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REFLEKSJE O KOŚCIELE W PERSPEKTYWIE COMMUNIO  
WEDŁUG SEVERINO DIANICHA 

 
 
Eklezjologia stanowi centralny temat refleksji włoskiego teologa Severino 

Dianicha. Poświęcił on tym zagadnieniom wiele publikacji, z których znaczna 
część dotyczy kwestii związanych z komunijnym wymiarem Kościoła w kluczu 
przepowiadania1. 

W okresie posoborowym uwypuklanie zagadnień ukierunkowanych na komu-
nię w teologii Kościoła stało się dość powszechne. Warto jednak podkreślić, że 
pojęcie komunii stanowi „niejednoznaczny węzeł semantyczny” znajdujący zasto-
sowanie w różnych płaszczyznach życia Kościoła. Koncepcja ta zawiera nie tylko 
elementy duchowe, ale również organiczne i strukturalne. Idea komunii uosabia 
naturę Kościoła, który ma wymiar jednocześnie ludzki i boski, historyczny i meta-
historyczny, duchowy i instytucjonalny. Koncepcja komunii wyraża wszystkie śro-
dowiska: zarówno Ewangelię, sakramenty, charyzmaty z jednej strony, jak też 
władzę, organizację i widzialny porządek z drugiej2.  
                                                      

1 Zob. np.: La Chiesa mistero di comunione, Torino 1975; Appartenenza alla chiesa, 
w: Dizionario Teologico Interdisciplinare, Torino 1977, t. 1, s. 411-419; Comunità, w: 
Nuovo Dizionario di Teologia, Alba 1977, s. 148-165; Indefettibilità della chiesa, w: Nuovo 
Dizionario di Teologia, Alba 1977, s. 643-658; Una chiesa per vivere, Casale Monferrato 
1979; „Soggettività e Chiesa” e „Ecclesiologia e ecclesiogenesi”, „Rassegna di Teologia” 
21 (1980), s. 415-418; A che punto è l’ecclesiologia, „Concilium” (I) 6 (1981), s. 158-168; 
L’ecclesiologia in Italia dal Vaticano I al Vaticano II, w: Dizionario Storico del Movimento 
Cattolico in Italia, Torino 1981, s. 162-180; La struttura carismatica della chiesa, 
„Orientamenti Pastorali” 81 (1981), s. 9-29; Comunione, comunità, istituzione, w: 
Religione, istituzione, liberazione. Studi sul fatto religioso, red. A. Colombo, Roma 1983, 
s. 286-291; Teologia del ministero ordinato. Una interpretazione ecclesiologica, Roma 
1984; Chiesa in missione. Per una ecclesiologia dinamica, Roma 1985; Chiesa estroversa. 
Una ricerca sulla svolta dell’ecclesiologia contemporanea, Milano 1987; Ecclesiologia. 
Questioni di metodo e una proposta, Milano 1993; Questioni di metodo in ecclesiologia, 
w: Sui problemi del metodo in ecclesiologia. In dialogo con Severino Dianich, red. 
A.  Barruffo, Cinisello Balsamo 2003, s. 21-53; L’ecclesiologia fra sociologia e 
antropologia teologica, w: La Chiesa tra teologia e scienze umane, red. R. La Delfa, Roma 
2005, s. 19-54; Chiesa comunione di fratelli, Bologna 2013. 

2 S. Dianich-S.Nocet i , Trattato sulla Chiesa, Brescia 2002, s. 168-185. 
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Autor, wskazując na różne koncepcje Kościoła, wyszczególnia model heury-
styczny eklezjogenezy wyrażający się w akcie komunikacji wiary i stanowiący 
moment początku Kościoła i gwarantujący stałość jego rozwoju. Wychodząc od 
eklezjogenezy jako modelu heurystycznego w interpretacji Kościoła, Dianich wy-
ciąga wnioski pomocne do lepszego zrozumienia niektórych cech wspólnoty ekle-
zjalnej: urzędu święceń, wiodącego znaczenia Eucharystii, kwestii władzy. 

 
1. Istotne uściślenia 

 
Dianich podkreśla, że zwyczajna formuła „wierzyć w Kościół” (credere Eccle-

siam) winna być, wedle struktury Credo, poprawnie zrozumiana. Kościół nie jest 
jednym z przedmiotów trzech artykułów wiary skoncentrowanych na Trójjedynym 
Bogu (credo in unum Deum), lecz winien być rozumiany jako sposób, kontekst 
i miejsce, w którym się wierzy. Zatem nie jest sensu stricto przedmiotem, termi-
nem, ani treścią wiary, lecz swoistym wymiarem wpisanym w wiarę. Przy czym 
przy przejściu od wiary w Boga do wiary w Kościół zmienia się relacja zachodząca 
pomiędzy podmiotem, aktem wiary i jego przedmiotem.  

Warto tutaj przywołać fragment tekstu z Katechizmu Kościoła Katolickiego 
z 1992 roku, który nawiązuje do Catechismus ad Parochos Soboru Trydenckiego. 
Mamy tam jasno przedstawione rozróżnienie właśnie między wiarą w Boga a wiarą 
w Kościół: „W Symbolu Apostolskim wyznajemy wiarę w święty Kościół (Cre-
do… Ecclesiam), ale składnia łacińska używa tu innej formy niż w artykule odno-
szącym się do wiary w Boga (Credo in Deum), by nie mieszać Boga i Jego dzieł, 
lecz by wyraźnie przypisać dobroci Bożej wszystkie dary, jakich udzielił swojemu 
Kościołowi”3. 

Severino Dianich podkreśla, że rzeczywistość kryjąca się pod terminem „Ko-
ściół” nie jest jednoznaczna. Sytuuje się na różnych poziomach semantycznych. 
Dianich wymienia spośród nich aspekt fenomenologiczny4, misteryjny5, eschatolo-
giczny6, konfesyjny7. Dlatego rzetelne badania eklezjologiczne wymagają 

                                                      
3 KKK 750. Cf. Katechizm soboru Trydenckiego (cap. I, cap. X, quaestio 23). 

Ecclesiologia, s. 8; Chiesa comunione di fratelli, Bologna 2013. 
4 „Se ci collochiamo sul piano fenomenico, potremmo studiare l’aggregarsi dei 

Cristiani dal punto di vista sociologico e storico, oppure da quello di altre scienze umane 
come la psicologia religiosa o l’antropologia culturale, o farne l’oggetto delle indagini della 
teologia pratica” (Ecclesiologia, s. 21). Cf. także s. 15-16. 

5 „Solamente su questo piano un fenomeno empiricamente constatabile può essere 
attribuito, oltre che ad una causa storicamente verificabile, ad un’altra causa manifesta solo 
per rivelazione e conosciuta solo per fede” (Ecclesiologia, s. 17). 

6 „Su questo piano semantico la chiesa esiste nella mente eterna di Dio ed appare già, 
‹in figura›, nel consorzio di Adamo ed Eva segnato dalla grazia; essa ha una storia anche 
prima di Cristo, cioè nella stessa storia d’Israele” (Ecclesiologia, s. 18). 

7 „C’è un piano del discorso dove si parte dal presupposto che si diano storicamente 
diverse entità pretendenti di essere la Chiesa di Cristo, mentre in realtà solo una fra tutte lo 
è veramente” (Ecclesiologia, s. 19). 
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uwzględnienia wszystkich powyższych wymiarów z jednoczesną świadomością, iż 
jest niemożliwe przejście z jednego poziomu do drugiego bez zmiany kryteriów 
dyskursu. Problem nabrzmiewa jeszcze bardziej, gdy podejmiemy próbę doprecy-
zowania przedmiotu eklezjologii, a ponadto, gdy odwołujemy się do teologicznej 
interpretacji Kościoła: odnosimy się do konceptualnych kategorii lub do symboli 
i metafor, które stają się narzędziami hermeneutycznymi8.  

Ponadto, pożytecznym staje się sprecyzowanie różnicy zachodzącej pomiędzy 
ideą komunii (communio) oraz wspólnoty (communitas). W pierwszym przypadku 
mamy na myśli dar Ducha, poprzez który człowiek znajduje się blisko Boga: jest 
wezwany do uczestnictwa w komunii, która urzeczywistnia się między Osobami 
Trójjedynego Boga. Znajduje przede wszystkim w wierzących w Chrystusa swoich 
braci, z którymi dzieli głęboką tajemnicę swej relacji z Bogiem. „Wspólnota ekle-
zjalna” wskazuje zaś na konkretną formę zgromadzenia, które rodzi się z komunii. 
Konstytuuje się na bazie stabilnych i widzialnych odniesień, które łączą wierzą-
cych we wspólnym wyznaniu wiary. Posiada widzialne struktury i narzędzia, po-
przez które przekazuje ludziom przesłanie i łaskę Jezusa Chrystusa9. Komunia nie 
może być jedynie postrzegana jako owoc komunikacji wiary, z której wypływałyby 
dla słuchacza konkretne zobowiązania o charakterze etycznym. Dar komunii po-
przedza akt komunikowania wiary10. 

 
2. Primum principium 

 
Dianich poszukuje modelu heurystycznego, który nie stanowi tylko przykła-

dowego obrazu rzeczywistości bardziej złożonej, lecz zawiera w sobie klucz inter-
pretacyjny, dzięki któremu można zrozumieć swoiste źródło istnienia Kościoła. 
Mówimy tutaj o eklezjogenezie, o wydarzeniu określonym nie tylko precyzyjnymi 
historycznymi współrzędnymi, lecz także usytuowanymi na poziomie misterium. 
Proces urzeczywistniania się owej eklezjologii trwa, głównie wtedy, ilekroć prze-
powiadana i przyjmowana jest wiara w różnych historycznych uwarunkowaniach.  

Konieczne jest znalezienie „pierwszej zasady” w modelu eklezjogenezy, która 
inicjuje ów proces interpretacyjny. Nasz Autor precyzuje tutaj: „Owym pierwszym 
principium nie jest sakrament, ponieważ celebracja sakramentalna zakłada już ist-
niejącą wspólnotę wiary. Może nim jednak być natomiast ów zasadniczy akt lin-
gwistyczny, którym jest to euanghélion, czyli ogłoszenie, które wierzący dokonuje 
wobec jakiejkolwiek innej osoby: ‹Jezus zmartwychwstał i jest Panem›. Ten akt 
lingwistyczny sytuuje się w historii i jawi jako autentyczne komunikatywne działa-
nie, inspirator nowej rzeczywistości, ponieważ lokutor komunikuje treść wiary – 
zmartwychwstanie i panowanie Jezusa – siłą przepowiadającego, która wyraża się 
w uczynieniu interlokutora uczestnikiem wiary i stworzeniu w ten sposób sieci od-

                                                      
8 Ecclesiologia, s. 59-60; L’ecclesiologia fra sociologia e antropologia teologica, 

s. 31-34. 
9 Trattato sulla Chiesa, s. 203-205. 
10 L’ecclesiologia fra sociologia e antropologia teologica, s. 48. 
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niesień, która stanowi zarodek kościoła”11. Przepowiadanie stanowi zatem wyda-
rzenie, które daje chronologiczny początek Kościołowi, lecz jednocześnie dynami-
zuje jego rozwój. Występowanie wątku dotyczącego komunikowania wiary jest 
możliwe we wspólnocie eklezjalnej.  

Parafrazując znane wyrażenie „Eucharystia buduje Kościół i Kościół sprawuje 
Eucharystię”, Dianich proponuje formułę: „Kościół urzeczywistnia przepowiadanie 
i przepowiadanie tworzy Kościół” (la Chiesa fa l’annuncio e l’annuncio fa la 
Chiesa). Powyższe wyrażenie podkreśla, że Kościół jest rozumiany jednocześnie 
jako podmiot i kres komunikacji, jest pojmowany zarówno na poziomie historycz-
nym, jak i w wymiarze łaski. Formuła powyższa nie jest „błędnym kołem” ani re-
torycznym paradoksem, lecz wyraża fundamentalny dynamizm parádosis.  

Apostoł, który przekazuje to, co otrzymał od Pana, uruchamia historyczny pro-
ces, sięgający naszych czasów, który nie zatrzyma się aż po kres. Owym historycz-
nym procesem jest Kościół. Owo wydarzenie empirycznie jest definiowalne w ka-
tegoriach jakiegoś innego historycznego procesu. Przyjęcie i przekaz „Dobrej No-
winy” jest skutkiem działania Ducha Świętego, bez którego nie jest możliwe gło-
szenie, że Jezus jest Panem (cf. 1 Cor 12, 3). „W owym historycznym procesie cią-
gle wzrasta kościół i rodzą się w catholica nowe kościoły oraz nieustannie odnawia 
się to euanghélion. Pomiędzy kościołem i historią sytuuje się w ten sposób dyna-
miczne principium ogłoszenia zdolne wyjaśnić historyczny charakter oraz jedno-
cześnie misteryjny charakter kościoła, bez którego pozostałby on nieznany 
w swym autentycznym wymiarze”12. 

Z pism Dianicha wynika jasno, że Kościół wzrasta wokół to euanghélion reali-
zowanego przez apostołów, którzy głoszą śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chry-
stusa mocą Bożą. Wspólnota, która kształtuje się wokół tego przepowiadania, jest 
wyjątkowa, ponieważ nie tyle została ukształtowana przez przyjęcie określonej 
wiary lecz poprzez oparcie swego życia na osobie Jezusa Chrystusa. Słusznie bo-
wiem stwierdza nasz eklezjolog: „do kościoła nie przynależy się przez zrodzenie, 
ani poprzez ryt inicjacyjny. To, co czyni kościołem, jest ogłoszenie, że Jezus zmar-
twychwstał i jest Panem, oraz przyjęcie tej nowiny, która wyraża się we współ-
uczestnictwie wyznawanej wiary”13. 

Dianich przypomina, że przekazywanie Ewangelii jest zawsze nawiązywaniem 
relacji interpersonalnej. Nie jest zatem możliwa komunia bez osobistego przeżycia 
nowiny głoszonej wobec innych. Tylko życie Chrystusem, przyjęcie od innych 
owego osobistego doświadczenia pozwala uświadomić sobie, czym jest Kościół. 
Uczestnictwo w życiu wspólnoty eklezjalnej jest życiem w komunii z Chrystusem. 
Owa relacja Kościoła z Chrystusem posiada zarówno charakter historyczno-

                                                      
11 Ecclesiologia, s. 95, 152; L’ecclesiologia fra sociologia e antropologia teologica, 

s. 27-28, 48. 
12 Ecclesiologia, s. 99. 
13 Tamże, s. 100. Cf. J 1, 13: „[...] dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym którzy 

wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała [...]”. 
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socjologiczny podobnie jak każda rzeczywistość wspólnotowa powstająca na pod-
stawie przesłania założyciela14.  

Kościół znajduje swoją rację bytu nie w sobie samym czy w jakiejś idei, lecz 
w Osobie oraz w historycznych wydarzeniach, które Jej dotyczą. Oznacza to, iż 
Kościół poprzez nawiązanie do wydarzenia, od którego wziął początek, pozostaje 
związany z przeszłością. Ponadto żyje teraźniejszością oraz patrzy w przyszłość z 
niezachwianą pewnością, iż Zmartwychwstały jest Panem świata, jedynym sensem 
i drogą zbawienia ludzkości. Całe życie Chrystusa jest nakierowane na Królestwo 
Boże; stanowi przedmiot Jego przepowiadania, zaś w służbie Królestwu sytuuje się 
wspólnota eklezjalna. Nie do pomyślenia jest przyjęcie Królestwa, które miałoby 
miejsce tylko w wymiarze duchowym człowieka, ponieważ nie posiadałoby zako-
rzenienia historycznego oraz nie odnosiłoby się do przyszłości ludzkości. Kościół 
zaś istnieje, właśnie aby być dla świata – poprzez życie braterskie, służbę miłości 
oraz życie w komunii – weryfikowalnym znakiem Królestwa. 

 
3. Perspektywa communio 

 
Jest faktem, że Vaticanum II niejednokrotnie posługiwał się określeniem 

„communio” w aspekcie teologicznym, stosując go w swych dokumentach 112 ra-
zy15. Niemniej jednak, chyba nie bez słuszności, podkreśla S. Dianich, biorąc dla 
przykładu Konstytucję Lumen gentium, iż „Sobór Watykański II nie położył zbyt 
dużego nacisku na eklezjologiczną kategorię społeczności czy wspólnoty”. W tejże 
bowiem Konstytucji kategoria eklezjologiczna societas została zastosowana 13 
razy, zaś kategoria communitas – 12 razy16. Dianich nie widzi w idei komunii we-
dług Vaticanum II tylko „nowego principium strukturyzacji wewnętrznych relacji 
Kościoła”, ponieważ byłoby to uproszczenie i zredukowanie głębokiego sensu tej 
kategorii. Koinonia stanowi ożywienie Kościoła ad extra oraz znalezienie w świe-
cie partnera17.  

Komunia zanurza swoje korzenie w owym Kościele powszechnym sprawie-
dliwych, który istnieje w opatrznościowym planie Boga Ojca i urzeczywistnia się 
aż do końca czasów18. W ten sposób Kościół jako komunia między ludźmi w Chry-
stusie jest w stanie odpowiedzieć na jedno z podstawowych pytań człowieka. 
A mianowicie chodzi o możliwość poznania i zjednoczenia z Bogiem. Bóg Ojciec 
stanowi horyzont, ku któremu jest nakierowane życie ludu Bożego. Jest On źró-
dłem istnienia Kościoła, jego ostatecznym celem, kresem jego ziemskiej piel-
                                                      

14 La Chiesa mistero di comunione, s. 58. 
15 Ponadto sobór stosuje termin communitas 193 razy; communis (+ communiter, 

communitarius) 185 razy; communicatio 46; societas 142; socialis 238; socialisatio 4; 
sociatus 1; sociare 3; socio-culturalis 3; sociopsychologicus 1; socius 20; particeps 
(+ participans) 33; participatio 42; participare 60. Por. X. Ochoa, Index verborum cum 
documentis Concilii Vaticani Secundi, Roma 1967. 

16 Ecclesiologia, s. 60, 115-118. 
17 Con Dio e con l’uomo, s. 88. 
18 L’ecclesiologia fra sociologia e antropologia teologica, s. 23-24. 
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grzymki. W owej drodze to Duch Święty inspiruje Kościół. Tylko w Duchu jest 
możliwe ogłoszenie z wiarą przesłania, iż „Jezus jest Panem” (1 Kor 12, 3). Za-
równo głoszący jak i przyjmujący są poruszeni mocą Ducha. Ten Duch sprawia, że 
człowiek, przyjmując z wiarą Chrystusa, przeżywa relację z Nim oraz ze współ-
braćmi w wolności oraz w radykalnej nowości. Właśnie dzięki działaniu Ducha 
wierzący doświadcza uczestnictwa, oczywiście na poziomie misteryjnym, w ko-
munii Ojca i Syna19. 

Komunia, o której mówi Nowy Testament, jest czymś radykalnie odmiennym 
wobec idei Starego Testamentu, judaizmu oraz wobec koncepcji świata greckiego. 
Istniejąca w hellenizmie immanentna idea przyjaźni między ludźmi rodzi się 
i urzeczywistnia w obszarze ludzkiej aktywności. Koncepcji komunii nie oddaje 
również do końca Stary Testament, mimo iż główne jego przesłanie wyraża Boga, 
który kocha ludzi i wzywa ich do miłości. Jednak owo starotestamentalne przymie-
rze nie realizuje się jeszcze na poziomie komunii. Dianich stwierdza: „okazuje się 
prawdziwą konkluzja egzegetów, iż w Starym Testamencie korzeń hbr, który miał-
by za podstawę leksykalną wyraz komunia, oprócz tego, iż rzadko użyty, nie sta-
nowi ważnego przesłania duchowości Izraela. Człowiek bowiem w rzeczywistości 
nie jest ‹towarzyszem› (haber) Boga, lecz raczej Jego sługą (ebed Jhwh). Z Bo-
giem zachodzi berit, pakt, nie zaś habura, komunia. Aby zawrzeć przymierze 
z Bogiem, ‹Mojżesz sam podejdzie do Pana, lecz oni się nie przybliżą i lud nie 
wstąpi z nim› (Wj 24, 2)”20.  

Wcielenie Syna Bożego pozwala dopiero pokonać swoisty dysonans między 
Bogiem a człowiekiem, a tym samym wypełnić lukę w koncepcji komunii z Bo-
giem wedle Starego Testamentu. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa otwiera dla 
człowieka dostęp do Boga Ojca. Ukazuje to wyraźnie list do Hebrajczyków 10, 10-
12.19: „Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa 
raz na zawsze. Wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej 
służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić 
grzechów. Ten, przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, za-
siadł po prawicy Boga […]. Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miej-
sca Świętego przez krew Jezusa”. Naśladowanie Chrystusa stanowi nawiązanie 
komunii z Nim, aby doświadczyć spotkania z Bogiem Ojcem.  

Duch Święty nie stanowi zaś tylko komunii między Ojcem i Synem, lecz także 
jest źródłem jedności Boga i wierzących w Chrystusie. Dianich podkreśla, iż ko-
munia, która stanowi o istocie Kościoła, jest implikacją trynitarnej komunii: „Ko-
inonia zatem jest określana przez Pawła ‹komunią Ducha Świętego› nie tylko dla-
tego, że jest uczestnictwem wierzącego w życiu Ducha Świętego, ani dlatego że 
jest darem wlanym Ducha Świętego wierzącemu, lecz dlatego że w Duchu wierzą-
cy realizuje całość własnego istnienia jako relacyjnego istnienia, jako istnienia 
z Chrystusem, z Ojcem i z ludźmi”21. Koinonia, ożywiana przez Ducha Świętego, 

                                                      
19 Ecclesiologia, s. 101. 
20 Tamże, s. 121. 
21 Tamże, s. 128-129. 
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rozprzestrzenia się w czasie, żyje niejako w następnych pokoleniach. To Duch 
Święty sprawia, że doświadczenie Zmartwychwstałego nie staje się wyłącznym 
udziałem pierwotnej wspólnoty apostolskiej, lecz może być przeżyte przez cały 
Kościół na przestrzeni historii, ponieważ aktualizuje się i uobecnia poprzez wiarę. 
Kościół jest „modelowany” przez Boską koinonię. 

Dianich ostrzega jednak przed możliwym zubożeniem wymiaru trynitarnej 
komunii eklezjalnej. Trójca Święta nie może być sprowadzona do pożytecznej eg-
zemplifikacji dla wierzących, którzy szukają wzajemnej miłości na wzór miłości 
Osób Boskich. Powyższa perspektywa prowadziłaby do koncepcji chrześcijańskiej 
komunii rozumianej jako skutek ludzkich wysiłków i owocu ascezy. Natomiast 
chrześcijanie wsparci mocą Ducha mogą dzielić z Jezusem Chrystusem najgłębsze 
wymiary istnienia (cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie) oraz komunię z Bogiem 
Ojcem, która urzeczywistnia się w posłuszeństwie i w ofierze z samych siebie. 

Fundamentem Kościoła nie są abstrakcyjne czy subiektywne idee, lecz świa-
dectwa tych, którzy żyli razem z Jezusem Chrystusem. Duch Święty pozwala lu-
dziom poznać Chrystusa właśnie poprzez komunikację historycznego doświadcze-
nia na temat Jezusa, uczynioną przez naocznych świadków. Tylko w ten sposób 
Duch Święty objawia Bożą komunię będącą miarą wzajemnych chrześcijańskich 
relacji. Duch pozwala temu, kto przekazuje dobrą nowinę, doświadczać komunii 
z Bogiem. Bez faktu ludzkiej komunikacji wiary dar komunii pozostawałby zawsze 
w niewypowiedzianym wymiarze. W ten sposób dzięki Duchowi ludzie mogą sta-
wać się za każdym razem, gdy ogłaszają lub przyjmują słowo wiary, protagonista-
mi nowo powstającej rzeczywistości, owego dynamicznego procesu, którym w hi-
storii jest Kościół22. Wspólnota chrześcijańska nie powstaje, aby dać odpowiedź 
na wspólne potrzeby, lecz stanowi historyczne ucieleśnienie wezwania, które Bóg 
Ojciec kieruje do ludzi, aby żyli w komunii z Synem w mocy Ducha Świętego. 

Historyczne narodziny Kościoła realizują się, gdy przyjmując Ducha Świętego, 
przyjmujemy wiarę w Jezusa Chrystusa. Owa wiara w Chrystusa nie wyraża się 
jedynie w wymiarze wewnętrznym czy mistycznym, ale również w żywym przyję-
ciu Słowa Bożego przekazywanego w Kościele. Mamy tu do czynienia z zewnętrz-
nym, obiektywnym faktem, który konkretyzuje się w sakramentalnym uczestnic-
twie wierzącego przede wszystkim poprzez chrzest i Eucharystię. Chrzest bowiem 
jest sakramentem wiary i Ducha Świętego, Eucharystia zaś żywi nas Ciałem Chry-
stusa, czyniąc członkami Kościoła, Ciała Mistycznego Chrystusa, w jedności Du-
cha Świętego. To Duch Święty umacnia wierzących w duchowej komunii ze Sobą. 

Duch Święty może zainicjować określoną komunię między ludźmi, którzy 
znajdują się poza widzialnymi, historycznymi granicami Kościoła, ponieważ 
„tchnie, kędy chce”. W tym sensie widoczna jest orientacja soboru Watykańskiego 
II, który naucza, że „Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli znakiem 
i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludz-
kiego” (LG 1). Severino Dianich stwierdza: „w ten sposób, poprzez koncepcję 
communio salutis et gratiae, Kościół jest świadom, iż jego komunia rozciąga się 

                                                      
22 Tamże, s. 151. 
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ponad własne granice przestrzenno-czasowe, podczas gdy poprzez communitas 
mediorum salutis […] Kościół jawi się jako zgrupowanie społeczne”23. 

 
4. Ku podsumowaniu 

 
Severino Dianich swoje refleksje eklezjologiczne poczynione w płaszczyźnie 

komunii przedstawia w sposób oryginalny, proponując pojęcie Kościoła wyrażają-
cego się w formule „l’annuncio-per la comunione” oraz w jej odpowiedniku „la 
comunione-dall’annuncio”. Ponadto kryterium interpretatywnym Kościoła dla 
Dianicha jest przepowiadanie. Kościół nie jest komunią lecz istnieje siłą daru ko-
munii, która pozwala mu istnieć i go określa. Komunia wskazuje na status relacyj-
ny, na określony stan, który kwalifikuje osoby w ich wzajemnej relacji.  

W kluczu interpretatywnym Kościoła, który stanowi przepowiadanie, nasz 
Teolog pojmuje komunię jako kategorię, która najpełniej oddaje naturę oraz życie 
wspólnoty eklezjalnej. Według Dianicha, możemy mówić o czterech płaszczy-
znach communio nowotestamentalnej, które we współczesnej eklezjologii winny 
być ponownie odkryte. Ma on na myśli wymiar teologiczny (komunia stanowi 
punkt finalny Bożego powołania), eschatologiczny (pełnię komunii osiągniemy 
w ostatecznym czasie), trynitarny (komunia jest zainicjowana przez wezwanie  
Ojca, jest owocem Ducha i wyraża się w przynależności do Chrystusa) oraz ekle-
zjologiczny (wyraża się w łamaniu chleba, w głoszeniu Ewangelii, w darze pojed-
nania i w życiu chrzcielnym). Mówiąc o komunii, przenosimy się na poziom ta-
jemnicy samego Boga, który stanowi misterium komunii. Jednak kategoria komu-
nii odsyła szczególnie do wymiaru trynitarnego, który jest jej fundamentem. To 
właśnie lud Boży, wspólnota braci w Chrystusie, jest prowadzony przez Chrystusa 
Odkupiciela ku Bogu Ojcu, mocą Ducha Uświęciciela, który pozwala wierzącym 
uczestniczyć w komunii trynitarnej.  

Dianich wyjaśnia kwestię dotyczącą roli Chrystusa i Ducha Świętego w po-
wstaniu Kościoła w kluczu komunii, która się urzeczywistnia poprzez przepowia-
danie. Wyszczególniając w rzeczywistości eklezjalnej wspólnoty podwójny wy-
miar: historyczno-socjologiczny oraz misteryjny, ujmuje Chrystusa jako założycie-
la Kościoła, lecz wiara w Zmartwychwstałego idzie ponad tą ideą, uznając w Nim 
nie zmarłego założyciela, lecz Jego żyjącego Pana.  

                                                      
23 Tamże, s. 178-179. Problem relacji pomiędzy zewnętrzną strukturą Kościoła a jego 

komunią wewnętrzną mocno zaznaczył się podczas obrad soborowych. Odnośnie do 
eklezjologii protestanckiej Dianich stwierdza: „Ma neanche nella tradizione ecclesiologica 
protestante, pur collocando essa l’essenza della chiesa solo nella communio sanctorum, la 
nostra questione sparisce di scena, fino a quando essa consideri costitutivi di una forma 
empirica della chiesa, pure questa voluta dal Signore, come testimoniano le Scritture, la 
predicazione e i sacramenti: perché e in che senso – ci si domanda anche nella teologia 
evangelica – è necessaria per la predicazione e la celebrazione dei sacramenti un’istituzione 
ecclesiastica con i suoi edifici di culto, l’assemblea liturgica, l’insieme di ministri e di 
organi di governo della comunità? E anche in ambito protestante fa difetto una chiara 
distinzione fra l’idea della comunione e quella della comunità” (Ecclesiologia, s. 179). 
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Duch Święty pobudza do wyznawania jedynej wiary w Jezusa Chrystusa; urze-
czywistnia nową relację komunii, historyczną i jednocześnie transcendentną, mię-
dzy wierzącymi a Chrystusem. Kościół jawi się więc nie jako społeczność, która 
została zainicjowana przez szczególnie charyzmatycznego człowieka, lecz jako 
owoc wewnętrznej relacji, szczególnie duchowej, ze zmartwychwstałym i żyjącym 
Panem. Kościół rodzi się w momencie, gdy ludzie mocą działania Ducha pragną 
przynależeć do Chrystusa, doświadczać wewnętrznego zjednoczenia z Nim. 

 
 

S t r e s z c z e n i e  
 
Włoski teolog Severino Dianich poświęcił zagadnieniom eklezjologicznym wiele pu-

blikacji. Znaczna część dotyczy komunijnego wymiaru Kościoła w kluczu przepowiadania. 
Przepowiadanie stanowi wydarzenie, które daje chronologiczny początek Kościołowi i jed-
nocześnie dynamizuje jego rozwój. Dianich proponuje formułę: „Kościół urzeczywistnia 
przepowiadanie i przepowiadanie tworzy Kościół”. Kościół jako komunia może odpowie-
dzieć na jedno z zasadniczych pytań człowieka dotyczących możliwości poznania i zjedno-
czenia z Bogiem. Wcielenie Syna Bożego pozwala pokonać dysonans między Bogiem 
a człowiekiem i jednocześnie wypełnić lukę w koncepcji komunii z Bogiem według Stare-
go Testamentu. Autor artykułu prezentuje powyższe zagadnienia w czterech punktach: 
istotne uściślenia; primum principium; perspektywa communio, ku podsumowaniu.  

 
Słowa klucze: Jezus Chrystus, Kościół, komunia, przepowiadanie, Severino Dianich. 
 
 

Reflections on the Church in the Perspective of communio  
According to Severino Dianich 

 
S u m m a r y  

 
Italian theologian Severino Dianich devoted many publications to the ecclesiological 

question. A significant part concerns the Communion of the Church in the key dimension of 
the preaching. Preaching is an event that gives a chronological beginning of the Church and 
at the same time a more dynamic development. Dianich proposes a formula”: “The Church 
realizes preaching and preaching makes the Church”. The Church as communion can 
answer on the one of the fundamental human questions regarding the possibility of 
cognition and union with God. The Incarnation of the Son of God overcomes the 
dissonance between God and man. At the same time it helps to fill a loophole in the concept 
of communion with God according to the Old Testament. The author of the article presents 
the above questions in four points: significant clarifications; primum principium; 
perspective of communio; toward the summary. 
 
Key words: Jesus Christ, Church, communion, preaching, Severino Dianich. 
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