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KS. MIECZYŁAW ŁASZCZYK

PASTORALNE ASPEKTY  
URZECZYW ISTNIANIA SIĘ KOŚCIOŁA-MISJI

Stwierdzenie, że Kościół jest Misją -  tak jak Misterium, Sakramentem, Wspól
notą, Służbą, Ludem Bożym, Ciałem Chrystusa, Osobą -  oznacza przyjęcie w kon
struowaniu teologicznej koncepcji pewnej zasady wiodącej i porządkującej 
wszystkie aspekty rzeczywistości Kościoła. Zakłada to zarazem styczność, wzajem
ne przenikanie, a nawet identyczność we fragmentach wielu ujęć eklezjologicznych.

W teologii pastoralnej, w której określa się zasady urzeczywistniania się Ko
ścioła, aspekt misyjny odgrywa istotną rolę. Z samego bowiem wnętrza Tajemni
cy, Kościół wychodzi na zewnątrz do ludzi i w nich staje się konkretną 
rzeczywistością.

Teologię Kościoła-Misji wyprowadza się z posłannictwa Trzech Osób Bo
skich. To zakorzenienie w Trójcy Świętej rozpocznie nasze rozważania (1), któ
re następnie zmierzać będą do ukazania istotnej cechy Kościoła-Misji: charakteru 
eschatologicznego wyrażającego się w powszechnej pielgrzymce Kościoła ku 
wiecznemu przeznaczeniu tzn. ku eschatologicznej jedności i powszechnemu 
zbawieniu. W tym zawiera się pojęcie uniwersalności i katolickości Kościoła (2). 
Wreszcie ukazane zostaną cele i istotne przejawy działalności Kościoła, który 
z natury jest misyjny, takie jak: dialog, służba, świadectwo słowa i życia, modli
twa i liturgia, ekumenizm. Innymi słowy chodzi tu o ukazanie istoty praktyki 
duszpasterskiej Kościoła (3). Tak naszkicowane zagadnienia można określić ko
lejno jako trynitarny, eschatologiczny i komunijny aspekt eklezjologii misji.

1. Trynitarny aspekt teologii Kościoła-Misji
W poszukiwaniu adekwatnego obrazu Kościoła teologowie zawsze kierowa

li się w stronę Trójcy Świętej, słusznie widząc w wewnętrznej tajemnicy Boga 
-  źródło, kształt i spełnienie Kościoła. Nowe oblicze Boga objawione w Nowym 
Testamencie spowodowało także zmianę obrazu Ludu Bożego, który odtąd wy
jaśnia się i pojmuje w głębi misterium Trójcy Świętej. Kościół rozwijający się 
w świecie wiąże się z wewnętrznym życiem Boga, a zwłaszcza z posłaniem 
Drugiej i Trzeciej Osoby Trójcy Świętej.

Teologia „misji Boskich” wywodzi się już od św. Augustyna, następnie roz
wija się wśród scholastyków XIII w. (Aleksander z Hales, św. Bonawentura,
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św. Albert Wielki, św. Tomasz), a współcześnie wydała obfity owoc w postaci 
traktatów eklezjologii misyjnej, ściśle wiążącej teologię Kościoła z pochodzeniami 
wewnątrztrynitarnymi i posłannictwem Osób Boskich wzglądem ludzi.1 Odnosi 
się to szczególnie do przyjęcia Słowa w Ciele (tajemnica Wcielenia) i zesłania 
Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy.

Zgodnie z nauczaniem Kościoła, Ojciec nie pochodzi od żadnej innej osoby 
i nie jest „posłany”. Syn i Duch Święty są „posłani”, a posłanie to dokonuje się 
w czasie i dotyczy człowieka; przez to więc rodzi się Kościół (por. DM 2). Zatem 
teologia misji Boskich zakłada istnienie Kościoła. Można także stwierdzić, że 
wszystko, co Kościół pielgrzymujący na ziemi czyni i czym jest, jest misyjne.

Absolutnym początkiem Kościoła jako Misji jest Osoba Ojca. Zamysł miło
ści (agape) Ojca udzielenia się swemu stworzeniu, co urzeczywistnia się przez 
posłanie Syna i Ducha i ma początek w ich pochodzeniach wewnątrz Trójcy 
Świętej, sprawia, że Kościół jest misyjny od swego początku i ze swej natury. 
Ze źródła miłości, która jest w Ojcu, dającemu pochodzenie innym Osobom, 
wypływa zamysł i plan zbawienia, a więc początek Kościoła. Misyjny byt Ko
ścioła wypływa z posłania Syna i Ducha Świętego według zamysłu Boga Ojca 
(por. DM 2). W tym zamyśle Boga udzielania lub przekazywania życia -  na wzór 
Trójcy Świętej -  stworzeniu widać zamiar utworzenia Ludu Bożego, dalej dzie
lącego się otrzymanym darem. Boskim planem zbawienia staje się Kościół mi
syjny z samej konieczności swego istnienia.

Element chrystologiczny teologii Kościoła-Misji wypływa z posłannictwa 
Syna. Jako posłany przez Ojca stał się obecny, zaistniał w nowy sposób -  przez 
Wcielenie. Przyjął naturę tych, do których został posłany, aby ich zbawić, stał 
się jednym z nich, utożsamił się z najbiedniejszymi, „wyniszczył samego siebie” 
(Flp 2,7). Misja Chrystusa jest czymś innym i czymś więcej niż misja wysłanni
ka i proroka; jest to wcielenie, przyjęcie człowieczeństwa wraz ze wszystkimi 
ograniczeniami i ułomnościami natury ludzkiej.2 Jest to misja powszechna obej
mująca całą ludzkość w przestrzeni i w czasie. Misja ta ma podstawą w wiecz
nym rodzeniu Syna w łonie Ojca i wywodzi się ze zbawczego zamysłu i planu 
Bożego, których celem jest zgromadzić w jednym Ciele Chrystusa Boży Lud.

Kościół kontynuuje to posłannictwo, analogicznie odtwarzając wieczne posłan
nictwo Jezusa Chrystusa. Człowiek wchodzący do Kościoła jest wszczepiony w 
Ciało Chrystusa przez wiarę i chrzest i także jest posłany. Natura tego Ciała odtwa
rza także zamysł misyjny Boga. Jest to Ciało nastawione na udzielanie i przekazy
wanie Bożej miłości-agape i Bożego życia. Taką drogą rozszerza się i rośnie.

Kościoł czerpie swoje życie z wcielenia i ze zbawczej śmierci Chrystusa. 
U podstaw zawarta jest w tajemniczym dekrecie wiecznej miłości Ojca, która ob
jawiła się nam w dobroci i miłości Zbawiciela względem ludzi (por. Tt 3, 4). Ko
ściół przez głoszenie tajemnicy Chrystusa wspomina Jego wcielenie i zbawienie, 
a także urzeczywistnia je sakramentalnie w liturgii. Liturgia gromadzi rozproszone 
dzieci Boże mocą pojednania dokonanego przez Chrystusa i w Chrystusie. Ale li
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turgia także posyła tych, którzy w niej uczestniczą, do całego świata, by zrealizo
wać nadzieję powszechnego zbawienia. Liturgia pozwala zrozumieć charakter tego 
posłannictwa. Na mocy udziału we wspólnocie odnowionego Ludu Bożego każdy 
staje się uczestnikiem w potrójnej misji Chrystusa: prorockiej, kapłańskiej i królew
skiej. Ta potrójna misja Chrystusa jest fundamentem Kościoła urzeczywistniającego 
się wśród wierzących dziś i budującego się w przyszłość.3

Posłannictwo Kościoła całkowicie wiąże się z posłannictwem Chrystusa, ale 
zakłada od samego początku posłannictwo Ducha Świętego. Jest On zasadą udzie
lania się Boga stworzeniu. Całe wypełnienie posłannictwa Chrystusa od zwiastowa
nia Maryi Pannie, poprzez konsekrację na posługę podczas chrztu, publiczną 
działalność i to, czego dokonał na krzyżu i po zmartwychwstaniu, wraz z tym 
wszystkim, co dokonuje się w Kościele (słowo, sakrament i miłość) dla zgromadze
nia ludu Bożego, dokonuje się mocą Ducha Świętego. Duch Święty w życiu Chry
stusa, w działalności Apostołów i Kościoła -  jest tym samym Duchem.4

Ten sam Duch Chrystusa, który jest Duchem misyjnym w Kościele, zostaje 
udzielony chrześcijaninowi w sakramentach chrztu i bierzmowania. Ma to miej
sce w wyciśnięciu szczególnego charakteru, niezatartego znaku sakramentalne
go, przez który następuje „upodobnienie” i organiczna łączność z Chrystusem. 
Przez „namaszczenie Duchem Świętym” ludzkość w Bogu-Człowieku staje się 
pomazańcem Boga, czyli Chrystusem.5 Duch Święty budzi w duszach to samo 
poczucie posłannictwa, którym prowadził Chrystusa. Tak więc pomiędzy teolo
gią Kościoła-Misji a Duchem Świętym zachodzą ścisłe powiązania. Szczególnie 
ujawniło się to w dniu Pięćdziesiątnicy. Kościół ukazał się wówczas jako „po
słany”, czyli misyjny i zaczął szerzyć Ewangelię, począwszy od Jerozolimy 
(por. Łk 24, 47; Dz 1, 8). A dalej Duch Święty towarzyszy Kościołowi i współ
pracuje w jego apostolstwie udzielając swoich darów: miłości, prawdy, mądro
ści, jedności, pokoju, radości i czyniąc ze wspólnoty Kościoła wspólnotę misyjną.

2. Eschatologiczny aspekt teologii Kościoła-Misji
W Kościele Bóg wychodzi na spotkanie pragnieniu odkupienia, aż do chwili 

Paruzji, która będzie wiekuistym powrotem do Królestwa Ojca. Na świecie wpraw
dzie urzeczywistnia się Królestwo Chrystusa, ale ostatecznie Królestwo to nie jest 
z tego świata (por. J 18, 36). Kościół na ziemi jest pielgrzymką całej ludzkości ku 
jej wiecznemu przeznaczeniu -  ku Kościołowi w niebie, Bożemu Królestwu. Wy
nika z tego wyraźnie eschatologiczny charakter Królestwa Bożego, a Kościół tym 
samym staje się wolnym wobec świata, ponieważ nie jest związany z żadną prze
mijającą formą i doczesną instytucją, może zwracać się do wszystkich ludzi, wszyst
kich kultur i religii.6 Misja Kościoła jest zatem uniwersalistyczna w perspektywie 
przestrzennej i czasowej. Widać to w nakazie misyjnym Chrystusa i w życiu pier
wotnego Kościoła (Mt 28, 18-19; Rz 15, 7-13; 15 i 24).

Chrystus skupia w sobie historię ludzi i prowadzi ją dalej, poza czas. We 
wszechogarniającym i nadającym ostateczny sens wszystkiemu akcie śmierci
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krzyżowej przekracza On przestrzeń i czas, gdyż zmartwychwstanie przezwycię
ża wszystko. Odkupienie jest uniwersalne i ostateczne. Taki charakter posłannic
twa Kościoła wynika z jego eschatologicznej powszechności. W Chrystusie 
Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia, który wyraża i spełnia tajem
nicę Bożej miłości do człowieka (por. KDK 1, 4, 45). Jest zalążkiem i począt
kiem Królestwa Bożego na ziemi (por. KK 1, 5).7 Widzimy tutaj, jak pojęcia 
„katolicki”, czyli „powszechny” i „eschatologiczny” wzajemnie się przenikają. 
Właśnie ten eschatologiczny i zarazem powszechny charakter działalności misyjnej 
Kościoła wyjaśniają także inne dwa aspekty:8

A) Czas Kościoła jest czasem między pierwszym i drugim przyjściem Chry
stusa, między Wielkanocą i Paruzją. Kościół chce zgromadzić lud i przygotować 
go na spotkanie z Panem, w chwili powrotu. Misje Kościoła usytuowują się 
w adwencie i wymagają radykalnej postawy na wzór św. Jana Chrzciciela. Wy
magają powszechnego oczyszczenia, metanoi i bezkompromisowej postawy wal
ki z szatanem o zwycięstwo Królestwa Bożego (por. DM 8, 9).

B) W osiągnięciu przez Kościół pełni (idea pleromy) i katolickości chodzi
0 poddanie Chrystusowi jako Głowie tego wszystkiego, co przyszedł zbawić. 
W Konstytucji Lumen gentium znajdujemy ideę Chrystusa jako dziedzica wszyst
kich rzeczy oraz ideę „poddania” całej ludzkości pod Jego zwierzchnictwo 
(por. KK 13).

Powszechność w odniesieniu do misyjnego wnętrza Kościoła wyraża się 
ponadto w pluralizmie. Można mówić o trzech aspektach tego pluralizmu: wie
lości narodów, wielości stanów i stopni hierarchicznych oraz wielości „Kościo
łów”. Wielość ta, bynajmniej, nie rozbija jedności organizmu kościelnego, lecz 
„jest wewnętrzną rzeczywistością, gdzie jeden żyje z drugiego i dla drugiego; 
jest konfluencją eklezjologiczną, w której immanencja trynitarna znajduje swój 
kościelny wyraz”.9 Innymi słowy, wszyscy i każdy z osobna wnosi do Kościoła 
powszechnego swój dar, którym służy innym. W ten sposób wypełnia się stop
niowo eschatologiczny obraz Kościoła przyszłości.

Zarys powszechności posiada liczne następstwa dla życia Kościoła. Przede 
wszystkim istnieje odpowiedzialność Kościołów partykularnych wzajemnie za 
siebie (por. KK 23; DB 6; DK 10; DFK 2, 5). Następnie Kościół ma obowią
zek dialogu i współpracy z innymi religiami, partycypującymi w jakimś stop
niu w tym samym wezwaniu Bożym. W myśl stwierdzenia Soboru: „do tej 
katolickiej jedności Ludu Bożego, która jest znakiem przyszłego pokoju po
wszechnego i do niego się przyczynia, powołani są wszyscy ludzie” (KK 13). 
Wreszcie Kościół ukierunkowany jest w swej misji na cały świat i kosmos, 
dążąc do pozytywnego przekształcania całego stworzenia i przygotowywania 
go do wiecznej liturgii -  adoracji Boga. Eschatologiczny wymiar teologii Ko- 
ścioła-Misji pozwala ujrzeć uniwersalizm i powszechność Kościoła w jego naj
głębszych podstawach intratrynitarnych, zarówno w punkcie wyjścia jak
1 ostatecznym punkcie spełnienia się Kościoła.
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3. Komunijny aspekt teologii Kościoła-Misji
Wymiar ten wydaje się być najbardziej właściwy „ad intra” Kościołowi pojmo

wanemu jako Misja, wprost powiązany z różnymi formami działalności duszpaster
skiej, a zwłaszcza z urzeczywistnianiem się Kościoła w konkretnych wspólnotach 
i zrzeszeniach. Wiąże się bowiem z eklezjologią komunii i w istocie wyjaśnia, na 
czym polega misyjna natura kościelnej wspólnoty. Ponadto, jak już stwierdzono, 
misje w samych swych podstawach są związane z najgłębszą istotą Kościoła i jego 
zbawczym posłannictwem. Chodzi tu o byt Kościoła i jego wzrost zewnętrzny, licz
bowy oraz wewnętrzny, jakościowy. Kościół musi wzrastać i dawać dowód swej siły 
żywotnej jako organizm żywy, bez tego ginie (ChL 32).10

Misja powszechna Kościoła jest wyrazem jego wewnętrznej dynamiczności 
i żywotności, pochodzącej u źródła z dynamizmu miłości trynitarnej. Następnie 
czerpie ona swoje życie w swej naturze i istnieniu z wcielenia i ze zbawczej 
śmierci Chrystusa. Misyjny nakaz jest następstwem zbawczej woli Boga, który 
umiłował świat miłością wieczną i objawił się w Jezusie Chrystusie jako pokor
nym Słudze i Zbawicielu. Istotą więc jego posłannictwa jest pojednanie rozdar
tych grzechem ludzi z Bogiem i między sobą. Temu celowi służy powołanie 
wspólnoty uczniów i zesłanie Ducha Świętego. Bóg, który w sobie jest jedyny, 
stworzył człowieka i chciał, żeby ludzkość była jednością. Rozbicie i brak jed
ności sprzeciwia się woli Boga, a dramat historii człowieka rodzi się z rozbicia. 
Stąd wydaje się, że ruch zjednoczenia leżący u początków dziejów zbawienia to 
miejsce z natury przysługujące misji Kościoła, a jedność ukazuje się jako ko
nieczność samej Misji, która chce, aby wszyscy ochrzczeni szli na świat zjedno
czeni i dawali świadectwo tej jedności (J 17, 21)." Kościół jest więc z racji swej 
natury komunią (koinonią). Kościół służy powszechnej jedności, bo sam party
cypuje w jedności Boga. Jego istotnym znamieniem jest jedność, co oznacza 
zarazem jedyność i niepodzielność.12

Pozostaje problemem charakter tej jedności, która może być rozważana 
w aspekcie wewnętrznych więzi eklezjalnych i w płaszczyźnie widzialnej jedno
ści. Na pewno problemu nie można sprowadzić tylko do różnicy aspektowej, me
todycznej -  ponieważ chodzi o jedną i tę samą rzeczywistość, jaką jest Kościół, 
ale należy widzieć w tym, co jest istotą i wewnętrzną strukturą, jaką należy za
chować hierarchię, priorytety i zależności. Wydaje się, że jest to ważne, by 
w ogóle kompetentnie mówić o urzeczywistnianiu się Kościoła, który przecież 
ma być sakramentem jedności dla całego rodzaju ludzkiego (KK 9, 42). Najogól
niej można by tę jedność określić jako jedność władzy, doktryny i kultu. Wiado
mo jednak, że w tych sprawach istnieje duża różnorodność. Powstają więc pytania: 
Do jakich granic pluralizm w Kościele może być posunięty, by nie niszczył istot
nej jedności? Jaki Kościół jest prawdziwym Kościołem Chrystusowym? Czy utoż
samia się on z Kościołem katolickim, czy z jakimś innym? Problemy te i pytania 
zostały tu postawione, bowiem wiążą się z pojęciem jedności Kościoła. Jednak
że próba odpowiedzi na nie wymagałaby odrębnego opracowania.
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Kolejnym zagadnieniem jest misyjna natura Kościoła jako wspólnoty. Jeśli 
można mówić o misjach w znaczeniu posłannictwa, czy posłania będącego ele
mentem wewnętrznego życia Kościoła, to również trzeba powiedzieć o szczegól
nych uwarunkowaniach w wypełnianiu tej misji. Dotyczą one sytuacji grup 
ludzkich, wśród których misja jest prowadzona oraz sposobów i metod działa
nia, jakie Kościół podejmuje.13 Jednak niezależnie od tych zróżnicowań istnieje 
coś, co jest istotne i co będzie zawsze sprawiać, iż misje nigdy i nigdzie się nie 
skończą. Chodzi tu o istotny cel misji Kościoła, jakim jest urzeczywistnianie 
wspólnoty z Bogiem i między ludźmi.

W soborowym dekrecie misje są określane jako „specjalne przedsięwzięcia, 
które wysłani przez Kościół głosiciele Ewangelii, idąc na cały świat, podejmują 
celem wykonania zadań głoszenia Ewangelii i zakładania Kościoła wśród narodów 
lub grup społecznych jeszcze nie wierzących w Chrystusa” (DM 3). W historii 
doktryny misyjnej podkreślano element nawrócenia jako najważniejszy. Obecnie 
uważa się, że zakorzenienie Kościoła i utworzenie miejscowego Kościoła partyku
larnego to cel specyficzny działalności misyjnej.14 Przy czym ostateczną racją dla 
tak określonego celu jest zamysł i plan Boży zgromadzenia ludzi w jeden lud Boży, 
w jedno Ciało Chrystusa, w jedną świątynię Ducha Świętego i udzielanie się Boga 
człowiekowi. Ponadto uczestnictwo (biblijne pojęcie koinonii) w Boskiej Agape 
uzasadnia misje, które zmierzają do budowania przez miłość wspólnoty osób, któ
ra z samej natury dąży do wzrostu i rozwoju, a więc zakorzenienia Kościoła i utwo
rzenia wspólnoty Kościoła partykularnego.15 Soborowe pojęcie Kościoła 
partykularnego pozwala to lepiej zrozumieć. W Lumen gentium czytamy: „Ten 
Kościół Chrystusa jest prawdziwie obecny we wszystkich prawowitych miejsco
wych wspólnotach wiernych, które trwają przy swoich pasterzach -  same również 
nazywane są w Nowym Testamencie Kościołami” (KK 26). Wspólnota wszystkich 
Kościołów partykularnych tworzy katolickość Kościoła powszechnego. Zatem 
wymiar partykularny niesie ze sobą wielość i rozmaitość.16 Wymiar ten wraz 
z wymiarem uniwersalnym specyfikują charakter jedności Kościoła.17

Celem misji nie jest utworzenie wspólnoty dla niej samej, Kościoła dla 
Kościoła. Zjawsko to byłoby swoistym eklezjocentryzmem. Cel misji polega na 
tym, aby w jednym Kościele młode Kościoły uzyskały pełnię rozwoju, tzn. „do
póki same nie zaczną prowadzić dalej dzieła ewangelizacji” (KK 17). Droga 
prowadzi więc od ewangelizacji do ewangelizacji (od misji do misji). Charak
terystyczne jest, że u źródeł kościelnej wspólnoty jest także Kościół urzeczy
wistniony w jakiejś konkretnej wspólnocie, która podejmuje działalność misyjną. 
A zatem źródłem i celem misji jest wspólnota. Także cały proces powstawania 
wspólnoty uwarunkowany jest istnieniem innej wspólnoty eklezjalnej i bierze 
początek z jej wewnętrznego życia i dynamiki. Proces ten zawiera zarówno ele
ment chrystologiczny, jak i pneumatologiczny. Dodać tylko należy, że ten we
wnętrzny dynamizm i pęd do wzrostu jest właśnie Misją. Stąd wynika misyjna 
natura wspólnoty Kościoła, a Misja i Kościół -  jak mówią niektórzy teologo
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wie -  są wzajemnie zamienne.18 Potwierdza to także Jan Paweł II: „Komunia 
i misja są ze sobą głęboko związane, przenikają się i nawzajem implikują tak 
dalece, że komunia jest równocześnie źródłem i owocem misji: komunia jest 
misyjna, misja zaś służy komunii” (ChL 32). Inaczej mówiąc: Kościół jest 
Komunią misyjną.19

Ponadto trzeba zaznaczyć istotną rolę Ducha Świętego w działalności mi
syjnej Kościoła. Oprócz tego, że jest On zasadą zespolenia i jedności (KK 13), 
to ponadto jest głównym motorem i sprawcą całej akcji misyjnej. Gdy patrzy
my na misję Kościoła od strony metody trzeba powiedzieć, że chrystianizm jest 
najbardziej obecny w świecie przez uczynną miłość bliźniego, czyli służbę, 
dialog ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, przepowiadanie Prawdy, modlitwę 
i łamanie chleba. Tymi metodami Kościół przekazuje swoją wspólność zarów
no w wymiarze wertykalnym jak i horyzontalnym. Duch Święty jest sprawcą 
tego wszystkiego i pobudza Kościół do większej dynamiki. On jest też tym, 
który pozwala przyjąć i rozumieć posłannictwo Kościoła (por. Dz 1, 8; 2, 
1-48; 4, 8; 1P 1, 12). W szczególności jednak udziela Duch Święty agape -  
nadprzyrodzonej miłości, bez której nie można sobie wyobrazić ani żadnej misji, 
ani samego Kościoła.

Na zakończenie warto zauważyć, że misje przyczyniły się w sposób istotny 
do powstania i rozwoju ruchu ekumenicznego. K. Rahner wyraził trafną myśl, 
że w obliczu wielkich zadań w skali światowej chrześcijaństwo nie może pozwolić 
sobie na to, by być w rozdzieleniu.20 Do skuteczności głoszonego orędzia o jed
nym Panu potrzeba świadectwa jedności i stąd należałoby pytać o jeden Kościół. 
Pytanie to dotyczy także problemu tożsamości Kościoła Chrystusowego na zie
mi, który nie może proponować światu misji pojednania i jednocześnie sam nie 
żyć jednością. Wtedy, po prostu, jest niewiarygodny. Prowadzi to do wewnętrz
nej sprzeczności, utraty tożsamości i znaczenia w świecie.21 Dla osiągnięcia jed
ności i dla przekonywającego świadectwa potrzeba na obecne czasy postawy 
dialogu, służby i wzajemnego szacunku do inności. Taki charakter misji Kościo
ła kryje się w Ewangelii i posiada swój typ i model w postępowaniu samego 
Chrystusa (EN 65).

PRZYPISY
1 Por. Y.M. Congar, Zasady doktrynalne, w: Misje po Soborze Watykańskim II, Płock 1981, 

s. 88-89.
2 Por. tamże, s. 92.
3 Por. J. Dyduch, Kim jest wierny świecki?, „Aten. Kapl.” 114(1990) s. 373-375.
4 Por. Komentarz, w: Misje po Soborze..., dz. cyt., s. 342.
5 Por. tamże, s. 341-343.
6 Por. J. Ratzinger, Misje w świetle innych tekstów soborowych, w: Misje po Soborze..., 

dz. cyt., s. 52.
7 Por. E. Schillebeeckx, The mission o f the Church, London 1973, s. 44-45.

158



8 Por. Y.M. Congar, Zasady doktrynalne, art. cyt., s. 112-113.
9 J. Ratzinger, Misje w świetle innych tekstów soborowych, art. cyt., s.53.
10 Z powyższych przesłanek wyrosły ruchy ewangelizacyjne o charakterze interkonfesyjnym. 

Na ten temat powstała praca doktorska w ATK: S. Demska, Międzywyznaniowe ruchy ewangeliza
cyjne w świetle wskazań II Soboru Watykańskiego, Warszawa 1988 (msps w Bibl. ATK).

11 Por. Y.M. Congar, Zasady doktrynalne, art. cyt., s. 105-107.
12 Por. S.C. Bartnik, Kościół Jezusa Chrystusa, Wrocław 1982, s. 274-277.
13 Por. Y.M. Congar, Zasady doktrynalne, art. cyt., s. 97-98.
14 Por. tamże, s. 98-105.
15 Por. tamże, s. 109-110.
16 Zob. B. Forte, La chiesa -  icona della Trinita. Breve ecclesiologia, Brescia 1984.
17 Por. S. Napierała, Pojęcie Kościoła partykularnego w dokumentach Soboru Watykańskiego 

II, Poznań 1985, s. 19-26.
18 Por. Komentarz, art. cyt., s. 304-305.
19 Por. A. Zuberbier, Współodpowiedzialność świeckich w zbawczym posłannictwie Komunii- 

Kościola, „Aten. Kapł.” 114(1990), s. 390-391.
20 Por. K. Rahner, Zur Oekumenischen Theologie der Zukunft, w: Schriften zur Theologie, 

t.10, Zurich 1972, s. 503-519.
21 Por. P. Bratti, Aktualne wyzwania ewangelizacji, „Communio” 2(1982), nr 6/12, s. 13-17.


