinu. Suma 

teologiczna. I-II. 114.1. 
844 Por. J. Królikowski. Mały. dz. cyt. s. 105. 
845 KK 40; W. Słomka. Świętość. W: LDK. dz. cyt. s. 866-868. 
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człowieka, w zależności od otrzymanych darów, aby włączył się w służbę Bogu i 

bliźnim.  

Świętość chrześcijańska jest, więc owocem postępu w życiu duchowym; 

człowiek przez życie w Duchu Świętym coraz mocniej jednoczy się z Chrystusem. 

Zjednoczenie to nazywane jest mistycznym, gdyż jest uczestnictwem w misterium 

Chrystusa dzięki sakramentom, a poprzez Niego w misterium Trójcy Świętej846.  

W myśl nauczania Katechizmu zjednoczenie mistyczne nie jest zarezerwowane 

tylko dla wybranych. Przeciwnie, Bóg wzywa wszystkich ludzi do wewnętrznego 

zjednoczenia z Nim, udzielając każdemu człowiekowi odpowiednich, choć nie tych 

samych łask i znaków na drodze postępu duchowego (por. KKK 2014). Autorzy 

Katechizmu zgodni są, co do tego, że droga każdego człowieka do świętości wiedzie 

przez krzyż. Korzystając z nauki świętego Pawła, który stwierdza, że nie ma świętości 

bez wyrzeczenia i bez walki duchowej chcą uprzedzić, że droga do świętości jest 

trudna, nierzadko pełna cierpienia i wyrzeczeń. Do świętości nie można podchodzić w 

sposób statyczny, jak do daru, który się otrzyma, ale trzeba o nią walczyć 

współpracując z łaską Bożą. Podstawowymi warunkami rozwoju świętości w człowieku 

są dążenie do posłuszeństwa Bogu przez wypełnianie Jego woli w sercu i w życiu, zaś 

fundamentem świętości jest wiara847.  

W celu osiągnięcia świętości Katechizm zaleca ascezę, umartwienie, które 

prowadzą do życia w pokoju i radości błogosławieństw (por. KKK 2015). Zachęca także 

do oczekiwania w nadziei na nagrodę Boga (por. KKK 2016), według zaproszenia 

samego Jezusa: „jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 

weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16, 24; KKK 2029). Można, zatem 

stwierdzić, że jednym z podstawowych zagadnień Katechizmu odnoszących się do życia 

duchowego chrześcijanina jest zaakcentowanie, że tylko w Duchu Świętym 

chrześcijanin może żyć miłością i tę miłość ma realizować w codzienności848.  

Uświęcające działanie Ducha Świętego ukazane w Kościele, zwłaszcza w liturgii 

sakramentów, świadectwie życia świętych, a także w życiu wspólnotowym i w duszy 

człowieka, jest darem Trójcy Świętej ofiarowanym człowiekowi dla jego duchowego 

rozwoju. Dar ten ma doprowadzić do stopniowego jednoczenia się z Chrystusem i 

 
846 Por. J. Gogola. Teologia. dz. cyt. s. 87 - 92; J. Charytański. Katechizm. dz. cyt. s. 198. 
847 Por. I. Werbiński. Kto może zostać świętym? Studia Włocławskie. Tom II. Włocławek 2 (1999). 

s. 284-286; P. Kieniewicz. Zbawieni. dz. cyt. s. 543. 
848 Por. S. Privitera. La vocazione dell`uomo: La vita nello Spirito. W: Catechismo. dz. cyt. s. 960. 
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realizacji powołania do świętości. Człowiek pobudzany łaską Ducha Świętego ma Boże 

zaproszenie przyjąć i w trudnościach codzienności systematycznie je realizować. 

Katechizm dokładnie analizuje działanie Boże w człowieku, podając także możliwości, 

jakie ma człowiek, aby podjąć współpracę z Bogiem i osiągnąć świętość życia. 

 



 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

Katechizm Kościoła Katolickiego jest formą kerygmatyczną i katechetyczną. 

Stanowi zbiór podstawowych treści wiary. Nie zawiera jednak polemik ani teologii o 

charakterze naukowym. Czyni to ze względu na adresata, którym ma być człowiek 

zarówno wykształcony teologicznie, jak i dopiero szukający prawdy. Śledząc uważnie 

nauczanie Katechizmu, można zauważyć, że szczególną jego wartością jest zwrócenie 

uwagi na realizację ekonomii zbawczej, co przejawia się w odrodzeniu duchowo-

moralnym człowieka, poczynając od wyzwolenia z niewoli grzechu, poprzez rozwój 

życia duchowego, aż do zjednoczenia w komunii z Bogiem.  

Specyficzną cechą Katechizmu jest jego wrażliwość na problemy współczesnego 

człowieka. Z tego względu rozpoczyna swój wykład od istoty ludzkiej, podkreślając jego 

rozumność, wolność i pragnienie poznania Boga. Człowiek otwarty na transcendencję, 

dąży do szczęścia, zauważając swój, jak to nazywa Katechizm, „zaród wieczności”, który 

nosi w sobie, a który przyczynia się do odkrycia swego początku w Bogu (por. KKK 33). 

Ten katechizmowy antropocentryzm przygotowuje miejsce właściwe dla 

teocentryzmu, a następnie wprowadza czytelnika w chrystocentryzm, stanowiący 

punkt odniesienia dla życia chrześcijańskiego. 

Z tekstu Katechizmu wybrzmiewa jego mistagogiczny charakter. Pragnie on, co 

stanowi pewne „novum”, doprowadzić człowieka do osobistego doświadczenia wiary, 

które przez sprawowanie liturgii Kościoła i życie modlitewne pozwala chrześcijaninowi 

odczuwać działanie Ducha Świętego. Życie duchowe rozwija i pielęgnuje w człowieku 

świadomość godności dziecka Bożego. Owa mistagogia chrześcijańska dokonuje się 

stopniowo przez wprowadzenie człowieka w bezpośrednie doświadczenie tajemnicy 

Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym. Wprowadzenie to polega nie tyle na 

doświadczeniu intelektualnym, ale na nawiązaniu relacji interpersonalnych, które 

Katechizm nazywa komunią życia człowieka z Bogiem. Z tego tytułu już na samym 

wstępie można zauważyć, że treści życia duchowego stanowią punkt wyjścia i zarazem 

cel katechizmowego wykładu, który ma doprowadzić człowieka do doświadczenia 
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wiary. Wszelkie definicje i podziały mają tu znaczenie drugorzędne. Czytelnik sam ma 

dojść do danej prawdy, nie za pomocą gotowych regułek, ale drogą dedukcji849. 

Niniejsza książka miała za zadanie ukazanie podstaw życia duchowego. Po 

dogłębnym przeanalizowaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego wskazano na podstawy 

życia duchowego w kluczu, w jakim został przygotowany, począwszy od wymiaru 

teocentrycznego, a następnie przechodząc do chrystocentrycznego i 

pneumatologicznego, także eklezjalno-maryjnego, z uwzględnieniem założenia 

antropologicznego.  

Pierwszy rozdział miał charakter wstępny, stąd też zwrócono uwagę na tło 

historyczne powstawania katechizmów w ogóle i Katechizmu Kościoła Katolickiego w 

szczególności. W rozdziale tym zauważono, że wydanie i samo redagowanie 

Katechizmu spotkało się z kilkoma opiniami negatywnymi. Jednakże trzeba 

jednoznacznie stwierdzić, że w znacznej mierze przeważa szczere i głębokie 

zadowolenie, wypływające z faktu ukończenia dzieła i przekazania go wiernym. 

Obecnie obserwuje się, że Katechizm jest nieustannie aktualizowany, a na jego bazie 

powstają katechizmy lokalne. W ten sposób przygotowywane jest podłoże do 

powstawania mniejszych katechizmów, czerpiących z tego bogatego źródła nauki i 

tradycji Kościoła. Z tego też powodu przybliżenie kontekstu powstawania Katechizmu, 

zawarte w pierwszym rozdziale pracy, powinno przyczynić się do lepszego zrozumienia 

potrzeby powstania takiego dzieła Kościoła, natomiast wskazanie na specyficzne jego 

cechy do lepszego wykorzystania go w dziele ewangelizacji. 

Realizując temat podstaw życia duchowego, należało w drugim rozdziale skupić 

uwagę na antropologicznych podstawach nowego Katechizmu. W pracy wykazano, 

bowiem, że życie duchowe posiada charakter relacyjny i stanowi odpowiedź człowieka, 

bytu osobowego, na inicjatywę Ducha Świętego. Rozpatrywanie życia w Duchu 

Świętym jako relacji z Bogiem jest możliwe jedynie po uprzednim przyjęciu założenia 

antropologicznego Katechizmu. Życie duchowe chrześcijanina ma, więc wymiar nie 

tylko teologiczny, ale i antropologiczny. Jak wykazano w dysertacji, Katechizm ukazuje 

człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże, powołanego do szczęścia, które 

realizuje się przez wypełnienie powołania do miłości Boga i bliźniego. Chrześcijańską 

wizję człowieka uzupełnia nauczanie Katechizmu odnośnie do jedności ciała i duszy, 

 
849 Por. M. Chmielewski. Zagadnienie duchowości. dz. cyt. s. 11-13. 
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które stanowi podstawę antropologii chrześcijańskiej, pozwalającej na właściwe 

rozumienie człowieka i jego godności. 

Opierając się na podstawach antropologicznych, Katechizm, odchodzi od 

dotychczasowej nauki katechizmów potrydenckich, skupiając swoją uwagę przede 

wszystkim na człowieku jako osobie zdolnej do nawiązania relacji z Bogiem. Mówiąc o 

godności osoby ludzkiej, Katechizm ukazuje Chrystusa jako „nowego człowieka”, w 

którym zostało przywrócone, zniekształcone przez grzech pierworodny, Boże 

podobieństwo. Dzięki temu człowiek upodobniony do Chrystusa w swoim życiu 

duchowym realizuje powołanie do miłości. Wskutek tego widoczna staje się 

teologiczna głębia antropologii chrześcijańskiej.  

Katechizm, podkreślając osobowy charakter człowieka, docenia jego wolność. 

Zaznacza przy tym, że prawdziwe doświadczenie ludzkiej wolności możliwe jest jedynie 

wtedy, kiedy człowiek prowadzi głębokie życie duchowe. Wówczas to wraz ze 

wzrostem osobistej wolności zwiększa się wewnętrzny pokój i bezpieczeństwo wobec 

zewnętrznych zagrożeń. Wolność jest podstawowym warunkiem umożliwiającym 

człowiekowi wejście w komunię miłości z Bogiem. Komunia ta wymaga od człowieka 

odpowiedzi na zaproszenie Stwórcy przez w pełni ludzki, to znaczy rozumny i wolny, 

akt wiary. Zawierzenie Bogu pozwala człowiekowi zachować swoją wolność i wciąż na 

nowo odnajdywać drogę prowadzącą do zjednoczenia z Nim. W tej postawie realizuje 

się w pełni godność wolności dzieci Bożych, należąca do podstaw życia duchowego 

proponowanego przez nowy Katechizm.  

W rozdziale tym wspomniano również o Katechizmowej nauce odnośnie do 

dróg prowadzących do poznania Boga ukazując, że jest możliwe poznanie Go przy 

pomocy naturalnych zdolności rozumu. Człowiek, posiadający rozum i wolną wolę, 

został wezwany do nawiązania relacji z Bogiem, dlatego ma pragnienie Jego poznania. 

W tym akcie zjednoczenia z Bogiem Katechizm podkreśla znaczenie wolnej woli, 

wzbudzanie posłuszeństwa wiary i postępu na drodze do świętości. Katechizm zachęca 

do głębokiego życia modlitewnego, zalecając rozmyślanie jako metodę modlitwy, która 

umacnia wolę i prowadzi do kontemplacji samego Stwórcy. Przeszkodę w nawiązaniu 

dialogu miłości ze Stwórcą stanowił grzech pierworodny, który był nadużyciem, 

niewłaściwym skorzystaniem z daru wolności, jednak został odkupiony przez 

Chrystusa. Katechizm podkreśla, że nawet upadek pierwszego człowiek zawierał się w 

planie Bożym, który z największego zła potrafi wyprowadzić dobro.  
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Trzeci rozdział przedstawia Boga jedynego w Trójcy Osób jako fundament życia 

duchowego. Wskazuje na wewnętrzne życie Trójcy Świętej, podkreślając tajemnicę 

objawienia Boga i wzajemnych relacji wewnątrz Trójcy, które powinny być wzorem dla 

relacji międzyludzkich oraz zachętą do uczestnictwa w Jej życiu. Zasługą nowego 

Katechizmu, jak podkreślono w pracy, jest ukazanie, że doświadczenie Trójcy Świętej 

dokonuje się przez umacnianie relacji chrześcijanina z poszczególnymi Osobami 

Bożymi, co ma olbrzymie znaczenie w procesie kształtowania się życia duchowego 

chrześcijanina. 

Zagadnienie Ojcostwa Boga, na co zwrócono uwagę w dysertacji, stanowi 

przedmiot zainteresowania współczesnej teologii duchowości. Bóg jest Ojcem Jezusa 

Chrystusa, a dzięki Niemu, Ojcem wszystkich ludzi. Praca wykazuje, że refleksja 

Katechizmowa przedstawia Boga Ojca jako wzór miłości, akcentując prawdę o miłości 

Boga Ojca i woli zbawienia każdego człowieka. Katechizm przybliża pojęcie Boga, który 

pragnie udzielać ludziom swojego Boskiego życia, by w Jezusie Chrystusie uczynić ich 

przybranymi dziećmi, a przez to przygotować do odpowiadania na Jego miłość. Jezus 

jawi się jako Centrum i Pełnia objawienia Boga jako Ojca. Katechizm wymienia sposoby 

przekazywania Objawienia, wskazując na Pismo Święte jako na źródło życia duchowego 

chrześcijanina. Katechizm zachęca nie tylko do lektury Ksiąg świętych, ale również 

poucza jak czytać je dla wzrostu wiary i większego pożytku duchowego. W tym też celu, 

co stanowi nowość Katechizmu, zalicza Pismo Święte i sakramenty do źródeł rozwoju 

życia duchowego chrześcijanina. 

Śledząc Katechizmową naukę na temat stopniowego odsłaniania człowiekowi 

Bożej pedagogii, zwrócono uwagę na cel i wielkość Bożego Objawienia, w którym 

spotykają się drogi Stwórcy i stworzenia. Bóg poprzez swoje dzieła obdarzył człowieka 

darami potrzebnymi do życia w wewnętrznej komunii, zaś człowiek, prowadząc 

głębokie życie w Duchu Świętym, może udzielić swemu Stwórcy pozytywnej 

odpowiedzi, realizując cel Bożego objawienia, który jest zbieżny z ostatecznym celem 

życia ludzkiego. 

Katechizm przybliża przymioty Boga jako Ojca, by pomóc w odpowiedzi 

człowiekowi, który poprzez świadomość dziecięctwa Bożego rozwija swoje życie 

duchowe, począwszy od nawrócenia, czyli zerwania z grzechem przez szczery żal, 

postanowienie poprawy i odnowę nawiązywania zerwanej przez grzech wewnętrznej 

komunii z Bogiem, aż do ścisłego z Nim zjednoczenia. Nowością Katechizmu, co 
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zaakcentowano w pracy, jest umiejscowienie w bezpośrednim sąsiedztwie zagadnienia 

grzechu i miłosierdzia. To szczególnie istotne dla człowieka, który często nie potrafi 

poradzić sobie z grzechem i nie odnajduje w sobie siły, aby przebaczyć innym. 

Podkreśla ogromne znaczenie wiary dla życia duchowego chrześcijanina jako 

fundamentu, bez którego wszelki rozwój w tej dziedzinie byłby po prostu niemożliwy. 

W myśl nauczania Katechizmu odnośnie do wiary i jej wpływu na rozwój życia 

duchowego chrześcijanina można stwierdzić, że troszcząc się o postęp w życiu 

duchowym powinno się na pierwszym miejscu zabiegać o pogłębienie wiary, które 

rozpoczyna się doświadczeniem wejścia na płaszczyznę objawiającej się w Chrystusie 

mocą Ducha Świętego relacji z Trójjedynym Bogiem. 

Wielką „zaletą” Katechizmu Kościoła Katolickiego jest jego bliskość wobec 

człowieka i ludzkich problemów. Zauważa on, że osoba ludzka poszukuje swego 

miejsca w świecie, dostrzega wewnętrzne jej pragnienie do otwarcia się na 

transcendencję i zrealizowania powołania do szczęścia. Z tego powodu wielokrotnie 

ponawia Boże zaproszenie do dialogu miłości, zawierając w swym wykładzie bogate 

fundamenty antropologiczne, przydatne w kształtowaniu i realizowaniu życia 

duchowego chrześcijanina. Takie przedstawienie nauki Katechizmowej pozwala 

zaobserwować specyfikę relacji między Bogiem a człowiekiem. Spotykają się tu, 

bowiem, co próbowano wykazać w trzecim rozdziale, dwie płaszczyzny relacji między 

Stwórcą a stworzeniem – „odgórnej”, w której Bóg powołuje człowieka oraz 

„oddolnej”, w której człowiek stara się odpowiedzieć Bogu miłością. 

W rozdziale czwartym uwaga została skupiona na Jezusie Chrystusie Synu 

Bożym, który stanowi centrum życia duchowego. Katechizm przedstawiając misteria 

Chrystusa, ukazał je w świetle realizacji Bożego zamysłu zbawienia, podkreślając 

posłuszeństwo Chrystusa wobec Ojca oraz darmowość ofiary Syna. Zauważa także 

uniwersalność Odkupienia i skutki tego daru dla człowieka w postaci zgładzenia 

grzechów i udziału w przybranym synostwie. Analizuje uważnie poszczególne cechy 

Jezusa, akcentując zwłaszcza Jego świętość przejawiającą się głównie w posłuszeństwie 

względem zbawczego zamysłu Ojca. Podkreśla działanie Trójcy Świętej w Misterium 

Paschalnym oraz wzywa człowieka do odpowiedzi poprzez naśladowanie Chrystusa. 

Istotną treścią dla podstaw życia duchowego zawartych w nowym Katechizmie 

jest zagadnienie rozwoju duchowego. Katechizm zauważa, że cel życia duchowego to 

zrealizowanie powołania do świętości poprzez naśladowanie Jezusa Chrystusa. Samo 
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naśladowanie, jak zaznaczono w pracy, zostało ukazane w Katechizmie nie jako cel, ale 

droga wiodąca do zjednoczenia z Bogiem w miłości. Polega ono głównie na 

naśladowaniu Jego postawy i wewnętrznych dyspozycji w życiu człowieka zarówno w 

wymiarze wertykalnym, jak i horyzontalnym, a więc w odniesieniu do Boga i do 

bliźniego. Stanowi ono podstawę postępu w życiu duchowym chrześcijanina, 

przyczyniając się do rozwoju cnót i współpracy z Bożą łaską, a także do upodobnienia 

się do Chrystusa, co jest owocem działania sakramentów i łaski. Dzięki Duchowi 

Świętemu życie chrześcijańskie staje się uczestnictwem w życiu Chrystusa już na ziemi  

i powoduje, że człowiek, żyjąc na ziemi, wznosi swoje serce do tego, co w górze.  

Ponadto Katechizm, przedstawia powszechność powołania do pójścia za 

Jezusem, uwzględniając rozmaite sposoby realizacji tego zadania. Zaleca, by każdy 

człowiek postępował za Chrystusem drogą, którą Bóg dla niego przygotował, 

podkreślając przez to doniosłość każdego rodzaju powołania. Bóg, bowiem 

przygotował każdemu człowiekowi niepowtarzalną drogę, by, krocząc za Chrystusem, 

osiągnął świętość. Naśladowanie Chrystusa jest jednak tylko pewnym etapem na 

drodze do pełnego zjednoczenia z Bogiem, które osiąga się przez modlitwę i życie 

sakramentalne.  

Katechizm nie ujmuje modlitwy w jakieś systematyczne ramy, ale stara się 

wychować człowieka do dojrzałego dialogu z Bogiem. Modlitwę osadza w kontekście 

Biblii, Tradycji Kościoła i doświadczenia poszczególnych osób. Powoduje to wprawdzie 

pewne trudności metodologiczne, ale pomaga wprowadzić w głębię życia modlitwy, 

która przejawia się w dojrzalszym życiu duchowym, prowadzącym do zjednoczenia z 

Chrystusem850.  

Nowatorskim ujęciem Katechizmowego wykładu o modlitwie jest 

przedstawienie osobistego powołania, które Bóg kieruje do każdego człowieka. Owa 

powszechność powołania pozwala człowiekowi na prowadzenie życia modlitwy, 

wiodąc do zjednoczenia z Bogiem. Katechizm wzywa każdego człowieka do głębokiej 

zażyłości z Bogiem, zachęca do adoracji Najświętszego Serca Jezusa i rozważania Jego 

męki i śmierci. Wyraża się w tym pasyjny wymiar duchowości chrześcijańskiej. W 

drodze do zjednoczenia z Bogiem człowiek potrzebuje „Nauczyciela”, którym według 

nauczania Katechizmu, jest Duch Święty. Jego działanie powoduje, że przez Chrystusa i 

 
850 Por. I. Werbiński. Wychowanie. dz. cyt. s. 108. 
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w Chrystusie modlitwa chrześcijańska staje się modlitwą synowską. Wskazuje ponadto 

na wielu „zewnętrznych nauczycieli” modlitwy, nazywając ich przewodnikami, a zalicza 

do nich: rodziców, wychowawców, kapłanów, zakonników i siostry zakonne oraz 

rozmaite szkoły modlitwy. Katechizm podaje formy modlitwy, w sposób szczególny 

akcentując rozmyślanie, będące dobrym sposobem podążania za Chrystusem, dzięki 

łasce Ducha Świętego.  

W części poświęconej modlitwie podkreślono wielkie znaczenie kontemplacji. 

W myśl, bowiem nauczania Katechizmu, uczestnictwo w życiu Trójcy Świętej dokonuje 

się wskutek rozwoju życia duchowego i jest związane z procesem oczyszczania serca od 

nieuporządkowanych przywiązań. Wskazano na symptomy aktywnej modlitwy 

kontemplacyjnej, starając się rozróżnić kontemplację aktywną od mistycznej. 

Zaznaczono jednak potrzebę osobistej „walki” modlitwy oraz ascezy nie stojącej w 

sprzeczności z życiem mistycznym, ale do niego prowadzącym. Omówiono też temat 

trudności na modlitwie, wskazując na potrzebę wytrwałości i czujności.  

Można powiedzieć, że Katechizm przedstawia człowiekowi „uczciwe” podejście 

do spraw życia duchowego, które nie polega na wspaniałych ekstatycznych 

przeżyciach, ale rozpoczyna się od nawrócenia, a następnie koncentruje się na trudzie 

dźwigania krzyża w codzienności. Wynika z tego, że Katechizm wychodzi od człowieka i 

umiejscawia go w historii zbawienia, której centrum jest Chrystus, stanowiący dla 

człowieka wzór postępowania w życiu duchowym. W ten sposób, co wynika z 

przeprowadzonych badań, droga osiągania doskonałości prowadzi od człowieka 

poprzez Misterium Paschalne Chrystusa i z powrotem do człowieka. W taki sam sposób 

wyraża się również metodologiczne założenie nowego Katechizmu Kościoła 

Katolickiego. 

Sakramenty natomiast, które Katechizm dzieli na sakramenty inicjacji, 

uzdrowienia i w służbie komunii, ukazane zostały jako źródła życia duchowego, dzięki 

czemu chrześcijanin otrzymuje łaskę uświęcającą i ontologiczną podstawę świętości. 

Wywierają one znaczny wpływ na dynamiczny rozwój życia duchowego, gdyż łaska 

poszczególnego sakramentu pobudza do działania. Szczególnie dużo miejsca poświęca 

Katechizm Eucharystii, której sprawowanie stanowi centrum życia chrześcijańskiego, 

źródło rozwoju i uświęcenia Kościoła i jego członków. W pracy wykazano, że 

wtajemniczenie w misterium Eucharystii odpowiada procesowi rozwoju wewnętrznego 
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zjednoczenia z Chrystusem, co pozwala na wierniejsze naśladowanie  

i w konsekwencji na upodobnienie się do Niego. 

Ostatni, piąty rozdział, był próbą ukazania Ducha Świętego, który jest źródłem 

uświęcenia człowieka. W związku z tym zwrócono uwagę na obecność Trzeciej Osoby 

Boskiej w Kościele, jak i u poszczególnych osób na ich drodze do świętości. Za 

Katechizmem praca podkreśla znaczenie liturgii w życiu duchowym człowieka, ukazując 

ją jako płaszczyznę spotkania z Bogiem. Przedstawia też Maryję jako Mistrzynię życia 

duchowego, akcentując przy tym Jej świętość, posłuszeństwo wiary i nieustanne 

zjednoczenie z Chrystusem.  

Mówiąc o życiu w Duchu Świętym, Katechizm, jak zauważono, akcentuje wpływ 

cnót i darów Ducha Świętego na odnowienie obrazu dziecka Bożego, istotną rolę 

wspólnoty ludzkiej oraz prawo, łaskę i usprawiedliwienie w realizacji powołania 

człowieka do życia szczęśliwego. Zaznacza, że to uświęcające działanie Ducha Świętego 

ukazane w Kościele, w liturgii, w sakramentach i w świadectwie życia Matki Bożej oraz 

innych świętych, a także w życiu wspólnotowym i w duszy człowieka jest darem Trójcy 

Świętej. Ma ono służyć człowiekowi w jego duchowym rozwoju, prowadząc do 

stopniowego zjednoczenia z Chrystusem i realizacji powołania do świętości. Człowiek 

pobudzany łaską Ducha Świętego powinien przyjąć Boże zaproszenie i w codziennych 

trudnościach systematycznie je realizować. Pomaga w tym nauczanie Katechizmu, 

które dokładnie analizuje Boże działanie w człowieku, podając możliwości 

podejmowania współpracy z Bogiem i osiągnięcia zbawienia. Katechizm nie ogranicza 

zjednoczenia mistycznego tylko dla wybranych, ale wzywa każdego człowieka do 

podjęcia wysiłku zmierzającego do zjednoczenia z Nim w miłości. Bóg udziela osobie 

ludzkiej potrzebnych łask i znaków na drodze duchowego wzrostu, oczekując 

współpracy z jej strony.  

Cechą charakterystyczną nowego Katechizmu jest to, że pragnąc zachęcić 

wszystkich ludzi do udzielenia pozytywnej odpowiedzi Bogu, nie boi się mówić 

o krzyżu, wartości cierpienia i potrzebie żmudnej pracy nad swoim życiem duchowym. 

Podaje środki do realizacji powołania człowieka do świętości, zaznaczając jednocześnie, 

że o świętość trzeba walczyć, często poprzez zaparcie się siebie. Przekonuje jednak, że 

na tej drodze nie jest człowiek osamotniony, gdyż Chrystus już ją pokonał, zaś Duch 

Święty stale mu towarzyszy, a nagroda obiecana za podjęcie tego wyzwania warta jest 

wysiłku. 
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Zauważamy, zatem, że Katechizm mówi bardzo wiele na temat podstaw życia 

duchowego. Wprawdzie niekiedy wymaga rozwinięcia, sprecyzowania i podania 

odpowiednich pojęć, jednakże zawiera w sobie to, co dla życia duchowego istotne. 

Wszystkie swe wywody opiera na Piśmie Świętym i tradycji, wskazując na 

doświadczenie duchowe wielu świętych i mądrość Kościoła wypływającą z ponad dwu 

tysiącletniej tradycji. Niniejsza książka nie wyczerpuje całokształtu zagadnień 

związanych z zamieszczonym zagadnieniem. Byłoby dobrze wskazać także na podstawy 

teologiczno-moralne nowego Katechizmu, dość obszernie występujące w jego tekście, 

jak również szerzej opracować zagadnienie nowej ewangelizacji, postulowane często 

przez Jana Pawła II. Wydobycie z tekstu Katechizmu podstaw życia duchowego i 

zebranie ich w całość powinno przyczynić się do głębszego poznania nauki Kościoła w 

odniesieniu do życia duchowego chrześcijanina i posłużyć za podstawę do dalszych 

badań i punkt odniesienia w pogłębianiu zagadnień życia duchowego, zaś bogata 

literatura przedmiotu może pomóc w dalszych badaniach nad Katechizmem. 



 



 

 


