
Katechizm Kościoła Katolickiego  

6 Katecheza łączy się z niektórymi elementami pasterskiej misji Kościoła, chociaż się z nimi 
nie utożsamia. Mają one aspekt katechetyczny, przygotowują do katechezy lub z niej 
wynikają. Są to: pierwsze głoszenie Ewangelii, czyli przepowiadanie misyjne w celu 
wzbudzenia wiary; poszukiwanie racji wiary; doświadczenie życia chrześcijańskiego; 
celebracja sakramentów; włączenie do wspólnoty eklezjalnej; świadectwo apostolskie i 
misyjne 

688 Kościół, wspólnota żyjąca w wierze Apostołów, który tę wiarę przekazuje, jest miejscem 
naszego poznania Ducha Świętego: 
- w Pismach, które On natchnął; 
- w Tradycji, której zawsze aktualnymi świadkami są Ojcowie Kościoła; 
- w Nauczycielskim Urzędzie Kościoła, któremu On asystuje; 
- w liturgii sakramentalnej, w której przez jej słowa i symbole Duch Święty prowadzi nas do 
komunii z Chrystusem; 
- w modlitwie, w której wstawia się za nami; 
- w charyzmatach i urzędach, które budują Kościół; 
- w znakach życia apostolskiego i misyjnego; 
- w świadectwie świętych, w którym ukazuje swoją świętość i kontynuuje dzieło zbawienia. 

767 "Kiedy zaś dopełniło się dzieło, którego wykonanie Ojciec powierzył Synowi na ziemi, 
zesłany został w dzień Zielonych Świąt Duch Święty, aby Kościół ustawicznie uświęcał i aby 
w ten sposób wierzący mieli przez Chrystusa w jednym Duchu dostęp do Ojca". Wtedy 
"Kościół publicznie ujawnił się wobec tłumów i zaczęło się rozszerzanie Ewangelii..." z 
Kościół, będąc "zwołaniem" wszystkich ludzi do zbawienia, ze swej natury jest misyjny, 
posłany przez Chrystusa do wszystkich narodów, aby czynić je uczniami 

828 Kanonizując niektórych wiernych, to znaczy ogłaszając w sposób uroczysty, że ci wierni 
praktykowali heroicznie cnoty i żyli w wierności łasce Bożej, Kościół uznaje moc Ducha 
świętości, który jest w nim, oraz umacnia nadzieję wiernych, dając im świętych jako wzory i 
orędowników . "W ciągu całej historii Kościoła w okolicznościach najtrudniejszych święte i 
święci byli zawsze źródłem i początkiem odnowy" . Istotnie, "świętość Kościoła jest 
tajemniczym źródłem i nieomylną miarą jego apostolskiego zaangażowania oraz misyjnego 
zapału" 

Misje - wymaganie powszechności Kościoła 

849 Nakaz misyjny. "Kościół posłany przez Boga do narodów, aby był <<powszechnym 
sakramentem zbawienia>>, usiłuje głosić Ewangelię wszystkim ludziom z najgłębszej 
potrzeby własnej katolickości oraz z nakazu swego Założyciela": "Idźcie więc i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je 
zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż 
do skończenia świata" (Mt 28, 18-20). 

850 Początek i cel misji. Nakaz misyjny Pana ma swoje ostateczne źródło w wiecznej miłości 
Trójcy Świętej: "Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury, ponieważ swój 
początek bierze wedle zamysłu Ojca z posłania Syna i z posłania Ducha Świętego". 
Ostatecznym celem misji nie jest nic innego, jak uczynienie ludzi uczestnikami komunii, jaka 
istnieje między Ojcem i Synem w Ich Duchu miłości. 



851 Motyw misji. Od najdawniejszych czasów Kościół czerpie zobowiązanie i zapał misyjny z 
miłości Boga do wszystkich ludzi: "Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas..." (2 Kor 
5,14) . Istotnie, Bóg "pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania 
prawdy" (1 Tm 2, 4). Bóg pragnie , zbawienia wszystkich przez poznanie prawdy. Zbawienie 
znajduje się w prawdzie. Ci, którzy są posłuszni natchnieniom Ducha Prawdy, znajdują się 
już na drodze zbawienia; Kościół jednak, któremu ta prawda została powierzona, musi 
wychodzić naprzeciw ich pragnieniu, aby im ją zanieść. Właśnie dlatego że Kościół wierzy w 
powszechny zamysł zbawienia, musi on być misyjny. 

852 Drogi misji. "Duch Święty jest rzeczywiście nadrzędnym podmiotem całej misji 
kościelnej" . To On prowadzi Kościół na drogach misji. Kościół "trwa nadal i rozwija w ciągu 
dziejów posłannictwo samego Chrystusa, który został posłany, aby nieść ubogim Dobrą 
Nowinę. . . winien kroczyć tą samą drogą, pod działaniem Ducha Chrystusowego, jaką 
kroczył Chrystus, mianowicie drogą ubóstwa, posłuszeństwa, służby i ofiary z siebie aż do 
śmierci, z której przez zmartwychwstanie swoje powstał Chrystus zwycięzcą". W ten sposób 
2473 "krew męczenników jest zasiewem chrześcijan”. 

853 W swojej pielgrzymce Kościół doświadcza jednak "rozbieżności między nauką, którą 
głosi, a ludzką słabością tych, którym powierzona jest Ewangelia". Jedynie idąc drogą 
"ustawicznej pokuty i odnowy" oraz "krocząc wąską drogą Krzyża", Lud Boży może 
rozszerzać Królestwo Chrystusa. Istotnie, "jak Chrystus dokonał dzieła Odkupienia w 
ubóstwie i wśród prześladowań, tak i Kościół powołany jest do wejścia na tę samą drogę, by 
udzielać ludziom owoców zbawienia". 

854 Kościół wypełniając swoje posłanie, "kroczy razem z całą ludzkością i doświadcza tego 
samego losu ziemskiego co świat, istniejąc w nim jako zaczyn i niejako dusza społeczności 
ludzkiej, która ma się w Chrystusie odnowić i przemienić w rodzinę Bożą", Zadanie misyjne 
wymaga zatem cierpliwości. Zaczyna się od głoszenia Ewangelii ludom i grupom, które 
jeszcze nie wierzą w Chrystusa; jest kontynuowane przez zakładanie wspólnot 
chrześcijańskich, aby stawały się "znakami obecności Bożej w świecie", oraz przez 
zakładanie Kościołów lokalnych; rozwija proces inkulturacji, aby wcielać Ewangelię w 
kultury narodów. nie ominą go także niepowodzenia. "Jeśli chodzi o poszczególnych ludzi, 
grupy ludzkie i narody, Kościół podchodzi do nich i przenika ich tylko stopniowo, 
wprowadzając ich w ten sposób w katolicką pełnię"  

855 Posłanie Kościoła wymaga wysiłku na rzecz jedności chrześcijan. Istotnie, "rozbicie 
między chrześcijanami jest jednak dla Kościoła zaporą na drodze do urzeczywistnienia 
właściwej mu pełni katolickości w tych dzieciach, które przez chrzest wprawdzie do niego 
przynależą, ale odłączyły się od pełnej wspólnoty z nim. Owszem, nawet samemu Kościołowi 
utrudnia to w konkretnym życiu uwypuklenie pełni katolickości pod każdym względem". 

856 Działalność misyjna wymaga pełnego szacunku dialogu z tymi, którzy jeszcze nie 839 
przyjmują Ewangelii. Wierzący mogą wyciągnąć dla siebie korzyść z tego dialogu, ucząc się 
lepiej poznawać "cokolwiek... z prawdy i łaski znajdowało się już u narodów, dzięki jakby 
ukrytej obecności Boga". Jeśli głoszą oni Dobrą Nowinę tym, którzy 843 jej nie znają, to chcą 
przez to umocnić, uzupełnić i pogłębić prawdę i dobro, jakich Bóg udzielił ludziom i 
narodom, a także oczyścić ich z błędu i zła "na chwałę Bożą, na zawstydzenie szatana i dla 
szczęścia człowieka . 

 



886 "Poszczególni biskupi są widzialnym źródłem i fundamentem jedności w swoich 
Kościołach partykularnych". Jako tacy "sprawują swoje rządy pasterskie, każdy nad 
powierzoną sobie cząstką Ludu Bożego" , wspomagani przez prezbiterów i diakonów. Każdy 
biskup jednak, jako członek Kolegium Biskupiego, podziela troskę o wszystkie Kościoły , 
przede wszystkim "dobrze zarządzając własnym Kościołem jako cząstką Kościoła 
powszechnego", przyczyniając się w ten sposób "do dobra całego Ciała Mistycznego, które 
jest także Ciałem Kościołów". Troska ta będzie obejmować szczególnie ubogich  
prześladowanych za wiarę, a także misjonarzy, którzy pracują na całej ziemi. 

927 Wszyscy zakonnicy, podlegający lub nie podlegający władzy ordynariusza, należą do 
współpracowników biskupa diecezjalnego w jego misji pasterskiej. Zakładanie i misyjne 
rozszerzanie się Kościoła domagają się obecności życia zakonnego w jego różnych formach 
od samych początków ewangelizacji. "Historia odnotowuje wielkie zasługi rodzin zakonnych 
w krzewieniu wiary i formowaniu nowych Kościołów od starożytnych instytucji 
monastycznych przez zakony średniowieczne aż po współczesne zgromadzenia" 

931 Człowiek oddany umiłowanemu nade wszystko Bogu, ofiarowany Mu już przez chrzest, 
poświęca się w ten sposób głębiej służbie Bożej i oddaje się dla dobra Kościoła. Przez stan 
konsekracji Bogu Kościół objawia Chrystusa i pokazuje, w jak przedziwny sposób działa w 
nim Duch Święty. Zadaniem składających profesję rad ewangelicznych jest przede wszystkim 
życie swoją konsekracją. Ponieważ jednak "na mocy samej konsekracji poświęcają się na 
służbę Kościołowi, powinni w sposób właściwy ich instytutowi mieć szczególny udział w 
działalności misyjnej" 

1270 Ochrzczeni, "odrodzeni (przez chrzest) jako synowie Boży, zobowiązani są do 
wyznawania przed ludźmi wiary, którą otrzymali od Boga za pośrednictwem Kościoła" 64 , i 
uczestniczenia w apostolskiej i misyjnej działalności Ludu Bożego 

1438 Okresy i dni pokuty w ciągu roku liturgicznego (Okres Wielkiego Postu, każdy piątek 
jako wspomnienie śmierci Pana) są w Kościele specjalnym czasem praktyki pokutnej 26 . 
Okresy te są szczególnie odpowiednie dla ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek 
o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego 
dzielenia się z innymi (dzieła charytatywne i misyjne). 

2044 Wierność ochrzczonych jest podstawowym warunkiem głoszenia Ewangelii i misji 
Kościoła w świecie. Orędzie zbawienia powinno być potwierdzane świadectwem życia 
chrześcijan w celu ukazania ludziom mocy jego prawdy i oddziaływania. "Sam przykład 
chrześcijańskiego życia i dobre uczynki spełniane w duchu nadprzyrodzonym mają już siłę 
pociągania ludzi do wiary i do Boga" 

2205 Rodzina chrześcijańska jest komunią osób, znakiem i obrazem komunii Ojca i Syna w 
Duchu Świętym. Jej działanie w dziedzinie prokreacji i wychowania jest odbiciem 
stwórczego dzieła Ojca. Jest ona wezwana do uczestnictwa w modlitwie i ofierze Chrystusa. 
Codzienna modlitwa i czytanie słowa Bożego umacniają w niej miłość. Rodzina 
chrześcijańska jest powołana do ewangelizacji i misji.  

 

 



 


