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JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA – WARUNEK 
JEGO ISTNIENIA

Ojciec Paweł Manna uważał, że tak jak 
jedność zapewnia przetrwanie każdego 

królestwa ziemskiego, tak samo jest w Kościele 
Chrystusowym. Pisał, że Kościół, który nie bę-
dzie starał się o jedność i nie będzie wzorem jed-
ności – nie przetrwa.  Przypominał, że „Jeden 
i powszechny był Kościół, gdy wyszedł z Wie-
czernika, jeden i katolicki (powszechny) ma być 
dzisiaj, nawet gdy jest rozproszony po całym 
świecie”. Był zdania, że wszystko, co rozbija, po-
chodzi od nieprzyjaciela i zubaża działalność Ko-
ścioła, ponieważ „brak jedności zaciemnia ideały 
chrześcijaństwa, a jednym z nich jest przecież 
braterstwo”.

BRAK JEDNOŚCI TO ZDRADA JEZUSA 
I EWANGELII
Wszystko, co pisał i mówił o. Manna, wypływa-
ło z serca misjonarza-praktyka, zakochanego 
w Chrystusie, Kościele i Ewangelii, pragnącego, 
by wszyscy ludzie na świecie poznali Bożą mi-
łość. Sprawie jedności chrześcijan poświęcił wie-
le wygłoszonych nauk i zapisanych stron. 

Po latach studiów, obserwacji i doświadczeń o. 
Manna napisał książkę (I fratelli separati e noi) 
o potrzebie jedności w odniesieniu do misyjnej 
posługi. Zauważył bowiem, jak katastrofalne 
skutki przynosił podział chrześcijan, gdy wiele 
Kościołów głoszących Chrystusa na terenach mi-
syjnych zwalczało się wzajemnie. 

Ojciec Paweł uważał brak jedności za porażkę 
katolików, za skandal dla świata i źródło misyj-
nych niepowodzeń wśród narodów nieznających 
Chrystusa. Pisał: „Chrześcijaństwo podzielone 
to chrześcijaństwo słabe, to skandal dla świata, 
źródło sceptycyzmu i niezgody między narodami. 
To przegrana dla wszystkich, a szczególnie dla 
nas, katolików. To zdrada Jezusa i Jego Ewange-
lii, przyczyna niepowodzenia dzieła zbawienia dla 
niezliczonych dusz”.

JEDNOŚĆ WIARY JEST DZISIAJ POTRZEBNA
Ojciec Manna twierdził, że „Jedność to niezbęd-
ny warunek, aby Ewangelia całkowicie zatrium-
fowała na świecie” i dlatego „Jedność chrześci-
jan jest ważniejsza nawet od samego krzewienia 
wiary”. Uważał, że osiągnięcie jedności wśród 
chrześcijan będzie oznaczało całkowite nawróce-
nie świata, bo „żadne pogaństwo nie utrzyma się 
wobec Kościoła chrześcijańskiego zjednoczonego 
i spójnego”.

Rozbicie natomiast jest brakiem świadectwa 
i sprzeniewierzeniem się misji Kościoła. Zdaniem 
o. Pawła osoby niewierzące mają pełne prawo nie 
przyjąć niesionego im przez misjonarzy przesła-
nia, „gdy widzą ich wzajemne spory”. 

Troskę o jedność Kościoła, zdaniem o. Manny, 
realizuje się przez modlitwę, poznanie innych 
wyznań i religii, szacunek do każdego człowieka 
i spokojny dialog z każdym, niezależnie od wyzna-
wanych poglądów. Zatem do dzieła!  



Brak jedności chrześcijan stanowczo sprzeciwia się woli chrystusa i jest 
przeszkodą w realizacji jego posłannictwa do głoszenia ewangelii. Warto 
zauważyć, że prekursorem tej idei był nie kto inny jak bł. o. Paweł Manna.

Jedność Kościoła
 jest warunkiem jego 
istnienia i misji

Fo
t. 

ks
. a

. b
ien

iek

23styczeń-luty 2023

pum – misyjne serce


