
Krok IV

Temat: Misterium Kościoła; Sakrament Kościoła 

Cel: 
• Uświadomienie uczestnikom, że Kościół to misterium i może być poznany jedynie przez wiarę 
• Pokazanie co to znaczy, że Kościół jest sakramentem

Odkrycie: 
1. Co wiemy o Kościele, jakie wyobrażenia i problemy kojarzą się z tym słowem? 
2. Co oznacza słowo Misterium? 

- Misterium to dynamiczna rzeczywistość nadprzyrodzona, boska (nie z tego świata), która jednak 
jest obecna w rzeczach, osobach, wydarzeniach należących do tego historycznego, doczesnego 
początku. Ta rzeczywistość – misterium – może być poznana tylko wiarą – tym nadprzyrodzonym 
światłem w nas, którym poznajemy obecność rzeczywistości nadprzyrodzonej. (przykład: Chrystus 
– Człowiek, który jest Bogiem, Eucharystia); 

Otóż Kościół jest takim misterium, które może być poznane tylko przez wiarę Kościół jest 
wypełnieniem odwiecznego planu Ojca mającego na celu zbawienie ludzi 
– Kol 1, 15-20 

W kościele Chrystus gromadzi i jednoczy ze sobą wszystkich odkupionych 
– Ef 1, 3-14 3. 

Jakie są biblijne typy Kościoła, które zbliżają nam jego tajemnicę? : 
a) Owczarnia 
b) Rola Boża i winnica Pańska 
c) Budowla Boża i świątynia 
d) Rodzina 
e) Nowa Jerozolima 
f) Oblubienica 

4. Co to znaczy, że Kościół jest sakramentem? 
– dla eklezjologii Kościoła lokalnego kluczowe znaczenie posiada pojęcie znak. Chodzi o znak 
który nie tylko coś oznacza dla naszych władz poznawczych (np.: bandera biało-czerwona oznacza, 
że dany statek jest statkiem polskim), ale równocześnie sprawia to , co oznacza (np.: flaga 
narodowa zatknięta na terenie niczyim czyni go własnością danego państwa), lub wyraża 
rzeczywistość, która jest obecna. 
Znak skuteczny, który sprawia i uobecnia to, co oznacza, nazywany jest w tradycji 
chrześcijańskiej znakiem sakramentalnym.
 Otóż Kościół jest takim znakiem – sakramentem we wspólnocie lokalnej, która nie tylko jest 
częścią Kościoła powszechnego lub jego znakiem – symbolem, ale w której Kościół powszechny 
jest prawdziwie obecny. 

Zrozumienie: 
5. Odkrycie Kościoła w naszej małej wspólnocie:
– Dz 2, 42-47; Dz 4, 32-35; Ef 4, 1-7; 
Czy możemy powiedzieć o naszej wspólnocie, że jest znakiem – sakramentem Kościoła?; 
Co musimy zmienić, uzupełnić, aby być bardziej czytelnym znakiem Kościoła? 



6. Odkrycie Kościoła we wspólnocie lokalnej:
 – Rz 1, 7-8; Ga 1, 1-4; Kol 1, 1-8; Ef 1, 1-14; 1Tes 1, 1-10; 2Kor 1, 1-2; Flp 1, 1-11; 7.
 Jakie pojęcie Kościoła znajduje się w świadomości świętego Pawła piszącego swoje listy? 

8. Czy w Pawłowych „adresach” do Kościołów można zestawić elementy „teologii Kościoła 
lokalnego” oraz jakaś wizję Kościoła żyjącego we wspólnotach lokalnych? Jakie?

9. Porównanie naszych parafii z Pawłową wizją Kościoła. 

Zastosowanie: 
Codziennie dziesiątka różańca za Kościół na świecie, a szczególnie za nasz Kościół lokalny;


