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Kościół trwa niezmiennie przez 2000 lat i dotarł już z Dobrą Nowiną na 

wszystkie kontynenty (w tym miejscu można zaprezentować zdjęcia 

ukazujące np. celebrację Eucharystii w krajach misyjnych itp.). Kościół 

katolicki (w porównaniu chociażby do kościołów protestanckich) 

szafuje wszystkie siedem sakramentów, a także w swoim nauczaniu 

przedstawia pełnię prawdy. 

Często pojawia się jednak pytanie, co będzie z ludźmi wyznającymi 

inną religię. Co stanie się z nimi po śmierci? Odpowiedzi na to pytanie 

poszukamy w podręczniku. 

Ci wreszcie, którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii, w rozmaity sposób 

przyporządkowani są do Ludu Bożego. Przede wszystkim więc [Żydzi] 

ten naród, który otrzymał przymierze i obietnice, a z którego narodził 

się Chrystus według ciała (…). Ale plan zbawienia obejmuje także i 

tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich głównie muzułmanów, oni 

bowiem wyznając, iż zachowują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami 

jedynego i miłosiernego Boga, który będzie sądził ludzi w dniu 

ostatecznym. Także od innych, którzy szukają nieznanego Boga po 

omacku i wśród cielesnych wyobrażeń, sam Bóg również nie jest daleko, 

skoro daje wszystkim życie, tchnienie i wszystko (por. Dz 17,25-28), a 

Zbawiciel chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni (por. 1 Tm 2,4). Ci 

bowiem, którzy bez własnej winy nie znając Ewangelii Chrystusa i Jego 

Kościoła, szczerym sercem szukają jednak Boga, a Jego wolę poznaną 

przez nakaz sumienia starają się pod wpływem łaski wypełniać w 

swoim postępowaniu, mogą osiągnąć wieczne zbawienie. Nie odmawia 

też Opatrzność Boża pomocy koniecznej do zbawienia tym, którzy bez 



własnej winy w ogóle nie doszli jeszcze do wyraźnego poznania Boga, a 

usiłują nie bez łaski Bożej, prowadzić uczciwe życie. (…) Kościół, 

mając w pamięci słowa Pana, który powiedział: „Głoście Ewangelię 

wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15), pilnie troszczy się o wspieranie 

misji. (KK 16) 

Na dzisiejszej lekcji poznaliśmy dwie kolejne cechy Kościoła. 

Powszechność to cecha, która wypływa z tego, że Kościół jest posłany 

do wszystkich ludzi, a także głosi pełnię prawdy oraz w sakramentach 

udziela pełni środków koniecznych do zbawienia. Drugą cechą jest 

apostolskość, która wynika z tego, że Kościół wyrósł na fundamencie 

Apostołów, których następcami są biskupi, a w końcu głosi tę samą 

naukę co Apostołowie. 

Praca domowa 

Korzystając z encyklopedii, słownika lub innej literatury, napisz w 

kartach pracy, czym jest sukcesja apostolska. 
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