Streszczenie. Katecheza III. Ks. Wiesław Łużyński. Duch Święty duszą
Kościoła.
„Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie
przyobleczeni mocą z wysoka" (Łk 4,49)
Od początku swojej mesjańskiej misji Jezus gromadził wokół siebie uczniów,
spośród których wybrał Dwunastu, jednemu z nich – Piotrowi – powierzył prymat
dawania świadectwa i najwyższą, powszechną misję Pasterza Kościoła. Obdarzył
misją i władzą sprawowania Eucharystii, odpuszczania grzechów i powszechnej
ewangelizacji. To wszystko wiąże się z zapowiedzią i obietnicą przyjścia Ducha
Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, przedstawianej często jako dzień narodzin
Kościoła wobec świata. Tradycja chrześcijańska, przejęła od św. Pawła koncepcję
Ecclesia Corpus Christi – Kościoła jako Ciała Chrystusa, którego Duch Święty jest
ożywiającym początkiem, jest „duszą” Kościoła. Duch Święty jest życiodajnym
początkiem Kościoła, obdarza życiem, jednością oraz uświęca. Świętość stanowi
głęboką tożsamość Kościoła, stanowi o duchowym jego pięknie. Poprzez obecność
Ducha Świętego Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski, jak wyznajemy
w Credo.
Pierwszym przymiotem Kościoła jest jedność. Źródło jedności odnajdujemy w
jedyności zbawienia, jakie dokonuje się w osobie Jezusa Chrystusa. Jego jedyny i
prawdziwy Kościół trwa w Kościele katolickim. Prawda o Jego jedyności zakłada,
że nie może być innych prawdziwych Kościołów. Kościół jest jeden również w
sensie niepodzielności. Wierzący stanowią jedność zbudowaną na fundamencie
jedności wiary, sakramentów świętych i sukcesji apostolskiej. Jedność Kościoła jest
wartością, której należy strzec i nie wolno jej nadwyrężać przez kwestionowanie
prawd wiary. Jedność wspólnoty ujawnia się również w wielości zadań, powołań i
charyzmatów, jakie wypełniają i jakimi obdarzeni są jego członkowie. Początkiem i
źródłem jedności Kościoła jest Duch Święty. Pełni On w Kościele taką rolę jak
dusza w ludzkim ciele. Wspólnota Kościoła wyraża się przez zdecydowane i stałe
trwanie w jedności, bez względu na zróżnicowanie i odmienność osób i grup.
Drugim przymiotem Kościoła jest świętość. Świętość jest przymiotem Boga.
Kościół jest święty dzięki Chrystusowi, który jest jego Głową i Oblubieńcem.
Kościół jest wspólnotą w której dokonuje się uświęcenie wiernych. Dysponuje
pełnią środków zbawienia, są nimi: słuchanie słowa Bożego, przystępowanie do
sakramentów świętych i życie zgodne z przykazaniami Bożymi. W Kościele wszyscy
są powołani do świętości. Duch Święty udziela się wiernym i Kościołowi jako

oczyszczenie z grzechów, oświecenie umysłu, przestrzeganie przykazań i dążenie
do życia wiecznego.
Trzecim przymiotem Kościoła jest powszechność – katolickość. Kościół jest
powszechny, bo jest w nim obecny Zmartwychwstały Chrystus, Który zapewnia
całej wspólnocie pełnię środków niezbędnych do zbawienia. Jego zbawienie jest
skierowane do każdego człowieka. Zbawienie jest dostępne wyłącznie dzięki
zasługom, jakie wysłużył całemu rodzajowi ludzkiemu Jezus Chrystus przez swoją
mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Konsekwencją katolickości Kościoła jest
konieczność prowadzenia misji. Katolickość pochodzi od Ducha Świętego. Moc
Ducha Świętego sprawia, że wiara w Chrystusa i życie chrześcijańskie rozchodzą sią
„aż po krańce ziemi” (Dz 1,8)
Czwartym przymiotem jest apostolskość. Duch Święty przekazuje życie Boże od
Chrystusa i apostołów do współcześnie żyjących wiernych. Kościół jest apostolski
w potrójnym znaczeniu: 1- apostolski jest fundament, bo zbudowany na
apostołach; 2 znaczenie apostolskości jest związane z wiernością przekazowi wiary
apostolskiej i życiu łaski; 3 znaczeniem apostolskości jest sukcesja apostolska,
polegająca na tożsamości wiary, nauczania, uświęcania i rządzenia otrzymanej przez
apostołów od Chrystusa i przekazanej drogą formalnego następstwa. Duch Święty
jest gwarantem nienaruszalności objawienia Bożego w Kościele. Jest również
źródłem życia sakramentalnego i to życie sprawia, że Kościół czerpie siłę z
Chrystusa, uczestniczy w Jego świętości, żywi się Jego łaską, wzrasta i podąża ku
wieczności.
Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem które uczestniczy w misji apostolskiej
Kościoła. Jego członkowie powinni żyć autentycznym życiem Kościoła i odkrywać
Boży, nadprzyrodzony charakter ożywiany obecnością Ducha Świętego.
Bądźmy otwarci na działanie Ducha Świętego. Niech On nas prowadzi do służby
kościelnej jedności, świętości, powszechności i więzi z apostołami.

