I. Tylko Kościół katolicki jest zbawiającym Kościołem
1.Głosy najstarszych Ojców i pisarzy Kościoła
Takie było przeświadczenie od pierwszych czasów
zaistnienia chrześcijaństwa i Kościoła Chrystusowego.
Św. Ignacy, biskup antiocheński, jeden z najstarszych,
bo apostolskich biskupów, przy tym święty męczennik,
takie o Kościołach heretyckich i odszczepieńczych
wypowiada zdanie: ,,Nie mylcie się, bracia moi,
aby ktoś, trzymający się schizmy, mógł być zbawiony.
Odszczepieńcy nie odziedziczą Królestwa Bożego".
A św. Ireneusz, w walce z heretykami i schizmatykami,
tak otwarcie powiada: ,,Kto jest poza Kościołem
katolickim, jest poza prawdą i żyjący w fałszu, zbawić
się nie może". Orygenes tak pisze: ,,Niech się nikt
nie łudzi: poza tym domem, to jest poza Kościołem
katolickim, nie ma zbawienia".
Te jasne słowa Orygenesa warto kilka razy przeczytać:
,,Poza tym domem, czyli Kościołem katolickim, nie ma
dla nikogo zbawienia". Usuwają one bowiem wszelkie
wątpliwości, czy w kościołach sekciarskich i heretyckich
można się zbawić.
Św. Cyprian, sławny obrońca jedności Kościoła, nie raz
w pismach swych porusza tę sprawę: ,,Jak w czasie
potopu, zginęły wszystkie stworzenia nie mieszczące się
w Arce, tak nie znajdą ratunku ci, którzy żyją poza
Kościołem katolickim". A gdzie indziej tak mówi:
,,Nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła
za Matkę". Kto zatem nie żyje w Kościele katolickim,
kto tego Kościoła nie ma za Matkę, co go zrodziła,
na łonie swym wykarmiła i wypielęgnowała, ten Boga
nie może mieć za Ojca, z którym by się mógł cieszyć
i radować na wieki”.
Słowa św. Augustyna już słyszeliśmy, powtarzamy
je jeszcze raz: ,,Kto do Kościoła katolickiego nie należy,
nie może być zbawionym". Chyba jaśniej i prościej
roli zbawczej Kościoła katolickiego określić nie można.
Gdzie indziej zaś ten święty i uczony Doktor tak
rozumuje: ,,Zbawić się i żywot wieczny osiągnąć
nikt nie może, kto Chrystusa nie ma za Głowę.
Aby zaś mieć Chrystusa za Głowę, trzeba być Jego
Ciała, tj. Kościoła katolickiego, członkiem". Analizując
Psalm 88, tak się wyraża o Kościele: ,,Co ci to pomoże,

że Boga Ojca wyznajesz i Syna Jego się nie zapierasz,
jeśli bluźnisz Jego Kościół... Dlatego, Najmilsi,
wszyscy bez wyjątku, Boga Ojca na niebie się
trzymajcie
i
Matki
Kościoła
na
ziemi".
Przytoczyliśmy zdania niektórych tylko Ojców i pisarzy
i to z najdalszych czasów i wieków chrześcijaństwa.
Zdania nie jakiekolwiek, ale zdania mężów świętych,
uczonych, miłością Boga i Chrystusa owianych, co nas
okłamywać i oszukiwać z pewności ą nie chcieli. Znali
oni swój Kościół, ale znali dobrze i heretyckie kościoły,
których naukę bezwzględnie potępiali. Nauka głoszona
przez wybitnych synów Kościoła od pierwszych czasów,
że Kościół katolicki jest ,,jedynym Kościołem
zbawiającym", na Soborze Laterańskim w 1215 r
przechodzi w dogmat i staje się obowiązującym
wszystkich artykułem wiary świętej. ,,Jeden jest, brzmią
słowa Soboru, Kościół powszechny wiernych,
poza którym nikt zgoła zbawionym być nie może".
A więc Kościół powszechny, czyli katolicki, jeden jest,
co bramy nieba otworzyć i na niebieskie gody
wprowadzić nas może. Cóż to za radość dla nas
katolików, co mamy szczęście żyć w Kościele katolickim,
a co za nieszczęście dla tych, co żyją poza Kościołem
katolickim!
2. Głosy Namiestników Chrystusowych, czyli papieży
Głosy papieży nie różnią się od głosów poprzednio
przytoczonych. Papież Pelagiusz II w VI wieku
tak pisze do wiernych: ,,Pamiętajcie i dobrze sobie
to zapamiętajcie, że kto w zgodzie i łączności
z Kościołem nie żyje, nie może mieć Boga za Pana
swego". Głos Namiestników Chrystusowych zakończmy
słowami Papieża mędrca, Leona XIII, który w jednym
ze swych listów, skierowanych do wszystkich wiernych,
tak się wyraża: ,,Wiara i religia, jakiej wszyscy ludzie
trzymać się mają, zamknięta jest w całości tylko
w Kościele katolickim, w tym też tylko Kościele znajdują
się środki, którymi ludzie – nie wchodząc w jakieś
wyjątkowe działania Boże – zbawić się mogą".
Przekonanie przeto, że poza Kościołem katolickim
nie masz zbawienia, nie masz odpuszczenia grzechów,
nie masz Arki, od potopu nas chroniącej,
jest przekonaniem wszystkich wieków i czasów.

Podzielają je tak najświętsi Ojcowie Kościoła,
męczennicy Pańscy, co przelali krew I własną,
nieskończone dzięki Bogu składali, że w Kościele
katolickim umierali, jak i najwyżsi nauczyciele Kościoła,
jakimi są biskupi z Biskupem rzymskim, czyli Papieżem
na czele. I nie mogło być inaczej. Chrystus bowiem sam,
mówiąc o zbawieniu, o dojściu do Królestwa Bożego,
trzy stawia do tego, jako niezbędne, warunki: a) chrzest;
b) wiarę; c) posłuszeństwo dla Kościoła.
,,Kto uwierzy i ochrzci się, zbawion będzie,
kto nie uwierzy, potępion będzie", ,,Kto się nie odrodzi
z wody i Ducha Świętego, nie wnijdzie do Królestwa
Bożego", ,,Kto nie słucha Kościoła, niechaj będzie jako
poganin i celnik". Ponieważ zaś przez wiarę, chrzest
i posłuszeństwo dla rządców Kościoła stajemy się
żywymi członkami Kościoła, przynależność zatem
do Kościoła jest nam, w myśl Chrystusa, bezwarunkowo
potrzebna, jeśli zbawić się chcemy.
I dlatego mili i kochani Katolicy, trzymajcie się
,,rękami i nogami” Kościoła katolickiego, niech was nikt
i nic nie odciągnie od owczarni Chrystusowej,
jaką jest Kościół katolicki, gdyż tylko w Kościele
katolickim znajdziecie i spokój sumienia, drogę pewną
do zbawienia i do szczęścia wiecznego wiodącą.
II. Dlaczego tylko Kościół katolicki jest jedynie
zbawczym Kościołem?
Bo po pierwsze jest jedynie tym Kościołem, który
Chrystus dla zbawienia ustanowił. Po wtóre dlatego,
że on jeden tylko posiada w całej pełni środki
do zbawienia wiodące.
Kościół katolicki jest jedynie tym Kościołem,
który Chrystus dla zbawienia ludzkiego ustanowił.
Jakiż był cel tej przedziwnej wędrówki Syna Bożego
z nieba tu, na ziemię? Na to pytanie odpowiedział
sam Pan Jezus: aby mieli żywot, a żywot obfity.
Zbawienie ludzi to jedyny i właściwy cel przyjścia Jezusa
na świat. Czy widzisz tego Jezusa w żłóbeczku
narodzonego, czy patrzysz nań w Nazarecie, w pocie
czoła pracującego, czy Mu się przyglądniesz,
jak w podróżach misyjnych przez trzy lata głosi naukę
Królestwa Bożego na ziemi, czy spojrzysz nań,
jak
przy
wieczerzy
pożegnalnej,
pochylony

nad bochenkiem chleba i kielichem wina, daje nam
na pokarm i napój na żywot wieczny Swe własne Ciało
i Krew Swą świętą, czy w końcu obaczysz tego Jezusa
skrwawionego, omdlałego, konającego i umierającego
w objęciu krzyża kalwaryjskiego, to przyglądniesz się
tej całej wędrówce Jezusa, której celem wyłącznym
było zbawienie nasze. Chrystus zbawił nas nauką
i przykładem, pokazując nam właściwą i prawdziwą
drogę do nieba; zbawił nas Krwią Swoją, dając
odkupienie za grzechy nie w złocie i srebrze, ale w Krwi
własnej; zbawił nas w końcu, stwarzając skarby
nieprzeliczonych łask ku zbawieniu naszemu. Jezus
umiera, do nieba wstępuje, ale dzieło Jego zbawcze
ma trwać aż do skończenia świata. ,,Ja z wami będę
aż do końca świata".
A jak i przez co? – Przez Kościół Swój. ,,Ja zbuduję
Kościół mój, a bramy piekła nie przemogą go", powiada
Pan Jezus. A tym Kościołem Jezusowym z woli Chrystusa
kto jest? – Byli najpierw Apostołowie, których Chrystus
wybrał na Swoich następców: ,,Jako mnie Ojciec posłał,
tak Ja was posyłam". Byli biskupi, wybierani
przez Apostołów, jako apostolscy następcy, i dalej
są ci, których apostolscy biskupi wybierają.
Oni to z laską pasterską, kluczami od bram nieba,
z kielichem Krwi Najświętszej i Księgą Ewangelii
sprawują dalej zbawcze dzieło Chrystusowe.
Aby zatem zbawić się i żywot wieczny osiągnąć, trzeba
być i żyć w tym Kościele, który Chrystus dla zbawienia
naszego ustanowił. Ze wszystkich zaś kościołów,
co się mienią być Kościołem Chrystusowym, jeden
tylko Kościół katolicki jest prawdziwie Kościołem
Chrystusowym. Dlaczego? – Dlatego, że sam jeden
ma wszystkie właściwości, znamiona i cechy Kościoła
przez Chrystusa ustanowionego.
Ma jedną i tę samą naukę, którą głosi po całym świecie
przez wieki całe, on jeden sięga do ostatnich granic
ziemi, on jeden rodzi miliony świętych i męczenników.
On jeden stoi na fundamencie, który Chrystus
pod Kościół Swój podłożył, a mianowicie na Piotrze
w następcach Piotrowych, jakimi są papieże na Stolicy
Piotrowej zasiadający. W kościołach heretyckich nie ma
jedności we wierze i nauce. Co heretyk, to inna nauka.

Herezja ni
nie wydała i nie wyda żadnego świętego.
Nie ma fundamentu i głowy najwyższej, przez Chrystusa
ustanowionej,
bo
odrzuca
Stolicę
Piotrową!
,,Przyczepiając” wiarę do tej lub owej narodowości,
przestaje być Kościołem powszechnym, o którym
Chrystus mówił. Kłamią zatem heretyki i wszyscy
odszczepieńcy, gdy mówią, że są Chrystusa Kościołem.
Chrystus zbudował tylko jeden Kościół
Kościół, a tym
Kościołem, zbudowanym przez Chrystusa jest wyłącznie
Kościół katolicki
katolicki, gdyż on jeden ma wszystkie cechy
właściwe Kościołowi Chrystusowemu. Skoro zaś tak jest,
każdy zrozumie
zrozumie, że poza Kościołem katolickim,
czyli jedynie Kościołem Chrystusowym, dla zbawienia
naszego us
ustanowionym nikt, a nikt zbawić się nie może.
A dlaczego jeszcze Kościół katolicki jest tylko i jedynie
Kościołem zbawiającym? Dlatego, że Kościół katolicki
jedynie posiada środki do zbawienia wiodące,
to jest: a) czysta i nieomylna nauka Chrystusowa;
b) wszystkie źródła łaski dla zbawienia przez Chrystusa
dane; c) nauczycielstwo i duszpasterstwo przez
Chrystusa
u
ustanowione.
Wszystkie
te
środki
do zbawienia wiodące znajdują się jedynie w Kościele
katolickim, więc też z całą słusznością możemy
powiedzieć, że tylko Kościół katolicki jest jedynie
zbawczym Kościołem. ,,Poza Kościołem apostolskim
rzymskim nikt się zbawić nie może
może, gdyż ten Kościół
jest jedynie Arką zbawienia, do której kto nie wszedł,
zginie w nurtach potopu." (w r. 1863 Papież Pius IX)
Czym była Arka Noego w czasie potopu, tym jest dziś
Kościół katolicki, którego Arka Noego była figurą.
(Fragme
Fragment książki ,,Kościół Katolicki" KS. KAZIMIERZA BISZTYGI SJ)

"Poza Katolickim Kościołem
nie ma ani zbawienia,
ani odpuszczenia grzechów".
(W XIII w. papież Bonifacjusz VIII )
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BEZWZGLĘDNE PIERWSZEŃSTWO CHRYSTUSA
Boska godność Chrystusa i Jego dzieło odkupienia
,,On jest obrazem Boga niewidzialnego Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
bo w Nim zostało wszystko stworzone:
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne
i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania,
czy Zwierzchności, czy Władze.
Władze Wszystko przez Niego
i dla Niego zostało stworzone.
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
I On jest Głową Ciała - Kościoła. On jest Początkiem,
Pierworodnym spośród umarłych,
aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała
cała Pełnia, i aby przez Niego znów pojednać wszystko
z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to,
co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew
Jego krzyża. I was, którzy byliście niegdyś obcymi
[dla Boga] i [Jego] wrogami przez sposób myślenia
i wasze złe czyny, teraz znów pojednał w doczesnym
Jego ciele przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako
świętych i nieskalanych, i nienagannych,
nienagan
byle byście
tylko trwali w wierze - ugruntowani i stateczni a nie chwiejący się w nadziei [właściwej dla] Ewangelii.
Ewangelii
Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu,
które jest pod niebem - jej sługą stałem się ja, Paweł.”

(Kol 1, 15-23)
Za zgodą Kurii Diecezjalnej w Kielcach

