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Jednym z najistotniejszych tematów teologicznych, który podjął w swoim nauczaniu 

Papież Benedykt XVI (Joseph Ratzinger)1, był niewątpliwie Kościół. Sens istnienia Kościoła i 

jego najważniejsze zadanie Papież widział w służbie Bogu. Określał to jako misję, wobec 

której wszystko zdaje się nabierać drugorzędnego znaczenia. 

Papież uważał, że o przyszłości Kościoła zadecyduje liturgia2. Los Kościoła i wiary 

chrześcijańskiej jest z tym bezpośrednio związany. Albowiem wiara chrześcijańska nie jest 

jakąś ideologią, lecz osobistą relacją z Bogiem w Trójcy, Bogiem, który stał się człowiekiem 

w Jezusie Chrystusie i pozostaje obecny w Duchu Świętym. Natomiast liturgia jest 

sakramentalnym udziałem, widzialnym i konkretnym, w życiu Boga w Trójcy. Liturgia to nie 

tylko jakaś gra, teatr, autoekspresja odczuć, serca, idei, wymiaru społecznego. Liturgia 

katolicka to rzeczywisty i konkretny wyraz relacji, w której sam Bóg chce dzielić swoje życie 

z nami3. 

Papież Benedykt XVI należał do największych promotorów interpretacji Kościoła jako 

komunii. Słowo communio właściwie opisuje istotę Kościoła. W swej refleksji Benedykt XVI 

wiele uwagi poświęcał właściwemu rozumieniu samego pojęcia communio, które jego 

zdaniem może oznaczać zarówno „Eucharystię”, jak i „Kościół” 4. Istotne wnioski 

wyprowadzał z analizy rozumienia terminu koinonia w świecie greckim, z jego użycia w 

tekstach św. Łukasza (Łk 5,10; Dz 2,42) i św. Pawła (Ga 2,9n) oraz z analizy stosowania jego 

hebrajskiego odpowiednika chaburah w judaizmie międzytestamentalnym. Zdaniem Papieża 

rozmaite płaszczyzny biblijnej communio christiana ostatecznie sprowadzają się do jednej i 

tej samej, a mianowicie do wspólnoty z Chrystusem, który przez swą śmierć daje nam udział 

w swoim życiu5. Eklezjologia communio skupia się wokół trzech zasad pierwszeństwa: 

Najpierw pierwszeństwa komunii z Bogiem, która jest jednocześnie źródłem i warunkiem 

komunii między ludźmi. Następnie pierwszeństwa Boskiej dynamiki obdarowywania Duchem 

Świętym i Jego darami przed dynamiką przyjmowania Bożych darów, która jest możliwa 

tylko w Duchu Świętym. I trzecia zasada pierwszeństwa Kościoła powszechnego nad 

Kościołami lokalnymi6.  

                                                 
1 Joseph Ratzinger należał do grona najbliższych współpracowników Jana Pawła II. Odpowiedzialny za czystość 
wiary katolickiej bywał nazywany „pancernym kardynałem”. Kardynał Joseph Ratzinger 19 kwietnia 2005 roku. 
został 264. następcą św. Piotra i przybrał imię Benedykt XVI. Pierwszy papież wybrany w XXI wieku i 
pierwszy biskup rzymski od XV wieku, który dobrowolnie ustąpił z urzędu papieża 28 lutego 2013 roku. 
2 Papież Benedykt XVI i Liturgia, Nowy Ruch Liturgiczny (Cz. 1), w: http://www.nowyruchliturgiczny.pl/2009/ 
05/papiez-benedykt-xvi-i-liturgia-cz-1.html 
3 P. Kobiałka, Eklezjologia Josepha Ratzingera, Teologiczne Studia Siedleckie, 6 (2009), 147. 
4 J. Ratzinger, Communio. Eucharystia - wspólnota - posłanie, w: tenże, Pielgrzymująca wspólnota wiary. 
Kościół jako komunia, red. S.O. Horn, Kraków 2003, 56-74. 
5 Tamże, 62. 
6 A. Czaja, Benedykta XVI wizja Kościoła jako komunii, w: Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, 13 (2008), 49. 
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U źródła urzeczywistniania się kościelnej komunii jest udział człowieka w życiu 

Bożym, którego możliwością jest otwarta na każdego bosko-ludzka komunia, doskonale 

zrealizowana w Chrystusie. Poprzez trwanie w Chrystusie dokonuje się nasza więź z Bogiem 

i więź między ludźmi7. Papież wyjaśniał: „Wspólnota z Bogiem powstaje za pośrednictwem 

wspólnoty Boga z ludźmi, którą reprezentuje Chrystus w samej swej osobie. Spotkanie z 

Chrystusem tworzy wspólnotę z nim samym, a przez to również z Ojcem w Duchu Świętym; 

w tej wspólnocie jednoczą się ludzie wzajemnie ze sobą” 8. 

Papież Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est wskazał, że Bóg jest Miłością i 

jest to najważniejsza prawda w chrześcijaństwie. Nauczał, że Caritas jest przejawem miłości 

trynitarnej i zadaniem Kościoła. Bóg utożsamia się z człowiekiem, miłość Boga i człowieka 

łączy się w jedno, w każdym człowieku odkrywamy Jezusa, a w Nim – spotykamy Boga. Sta-

je się to podstawą caritas – dzieła miłości dokonywanego przez Kościół jako wspólnotę 

miłości. Caritas należy do natury Kościoła, jest niezbywalnym wyrazem jego istoty. Kościół 

jest rzeczywistością, w której „pulsuje dynamizm miłości wzbudzanej przez Ducha 

Chrystusa. (…) Kto kocha Chrystusa, kocha Kościół i pragnie, aby Kościół coraz bardziej był 

wyrazem i narzędziem miłości, która od Niego emanuje”9. 

Benedykt XVI rozumiał miłość w znaczeniu wewnętrznego ruchu Boga, w którym 

powinni uczestniczyć ludzie. Bóg napełnia ich miłością, a oni mają ją przekazywać innym. 

Pomiędzy miłością Boga i miłością bliźniego musi być jedność. Bóg przychodzi do człowieka 

z miłością, a więc ze strony człowieka miłość powinna być odpowiedzią na ten dar miłości. 

Natomiast miłość między mężczyzną a kobietą Papież określał jako wzór miłości w całym 

znaczeniu tego słowa. Człowiek staje się drogą Kościoła. Monoteistycznemu Bogu 

odpowiada małżeństwo monogamiczne. Dążenie, które kieruje człowieka do drugiej osoby 

jest Boże, jeśli jest miłością definitywną i wyłączną. To Bóg jest miarą ludzkiej miłości. 

Wzorcowym przykładem Boskiej miłości i jej konkretyzacją jest Jezus Chrystus, który 

w tajemnicy Wcielenia wszedł w komunię z ludzką naturą. Komunia z bosko-ludzkim 

Jezusem kieruje ludzi ku Niemu i jednocześnie ku jedności z wszystkimi chrześcijanami. To 

stopienie razem w jednym istnieniu, ten chrystologiczny fundament jest podstawą i 

gwarantem chrześcijańskiego rozumienia miłości. Niemniej jednak, aby właściwie służyć 

miłością wobec innych, potrzebna jest ofiara, bez której nie ma miłości.  

                                                 
7 Tamże, 50. 
8 J. Ratzinger, Eklezjologia Konstytucji „Lumen gentium, w: tenże, Pielgrzymująca wspólnota wiary, 117. 
9 Benedykt XVI, Deus caritas est, s. 25n, 28n, 33n. 
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Realizm Boskiej miłości sprawił, że wszyscy ludzie, kiedy spożywają Ciało Chrystusa 

podczas liturgii eucharystycznej, mają udział w Boskiej naturze. Jest to eklezjologia 

komunii10. 

U źródeł wykładni wymiarów eklezjalnej komunii należy podkreślić najważniejszą 

zasadę teologii Benedykta XVI. Chodzi o zasadę prymatu tego, co otrzymane – 

pierwszeństwa przyjmowania przed działaniem. Według niej człowiek staje się sobą nie przez 

to, co czyni, ale przez to, co otrzymuje i przyjmuje. Staje się chrześcijaninem, ponieważ 

przyjmuje Boga, nosi Go w sercu i daje Go innym. Wiara i miłość warunkują się i ściśle się 

ze sobą łączą11. 

J. Ratzinger tłumaczył, że w urzeczywistnianiu się komunii „na pierwszym planie nie 

stoi zgrupowanie ludzi, tylko dar Boży, który człowieka zwraca ku nowemu istnieniu, którego 

sam sobie dać nie może, ku wspólnocie, którą może jedynie przyjąć” 12. Bóg obdarowuje ludzi 

Duchem i daje w Duchu. W Nim komunia Kościoła znajduje i z Niego czerpie wszelkie 

życiodajne środki13. 

Szczególnie dużo mówił Papież o tym, że wiara i Eucharystia działają w sposób 

eklezjotwórczy. W Sacramentum caritatis stwierdzał: „Wiara Kościoła jest istotowo wiarą 

eucharystyczną i karmi się ona w szczególny sposób przy stole Eucharystii. Wiara i 

sakramenty to dwa uzupełniające się aspekty życia Kościelnego. Wiara wzbudzona przez 

głoszenie słowa Bożego, dzięki łasce, karmi się i wzrasta w spotkaniu ze zmartwychwstałym 

Panem, które realizuje się w sakramentach. Wiara wyraża się w obrzędzie, a obrzęd zwiększa 

i umacnia wiarę. Dlatego też sakrament Ołtarza pozostaje zawsze w centrum życia Kościoła; 

dzięki Eucharystii Kościół odradza się ciągle na nowo!” 14. Eucharystia ma wartość nawet 

wtedy, kiedy nie przyjmujemy Komunii świętej. Jest bowiem odnowieniem ofiary Chrystusa. 

Jego moc zbawcza obejmuje wszystkich ludzi, zarówno żywych i zmarłych. 

Papież wyprowadził wniosek, że „Kościół najbardziej jest nie tam, gdzie się 

organizuje, reformuje, rządzi, tylko w tych, którzy po prostu wierzą i w nim przyjmują dar 

wiary, który staje się dla nich życiem”15. Nie jest zbudowany z tego, co my robimy, ale z 

tego, co nam wszystkim jest darowane; o jego żywotności decyduje bardziej contemplatio, 

aniżeli ludzkie actio.  

                                                 
10 P. Kobiałka, Eklezjologia Josepha Ratzingera, 149. 
11 Tamże, 149-150. 
12 Raport o stanie wiary. Z Ks. Kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori, Z. Oryszyn 
tłum., Kraków - Warszawa 1986, 281. 
13 A. Czaja, Benedykta XVI wizja Kościoła jako komunii, 51. 
14 Benedykt XVI, Posynodalna Adhortacja apostolska  Sacramentum caritatis (22 lutego 2007), n. 6. 
15 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 1994, 288. 
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Bez wątpienia należy stwierdzić, że wizję Benedykta XVI o Kościele jako komunii 

cechuje chrystocentryzm. Można ją określić jako eucharystyczną eklezjologię communio o 

rysie agapetologicznym. Nazwać ją można również logos-sarx eklezjologią, ponieważ słowo 

Boże ma eklezjotwórczy charakter. Poza tym myśl Papieża opiera się na dwóch 

wydarzeniach, które są stale obecne w Ewangelii – na wcieleniu Logosu Bożego i 

przekazywaniu przez Jezusa swego żywego Ciała (sarx) w tajemnicy Jego śmierci i 

zmartwychwstania16. 

Warto tutaj zacytować orędzie Benedykta XVI na XXI Światowy Dzień Młodzieży: 

„Apostołowie przyjęli słowo zbawienia i przekazali je następcom jako cenny klejnot, 

przechowywany w bezpiecznej szkatule Kościoła. Bez Kościoła perle tej grozi, że się zagubi 

bądź pokruszy”17. To doskonale streszcza myślenie Ratzingera o Kościele. Kościół nie jest 

dla samego siebie, chrześcijaństwo nie może koncentrować się na instytucjach. Kościół ma 

służyć ochronie perły, zbawieniu świata. 

Druga porywająca intuicja Ratzingera: prawdą jest nie tylko to, że poza Kościołem nie 

ma zbawienia (extra Ecclesiam nulla salus), a to znaczy, że Kościół jest wybranym przez 

samego Chrystusa sposobem zbawiania świata, lecz i to, że poza światem nie ma zbawienia 

(extra mundum nulla salus), przynajmniej w tym sensie, że Bóg działa nie w abstrakcji, ale 

historiozbawczo, to znaczy zbawienie dokonuje się w konkretnej historii każdej i każdego. 

Nie wolno zatem uciekać od rzeczywistości, która jest tu i teraz. Nie wolno uciekać od 

samego siebie. 

I jeszcze trzeci bardzo Ratzingerowy obraz Kościoła: Jezus obmywający nogi 

Apostołom w Wieczerniku. Benedykt XVI zaznaczył, że nie wystarczy umywać stopy innym. 

Trzeba również pozwolić sobie umyć nogi. Trzeba zrezygnować z samowystarczalności. Być 

chrześcijaninem to pozwolić sobie umyć nogi18 i dzięki temu odkryć tajemnicę pokory Boga 

wobec człowieka, a także tajemnicę delikatności i kruchości Jego Boskiej miłości wobec 

każdego z nas. 

Papież Benedykt XVI stanowczo podkreślał ontologiczny i czasowy priorytet 

Kościoła uniwersalnego przed Kościołami lokalnymi. Opierał się głównie na teologii Ojców 

Kościoła, którzy mówią o preegzystencji Kościoła, czyli o istnieniu Kościoła przed istnieniem 

świata, przy pomocy metafor, nazywając Kościół Oblubienicą lub Ciałem Chrystusa. Dla 

Benedykta XVI oczywiste jest ontologiczne pierwszeństwo całego Kościoła – jednego 

                                                 
16 P. Kobiałka, Eklezjologia Josepha Ratzingera, 151. 
17 http://www.niedziela.pl/artykul.php?id=113878884900002010001001 
18 J. Szymik, Joseph Ratzinger. Filozof, teolog, duszpasterz, Kraków 2008, 35. 
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Kościoła i jednego Ciała, jednej Oblubienicy – przed jego empirycznym urzeczywistnieniem 

w Kościołach lokalnych. Wątpienie w przedistnienie Kościoła powszechnego, podważanie 

jego pierwszeństwa, Papież uznawał za równoznaczne z wątpieniem w jego Boskie 

pochodzenie i ziemską misję. Kościół staje się wtedy jedynie ludzką organizacją i tak się go 

też widzi. 

Natomiast, gdy chodzi o rolę zesłania Ducha Świętego dla zaistnienia Kościoła, 

Ratzinger uważał, że najważniejszy jest wewnętrzny początek Kościoła, w którym 

uwidacznia się moc Ducha Świętego ponad empirycznym doświadczeniem. Jego zdaniem w 

tekście św. Łukasza, w Dziejach Apostolskich, pierwsza nie jest gmina jerozolimska, ale 

pierwsze jest to, iż w dniu Pięćdziesiątnicy we wspólnocie zgromadzonej wokół Maryi i 

dwunastu Apostołów widać jedność, która mówi wszystkimi językami. Ci przedstawiciele 

jednego Kościoła założą Kościoły lokalne. 

Ratzinger twierdził, że chrzest nie jest tylko włączeniem do Kościoła lokalnego. Jest 

czymś o wiele większym. Kościół uniwersalny wyprzedza Kościół partykularny w 

rozumieniu chrztu. Kościół lokalny przez chrzest tworzy się i rozrasta. W podobny sposób 

widział również Eucharystię, urząd biskupi i kapłański. Kapłaństwo dla Ratzingera jest 

bardziej kapłaństwem Chrystusowym niż kapłaństwem Kościoła19. 

Papież Benedykt XVI mocno podkreślał także duchowość i Kościół niewidzialny. 

Głosił, że Kościół jest czymś więcej niż sumą członków i nie jest kolektywem wierzących. 

Nie można go pozbawić nadprzyrodzonego misterium. Akcentował potrzebę rozwijania 

teologicznej eklezjologii, bo przecież Kościół nie jest nasz i nie my go wznosimy. Jest 

Kościołem Pana i On go buduje20.  

Papież uważał, że miarą faktycznego posiadania Ducha Świętego jest stopień miłości 

do Kościoła Chrystusowego. Mówiąc inaczej: na ile ktoś kocha Kościół, na tyle ma Ducha 

Świętego. Kościół jest dla niego mistyczną komunią różnych wspólnot lokalnych, które łączy 

sakramentalna więź. Miłość domaga się uporządkowania instytucjonalnego, skoro jest aktem 

wspólnotowym i eklezjalnym. Miłość osobista powinna wyrażać się w sposób określony, 

zgodnie z pewnymi normami, zasadami i przykazaniami. Powinna być również 

przewidywalna. Bóg, który jest Miłością, tworzy również instytucje a jedną z nich jest 

Kościół. Stąd Kościół „powinien w pierwszym rzędzie rozprawiać nie o sobie samym, lecz o 

                                                 
19 P. Kobiałka, Eklezjologia Josepha Ratzingera, 152. 
20 Raport o stanie wiary. Z Ks. Kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori, Z. Oryszyn 
tłum., Kraków - Warszawa 1986, 40-42. 
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Bogu”21. Takie uporządkowanie stanowi wyraz dojrzewania miłości ludzkiej i 

odpowiedzialności, jaką człowiek przyjmuje za drugiego człowieka, za rodzinę i Kościół oraz 

za ludzkość. 

Na zakończenie warto przypomnieć słowa Papieża Benedykta XVI wypowiedziane w 

czasie Mszy św. kończącej Światowe Dni Młodzieży w Madrycie: „Kościół nie jest zwykłą 

ludzką instytucją, jak każda inna, ale jest ściśle zjednoczony z Bogiem. Sam Chrystus odnosi 

się doń jako do swojego Kościoła. Nie można oddzielać Chrystusa od Kościoła, tak jak nie 

można oddzielać głowy od ciała (por. 1 Kor 12,12). Kościół nie żyje sam z siebie, ale z Pana. 

Jest On obecny w nim i daje mu życie, pokarm i siły”. Dlatego też „pójście za Jezusem w 

wierze oznacza kroczenie z Nim w komunii Kościoła. Za Jezusem nie można pójść samemu. 

Temu, kto ulega pokusie, by pójść «na własną rękę» (…) grozi to, że nigdy nie spotka Jezusa 

Chrystusa, lub że skończy, idąc za fałszywym Jego obrazem”22.  

 

 

                                                 
21 J. Ratzinger, Eklezjologia Konstytucji Dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium”, tłum. G. Sowiński, w: 
Praeceptores. Teologia i teologowie języka niemieckiego, red. E. Piotrowski, T. Węcławski, Poznań 2005, 690. 
22 http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,6817,nie-zatrzymujcie-chrystusa-dla-
siebie,strona,2.html 


