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APOSTOLSTWO W UJĘCIU SOBORU WATYKAŃSKIEGO Π

T r e ś ć :  Wstęp; I. Pojmowanie apostolstwa w  czasach przedpoboro
wych; II. Soborowa koncepcja apostolstwa; III. Autentyczny wymiar 
apostolstwa powszechnego.

WSTĘP

Sobór W atykański II rozumie pod pojęciem apostolstwa 
wszelką działalność Mistycznego Ciała, zmierzającą do tego, by 
poprzez szerzenie królestwa Chrystusowego po świecie „uczy
nić wszystkich ludzi uczestnikami zbawczego odkupienia i by 
przez nich skierować cały świat rzeczywiście do Chrystusa” 
(DA 2). Uzasadnienie i cel apostolstwa są w tym  ujęciu ja 
sne: chodzi o autentyczne włączenie wszystkich ludzi w zbaw
cze dzieło Chrystusa, o odnowę całej rzeczywistości stworzo
nej w Zbawicielu, o faktyczną realizację królestwa Bożego 
na ziemi. Również co do nosicieli odpowiedzialności apostol
skiej Sobór nie pozostawia żadnej wątpliwości: Kościół spra
wuje apostolstwo „poprzez wszystkie swoje członki”, albo
wiem powołanie chrześcijańskie jest z „natury swojej rów
nież powołaniem do apostolstwa” (DA 2). Jedność posłannictwa 
Kościoła nie przekreśla jednak, zdaniem Soboru, naturalnej 
w organizmie mistycznym różnorodności posług: „nie wszy
scy w Kościele idą tą samą drogą” (KK 32). Inaczej też siłą 
rzeczy kształtuje się, co do środków i formy, apostolstwo 
przedstawicieli hierarchii, a inaczej wiernych świeckich, cho
ciaż zasadnicze jego treści są w obu tych przypadkach te sa
me. ' Przyjrzyjm y się bliżej doktrynie Soboru Watykańskiego 
II o apostolstwie, ukazując ją — dla większej przejrzysto
ści —· na tle poglądów wcześniejszych.

I. POJMOWANIE APOSTOLSTWA 
W CZASACH PRZEDSOBOROWYCH

Koncepcja apostolstwa uzależniona jest bardzo mocno od 
patrzenia na dwie zespalające się ściśle ze sobą rzeczywistości:



na Kościół i zbawienie. Konkretna wizja Kościoła oraz rozu
mienie zbawienia wpływały w ciągu wieków decydująco na 
teologiczną koncepcję apostolstwa.

1. Rozumienie apostolstwa w XIX w.

W XIX w. funkcjonował w Kościele średniowieczny, hie
rarchiczny model organizacyjny, który przetrwał aż do cza
sów Soboru Watykańskiego II. Pojmowano wówczas Kościół 
jako społeczność doskonałą, ukształtowaną na wzór państwa 
doczesnego, lecz przewyższającą to ostatnie pod niektórymi 
względami — z racji swego specyficznie boskiego pochodzenia.. 
Kościół składał się więc z przełożonych i podwładnych, z hie
rarchii i osób świeckich, przedział zaś między tymi dwiema 
grupami chrześcijan był aż nazbyt wyrazisty, co motywo
wała właśnie specyficzna na owe czasy koncepcja zbawienia. 
Zgodnie bowiem z neopłatońską wizją świata i pseudodionizjań- 
ską koncepcją zbawienia zstępującego hierarchicznie z góry, 
wszelkie dobrodziejstwa spływały od Boga na maluczkich te 
go świata za pośrednictwem władzy pochodzącej — jak tw ier
dzono — od samego Boga. Ustanowiona przez Chrystusa hie
rarchia kościelna była —■ w tej koncepcji —· jedynym przekazi
cielem zbawienia mającego swe źródło w Chrystusie. Ona 
też tylko miała czynny udział w zbawczym dziele Boga, w ier
ni świeccy natomiast mogli być jedynie biernymi odbiorcami 
dobrodziejstw pochodzących od Boga, a przekazywanych im 
za pośrednictwem tejże hierarchii kościelnej. Hierarchia, i ty l
ko ona, była Kościołem nauczającym, wierni świeccy nato
miast łącznie z duchowieństwem niższego rzędu (nie wyłą
czając diakonów i księży) stanowili jedynie Kościół słuchają
cy: jeżeli przekazywali innym słowo Boże, czynili to z upo
ważnienia, mandatu, bądź też na podstawie misji kanonicznej,, 
otrzymanej od biskupa.1 Do hierarchii, ale tylko tej wyższej, 
należało także nie tylko rządzenie, ale i uświęcanie wiernych, 
jej tylko przysługiwała nieomylność w nauczaniu; pozostali
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1 Przedział ten zaznaczał się w szczególny sposób w  liturgii: 1° ksiądz 
mający głosić słowo Boże w  obecności biskupa musiał podejść do nie
go i prosić go o pozwolenie (błogosławieństwo), którego biskup udzielał 
nakładając księdzu .stułę na ramiona; 2° w  Mszale i Brewiarzu były 
osobne formularze dla świętych biskupów (a od papieża Piusa XII 
także dla papieży), a osobne dla wyznawców, wśród których znajdo
w ali się także księża. Obecnie księża (wraz z biskupami i papieżami) 
objęci są wspólnym mianem „pasterzy” Kościoła.
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członkowie Kościoła cieszyli się jedynie, jak to skrystalizowano· 
z biegiem czasu, nieomylnością wiary (wierzenia). Nic też, 
dziwnego, że z samą wyższą hierarchią kościelną wiązano apo
stolstwo: prawdziwym mężem apostolskim (vir apostolicus) 
był w Kościele, wyłącznie widzialny zastępca Chrystusa na 
ziemi —■ jak go nazwano — papież.2 Zrozumiałą jest też 
rzeczą, że w tej perspektywie wszelka myśl o odpowiedzialno
ści ludzi świeckich za Kościół i o ich apostolstwie musiała bu
dzić odruchowy sprzeciw.

2. Pionierski charakter apostolskiej idei św. W. Pallottiego

Na tle tak pojętej eklezjologii wystąpił w Rzymie, w pierw
szej połowie XIX wieku, Wincenty P a llo tti3 z ideą apostol
stwa powszechnego.4 Pragnął on zapalić, zachęcić i zmobilizo
wać wszystkich do apostolstwa. Nie będąc zaś teoretykiem 
w ścisłym tego słowa znaczeniu, myśl swą konkretyzował, 
tworząc wielkie dzieło Zjednoczenia Apostolstwa Katolickie
go.5 Można też bez cienia przesady powiedzieć, że prawdziwa 
wielkość, ale i swoisty tragizm Pallottiego polegały właśnie 
na tym, że odczytując niezwykle trafnie „znaki czasu” w y
przedził on o ponad wiek swoją epokę: Wskazał na odpowie
dzialność apostolską wszystkich chrześcijan, czym zaskoczył 
całkowicie ludzi sobie współczesnych, łącznie z przedstawicie
lami hierarchii kościelnej. Nie należy więc się dziwić temu, 
że nie był on wówczas właściwie i w pełni zrozumiany, czy 
też życzliwie przyjęty. Jeżeli z racji swoich osobistych po
wiązań z papieżem Piusem IX (Pallotti był przez jakiś czas 
spowiednikiem papieża) nie spotkał się z całkowitym odrzuce
niem głoszonej idei, to — trzeba to jasno stwierdzić — nie 
cieszył się w kołach kościelnych zbyt wielką popularnością, 
a losy jego dzieła okazały się po jego śmierci wcale nie n a j

2 Por. np. Y. C o n g a r ,  Jalons pour une théologie du laïcat, P aris  
1964, ‘s. 19 ns.; E. W e r  o n , Laikat i apostolstwo, P aris 1973, s.
9 ns.

3 Z nowszych biografii Świętego w  jęz. pois, zob.: F. B o g d a n ,  
Na drogach nieskończoności. Zycie i spuścizna duchowa św. W incen
tego Pallottiego, Poznań 1981; J. S t a b i ń s k a ,  Wincenty Pallotti, 
Poznań 1982.

4 Por. F. B o g d a n ,  Apostolska idea Wincentego Pallottiego, w: Sto
warzyszenie Apostolstwa Katolickiego. Jubileusz Wspólnoty Ołtarzew
skiej 1927— 1977, Poznań 1977, s. 127—136.

5 Por. H. S c h u l t e ,  Das W erk des Katholischen Apostolats, L im 
burg  I960 —4967.
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lepsze. Władze kościelne zmieniły nawet w cztery lata po· 
śmierci Pallottiego (a więc w 1854 r.) nazwę założonego prze
zeń dzieła na Pobożne Stowarzyszenie Misyjne, która to na
zwa przetrwała aż do 1947 r.

Pierwszą ofiarą duchowych inspiracji czy też inicjatyw 
Pallottiego padł — można to chyba tak  wyrazić — znany 
konwertyta angielski, J. J. N e w m a n ,  który już jako biskup 
katolicki napisał artykuł o konsultowaniu wiernych w spra
wach doktryny.6 Ten wielki i niezwykle rzetelny myśliciel, 
który w całym swoim życiu szukał prawdy i tylko prawdy,7 
stwierdzał m.in. we wzmiankowanym artykule, opierając się 
na autorytecie tradycji kościelnej i niektórych teologów mu 
współczesnych, że „wierni w swej masie stanowią jedno ze 
świadectw istnienia tradycji objawionej doktryny” i że „ich 
consensus we wspólnocie chrześcijańskiej jest głosem nieo
mylnego Kościoła”, albowiem „nie kto inny, tylko! człowiek 
pobożny ma ten niezawodny instynkt przejawiający się w 
rozeznawaniu tajemnic, za pośrednictwem których Duch 
Święty przenika Kościół swą łaską, i instynkt ten w sposób 
nie ulegający wątpliwości odrzuca to, co jest obce nauce Ko
ścioła. Powszechna zgoda wiernych ma dużą wagę dowodową 
nawet u najbardziej uczonych teologów”.8

Newman nie dotknął w cytowanym artykule bezpośrednio 
problemu apostolstwa wiernych świeckich, poruszył jednak 
sprawę o wiele ważniejszą, leżącą u podłoża wszelkiego apo
stolstwa, a mianowicie odpowiedzialności chrześcijan za Ko
ściół i ich roli w życiu Kościoła. Nie powołał się też ani razu 
na autorytet promotora idei apostolstwa powszechnego w Ko
ściele, Wincentego Pallottiego, choć poznał go osobiście w 
Rzymie.9 Wolał raczej przytaczać obszerne cytaty z najnow-

e On Consulting the Faithful in matters of doctrine, w: „The Ram
bler”, t. II, p. II, lipiec 1858, s. 198—230.

7 Por. L. B a l t e r ,  Człowiek, k tóry przeżył zjednoczenie, „Biuletyn 
Ekumeniczny” 6 (1977) nr 2, s. 41—47.

8 Cyt. za: J. G u i 1 1 o n, Kościół współczesny, Warszawa 1965, s. 
53, 59.

9 W latach 1846—47 J. H. Newman studiował w  Prym ie teologię 
katolicką, przygotowując sie. jako dawny pastor anglikański do po
nownego przyjęcia święceń kapłańskich. Pallotti był natomiast w  tym 
czasie ojcem duchownym i spowiednikiem w  Seminarium Rzymskim. 
W listach pisanych do ks. Melii (do Londynu) Pallotti wspomina, że 
jest spowiednikiem konwertytów angielskich, w  późniejszych zaś li
stach, pisanych po r. 1848, poleca uwadze ks. Melii takich ludzi, jak 
W. Faber, dr J. Newman i inni. Por. V. P a l l o t t i ,  Epistulae latinae,



t[5] A P O S T O L S T W O  W  U J Ę C I U  S O B O R U  W A T Y K A Ń S K IE G O  I I 2 4 1

szego dzieła znanego teologa rzymskiego, J. P e r r o n e ’a,19 
z którym utrzymywał żywy kontakt. Mimo to artykuł New
mana spotkał się z ostrą krytyką dostojników kościelnych, 
którzy zarzucili mu pogląd, iż „omylna część Kościoła może 
prowadzić nieomylną, co jest absolutnie nie do przyjęcia”.11 
Uznano też tym  samym Newmana za „najniebezpieczniejszego 
człowieka w Anglii”, który może obrócić świeckich przeciw 
hierarchii kościelnej. Uważano, że jeżeli nie ukróci się w po
rę łudzi świeckich, to „zawładną oni Kościołem katolickim 
i zechcą nim  rządzić zamiast Stolicy Apostolskiej i Episkopa
tu ”.12 Sytuacja Newmana uległa tym  samym znacznemu po
gorszeniu aż do chwili, gdy na prośbę osób świeckich papież 
Leon XIII mianował go kardynałem.

3. Teologiczne opracowanie idei Pallottiego przez J. Perrone

Kto wie, czy dzieło J. Perrone’a, poświęcone w całości apo
stolstwu katolickiemu i wydane w chwili, gdy Newman prze
żywał największe tarapaty,13 nie miało na celu przyjść mu 
z teologiczną pomocą? Perrone pisał oczywiście w duchu 
współczesnej sobie eklezjologii; wypowiadał jednak przy oka
zji wiele myśli nowych, które można spotkać w niemal iden
tycznym brzmieniu w dokumentach Soboru Watykańskiego II. 
„Apostolstwo: katolickie — twierdził — jest trwaniem na 
ziemi i kontynuacją obecności Boga wcielonego, Jezusa Chry
stusa, który w osobie swych wysłańców żyje nadal i pomaga 
człowiekowi w jego przejściu z czasu do wieczności.” 14 Chcąc 
zrozumieć apostolstwo od strony jego natury  i celu — wy
jaśniał ·— trzeba wziąć koniecznie pod uwagę fakt grzechu 
pierworodnego i jego naprawy dokonanej przez Chrystusa: 
rehabilitacja -upadłego na skutek grzechu człowieka oraz do
prowadzenie go do poznania i miłości Boga za pośrednictwem

Romae 1907; tenże, Lettere e brani di le ttere, Roma 1930. Te drobne 
wzmianki oraz głos samego kard. H. Newmana w  procesie informa
cyjnym Sługi Bożego W. Pallottiego (akta znajdują się w  Archiwum  
Generalatu SAC w  Rzymie) mogą mieć swoją głęboką wymowę.

10 Por. J. P e r r o n e ,  De immaculato В. Mariae Virginis conceptu, 
Romae 1847.

11 J. G u i 11 ο n, dz. cyt., s. 24.
12 Tamże, s. 13. Jest to zdanie doradcy Piusa IX, msgr Talbota, na

pisane w  liście skierowanym do abpa Manninga.
13 Por. J. P e r r o n e ,  L’Apostolato cattolica e il proselitismo pro

testante ossia I’opera di Dio e I’opera dell’ uomo,  Genova 1802.
14 Tamże, s. 15.

16 —  S t u d i a  T h e o l .  V a r s .  23 (1985) n r  2
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Boskiego Zbawiciela tworzy ogólną ideę apostolstwa katolic
kiego. Apostolstwo jest więc z natury rzeczy dziełem samego 
Boga, który w niezmierzonej swej dobroci pragnie zbawić 
grzesznego człowieka, i to każdego człowieka. Apostolstwo ka
tolickie nie jest bowiem czymś innym, jak „błogosławionym 
i ożywczym działaniem Bożej miłości: powszechnej, albowiem 
rozlewa się ona na wszystkich, wiecznej, gdyż rozciąga się 
ona na wszystkie wieki, skutecznej, bo rodzącej kwiaty i o- 
woce życia wiecznego i dającej życie światu, oświecającej go 
i ubogacającej na wszelki możliwy sposób”.15

Bóg realizuje jednak wielkie dzieła swego miłosierdzia nie 
sam, ale korzystając z pomocy i współpracy człowieka. Sarn 
dobiera sobie odpowiednie narzędzia i  współpracowników: wy
syła ich, napełnia swoim Duchem, wyposaża swoją mocą i 
władzą oraz odpowiednimi charyzmatami, a także udostępnia 
im wszelkie możliwe środki, jakie w swej odwiecznej mądro
ści uznał za konieczne i najwłaściwsze do osiągnięcia zamie
rzonego celu,16 a czyni to po to, by urzeczywistniali oni w 
czasie odwieczny plan Jego nieskończonej miłości. Współpra
cownicy Jezusa, apostołowie, byli świadomi tego, że są po
mocnikami Boga, szafarzami tajemnic Bożych, sługami Chry
stusa. Określając w ten sposób siebie, dawali tym samym do 
zrozumienia, że to Bóg przez nich przemawia i działa, to On 
napełnia ich swą mocą, daje im cierpliwość i pokorę — 
niezbędne w pracy apostolskiej, utożsamia się poniekąd z n i
mi: „kto was przyjmuje, mnie przyjmuje; a kto mnie przyj
muje, przyjm uje tego, który mnie posłał” (Mt 10, 40). Gała 
działalność apostolska stałaby się po prostu absurdem, gdyby 
miała się sprowadzać do czynności czysto ludzkich i gdyby 
była dziełem samego tylko człowieka.17 Apostolstwo takie 
czerpie swą moc i skuteczność z Boga i  jest po prostu rea
lizowaniem przez powołanych do tego ludzi odwiecznego pla
nu zbawienia człowieka. A ponieważ apostolstwo katolickie 
jest ostatecznie „przedłużeniem apostolstwa samego Boskiego 
Zbawiciela, posłanego przez Ojca dla uświęcenia świata”, mo
żna by stąd powiedzieć, że Kościół Jezusa Chrystusa, wypo
sażony przez Niego samego w przeróżne dary Ducha, a zwła
szcza· w miłość, pokorę, łagodność, cierpliwość i ofiarę, jest 
„ściśle biorąc apostolstwem wiecznym i powszechnym” 18: to

15 Tamże.
16 Por. tamże, s. 1:1 ns, 37 ns.
17 Por. tamże, s. 16 ns, 164 ns.
18 Tamże, is. 15.
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on kontynuuje zbawcze dzieło w świecie, podtrzymuje nieska
żoną prawdę objawioną i głosi ją światu, to on doprowadza 
ludzi do zbawienia. Cechy Kościoła: jedność, świętość, pow
szechność, płodność, stają, się tym  samym przymiotami apo
stolstwa katolickiego.

Zgodnie z duchem czasu Perrone akcentuje wyjątkową ro
lę papieża i Stolicy Apostolskiej w Kościele i w apostolacie, 
oraz szczególne znaczenie hierarchii: Stolica Apostolska jest 
głową i sercem Kościoła, „ośrodkiem apostolstwa katolickie
go”,19 natomiast widzialny zastępca Chrystusa na ziemi —· pa
pież kieruje w imieniu Chrystusa całym apostolstwem, wysy
łając na cały świat mężów apostolskich, dając im nieodzow
ną władzę i uprawnienia, rządząc nimi i ich podtrzymując 
w działaniu, w trudach i niebezpieczeństwach; 20 bardziej bez
pośrednio czuwa nad apostolstwem i prowadzi je hierarchia 
kościelna, która otrzymuje cały swój autorytet i  swe posłan
nictwo od papieża.21 Mimo tego pozornego zacieśnienia apo
stolstwa do samej hierarchii, Perrone stara się zasugerować 
przy różnych okazjach, powołując się na słowa apostołów 
(1 P  3, 1; 1 Kor 7, 14, itp.), niezastąpioną rolę wiernych świec
kich w apostolstwie Kościoła, przepajających świat duchem 
Ewangelii niejako od wewnętrz.22 Czy nie czyni tego pod w y
raźnym wpływem myśli Pallottiego?

4. Wnioski

Już Newman we wzmiankowanym wyżej artykule zauwa
żył, że Perrone przeszedł wyraźną ewolucję duchową w kie
runku mocnego wyakcentowania w r. 1847 (kiedy to na jego 
wykłady sam Newman uczęszczał) roli laikatu w Kościele, 
podczas gdy nieco wcześniej, w wykładach opublikowanych 
na przykład w 1842 r., wcale tego zagadnienia nie poruszał. 
Wiadomą jest rzeczą, że Perrone znał osobiście Pallottiego 
i wysoko go cenił.23 Można by więc nie bez podstaw przypu

19 Tamże, s. 542.
20 Por. tamże, s. 544 ns.
21 Por. tamże, s. 569.
22 Por. tamże, s. 88 ns, 569 ns.
23 Ks. C. M. Orlandi stwierdza w  swych pamiętnikach, że do two

rzonego przez Pallottiego dzieła wstąpił za wyraźną poradą swego
kierownika duchowego, jakim był ks. J. Perrone, który zachęcił gOi 
do ufności w  słowa i w  świętość Sługi Bożego. Por. J. W e i d n e r ,  
Autobiographicae Caroli M. Orlandi notitiae, w: .Acta SAC 2 (1951— 
1954) 590.



szczać, że właśnie pod wpływem rozmów i kontaktów z Pal- 
lottim dostrzegł wielką rolę, jaką mają do spełnienia wierni 
świeccy w Kościele i w jego apostolstwie. Również określe
nie apostolstwa jako „dzieła miłosierdzia Bożego, które obej
muje wszystkie czasy, wszystkie miejsca, wszystkich ludzi na 
ziemi” 24 zdaje się wskazywać na  wielkie pokrewieństwo, je
żeli nie wprost na zależność od Pallottiego. Można by więc 
śmiało powiedzieć, że Perrone, jako znany teolog rzymski, 
przyczynił się ma swój sposób do spopularyzowania idei Pal
lottiego, a pośrednio także w jakiejś mierze do jej uznania, 
przyjęcia i zaaprobowania przez Sobór Watykański II.

II. SOBOROWA KONCEPCJA APOSTOLSTWA

Obecnie, po Soborze Watykańskim II, sprawa odpowiedzial
ności wszystkich chrześcijan za Kościół nie budzi cienia w ąt
pliwości. Nikt nie jest w stanie zakwestionować —■ wypowie
dzi soborowe są w tym względzie aż nazbyt jasne! —■ tego 
oczywistego faktu, że wierni jako tacy są Kościołem, tworzą 
Kościół Chrystusowy i że ten Kościół jest z natury swej 
wspólnotą apostolską. Zasługa Soboru jest jednak o wiele 
większa. Gdy mianowicie przed pięćdziesięciu laty papież 
Pius XI wprowadzał w życie Akcję Katolicką, dostrzegł wów
czas pionierski charakter myśli Pallottiego i nazwał go ofi
cjalnie „poprzednikiem” tejże akcji. Myśl Pallottiego odżyła 
wówczas, po wielu łatach pewnego zapomnienia czy uśpienia, 
ale odżyła w ramach dotychczasowych struktur kościelnych. 
Wierni świeccy, których mobilizowano wówczas urzędowo do 
działania, mieli być jakby przedłużeniem hierarchii kościel
nej, a  ich praca miała stać się jedynie pomocą dla apostolstwa 
hierarchicznego. Był to niewątpliwie wielki krok do przodu 
w porównaniu z sytuacją Kościoła w czasach Pallottiego, nie 
był to jednak ten prawdziwy „przełom”, jaki nastąpił dopiero 
w związku z Soborem Watykańskim II.

1. Soborowa wizja Kościoła 
jako „powszechnego· sakramentu zbawienia”

Sobór nie tylko dowartościował wiernych świeckich w Ko
ściele i nie tylko stwierdził, że to właśnie oni tworzą wraz 
z hierarchią jeden wielki lud Boży, ale — podkreślając słu
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24 J. P e r r o n e ,  dz. cyt., s. 11.
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żebny charakter hierarchii —· ukazał zupełnie inny model Ko
ścioła jako „powszechnego sakramentu zbawienia” (KK 48): 
„Kościół zarówno pomagając światu, jak też wiele od niego 
otrzymując, zmierza ku temu jednemu, aby nadeszło króle
stwo Boże i żeby urzeczywistniło się zbawienie rodzaju ludz
kiego. Wszelkie zaś dobro, jakie lud Boży w czasie swego 
ziemskiego pielgrzymowania może wyświadczyć rodzinie ludz
kiej, wypływa z tego, że Kościół jest »powszechnym sakra
mentem zbawienia«, ukazującym i zarazem realizującym ta 
jemnicę miłości Boga do człowieka” (KDK 45). Czyż w tych 
słowach nie pobrzmiewa jakby echem skonkretyzowana przez 
Perrone’a myśl Pallottiego o Kościele jako o „powszechnym 
i wiecznym apostolstwie”?

Nazywając Kościół „sakramentem, czyli znakiem i narzę
dziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego 
rodzaju ludzkiego” (KK 1) oraz określając go mianem „pow
szechnego sakramentu zbawienia”, Sobór Watykański II sta
rał się podjąć na nowo i wyrazić o wiele głębiej prawdę za
w artą w dawnym aksjomacie: „extra Ecclesiam nulla salus’k 
Uczynił zaś to modyfikując znacznie dotychczasową koncep
cję zbawienia, i to w dwóch wymiarach:

1° O ile przed Soborem pojmowano zbawienie w sposób 
przedmiotowy, jako dojście do zamierzonego kresu i osiągnię
cie celu (np. widzenia uszczęśliwiającego),25 to sam Sobór po
traktował je bardziej egzystencjalnie twierdząc, że jest o:no 
przylgnięciem człowieka do Boga, rozwojem życia Bożego w 
człowieku, zespoleniem z Chrystusem, z Jego zbawczą śmiercią 
i zmartwychwstaniem.26 Zbawienie zaczyna się więc, zgodnie 
z koncepcją Soboru, już tu, na ziemi, a kres swój osiąga w 
wieczności. Ponieważ ziemskie przylgnięcie człowieka do Bo
ga jest zawsze niepewne, zagrożone grzechem, zbawienie u- 
rzeczywistni się w pełni w życiu przyszłym, kiedy śmierć cie
lesna zostanie przezwyciężona, a „wszechmocny i miłosierny 
Zbawca przywróci człowiekowi zbawienie z jego winy u tra
cone”: wówczas człowiek przylgnie do Boga „całą swą natu
rą w wiecznym uczestnictwie nieskazitelnego życia Bożego” 
(KDK 18).

2° W teologii przedsobcrowej zakorzeniona była mocno idea 
zbawienia realizowanego hierarchicznie, od góry: „dawane”

25 Por. H. N y s ,  Le sdlm  sans l’Evangile, Paris 1966, s. 103 ns.; 
Y. С ο n g a r, U n  peuple messianique, Paris 1975, s. 145 ns.

2S Рог. X. О с h о a, Index verborum cum documentlis Concilii Vati
cani secundi, Eoma 1967, s. 444 n.
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ludziom przez Boga zbawienie dochodziło do wiernych świec
kich za pośrednictwem hierarchii kościelnej, której przedsta
wiciele — każdy zgodnie z zajmowanym przez siebie m iej
scem w Kościele —· byli „przekazicielami” zbawienia, ludzie 
świeccy natomiast tylko jego „odbiorcami”.27 Sobór przezwy
ciężył taką eklezjalną, a raczej klerykałną, koncepcję zba
wienia, akcentując rolę chrztu, który jest sakramentem udzie
lanym nie tylko przez przedstawicieli hierarchii: zespalając 
człowieka najściślej ze śmiercią Chrystusa, chrzest zadaje cios 
śmiertelny śmierci grzechu, jednocząc zaś go z Jego zmar
twychwstaniem przywraca pełnię obumarłego' w człowieku 
przez grzech życia Bożego. Chrześcijanin, upodobniony bytowo 
do Chrystusa, „podobny do obrazu Syna, który jest Pierwo
rodnym między wielu braćmi” (KDK 22), jest zdolny, dzięki 
„pierwocinom Ducha”, otrzymanym w tymże sakramencie, u- 
podobnić się faktycznie do Chrystusa. Zbawienie, które stało 
się jego udziałem, może i powinno w nim owocować: czło
wiek ochrzczony, włączony przez chrzest św. w tajemnicę pa
schalną i upodobniony mocą tegoż sakramentu —· „do śmierci 
Chrystusa, podąży umocniony nadzieją ku zmartwychwstaniu” 
(KDK 22). Nie tylko jednak o zbawienie osobiste ochrzczo
nego tu chodzi. Chrzest włącza człowieka w potrójny wymiar 
posługi i życia Chrystusa: w Jego funkcję kapłańską, królew
ską i nauczycielską, a to w tym  celu, by każdy chrześcijanin 
był żywą cząstką sakramentu zbawienia, jakim jest Kościół 
Chrystusowy. Ochrzczeni „poświęceni są przez odrodzenie i 
namaszczenie Duchem Świętym, jako (...) święte kapłaństwo, 
aby przez wszystkie właściwe chrześcijaninowi uczynki składać 
ofiary duchowe i głosić moc Tego, który wezwał, ich z ciem
ności do swego przedziwnego· światła. Toteż (...) trwając ma mo
dlitwie i chwaląc wspólnie Boga, samych siebie składać mają 
na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, wszędzie mają głosić świade
ctwo o Chrystusie, a tym, którzy się tego domagają, zdawać 
sprawę z nadziei życia wiecznego, która jest w nich” (KK 10). 
Każdy zatem chrześcijanin może, mocą otrzymanego na chrzcie 
śwT. królewskiego kapłaństwa, i powinien jako rzeczywista i  ży
wa cząstka sakramentu Kościoła stawać się żertwą ofiarną za 
innych; może też i powinien dawać świadectwo Chrystusowi 
całym swoim życiem.28 Albowiem — jak podkreśla Sobór —■

27 Por. A. M a n a r a n c h e ,  Quel salut?, Paris 1969, s. 189 ns.
28 Por. L. B a l t e r ,  Kapłaństwo ludu Bożego, Warszawa 1982, s. 

27 ns., 157 ns., 181 ns.
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do apostolstwa, które jest „uczestnictwem w samej zbaw
czej misji Kościoła”, sam „Pan przeznacza wszystkich przez 
chrzest i bierzmowanie” (KK 33).

Duch Święty, który jest duszą i motorem wszelkich poczy
nań apostolskich Kościoła, nie tylko nieustannie towarzyszy 
pracy apostolskiej i nią kieruje, ale „niekiedy, nawet w spo
sób widoczny, uprzedza działalność apostolską” chrześcijan 
(DM 4). On też wszystkim, naw et nieochrzczonym, „ofiarowu
je możliwość dojścia, w sposób Bogu wiadomy, do uczestnic
twa w tej paschalnej tajemnicy” Chrystusa (KDK 22). Takie 
ustawienie problemu powszechności zbawienia przez Sobór 
nie oznacza wcale, by dla ludzi „dobrej woli, w których ser
cu działa w sposób niewidzialny łaska” (KDK. 22), Kościół prze
stał być faktycznym „sakramentem zbawienia”. Sam Sobór 
bowiem podkreśla, „opierając się na Piśmie Świętym i Trady
cji, że ten pielgrzymujący Kościół konieczny jest do zbawie
nia. Chrystus bowiem jest jedynym Pośrednikiem i drogą zba
wienia, On, co staje się dla nas obecny w Ciele swoim, którym 
jest Kościół; On to właśnie podkreślając wyraźnie konieczność 
wiary i chrztu (por. Mk 16, 16; J  3, 5) potwierdził równocze
śnie konieczność Kościoła, do którego ludzie dostają się przez 
chrzest jak przez bramę” (KK 14).

To podstawowe i założeniowe stwierdzenie, uzupełnione je
szcze mocnym dodatkiem, że nie mogliby być zbawieni ludzie, 
„którzy wiedząc, że Kościół założony został przez Boga za 
pośrednictwem Chrystusa, jako konieczny, mimo to nie chcie
liby bądź przystąpić do niego, bądź też w nim wytrwać”, 
staje się z kolei dla Soboru punktem wyjścia do szczegółowe
go omówienia różnych kategorii osób w ich relacji do Kościo
ła —· powszechnego sakramentu zbawienia. Sobór omawia ko
lejno: przynależność, łączność i „przyporządkowanie” do ludu 
Bożego' chrześcijan-katolików, katechumenów, chrześcijan-nie- 
katoldków, żydów, muzułmanów oraz członków innych religii 
niechrześcijańskich.29 Duchowy charakter więzi z Kościołem 
jest przy tym mocno akcentowany. Sobór nie waha się bo
wiem twierdzić, że nawet katolik, a więc człowiek „wcielony 
do Kościoła” i będący żywą cząstką „powszechnego sakramen
tu zbawienia”, sam może nie osiągnąć zbawienia, o ile nie 
trw a w miłości, czyli o ile „pozostaje wprawdzie w łonie Ko
ścioła »ciałem«, ale nie »sercem«” (KK 14). Z drugiej nato
miast strony Sobór mccno podkreśla, że Opatrzność Boża nie

28 P o r. K K  14—16.



odmawia „koniecznej do zbawienia pomocy takim, którzy bez 
własnej winy w ogóle nie doszli jeszcze do wyraźnego pozna
nia Boga, a usiłują, nie bez łaski Bożej, wieść uczciwe życie. 
Cokolwiek bowiem znajduje się w nich z dobra i prawdy, Ko
ściół traktuje jako przygotowanie do Ewangelii i jako dane 
im przez Tego, który każdego człowieka oświeca, aby ostate
cznie posiadł życie” (KK 16).

2. Kościół jako sakrament zbawienia świata

Na szczególną uwagę zasługuje w tym przypadku zasadni
cza zmiana postawy Kościoła wobec świata. O ile dawniej 
Kościół, wierny niektórym sformułowaniom Chrystusa (J 15, 
20, 16, 33; 17, 9 ns.) i apostołów (1 J  2, 15; Jk  4, 4), odsuwał 
się raczej w swym ogólnym nastawieniu od spraw tego świa
ta, to Sobór Watykański II, biorąc pod uwagę szereg innych 
wypowiedzi Chrystusa (J 3, 16—17; Mk 16, 15 itd.) zaakcen
tował — pod wpływem rozwijającej się żywo teologii rzeczy
wistości ziemskich — wielką rolę oraz pozytywną obecność 
Kościoła w świecie. Kościół istnieje przecież w świecie i dla 
świata. Jako widzialno zrzeszenie i wspólnota duchowa, Ko
ściół „kroczy razem z całą ludzkością i doświadcza tego sa
mego losu ziemskiego, co świat, istniejąc w nim jako zaczyn 
i niejako dusza społeczności ludzkiej, która ma się w Chry
stusie odnowić i przemienić w rodzinę Bożą” (KDK 40). Bę
dąc zaś narzędziem „zbawienia wszystkich”, posłany został 
do „całego świata, jako światłość świata oraz sól ziemi” (KK 
S). Ta zbawcza misjia Kościoła nakłada na cały lud Boży 
i na poszczególnych jego członków konkretne zobowiązania. 
Jeżeli bowiem Kościół ma być rzeczywiście „powszechnym 
sakramentem zbawienia”, to wszyscy jego synowie „winni 
mieć żywą świadomość odpowiedzialności swojej za świat, 
powinni pielęgnować w sobie ducha prawdziwie katolickiego 
i poświęcić swe siły dziełu ewangelizacji” (DM 36).

Sobór nie zaleca zbytniego oderwania się od spraw tego 
świata, nie pochwala też całkowitego pogrążenia się w intere
sach ziemskich. Jedną i drugą postawę uważa za niewłaściwą. 
Dlatego też napomina chrześcijan, aby „przykładali się do 
wiernego wypełniania swoich obowiązków ziemskich, kierując 
się w tym  duchem Ewangelii”. Rozłam między wiarą a ży
ciem codziennym, wyrażający się w przekonaniu, że sprawy 
ziemskie są obce życiu religijnemu, które miałoby rzekomo 
sprowadzać się do samych tylko aktów kultu i  „wypełnianiu
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pewnych obowiązków moralnych”, Sobór uważa za jeden z. 
„ważniejszych błędów naszych czasów” (KDK 43). Między 
Kościołem i światem istnieje bowiem, zdaniem Soboru, obo
pólna wymiana dóbr: Kościół przekazuje światu przede wszy
stkim, ale nie wyłącznie, dobra nadprzyrodzone, a korzysta 
równocześnie z wartości tego świata. Ta obopólna zależność 
nie może jednak w niczym naruszać zasadniczej misji Kościo
ła, który „zarówno pomagając światu, jak też wiele z niego 
otrzymując, zmierza ku temu jednemu, aby nadeszło króle
stwo Boże i żeby urzeczywistniło się zbawienie całego rodza
ju  ludzkiego” (KDK 45).

3. Wewnętrzna struktura Kościoła — sakramentu zbawienia

Spojrzenie na Kościół jako na „powszechny sakram ent zba
wienia” determinuje także w jakiejś mierze pogląd na jego· 
strukturę wewnętrzną. Kościół jest, według doktryny Soboru 
Watykańskiego II, ludem Bożym i Ciałem Chrystusa (KK 
7 ns.), złożonym z wielu różnorodnych członków zespolonych 
jednym Duchem. Obraz tego Ciała, naszkicowany przez ostat
ni Sobór, przewyższa jednak niepomiernie wizję Kościoła, dy
skutowaną na Soborze Watykańskim I. Gdy bowiem poprzed
ni Sobór zamierzał określić Kościół jako Mistyczne Ciało Chry
stusa, nie myślano wówczas jeszcze — zgodnie z duchem epo
ki —- o  wzajemnej odpowiedzialności członków za siebie i o 
ich podstawowej równości względem siebie; na plan pierw
szy wysuwało się raczej podporządkowanie jednych drugim 
i ich zróżnicowanie. Sobór Watykański II nie przekreślił hie- 
rarchiczności Kościoła. Mówiąc jednak o Mistycznym Ciele, 
wyakcentował podstawową dla wszystkich równość, utrzym u
jąc, że ,wspólna jest godność członków wynikająca z ich od
rodzenia się w Chrystusie, wspólna łaska synów, wspólne po
wołanie do doskonałości, jedno zbawienie, jedna nadzieja i 
miłość niepodzielna. Nie ma więc w Chrystusie i w Kościele 
żadnej nierówności ze względu na rasę albo przynależność na
rodową, stan społeczny albo płeć...” (KK 32). Wszyscy bez 
w yjątku „poczynając od biskupów aż po ostatniego z wiernych 
świeckich” posiadają ów nadprzyrodzony zmysł wiary, o któ
rym  pisał kiedyś J. J. Newman, a który sprawia, że „lud Bo
ży pod przewodem świętego urzędu nauczycielskiego (...) nie
zachwianie trwa przy wierze raz podanej świętym, wnika w 
nią głębiej za pomocą słusznego osądu i w sposób pełniejszy 
stosuje ją w życiu. Ponadto ten sam Duch Święty (...) »udzie-
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łając każdemu, jako chce« (1 Kor 12, 11) darów swoich, roz
dziela między wiernych wszelakiego stanu także szczególne 
łaski, przez które czyni ich zdatnymi i  gotowymi do podejmo
wania rozmaitych dzieł lub funkcji, mających na celu odno
wę i dalszą pożyteczną rozbudowę Kościoła” (KK 12).

Jeżeli zatem dostrzega się w Kościele pewne zróżnicowanie, 
gdyż nie wszyscy „idą tą samą drogą”, a niektórzy „z woli 
Chrystusa ustanawiani są nauczycielami, szafarzami tajemnic 
i pasterzami innych, to jednak, co się tyczy godności i wspól
nej wszystkim wiernym działalności około budowania Ciała 
Chrystusowego, prawdziwa równość panuje wśród wszystkich. 
Albowiem rozróżnienie, które położył Pan między szafarzami 
świętymi a resztą ludu Bożego, niesie z sobą łączność, gdyż 
pasterze i pozostali wierni związani są z sobą przez koniecz
ne, wzajemne odniesienia; pasterze Kościoła, idąc za przykła
dem Pana, sobie nawzajem i innym wiernym oddają posługi 
ciuchowe, wierni zaś ochoczo świadczą wspólnie pomoc paste
rzom i nauczycielom. Tak to w rozmaitości dają świadectwo 
jedności przedziwnej w Ciele Chrystusowym’’ (KK 32).

Ta podstawowa równość i odpowiedzialność wszystkich za 
Kościół staje się podstawą apostolstwa powszechnego, które 
i est uczestnictwem w „zbawczej misji Kościoła” i do którego 
„sam Pan przeznacza wszystkich przez chrzest i bierzmowa
nie” (KK 33). Duszą apostolstwa Kościoła jest miłość udzie
lana i podtrzymywana przez Boga za pomocą sakramentów.30 
Ożywieni miłością Boga i ludzi, wszyscy wierni mają uobec
niać sobą Chrystusa (być „alter Christus”), stawać się świad
kami i żywymi narzędziami posłannictwa całego Kościoła oraz 
„czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i w 
takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać 
się on może solą ziemi” (KK 33). Wierni świeccy poza tym 
„mogą być także powoływani w różny sposób do bardziej bez
pośredniej współpracy z apostolatem hierarchii”, gdyż z racji 
swego wszczepienia w królewskie kapłaństwo Chrystusa zdat
ni są do tego, by „hierarchia przybierała ich do pomocy w 
wykonywaniu pewnych zadań kościelnych, służących celowi 
duchowemu” (KK 33). Na wszystkich tedy członkach Kościo
ła —■ powszechnego sakramentu zbawienia —■ spoczywa za
szczytny obowiązek troski o rozwój królestwa Bożego na zie
mi.

»  P o r. K K  33.
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4. "Wnioski

Gdy porównuje się wypowiedzi Soboru Watykańskiego II
0 podstawie, źródłach, o powszechnym obowiązku, warunkach
1 środkach apostolstwa, z inspiratorską myślą Wincentego Pal- 
lottiego w tej dziedzinie, dostrzec można nie tylko jakąś we
wnętrzną zbieżność, by nie powiedzieć: zależność tych ujęć od 
siebie, co pozwalałoby mówić o faktycznym wpływie Pallot- 
tiego na Sobór, ale także pełną soborową aprobatę dla pionier
skich idei, które torowały .sobie z tak wielkim trudem  drogę 
poprzez kilka pokoleń, by zakorzenić się na dobre w świado
mości i życiu Kościoła.

III. AUTENTYCZNY WYMIAR 
APOSTOLSTW A POW SZECHNEGO

Skoro apostolstwo powszechne, o które z takim trudem  za
biegał W. Pallotti i któremu tyle uwagi poświęcił J. Perrone, 
stało się obecnie — po Soborze Watykańskim II — faktem 
bezspornym, wypada przyjrzeć się bliżej tej rzeczywistości.

Sobór Watykański II akcentuje mocno, że apostolstwo jako 
takie wypływa z samego powołania chrześcijańskiego i d la
tego nigdy nie może go zabraknąć w Kościele.31 Jeżeli bowiem 
Kościół został powołany do życia w tym celu, by „szerząc kró
lestwo Chrystusowe po całej ziemi ku chwale Ojca, uczynić 
wszystkich ludzi uczestnikami zbawczego odkupienia i by 
przez nich skierować cały świat rzeczywiście do Chrystu
sa”, wszelka zaś „działalność Ciała Mistycznego zmierzająca 
do tego celu nazywa się apostolstwem” (DA 2), to nie ulega 
wątpliwości, iż sam Kościół jest z natury swej wspólnotą 
apostolską, która realizuje swe apostolstwo na wiele różnych 
sposobów i na różnorodnych płaszczyznach.

1. Nosiciele odpowiedzialności apostolskiej

Sobór Watykański II, ukazawszy w ten  sposób podstawy 
i cel apostolstwa, akcentuje w wielu miejscach powołanie 
wszystkich członków Kościoła: hierarchii i wiernych świec
kich, wspólnot zakonnych czynnych i kontemplacyjnych (nie 
wyłączając pustelników), rodzin chrześcijańskich, ludzi star
szych i młodzieży oraz osób samotnych — do apostolstwa. No

w P o r. DA l —2.



sicielami obowiązku i zadań apostolskich są więc na równi, 
choć w różny sposób, wszyscy chrześcijanie. Sobór zwraca 
bowiem szczególną uwagę na konieczność zachowania własnej 
specyfiki, wynikającej ze swego osobistego powołania, z da
rów otrzymanych od Boga, z posiadanych charyzmatów, a tym 
samym z miejsca zajmowanego w ludzie Bożym i z roli, jaką 
każdy ma w nim do spełnienia. Skoro Duch Święty „sprawu
jący dzieło uświęcenia ludu Bożego” udziela wiernym różno
rodnych darów dla spełniania przez nich apostolstwa, ażeby 
„służąc sobie wzajemnie każdą tą łaską, jaką otrzymał, przy
czyniali się i oni »jako dobrzy szafarze różnorodnej łaski Bo
żej« (1 P 4, 10) do budowania całego ciała w miłości”, to m a
ją oni tym  samym niepodważalne prawo, a zarazem i obo
wiązek używania tych darów „dla dobra ludzi i budowania 
Kościoła, w wolności Ducha Świętego (...), a zarazem w zjed
noczeniu z braćmi w Chrystusie, zwłaszcza ze swymi paste
rzami, do których należy wydawanie sądu o prawdziwej na
turze tych darów i należnym ich używaniu” (DA 3).

Owocność apostolstwa, jego skuteczność zależy od stopnia 
zjednoczenia człowieka z Chrystusem —■ Apostołem Ojca. 
Przedwiecznego (DA 4): im ściślejsze zespolenie danej jedno
stki z Jezusem, im głębsze jej życie wewnętrzne, tym  większy 
jej wkład w budowanie ciała Kościoła,132 Stąd też, chociaż 
„wszelka działalność apostolska winna się rodzić z miłości 
i z niej czerpać swe siły”, istnieje wyraźna gradacja dzieł j, 
praktyk apostolskich: pierwsze miejsce zajmują te, które 
wypływając z najgłębszej, bezgranicznej miłości Boga i bliź
niego, z samej swej natury są „zdatne do tego, by stać się 
żywym wyrazem samej miłości” (DA 8). Priorytetem  wśród 
prac apostolskich cieszą się więc, siłą faktu, różnorodnej 
„dzieła miłosierdzia i wzajemnej pomocy, mające na celu nie
sienie pomocy w różnych potrzebach ludzkich” (DA 8). Ko
ściół darzył te dzieła zawsze szczególnym szacunkiem i uzna
niem.

Można by też powiedzieć, że skoro miarą osobistej święto
ści człowieka jest stopień aktualizowania przez niego kró
lewskiego kapłaństwa, czyli składania siebie Bogu w ofierze 
za innych, świętość zaś osobista wpływa decydująco na wszel
kie poczynania apostolskie chrześcijanina, to apostolstwo, któ
rego duszą jest świętość osobista, sprowadza się w swej isto-
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cie do aktualizowania kapłańskiej godności chrześcijan, czyli 
do stawania się miłą Bogu żertwą ofiarną za innych. Całe 
życie chrześcijańskie, różnorodne zajęcia codzienne: m odlit
wa, praca, apostolskie przedsięwzięcia i cierpienia, a nawet 
chwile wytchnienia i wypoczynku, jeśli się odbywają w Du
chu, mogą stać się „duchowymi ofiarami, miłymi Bogu przez 
Jezusa Chrystusa” (KK 34). Ofiary te, zespolone z Najświętszą 
Ofiarą Chrystusa, składane są Bogu Ojcu w eucharystycznym 
obrzędzie „przez ręce kapłana” (KL 48). Dlatego też Euchary
stia jest nie tylko szczytem oraz źródłem życia i działalności 
zbawczej Kościoła (KL 10), ale przedstawia się także „jako 
źródło i szczyt całej ewangelizacji” (DK 5) i całego apostol
stwa, „(albowiem prace apostolskie to mają ma celu, aby wszy
scy stawszy się dziećmi Bożymi przez wiarę i chrzest, schodzi
li się razem, wielbili Boga pośród Kościoła, uczestniczyli w 
Ofierze i pożywali Wieczerzę Pańską” (KL 10). „W Najświęt
szej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Ko
ścioła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha· i chleb ży
wy, który przez Ciało swoje ożywione i ożywiające Duchem 
Świętym daje życie ludziom, zapraszając ich i doprowadzając 
w ten sposób do ofiarowania razem z nim  samych siebie, swo
jej pracy i wszystkich rzeczy stworzonych” ((DK 5). Euchary
stia przedstawia się tym  samym, jako· najbardziej skuteczny 
środek i  najistotniejsza treść całego apostolstwa Kościoła. W 
trakcie jej sprawowania Kościół jest jak najbardziej sobą: wi
dzialnym zrzeszeniem i wspólnotą duchową, społecznością wy
posażoną „w organa hierarchiczne”, a zarazem „mistycznym 
Ciałem Chrystusa” (KK 8), a więc organizmem zwartym, je
dnolitym, choć zróżnicowanym w funkcjach swoich członków, 
krótko zaś mówiąc —· sakramentem zbawienia.

2. Parafia uprzywilejowanym terenem pracy apostolskiej

Myśl o Eucharystii, stanowiącej „ośrodek zgromadzenia 
wiernych, którem u przewodniczy prezbiter” (DK 5), prowa
dzi automatycznie do parafii będącej najmniejszą cząstką Ko
ścioła lokalnego (KL 42; KK 23), a zarazem uprzywilejowa
nym terenem pracy apostolskiej. Jak zauważa Sobór W atykań
ski Π, parafia „dostarcza naocznego przykładu apostolstwa 
wspólnotowego, gromadząc w jedno wszelkie występujące w 
jej obrębie różnorakie właściwości ludzkie i wszczepiając je 
w  powszechność Kościoła” (DA 10). Można by też chyba po
wiedzieć, że właśnie w parafii uwidoczniają się najlepiej róż-
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nice występujące między apostolstwem hierarchicznym, któ
rego punkt ciężkości mieści się w wielorakiej posłudze litu r
gicznej, a apostolstwem wiernych świeckich, których wła
ściwym zadaniem jest przepajanie świata od wewnątrz zaczy
nem Ewangelii.

Przedstawiciele hierarchii kościelnej w parafii i(proboszcz,. 
wikarzy i inni duszpasterze) są z woli samego Chrystusa „nau
czycielami, szafarzami tajemnic i pasterzami innych” (KK 32). 
Ich zasadnicze funkcje koncentrują się więc na kształtowa
niu. — mocą władzy świętej, jaką (posiadają — ludu kapłań
skiego, pouczaniu go i formowaniu oraz kierowaniu nim, a 
także na sprawowaniu „w zastępstwie Chrystusa (in persona 
Christi)” Ofiary Eucharystycznej i składaniu jej Bogu w imie
niu całego ludu (KK 10). Cała ich działalność powinna wiec, 
z natury rzeczy, prowadzić do świętej liturgii i w niej się 
przede wszystkim przejawiać; tylko bowiem w trakcie spra
wowania liturgii uobecniają oni wiernym Chrystusa w Jego· 
potrójnej funkcji: Nauczyciela, Kapłana i Pasterza, i w niej 
tylko czynią Go osobiście obecnym pośród zgromadzenia w ier
nych (por. KK 28), albowiem „Ten sam, który kiedyś ofiaro
wał się na krzyżu, obecnie ofiaruje się przez posługę kapła- 
"hów” (KL 7). Ich apostolstwo więżę się też nierozdzielnie 
ze świętą liturgią: wyraża się przede wszystkim w należytym 
przygotowaniu wiernych do pełnego, autentycznego jej prze
żywania; — prezbiterzy „nauczają wiernych składać Bogu Ojcu 
w ofierze Mszy boską żertwę i ,z nią ofiarowywać swe życie” 
(DK 5), — iw  takim sprawowaniu świętych czynności — z naj
wyższą czcią, skupieniem i głębią przeżycia — aby były o:ne 
prawdziwym zbudowaniem dla całego ludu. „Każdy obchód 
liturgiczny, jako dzieło Chrystusa—Kapłana i Jego Ciała, czy
li Kościoła, jest czynnością w najwyższym stopniu świętą, a 
żadna inna czynność Kościoła nie dorównuje jej skuteczności 
z tego samego tytułu i w tym samym stopniu” (KL 7). Dla
tego też Ofiara Eucharystyczna przedstawia się „jako źródło 
i szczyt całej ewangelizacji” (DK 5) i stanowi samo centrum 
wszelkich poczynań apostolskich hierarchii kościelnej.

Wierni świeccy natomiast „na mocy swego królewskiego ka
płaństwa współdziałają w ofiarowaniu Eucharystii; pełnią też 
to kapłaństwo przez przyjmowanie sakramentów, modlitwę i 
dziękczynienie, świadectwo życia świątobliwego, zaparcie się 
siebie i czynną miłość” (KK 10). Będąc uczestnikami potrójnej 
funkcji Chrystusa, sprawują oni swe „apostolstwo przez pracę 
zmierzającą do szerzenia Ewangelii... i do przepajania du-
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chem ewangelicznym oraz doskonalenia porządku spraw do
czesnych, tak że ich wysiłek w tej dziedzinie daje jawnie 
świadectwo o Chrystusie i służy zbawieniu ludzi” .(DA 2).

W ramach wspólnoty parafialnej główny ciężar pracy apo
stolskiej spoczywa na rodzinach chrześcijańskich, które są 
„pierwszą szkołą cnót społecznych, potrzebnych wszelkim 
społecznościom” i w których doświadcza się najpierw „zdro
wej społeczności ludzkiej i Kościoła” (DWCH 3). Dlatego też 
Sobór zobowiązuje małżonków, by byli „wzajemnie dla sie
bie, dla swoich dzieci i innych domowników współpracowni
kami łaski i świadkami wiary” . Ich podstawowym zadaniem, 
a zarazem kwintesensją ich apostolstwa jest ukazywanie i po
twierdzanie własnym życiem prawdy o nierozerwalności i świę
tości węzła małżeńskiego, mocne podkreślanie prawa i obo
wiązku rodziców oraz opiekunów do chrześcijańskiego wycho
wania dzieci i młodzieży, obrona godności i należnej auto
nomii rodziny (DA 11).
- Młodzieży, która dochodzi obecnie coraz bardziej do głosu 
w życiu społecznym j politycznym, Sobór przyznaje także 
ważne zadania apostolskie. Uważa, że „młodzi powinni stać 
się pierwszymi i bezpośrednimi apostołami młodzieży przez 
osobistą działalność apostolską w gronie swoich rówieśników”, 
dodając, że naw et dzieci „mają własną działalność apostolską. 
Są bowiem w miarę swych sił prawdziwymi świadkami Chry
stusa wśród rówieśników” (DA 12).

3. Specyfika apostolstwa wiernych świeckich

Apostolstwo osób świeckich różni się z natury  rzeczy od 
apostolstwa zakonników, na których także ciąży — dostoso
wana do typu danej rodziny zakonnej i sposobu jej życia —- 
troska o budowę królestwa Bożego na ziemi. O ile w wielu 
rodzinach zakonnych „całe życie zakonne członków powinno 
być przepojone duchem apostolskim, a cała działalność apo
stolska ma być nacechowana duchem zakonnym” (DZ 8), to 
specyfiką apostolstwa wiernych świeckich jest to, że żyjąc w 
świiecie i wśród spraw tego świata mają „na kształt zaczynu, 
od wewnątrz” przyczyniać się do uświęcenia doczesności i 
przykładem swego życia, promieniując wiarą, nadzieją i miło
ścią, ukazywać „innym Chrystusa” l(KK 31). Apostolstwo świe
ckich wyraża się więc nie tylko w zgodności ich życia z wia
rą, ale także w rzetelności wykonywanych zajęć, w miłości 
braterskiej, dzięki której „biorąc udział w życiu, pracach,



cierpieniach i dążnościach swych braci., powoli i niepostrzeżenie 
przygotowują serca wszystkich na działanie łaski zbawczej”, 
w świadomym włączaniu się w budowę społeczności ludzkiej, 
kiedy to z „chrześcijańską wielkodusznością starają się wy
pełniać swoje czynności domowe, społeczne i zawodowe” (DA 
13).

Apostolstwo osób świeckich może być oczywiście indywidu
alne oraz wspólnotowe. Indywidualne apostolstwo stanowi 
„początek i warunek wszelkiego apostolstwa świeckich, rów
nież zrzeszonego, i  nie można go niczym zastąpić” (DA 16). 
Apostolstwo wspólnotowe opiera się na indywidualnym, a 
więc na autentyzmie życia, na osobistym przykładzie, na po
stawie i nauczaniu — i z niego wynika. Odpowiada także 
w pełni „zarówno ludzkim, jak i chrześcijańskim wymogom 
wiernych, a zarazem ukazuje znak wspólnoty i jedności Ko
ścioła w Chrystusie” (DA 18). I dlatego jest tak bardzo ważne 
w Kościele. Jeżeli zostało zorganizowane w formie zatwierdzo
nych prawnie stowarzyszeń, Kościół okazuje im szacunek i 
zapewnia pełne poparcie dla rozwijanej przez nie działalno
ści, troszcząc się zarazem o zachowanie należytej hierarchii 
form pracy i potrzeb. A ponieważ należyta realizacja zadań 
apostolskich wymaga odpowiedniego przygotowania i wyro
bienia chrześcijańskiego, troska o to wyrobienie została uzna
na przez Sobór za palącą potrzebę naszych czasów, a równo
cześnie za zadanie apostolskie spoczywające na wszystkich, 
a szczególnie na tych, których sam Pan ustanowił szafarzami 
tajemnic Bożych.

IV. ZAKOŃCZENIE

Naszkicowana w wielkim skrócie panorama soborowej m y
śli o apostolstwie powszechnym staje się coraz to bardziej 
własnością ludu Bożego: przenika umysły i serca, znajduje 
swe odzwierciedlenie w praktyce życia codziennego, w podej
mowanych inicjatywach i przedsięwzięciach apostolskich, w 
sposobie myślenia i postępowania. Trudno byłoby oczywiście 
powiedzieć — potrzeba by na to osobnych badań socjologicz
nych — jaki jest faktyczny stan aktualnej działalności apo
stolskiej w Kościele. Niemniej jednak wypada stwierdzić i 
podkreślić to mocno, iż pionierskie sugestie Wincentego Pał- 
łottiego, ubogacone doświadczeniem i przemyśleniami następ
nych pokoleń, wkładem Newmana, Perrone i innych, pogłę
bione i zaadaptowane odpowiednio do wymagań czasu przez
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Sobór Watykański II, stały się już trwałym  dziedzictwem i 
własnością całego ludu Bożego, który uświadamia sobie coraz 
to jaśniej, że jest z natu ry  swej, a więc i powinien być w prak
tyce, ludem wybitnie apostolskim.

D a s  A p o s t o l a t s v e r s t ä n d n i s  
dies II. V a t i k a n i s c h e n  K o n z i l s

Z u s a m m e n f a s s u n g

In  den D okum enten des II. V atikanischen Konzils versteh t m an 
u n te r dem  B egriff „A postolat” jede T ätigkeit des m ystischen Lei
bes Christi, die darau f gerich tet ist, durch  die V erbreitung  des Rei
ches C hristi in  der ganzen W elt alle M enschen der heilbringenden 
E rlösung te ilhaftig  zu m achen und  durch diese M enschen die gesam te 
W elt in  W ahrheit au f C hristus hinzuordnen. In  einem  solchen V er
ständnis sind die B egründung und  das Ziel des A postolates ganz k lar: 
es geht um  w ahre Teilnabe a ller M enschen am  E rlösungsw erk C hri
sti, um  die E rneuerung  der ganzen Schöpfungsw irklichkeit in  C hri
stus und  um  die ta tsäch liche V erw irklichung des Reiches Gottes au f 
der ganzen Erde. A uch w enn as um  die T räger des Apostolates geht, 
g ib t es in  den K onzilstexten keine U nklarheiten : die K irche w erw i- 
k lich t sein A postolat durch alle ih re  Glieder, denn die christliche Be
ru fu n g  ist ih rer N atu r nach auf B erufung zum  Apostolat.

Die E inheit der Mission der K irche heb t aber, entsprechend  dem 
Konzil, die se lbstverständliche V erschiedenheit der D ienstleistungen 
und  T ätigkeiten  in  dem  imyistischen O rganism us n ich t auf: n icht alle 
gehen in  der K irche denselben Weg. A nders also gestaltet sich be
treffs  der M ittel und  der F orm  das A postolat der gew eihten A m ts
träger, das m it der L itu rg iefe ier eng verbunden  ist, und anders das 
der g läubigen Laien, obwohl seine fundam entalen  Inhalte  in  beiden 
F ällen  dieselben isind.

Die F ruch tbarke it und W irkungskraft des A postolates hängen vom 
G rad der lebendigen V ereinigung m it C hristus ab, dem Apostel des 
ew igen V aters; je inniger der einzelne m it Jesus verein ig t bleibt, je 
tiefer sein geistliches Leben ist, desto in tensiver ist seine Teilnahm e 
am  A ufbau des Leibes Christi, der K irche. M an k ann  auch sagen, 
dass das Apostolat, dessen Seele die persönliche H eiligkeit des einzel
nen  ist, im G runde nichts anderes bedeutet, als die A ktualisierung  
des p riesterlichen  Am tes des Christen, die in  der H ingabe seiner 
selbst als Opfer fü r die anderen  zum  A usdruck kommt. Von der 
In tensitä t also der V erw irklichung dieses königlichen P rieste rtum s
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d.h. von. dem  G rad der persönlichen, G ott w ohlgefälligen O pfergabe 
fü r den anderen, hängt n icht n u r die S tufe der persönlichen H eilig
keit, sondern auch die W irkungskraft jeden apostolischen T ätigkeit des 
konkreten  M enschen ab.

Das A postolat der L aien ha t das eigene Spezifikum . Die Laien 
leben in  der W elt und  in  all den ird ischen A ufgaben und  W erken. 
D ort sind sie von G ott gerufen, ih re  eigentüm liche A ufgabe, vom 
Geist des Evangelium s geleitet, auszuüben und so w ie ein S auer
teig zur H eiligung der W elt gew isserm assen von innen  her beizu
trag en  und vor allem  durch das Zeugnis ihres Lebens!, im  Glanz 
von Glaube, H offnung und  Liebe C hristus den anderen  kundzum a
chen.

W enn m an also die A ussagen des Π. V atikanischen Konzils über 
die Begründung, Quellen, V erpflichtung und M ittel des Apostolates 
m it den insp ira torischen  Ideen des heiligen Vinzenz P allo tti au f die
sem Gebiet vergleicht, die durch die E rfahrungen  der G enerationen 
.nach P allo tti (t 1850) bere ichert und  durch das theologische S tudium  
von J. H. Newm an, J. P errone und anderen  vertie ft w urden, k ann  
m an einen engen Z usam m enhang feststellen, w enn auch nicht gerade 
eine A bhängigkeit entdecken, die es erlaubte, über den ta tsäch lichen  
E influss des heiligen V. P allo tti au f das II. V atikanische Konzil zu 
schliessen.

L. Balter


