
Streszczenie. Katecheza III. Ks. Wiesław Łużyński. Zbawczy sens Kościoła. 

Człowiek poszukuje prawdy, tego, co nadaje sens całej rzeczywistości oraz wyjaśnia kierunek 

i cel jego życia. Poszukuje zatem Boga i w Nim znajduje spełnienie swoich najgłębszych 

pragnień.  

Współczesny człowiek jednak ubóstwia coś, co obiektywnie ma wartość, ale w rzeczywistości 

Bogiem nie jest. Innym problemem jest odchodzenie od wiary rozumnej, którą Kościół 

strzeże i przekazuje następnym pokoleniom. Można usłyszeć deklaracje: Chrystus tak, ale 

Kościół już nie. Kolejnym etapem odchodzenia od wiary racjonalnej jest deklaracja: religia 

tak, a Chrystus nie. Daje się zatem zaobserwować wyraźną indywidualizację w relacji 

człowieka do Boga. Człowiek tworzy własną religijność. Dlatego bardzo ważne jest 

odnalezienie stałego fundamentu wiary, pewnego źródła prawdy, wspólnoty, która tą prawdą 

żyje i przekazuje ją następnym pokoleniom wiernych. Członkowie Akcji Katolickiej powinni 

odpowiedzieć sobie na następujące pytania: Dlaczego jestem w Kościele? Jakie motywy 

przemawiają za tym, by w nim być? 

Kościół służy zbawieniu człowieka i całego świata. Jest on przede wszystkim wspólnotą 

wiary. Jest Chrystusem dziś żyjącym i działającym pośród swego ludu. Kościół budują przede 

wszystkim sakramenty. Jest on widzialnym znakiem obecności Boga wśród ludzi. W Kościele 

działa zatem żyjący Chrystus. Jesteśmy w tej wspólnocie właśnie ze względu na Niego, 

dlatego, że chcemy doświadczyć zjednoczenia z Nim. 

W poszukiwaniu Boga Jezus Chrystus jest dla nas najlepszym przewodnikiem. Pośrednictwo 

to wynika z faktu Wcielenia. Chrystus jako prawdziwy Bóg, a zarazem prawdziwy człowiek, 

pośredniczy w sposób doskonały między Bogiem a człowiekiem. To On najpełniej objawił 

Boga człowiekowi. Chrystus jest zatem jedynym Zbawicielem człowieka. Przyjaźń z Nim ma 

rozstrzygające znaczenie dla naszego wiecznego szczęścia. W tym sensie kluczowe jest nasze 

uczestnictwo w Jego Kościele. Skoro jedynie w Chrystusie możemy być zbawieni, to również 

jego Kościół jest jedyną wspólnotą, w której może się to dokonać. Kościół jest konieczny do 

zbawienia.  

Ważnym wnioskiem dla członków akcji Katolickiej jest pielęgnowanie świadomości, że 

przynależność do Kościoła katolickiego jest wielkim darem i przywilejem. 

 


