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40 Skała i klucze – fundament i władza 
otwierania nieba

Kościół to wspólnota, która prowadzi ludzi do królestwa niebieskie-
go. Do realizacji tego celu potrzebne jest ustalenie hierarchii władzy. Na 

pierwszym miejscu w hierarchii Kościoła jest papież, któremu pomagają 
biskupi, prezbiterzy i diakoni. Zadaniem osób, którym zostały powierzone 
różne urzędy i funkcje w Kościele, jest służba całej wspólnocie. Przeczytaj, 
skąd się wziął urząd papieski.

Św. Piotr Św. Jan Paweł II Benedykt XVI Franciszek

Gdy Jezus przyszedł w  okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za 
kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A  oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana 
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proro-
ków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon 
Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławio-
ny jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz 
Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli 
Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. 
I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie 
związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Wtedy 
surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

(Mt 16,13-19)

Jezus zapowiada, że Piotr otrzyma najwyższą władzę w Kościele. Sym-
bolem tej władzy są klucze do królestwa niebieskiego. Symbol kluczy 
pojawia się w herbie każdego papieża. Klucz złoty oznacza władzę roz-
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grzeszania, a srebrny nieomylność w sprawach 
wiary i duchowy autorytet. Słowa, jakie Pan Je-
zus skierował do Piotra – pierwszego papieża: 
„cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane 
w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie roz-
wiązane w niebie”, kieruje również do każdego 
kolejnego papieża. Oznacza to, że otrzymuje 
on władzę w Kościele od samego Pana Jezusa, 
który jest w niebie, stając się Jego zastępcą na 
ziemi. 

Także po swoim zmartwychwstaniu Pan Je-
zus polecił św. Piotrowi, by zajął się Kościołem tak jak pasterz 
swoimi owcami. „Paś baranki moje” to znaczy chroń je, strzeż 
i opiekuj się nimi. Dlatego drugim symbolem papieskim jest 
pastorał. Tak jak symbolem pasterza jest laska pasterska, tak 
dla papieża symbolem jest laska zakończona krzyżem. Pasto-
rał przypomina, że papież jak pasterz ma czuwać nad powie-
rzonym ludem.

Papieżowi pomagają biskupi, prezbiterzy (kapłani) i diako-
ni. Przyjmują oni sakramenty święceń, przez które otrzymują 
dar Ducha Świętego. Zostają posłani do wspólnoty wierzących 
z określonymi zadaniami. 

„Biskup (…) – następca apostołów. Przewodzi diecezji. Bi-
skup jako członek Kolegium Biskupów pod przewodnictwem 
papieża troszczy się również o cały Kościół”. 

(Youcat, s. 87)

„Prezbiter (…) – współpracownik biskupa w przepowiada-
niu Ewangelii i udzielaniu sakramentów. Sprawuje swoją po-
sługę w łączności z innymi kapłanami pod przewodnictwem 
biskupa”. 

(Youcat, s. 88)

 „Diakon (…) angażuje się przede wszystkim w działalność 
charytatywną (diakonia), ale także naucza, katechizuje, pod-
czas Mszy Świętej czyta Ewangelię, głosi kazanie i asystuje 
w celebracji, może udzielać sakramentu chrztu”.

(Youcat, s. 145)

Diakonów można rozpoznać po charakterystycznym stroju. 
Podczas liturgii – mogą nosić albę ze stułą przewieszoną przez 
lewe ramię i spiętą u dołu. 

Wobec hierarchii Kościoła mamy pewne obowiązki. Je-
steśmy zobowiązani do posłuszeństwa papieżowi i biskupom 
w tym, co jest związane z wyznawaniem wiary, oraz do prze-
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Papież troszczy się o całą 

wspólnotę Kościoła. Dlatego 

podczas każdej Mszy Świętej 

modlimy się w jego intencji.



134

strzegania przepisów dotyczących na 
przykład zachowywania postów czy 
przebiegu liturgii, których sami nie możemy dowolnie interpretować ani 
zmieniać. Mamy również obowiązek modlić się za naszych duszpasterzy, 
aby ich posługa była owocna.

Zastanów się
– Jak często modlisz się za papieża Franciszka? 
– Jak często modlisz się za biskupa twojej diecezji?
– O co możesz prosić Boga dla księży pracujących w twojej parafii?

Zapamiętaj
Papież, nazywany też biskupem Rzymu, sprawuje najwyższą wła-
dzę w Kościele z woli samego Pana Jezusa. Jest on pierwszym 
spośród biskupów, podobnie jak Piotr był pierwszym spośród 
apostołów. Zadaniem apostołów było głoszenie Ewangelii, wska-
zywanie, jak żyć według jej słów, oraz udzielanie rozgrzeszenia. 
Podobnie jest z biskupami, którzy są następcami apostołów. Oni 
sprawują opiekę nad diecezjami, a pomagają im w tym kapłani  
i diakoni. 

Zadanie 
1.  Napisz, dlaczego jesteśmy zobowiązani do posłuszeństwa wła-

dzy kościelnej.
2.  Napisz, na czym polega odpowiedzialność chrześcijanina-kato-

lika za swojego biskupa.
3.  Pomódl się razem ze swoją rodziną w intencji Ojca Świętego, 

biskupa diecezjalnego i kapłanów pracujących w twojej parafii.
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