KOÅšCIÃ“Å•
"KoÅ›ciÃłÅ‚ jest narzÄ™dziem zbawienia czÅ‚owieka" - J. PaweÅ‚ II

Etymologia polskiego sÅ‚owa KoÅ›ciÃłÅ‚, podobnie jak niemieckiego Kirche i angielskiego Church,
posiada rodowÃłd gocki. Bierze on swÃłj poczÄ…tek z oryginaÅ‚u greckiego - Ï„Ì ÎºÏ…Ï•Î¹ÎąÎºÌÎ½. W
jÄ™zykach romaÅ„skich, jak na przykÅ‚ad we francuskim Ã©glise lub wÅ‚oskim chÃ©sia, nazwa
koÅ›ciÃłÅ‚ wywodzi siÄ™ od Å‚aciÅ„skiego ecclesia, a ono z oryginaÅ‚u greckiego - -ÎºÎºÎ»Î·ÏƒŻÎą.
Â
Â
KoÅ›ciÃłÅ‚ â€“ -ÎºÎºÎ»Î·ÏƒŻÎą â€“ to zgromadzenie ludowe, zbierajÄ…ce siÄ™ na woÅ‚anie
posÅ‚aÅ„ca, na gÅ‚os jego sygnaÅ‚u. ChrzeÅ›cijaÅ„ska wspÃłlnota â€“ KoÅ›ciÃłÅ‚ â€“ jest
wiÄ™c zejÅ›ciem siÄ™ tych, ktÃłrzy przez Ducha ÅšwiÄ™tego naleÅźÄ… do Jezusa Chrystusa.
KoÅ›ciÃłÅ‚ jest rzeczywistoÅ›ciÄ… Nowego Testamentu. Wszystkie wyznania chrzeÅ›cijaÅ„skie
Å‚Ä…czy przekonanie, Åźe Jezus Chrystus, Syn BoÅźy i Zbawiciel czÅ‚owieka, jest jedynym Panem i
gÅ‚owÄ… KoÅ›cioÅ‚a. Chociaz KoÅ›ciÃłÅ‚ jest Dobrem Nowego Testamentu, Jego Archetyp mozna
juÅź odnaleÅºÄ‡ w ksiÄ™gach Starego Testamentu.
W Nowym Testamencie grecki termin - -ÎºÎºÎ»Î·ÏƒŻÎą - zostal uÅźyty po raz pierwszy w Dziejach
Apostolskich 19, 32.39.41. Jednak dopiero w 1 LiÅ›cie do Koryntian (11,18) okreÅ›lenie ce<u bardziej
uÅźyto w kontekÅ›cie religijnym.

KoÅ›ciÃłÅ‚, do ktÃłrego naleÅźymy, zostaÅ‚ zbudowany przez Chrystusa na fundamencie
ApostoÅ‚Ãłw, i z tej racji jest jeden, Å›wiÄ™ty, powszechny i apostolski. Z wielkim zaangaÅźowaniem
prawdÄ™ tÄ™ gÅ‚osiÅ‚ ApostoÅ‚ NarodÃłw, ÅšwiÄ™ty PaweÅ‚. WedÅ‚ug staroÅźytnej tradycji
caÅ‚y KoÅ›ciÃłÅ‚ modliÅ‚ siÄ™ nieustannie za Piotra do Boga (por. Dzieje Apostolskie 12,5). My
takÅźe otoczmy ÅźarliwÄ… modlitwÄ… nastÄ™pcÄ™ Piotra, ktÃłremu z woli BoÅźej zostaÅ‚a powierzona
pasterska troska o caÅ‚y KoÅ›ciÃłÅ‚.
Piotr i PaweÅ‚ udzielili sobie wzajemnie bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwa. Ich apostolskiemu dzieÅ‚u
bÅ‚ogosÅ‚awiÅ‚ nade wszystko sam Chrystus Pan. On teÅź powiedziaÅ‚ do Piotra, ktÃłry wyznaÅ‚
wiarÄ™ w Niego: â€žBÅ‚ogosÅ‚awiony jesteÅ›, Szymonieâ€• (Mt 16,17). BÅ‚ogosÅ‚awieni
jesteÅ›my i my, jeÅ›li korzystajÄ…c z BoÅźej Å‚aski, z odwagÄ… i przekonaniem wyznajemy Go w
codziennym Åźyciu.
WszechmogÄ…cy BoÅźe, dziÄ™kujemy za KoÅ›ciÃłÅ‚ zbudowany na fundamencie ApostoÅ‚Ãłw i za
TwojÄ… nieustannÄ… opiekÄ™ nad nim. Spraw Å‚askawie, aby byÅ‚ on dla kaÅźdego z nas domem,
schronieniem i oparciem. Udziel nam takÅźe Å‚aski i siÅ‚y, abyÅ›my siÄ™ o niego troszczyli i budowali
go wspÃłlnym wysiÅ‚kiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

KoÅ›ciÃłÅ‚ apostolski, sukcesja apostolska
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KoÅ›ciÃłÅ‚ jest organizmem Åźywym, nie organizacja. (Benedykt XVI), jest wspÃłlnota, ktÃłra zawsze
gromadzi sie wokÃłÅ‚ Chrystusa. Niesie EwageliÄ™ nadziei.
KoÅ›ciÃłÅ‚ wciÄ…Åź zaprasza ... KoÅ›ciÃłÅ‚ modli siÄ™ ... KoÅ›ciÃłÅ‚ Åźyje ... Åźyje Eucharystia,
ktÃłra jest ÅºrÃłdÅ‚em i szczytem MiÅ‚osierdzia BoÅźego.

Biblijny Jezus JEST Å»ywÄ… PrawdÄ…. ZMARTWYCHWSTAÅ•Y TOWARZYSZY NAM. ZAWSZE OBECNY
JEST W EUCHARYSTII

"KoÅ›ciÃłÅ‚ jest Oblubienica Pana, ktÃłrÄ… tak bardzo kocha, ze nie moÅźe znieÅ›Ä‡ w niej Åźadnej
skazy i zmazy" (Ef 6,27 /) KoÅ›ciÃłÅ‚ naucza i uÅ›wiadamia nam, Â¾e przyjmowanie zbawczego
orÄ™dzia Chrystusa wpÅ‚ywa i musi wpÅ‚ywaÄ‡ na moralnÄ… jakoÅ›Ä‡ egzystencji zarÃłwno w
sferze indywidualnej, jak i spoÅ‚ecznej caÅ‚ych panstw i narodÃłw.
KoÅ›ciÃłÅ‚ jest Å›wiÄ™ty i nieskalany, doskonaÅ‚y od strony Boga niedoskonaÅ‚y od ludzi strony.
Dlatego musimy siÄ™ nieustanne woÅ‚anie naszej Matki-, KoÅ›cioÅ‚a woÅ‚anie Chrystusowe
przyjÄ…Ä‡ jako zaproszenie. Nieustannie dÄ…ÅźyÄ‡ do doskonaÅ‚oÅ›ci i uÅ›wiÄ™cania siÄ™ w Nim
tak jak On jest ÅšwiÄ™ty.

"... KoÅ›ciÃłÅ‚ przynosi wszystkim odpowiedÅº, ktorej Å›rodkiem jest prawda Jezusa Chrystusa i Jego
Ewangelii" - J. PaweÅ‚ II

JAM JEST ZMARTWYCHWSTANIEM I Å»YCIEM.
Kto we Mnie wierzy, choÄ‡by i umarÅ‚, ÅźyÄ‡ bÄ™dzie. KaÅźdy, kto Åźyje i wierzy we Mnie, nie umrze
na wieki. (J 11, 25) Jezus powiedziaÅ‚ do swojego ucznia: "Ty jesteÅ› Piotr [czyli SkaÅ‚a] i na tej
Skale zbudujÄ™ KoÅ›ciÃłÅ‚ mÃłj, a bramy piekielne go nie przemogÄ…" (Mt 16,18); "pas Baranki
moje" (J 21 , 15-19) - KoÅ›ciÃłÅ‚ zostaje zwiÄ…zany z Piotrem, na sam staje siÄ™ fundamentem Jego.
Zostal "mianowany" papieÅźem dopiero po zmartwychwstaniu.

Jezus Chrystus wyraziÅ‚ tÄ™ wolÄ™ w jednoÅ›ci KoÅ›cioÅ‚a. Jego pragnieniem jest, aby
czÅ‚onkowie KoÅ›cioÅ‚a - chrzeÅ›cijanie - byli jedno (zachowali jednoÅ›Ä‡). JednakÅźe od samego
poczatku - paradoksalnie - podziaÅ‚y staÅ‚y siÄ™ niejako wpisane w historiÄ™ KoÅ›cioÅ‚a. Trudno
jest nawet mÃłwiÄ‡ o jednym, koÅ›ciele widzialnym. Mamy bowiem do czynienia z wieloma
koÅ›cioÅ‚ami wyznaniowymi. Kazdy z nich roÅ›ci sobie prawo bycia prawdziwym koÅ›cioÅ‚em
chrzeÅ›cijaÅ„skim. StÄ…d Od poczÄ…tku XX wieku coraz waÅźniejszy w Åźyciu wspÃłlnot koÅ›cielnych
staje siÄ™ ekumenizm, czyli ruch zmierzajÄ…cy do przywrÃłcenia utraconej jednoÅ›ci miÄ™dzy
chrzeÅ›cijanami.
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Trwajmy mocno w wierze aÅź nadejdzie peÅ‚en
Blasku DZIEÅƒ PaÅ„ski

BÄ…dÅºmy uczniami Chrystusa. Jako uczniowie nieÅ›my Chrystusa i Ewangelie innym.

Czy pragniesz byÄ‡ napeÅ‚niony Duchem ÅšwiÄ™tym?
Czy pragniesz ÅźyÄ‡ pod Jego kierownictwem?
Czy pragniesz byÄ‡ wyposaÅźonym w Jego moc?
kliknij aby dowiedziec sie wiecej ...

A wiÄ™c gÅ‚oÅ›my i budujmy krÃłlestwo prawdy, piÄ™kna i dobra swoim wÅ‚asnym Åźyciem.
BÄ…dÅºmy Å›wiadkami Chrystusa i Jego Matki-KoÅ›cioÅ‚a. KaÅźdego Chrystus woÅ‚a po imieniu.
Kazdy z nas jest waÅźny w oczach Boga. Nie zapominajmy o tym! Zaprasza nas na na UcztÄ™
MiÅ‚oÅ›ci, do udziaÅ‚u w swoim Åźyciu. Aby przyjÄ…Ä‡ zaproszenie trzeba aby godnie ÅźyÄ‡ w
spoÅ‚eczeÅ„stwie.

WiÄ™c tak, jesli ktoÅ› jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, stare przeminÄ™Å‚o, oto wszystko
staÅ‚o siÄ™ nowe.
2 List do Koryntian 5,17
MÄ…droÅ›Ä‡ KoÅ›cioÅ‚a

NAUCZYCIELSKIEGO URZÄ˜DU KoÅ›cioÅ‚a KoÅ›cioÅ‚a Katolickiego

Jan PaweÅ‚ II - POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA Christifideles laici - O POWOÅ•ANIU I Misji
ÅšWIECKICH W koÅ›ciele IW ÅšWIECIE - DWADZIEÅšCIA LAT PO SOBORZE WATYKAÅƒSKIM II
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wejdÅº
Modlitwa za Ojca ÅšwiÄ™tego Benedykta XVI

Jezu, jedyna Drogo do Ojca, Prawdo i Å»ycie czÅ‚owieka. Ty obiecaÅ‚eÅ› prowadziÄ‡ swÃłj
KoÅ›ciÃłÅ‚ do czasÃłw koÅ„ca.
Ty wybraÅ‚eÅ› naszego Ojca ÅšwiÄ™tego Benedykta XVI, ustanawiajÄ…c go pasterzem KoÅ›cioÅ‚a
powszechnego. Udziel mu PeÅ‚ni Å‚aski Ducha ÅšwiÄ™tego, niech On nas utwierdza w wierze i
prowadzi nas we wspÃłlnocie nadziei i miÅ‚oÅ›ci.
Za wstawiennictwem Maryi, Dziewicy i Matki, zjednocz nas z nastÄ™pca Å›w. Piotra i umacniaj nas w
kaÅźdej Eucharystii, dajÄ…c nam siÅ‚Ä™, byÅ›my pocieszali przeÅ›ladowanych, w solidarnoÅ›ci Åźyli
z biednymi i cierpiÄ…cymi, gÅ‚oszÄ…c TwojÄ… Å›mierÄ‡ i zmartwychwstanie wszystkim narodom
ziemi.
Amen.

ROK KOÅšCIELNY - Kalendarz liturgiczny na rok 2009 - wg MszaÅ‚u Rzymskiego z roku 1962

KIM SÄ„ ÅšWIECCY W KOÅšCIELE

O powoÅ‚aniu i misji Å›wieckich w koÅ›ciele i Å›wiecie
UdziaÅ‚ wiernych Å›wieckich w trzech funkcjach Chrystusa: kapÅ‚aÅ„skiej, prorockiej i krÃłlewskiej

KapÅ‚ani! ZachÄ™cajcie wiernych! Wierni zachÄ™cajcie KapÅ‚anÃłw! Niech Å‚Ä…czy nas Å›wiÄ™te
Å›wiatÅ‚o Ducha ÅšwiÄ™tego!

Pokora KoÅ›cioÅ‚a - tak, upokarzanie KoÅ›cioÅ‚a - nie!

PETRUS - Czytaj
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PRZYBYWA UMOCNIÄ† WIARÄ˜

NajpiÄ™kniejsze oblicze KoÅ›cioÅ‚a

1 listopada KoÅ›ciÃłÅ‚ oddaje czeÅ›Ä‡ najlepszym swym dzieciom. Jest to dzieÅ„ dumy, a zarazem
Å›wiÄ™to pokory. UroczystoÅ›Ä‡ Wszystkich ÅšwiÄ™tych ukazuje "triumphans Ecclesia, czyli
KoÅ›ciÃłÅ‚ triumfujÄ…cy, w calej swojej chwale i dostojeÅ„stwie, ale zarazem nam, ludziom "W
drodze", zwraca uwage, ze jeszcze nim nie jesteÅ›my i nie moÅźemy udawaÄ‡ takiego KoÅ›cioÅ‚a.
Nasz problem polega teÅź na tym, ze tracÄ…c z oczu coraz bardziej eschatologiczny horyzont dÄ…ÅźeÅ„
wÅ‚asnych, nie jesteÅ›my w stanie zrozumieÄ‡, czym jest Å›wiÄ™toÅ›Ä‡ . Bardziej jesteÅ›my
skÅ‚onni postrzegaÄ‡ jÄ… jako bohaterstwo niÅź codzienna, konkretnÄ… aÅź do bÃłlu walkÄ™ ze
swoimi sÅ‚aboÅ›ciami, przekraczanie siebie w miÅ‚oÅ›ci .. .wiÄ™cej

"Chrystus jest dla Wszystkich! - Papieska homilia nieszporÃłw w podczas praskiej Katedrze

Benedykt XVI: NIE MOÅ»NA oddzielaÄ‡ KoÅ›cioÅ‚a od Åźycia spoÅ‚ecznego i kulturalnego

OrÄ™dzie na Åšwiatowy DzieÅ„ Pokoju

Wszyscy jesteÅ›my odpowiedzialni za ochronÄ™ Å›wiata stworzonego i musimy siÄ™ o niego
troszczyÄ‡. Ta odpowiedzialnoÅ›Ä‡ nie ma granic - czytamy w orÄ™dziu Benedykta XVI na XLIII
Åšwiatowy DzieÅ„ Pokoju, ktÃłry bÄ™dzie obchodzony 1 stycznia 2010 r. Jego hasÅ‚em sÄ… sÅ‚owa:
â€žJeÅ›li chcesz krzewiÄ‡ pokÃłj, strzeÅź dzieÅ‚a stworzeniaâ€•. Tekst orÄ™dzia zaprezentowano
15 grudnia w Watykanie. czytaj dalej

KoÅ›ciÃłÅ‚ Jezusa Chrystusa - Katechezy Benedykta XVI o KoÅ›ciele

Chrystus tak, KoÅ›ciÃłÅ‚ nie. To sformuÅ‚owanie dobrze oddaje postawÄ™ wielu dzisiejszych
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chrzeÅ›cijan. Jednak prawdÄ… jest, Åźe nie da siÄ™ pÃłjÅ›Ä‡ za Jezusem, jeÅ›li nie jest siÄ™ z Jego
KoÅ›cioÅ‚em. NiemoÅźliwe? A jednak. Przekonasz siÄ™ o tym, jeÅ›li bez uprzedzeÅ„ wsÅ‚uchasz sie
w Jego orÄ™dzie. Niech przewodnikiem na tej drodze bÄ™dzie papieÅź - teolog, Benedykt XVI.
Przeczytaj caÅ‚oÅ›Ä‡

KaÅźdy, kto decyduje siÄ™ sÅ‚uÅźyÄ‡ Ewangelii - jeÅ›li tylko Åźyje EucharystiÄ… - wzrasta w
miÅ‚oÅ›ci do Boga i do bliÅºniego. ( Benedykt XVI , Watykan 2007)

Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrzeÅ›cijanskiej
Â

Nowa ewangelizacja jest skierowana do tych, ktÃłrzy oddalili siÄ™ od KoÅ›cioÅ‚a w krajach od dawna
chrzeÅ›cijaÅ„skich. Zjawisko to wystÄ™puje niestety w rÃłÅźnej mierze rÃłwnieÅź w krajach, gdzie
Dobra Nowina byÅ‚a gÅ‚oszona w ostatnich stuleciach, lecz dotychczas nie zostaÅ‚a przyjÄ™ta na tyle,
aby przemieniÅ‚a Åźycie osobiste, rodzinne i spoÅ‚eczne chrzeÅ›cijan.wiÄ™cej

INTERNET JEST NOWYM FORUM GÅ•OSZENIA EWANGELII
/ OrÄ™dzie Jana PawÅ‚a II, 2002 r. /
Â

PANTOKRATOR - WSZECHMOGÄ„CY, MISTRZ UNIWERSUM, w istnieniu podtrzymujÄ…cy
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Wiara towarzyszy nam na wszystkich naszych drogach i w przestrzeni wirtualnej teÅź.

Odwagi! Nie lÄ™kajmy siÄ™! Jest z nami Chrystus

Â
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