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Communio w relacjach prezbiterów z 
osobami konsekrowanymi 

Temat tak sformułowany wypada rozpocząć od uporządkowania 

pojęć. Kluczowym pojęciem jest tu communio, zaś 

podporządkowanym mu relacje prezbiterów i osób konse-

krowanych. 

1. Wprowadzenie - omówienie pojęć 

a) Communio - zakres i treść pojęcia 

Interpretując pojęcie communio, należy zawsze uwzględniać 

dwa jego nierozłączne wymiary: wertykalny - wyrażający 

odniesienie do Boga oraz horyzontalny - wskazujący na odniesienia 

międzyludzkie. Kard. J. Ratzinger, sygnując opublikowany przez 

Kongregację Nauki Wiary (28 maja 1992) List do biskupów 

Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego 

jako komunia, podkreślał, że w okresie posoborowym zawężano 

znaczenie tego terminu poprzez socjologiczne absolutyzowanie 

tego, co dostrzegalne, empirycznie uchwytne1. Zabrakło należytego 

powiązania tego pojęcia z pojęciem Ludu Bożego i Ciała Chrystusa, 

jak też zachowania relacji między Kościołem jako komunią i Ko-

ściołem jako sakramentem2.

 
     1 Por. P.J. Cordes, Communio. Utopia czy program?, tł. B. Widia, War-

szawa 1996, s. 20. 
2 Por. List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach 

Kościoła pojętego jako komunia, nr 1, w: W trosce o pełnię wiary. Doku- 

menty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, tł. i oprać, ks. Z. Zimowski, 

ks. J. Królikowski, Biblos, Tarnów 1995, s. 390. 
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Sobór Watykański II nie doprecyzował zakresu tego pojęcia, 

choć posłużył się nim wielokrotnie3. Kard. W. Kasper mówi wprost, 

że „Sobór dotknął problematyki (...) którą raczej kazał zająć się 

nam”4. Niejednoznaczne użycie terminu communio w dokumentach 

Vaticanum II uwidacznia się w tym, że np. raz oznacza wspólnotę 

„życia, miłości i prawdy” (KK 9), „wyznawanie tej samej wiary” i 

„braterstwo” (DE 2), innym razem wspólnotę człowieka z Bogiem 

(KDK 19) czy w ogóle całą wspólnotę ludzką (KDK 38). Jak się 

jednak okazuje, te składowe prawdy wyrażają po części pełnij 

misterium communio. 

Dopowiedzenie, iż communio jest misterium jest istotne, gdyż 

wskazuje wprost na to, że można je zrozumieć jedynie w świetle 

Objawienia. Dla jego pełnej interpretacji „określenia empiryczne, a 

nawet filozoficzne są niewystarczające (...), communio wymyka się 

bowiem wszelkiej kompleksowej, racjonalnej prezentacji”5. 

Do istoty eklezjalnego ujęcia komunii należy przede wszystkim 

uznanie jej za owoc Boskiej inicjatywy6, a ten wymiar niełatwo 

uchwycić w formę definicji i pojęć. H. Urs von Balthasar 

uprzytomnił nam kiedyś, że „definicje otaczają Tajemnicę 

(Misterium) jak Cherubini ze swymi mieczami ognistymi”7.  Nie są 

w stanie pochwycić jego istoty, o ile

 

 
3 Magisterium Soboru sięga do pojęcia communio w swych dokumen-

tach 103 razy, w tym 25 razy w samej tylko Konstytucji dogmatycznej o 

Kościele Lumen gentium - por. J. Duraj, Analiza konektywna pojęcia 

communio w schematach przygotowawczych, w dyskusji i w dokumentach 

Soboru Watykańskiego II, Wyd. Naukowe PAT, Kraków 2002, s. 189. 
4 Kirche ais Communio. Uberlegungen zu ekklesiologischen Leitidee 

des Zweigen Vatikanischen Konzils, w: Theologie und Kirche, Meinz 

1987, s. 275. 
5 P.J. Cordes, Communio..., s. 21. 
6 Por. T. Paszkowska, „Communio” jako paradygmat teologii 

duchowości, w: „Communio” w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, red. 

ks. A. Czaja, M. Marczewski, TN KUL Lublin 2004, s. 464. 
7 H.U. von Balthasar, Catholique, Fayard 1976, s. 104, za: H. de Lubac, 

O naturze i łasce, tł. J. Fenrychowa, Kraków 1986, s. 189, przyp. 39. 
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