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Wstêp Redaktora
wydania polskiego
Wydanie polskie Ewangelii wedáug Rzymu (odtąd skrótowo:
wydanie polskie) nie jest bezpoĞrednim táumaczeniem oryginalnego wydania amerykaĔskiego, lecz faktycznie jego rozbudowaną redakcją. Redakcja ta zostaáa dokonana wedáug ĞciĞle
okreĞlonych i starannie przemyĞlanych reguá, które zostaną tutaj
szczegóáowo wyjaĞnione.
WstĊp Redaktora wydania polskiego (odtąd skrótowo: WstĊp)
definiuje istotne terminy i kategorie pojĊciowe wykorzystywane
w ksiąĪce. W tym wzglĊdzie szczególnie waĪne dla zrozumienia
treĞci ksiąĪki są definicje rodzajów Ĩródeá, cytatów i referencji
Ĩródáowych oraz ich reprezentacja typograficzna. WaĪne jest
równieĪ zrozumienie roli stosowanych w ksiąĪce mechanizmów
pomocniczych, takich jak: przypisy koĔcowe, przypisy dolne,
bibliografia i indeksy.
Jednak lektura WstĊpu wcale nie jest obowiązkowa. Przy
pierwszej lekturze ksiąĪki Czytelnik moĪe go caákowicie pominąü i powróciü do niego póĨniej, gdy w trakcie lektury napotka
rzeczy, których znaczenie wymaga objaĞnieĔ. Niektóre fragmenty WstĊpu mogą byü interesujące jedynie dla Czytelników pragnących dogáĊbnie badaü cytowane w ksiąĪce Ĩródáa.
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Rekomendacja
W celu odniesienia najpeániejszej korzyĞci z lektury wydania
polskiego gorąco rekomendujĊ zakup lub wypoĪyczenie nastĊpujących Ĩródeá:
1. Biblia Tysiąclecia. Pismo ĝwiĊte Starego i Nowego Testamentu, Wydanie piąte na nowo opracowane i poprawione, Wydawnictwo Pallottinum, PoznaĔ 2003, ISBN 9788370144197.
2. Katechizm KoĞcioáa Katolickiego, Wydanie drugie poprawione, Wydawnictwo Pallottinum, PoznaĔ 2002, ISBN
9788370144302.
Czytelnikom, którzy chcieliby bliĪej przyjrzeü siĊ najbardziej fundamentalnym dokumentom dogmatycznym KoĞcioáa
katolickiego, rekomendujĊ równieĪ zakup lub wypoĪyczenie nastĊpujących Ĩródeá:
3. Bokwa Ignacy (redaktor), Breviarium fidei: Wybór doktrynalnych wypowiedzi KoĞcioáa, KsiĊgarnia Ğw. Wojciecha,
PoznaĔ 2007, ISBN 9788375160765 (oprawa miĊkka) lub
ISBN 9788375160857 (oprawa twarda).
4. Przybyá Maria (redaktor), Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Nowe táumaczenie, Wydawnictwo
Pallottinum, PoznaĔ 2002, ISBN 9788370144296.
Wymienione wyĪej pozycje są czterema fundamentalnymi
Ĩródáami cytatów Ĩródáowych w wydaniu polskim.

Ogólna charakterystyka wydania polskiego
W stosunku do oryginalnego wydania amerykaĔskiego, wydanie polskie róĪni siĊ w nastĊpujących aspektach:
Ƈ Dodano spis rysunków i spis tabel.
Ƈ Dodano WstĊp Redaktora wydania polskiego.
Ƈ PrzedmowĊ (Foreword) autorstwa Johna MacArthura Jr.
zastąpiono Przedmową do wydania polskiego autorstwa
Dariusza J. Laskowskiego.
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Ƈ Cytaty biblijne i apokryficzne zaczerpniĊto zasadniczo jedynie z Biblii Tysiąclecia. W wyjątkowych przypadkach,
cytaty zostaáy albo (a) zaczerpniĊte z Biblii Warszawskiej
albo (b) przetáumaczone bezpoĞrednio z amerykaĔskich
wydaĔ Douay Rheims lub New American Bible.
Ƈ Bardzo istotna czĊĞü angielskojĊzycznych Ĩródeá najwaĪniejszych cytatów Ĩródáowych zostaáa zastąpiona analogicznymi Ĩródáami polskojĊzycznymi.
Ƈ Dodano przypisy dolne.
Ƈ Dokonano przeredagowania i uzupeánienia przypisów
koĔcowych (gáównie wskutek zastąpienia Ĩródeá angielskojĊzycznych polskojĊzycznymi).
Ƈ Dodano bibliografiĊ.
Ƈ Dodano indeks apokryficzny.
Ƈ W znaczącym stopniu rozbudowano indeks rzeczowy.
ĩadna z powyĪszych zmian w najmniejszym stopniu nie narusza zasadniczej treĞci ksiąĪki; wprost przeciwnie:
Ƈ uwiarygodnia ją przez (a) podanie najwierniejszej wersji
cytatów Ĩródáowych pochodzących z najlepszych i najaktualniejszych Ĩródeá oraz przez (b) dostarczenie dodatkowych informacji umoĪliwiających samodzielną weryfikacjĊ Ĩródeá przez Czytelnika;
Ƈ uzupeánia ją o dodatkowe mechanizmy wyszukiwawcze
(indeks apokryficzny i rozbudowa indeksu rzeczowego).
Moją naczelną motywacją w dokonaniu tych zmian byáo dąĪenie do tego, aby Czytelnik otrzymaá moĪliwie najwiarygodniejszą prezentacjĊ fundamentalnych doktryn wiary chrzeĞcijaĔskiej
z perspektywy zarówno KoĞcioáa katolickiego, jak i samego Pisma ĝwiĊtego. Aby osiągnąü ten cel, z jednej strony konieczne
byáo wykorzystanie najwierniejszych, najaktualniejszych i najbardziej adekwatnych Ĩródeá; z drugiej strony preferowane w tym
wzglĊdzie byáy wspóáczesne Ĩródáa polskojĊzyczne, które w razie
potrzeby Czytelnik moĪe samodzielnie weryfikowaü.
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Deánicje pojêæ
Kategorie ūróde³ ze wzglêdu na ich charakter
Ze wzglĊdu na charakter wykorzystywanych Ĩródeá moĪna
wyróĪniü nastĊpujące kategorie:
1. ħródáo pierwotne
ħródáo pierwotne to Ĩródáo, które zawiera pierwotną, autorytatywną postaü cytowanego tekstu Ĩródáowego.
W przypadku Pisma ĝwiĊtego za Ĩródáa pierwotne uwaĪamy w drodze wyjątku powszechnie uznane táumaczenia
tekstu oryginalnego z jĊzyków: hebrajskiego, aramejskiego
i greckiego na jĊzyk polski lub w sporadycznych przypadkach na jĊzyk angielski, a nie zaĞ sam tekst oryginalny.
Za Ĩródáa pierwotne uwaĪamy równieĪ polskie przekáady:
(a) Katechizmu KoĞcioáa Katolickiego oraz (b) Kodeksu Prawa Kanonicznego, a nie zaĞ ich sam tekst oryginalny w jĊzyku áaciĔskim. Nota bene polskie wydanie Kodeksu Prawa
Kanonicznego poznaĔskiego wydawnictwa Pallottinum zawiera równieĪ oryginalny tekst w jĊzyku áaciĔskim.
ħródáa pierwotne są cytowane w ksiąĪce albo (a) bezpoĞrednio, albo (b) poĞrednio z cytujących je Ĩródeá wtórnych.
Przykáady Ĩródeá pierwotnych: (a) Biblia Tysiąclecia, z której bezpoĞrednio zaczerpniĊto prawie wszystkie cytaty z Pisma ĝwiĊtego, (b) Katechizm KoĞcioáa Katolickiego, z którego bezpoĞrednio zaczerpniĊto szereg tekstów Ĩródáowych,
(c) oryginalne dokumenty papieĪy Piusa IX, Leona XIII,
Piusa X, Piusa XI, Piusa XII, Pawáa VI i Jana Pawáa II w jĊzyku áaciĔskim.
2. ħródáo wtórne
ħródáo wtórne to Ĩródáo, które jedynie zawiera cytowany
tekst Ĩródáowy zaczerpniĊty ze Ĩródáa pierwotnego, lecz
samym Ĩródáem pierwotnym nie jest. OkreĞlenie zawiera
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w szczególnoĞci oznacza tutaj zawieranie táumaczenia tekstu Ĩródáowego. Jedno Ĩródáo wtórne czĊsto zawiera teksty
Ĩródáowe z wielu Ĩródeá pierwotnych.
Przykáady Ĩródeá wtórnych: (a) Breviarium fidei: Wybór
doktrynalnych wypowiedzi KoĞcioáa, w którym cytowanych
jest wiele oficjalnych dokumentów KoĞcioáa, (b) Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, które zawiera
przekáad wszystkich dokumentów Soboru WatykaĔskiego II, (c) Magdalena Zawadzka, która przetáumaczyáa szereg pierwotnych tekstów Ĩródáowych z jĊzyka áaciĔskiego.

Kategorie ūróde³ ze wzglêdu na ich pochodzenie
Ze wzglĊdu na pochodzenie wykorzystywanych Ĩródeá moĪna wyróĪniü nastĊpujące kategorie:
1. Pismo ĝwiĊte
W tej kategorii Ĩródeá znajdują siĊ polskie przekáady: (a) Biblia Tysiąclecia, (b) Biblia Warszawska, oraz angielskie przekáady: (c) Douay Rheims i (d) New American Bible.
2. Podstawowe dokumenty KoĞcioáa
W tej kategorii Ĩródeá znajdują siĊ fundamentalne dokumenty KoĞcioáa definiujące jego dogmaty i przedstawiające ich obowiązującą wykáadniĊ UrzĊdu Nauczycielskiego
(Magisterium) KoĞcioáa: (a) dokumenty soborowe (kanony, konstytucje, dekrety, deklaracje i wyznania wiary),
(b) dokumenty papieskie (encykliki, konstytucje apostolskie, listy apostolskie, bulle, brewe), (c) wybrane dokumenty kongregacji Kurii Rzymskiej, (d) Katechizm rzymski,
(e) Katechizm KoĞcioáa Katolickiego oraz (f) Kodeks Prawa
Kanonicznego.
3. Liturgia KoĞcioáa
W tej kategorii Ĩródeá znajdują siĊ dokumenty liturgiczne
KoĞcioáa: (a) mszaá, (b) obrzĊdy sakramentalne, (c) liturgia
godzin, (d) modlitewniki.
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4. Inne dokumenty
W tej kategorii Ĩródeá znajdują siĊ inne opracowania, gáównie o charakterze teologicznym i historycznym.

Kategorie cytatów i referencji ūród³owych
ze wzglêdu na ich charakter
W ksiąĪce moĪna wyróĪniü nastĊpujące kategorie cytatów
Ĩródáowych:
1. Gáówne cytaty Ĩródáowe
Gáówny cytat Ĩródáowy to jawnie wyodrĊbniony fragment
ksiąĪki skáadający siĊ z dwóch lub wiĊcej akapitów tekstu.
KaĪdy gáówny cytat Ĩródáowy jest wciĊty w stosunku do lewego marginesu tekstu gáównego i skáada siĊ z: (a) treĞci
cytatu, (b) referencji Ĩródáowej cytatu.
W przypadku gáównych cytatów Ĩródáowych pochodzących
z Pisma ĝwiĊtego referencja Ĩródáowa cytatu jest peáną referencją biblijną, skáadającą siĊ z nastĊpujących elementów:
(a) peánej nazwy ksiĊgi biblijnej, (b) zakresu referencji. Zakres referencji jednoznacznie identyfikuje fragment ksiĊgi
i skáada siĊ z kombinacji numeru rozdziaáu i wiersza lub
zakresu wierszy w tym rozdziale. W wyjątkowym przypadku zakres referencji identyfikuje fragment ksiĊgi rozpoczynający siĊ w jednym rozdziale, a koĔczący siĊ w którymĞ
z nastĊpnych rozdziaáów.
Przykáad nr 1:
Ja siĊ na to narodziáem i na to przyszedáem na
Ğwiat, aby daü Ğwiadectwo prawdzie. KaĪdy, kto
jest z prawdy, sáucha mojego gáosu.
Ewangelia wedáug Jana 18,37

Interpretacja przykáadu: W tym przykáadzie peána referencja biblijna odnosi siĊ do Ewangelii wedáug Jana (peána
nazwa ksiĊgi biblijnej), a zakres referencji do 37 wersetu
18 rozdziaáu tej ksiĊgi. Cytat pochodzi z Biblii Tysiąclecia
12
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(zaáoĪenie domyĞlne wskutek niepodania innego táumaczenia Pisma ĝwiĊtego), która jest jego Ĩródáem pierwotnym.
W Biblii Tysiąclecia fragment ten znajduje siĊ na stronie
1260. Szczegóáowe informacje bibliograficzne dotyczące Biblii Tysiąclecia znajdują siĊ w pozycji bibliograficznej nr 5.
W przypadku gáównych cytatów Ĩródáowych pochodzących
z innych Ĩródeá niĪ Pismo ĝwiĊte, w referencji Ĩródáowej po
nazwie Ĩródáa cytatu, w nawiasach kwadratowych i w indeksie górnym podany jest numer przypisu koĔcowego, który jednoznacznie identyfikuje Ĩródáo pierwotne i ewentualnie Ĩródáo wtórne tego cytatu.
Przykáad nr 2:
Jego „ustanowiá Bóg narzĊdziem przebáagania przez wiarĊ mocą krwi Jego” (Rz 3,25) „za
nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz równieĪ
za grzechy caáego Ğwiata” (1 J 2,2).
Sobór Trydencki [11]

Interpretacja przykáadu: W tym przykáadzie referencja Ĩródáowa cytatu odnosi siĊ do pewnego dokumentu Soboru
Trydenckiego. Szczegóáy dotyczące Ĩródáa tego cytatu znajdują siĊ w przypisie koĔcowym nr 11. TreĞü tego przypisu
informuje nas, Īe Ĩródáem pierwotnym powyĪszego cytatu
jest drugi rozdziaá Dekretu o usprawiedliwieniu, uchwalonego przez ten sobór. Natomiast Ĩródáem wtórnym, z którego
pochodzi polski tekst powyĪszego cytatu, jest Breviarium
fidei, w którym cytat znajduje siĊ we fragmencie o numerze
brzegowym 316, na stronie 184. Szczegóáowe informacje bibliograficzne dotyczące Dekretu o usprawiedliwieniu znajdują siĊ w pozycji bibliograficznej nr 120; natomiast szczegóáowe informacje bibliograficzne dotyczące Breviarium
fidei znajdują siĊ w pozycji bibliograficznej nr 7.
Szczególnym przypadkiem gáównych cytatów Ĩródáowych
pochodzących z innych Ĩródeá niĪ Pismo ĝwiĊte są cytaty z Katechizmu KoĞcioáa Katolickiego. W tym przypadku
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w referencji Ĩródáowej po nazwie Ĩródáa cytatu (Katechizm
KoĞcioáa Katolickiego), zamiast numeru przypisu koĔcowego, w nawiasach okrągáych podany jest numer akapitu Katechizmu, skąd ten cytat pochodzi.
Przykáad nr 3:
Grzesznik uwolniony z grzechu musi jeszcze
odzyskaü peáne zdrowie duchowe. Powinien zatem zrobiü coĞ wiĊcej, by naprawiü swoje winy:
powinien „zadoĞüuczyniü” w odpowiedni sposób lub „odpokutowaü” za swoje grzechy. To zadoĞüuczynienie jest nazywane takĪe „pokutą”.
Katechizm KoĞcioáa Katolickiego (1459)

Interpretacja przykáadu: W tym przykáadzie referencja
Ĩródáowa cytatu odnosi siĊ do Katechizmu KoĞcioáa Katolickiego, który jest Ĩródáem pierwotnym tego cytatu. Cytat
ten znajduje siĊ w akapicie nr 1459 Katechizmu. Ten akapit
moĪna znaleĨü w Katechizmie na stronie 356. Szczegóáowe
informacje bibliograficzne dotyczące Katechizmu znajdują
siĊ w pozycji bibliograficznej nr 45.
2. Wtrącone cytaty Ĩródáowe
Wtrącony cytat Ĩródáowy to fragment tekstu Ĩródáowego
wkomponowany w narracjĊ ksiąĪki. KaĪdy wtrącony cytat
Ĩródáowy skáada siĊ z: (a) treĞci cytatu, (b) referencji Ĩródáowej cytatu.
Rekomendacja: Charakterystyczną cechą wtrąconych cytatów Ĩródáowych jest to, Īe bardzo czĊsto stanowią one
jedynie krótką frazĊ wyrwaną z tekstu Ĩródáowego i wkomponowaną w narracjĊ ksiąĪki. Dlatego w celu peánego zrozumienia sensu takiego cytatu, rekomendujĊ Czytelnikowi
rozwaĪenie kontekstu cytatu Ĩródáowego w jego Ĩródle.
W przypadku wtrąconych cytatów Ĩródáowych pochodzących z Pisma ĝwiĊtego, referencja Ĩródáowa cytatu jest
skróconą referencją biblijną, skáadającą siĊ z nastĊpujących
elementów: (a) skrótowej nazwy (siglum) ksiĊgi biblijnej,
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Wstęp Redaktora wydania polskiego
(b) zakresu referencji. Zakres referencji jednoznacznie identyfikuje fragment ksiĊgi i skáada siĊ z kombinacji numeru
rozdziaáu i wiersza lub zakresu wierszy w tym rozdziale.
W wyjątkowym przypadku zakres referencji identyfikuje
fragment ksiĊgi rozpoczynający siĊ w jednym rozdziale,
a koĔczący siĊ w którymĞ z nastĊpnych rozdziaáów.
Przykáad nr 4:
[…] NastĊpnie odbyáo siĊ czytanie z Pisma ĝwiĊtego, z trzeciego rozdziaáu Ewangelii wedáug
Jana. KoĔczyáo siĊ ono sáowami Jezusa: „JeĞli
siĊ ktoĞ nie narodzi z wody i z Ducha, nie moĪe
wejĞü do królestwa BoĪego” (J 3,5). […]
Interpretacja przykáadu: W tym przykáadzie skrócona referencja biblijna odnosi siĊ do Ewangelii wedáug Jana (siglum
ksiĊgi biblijnej), a zakres referencji do 5 wersetu 3 rozdziaáu tej ksiĊgi. Cytat pochodzi z Biblii Tysiąclecia (zaáoĪenie
domyĞlne wskutek niepodania innego táumaczenia Pisma
ĝwiĊtego), która jest jego Ĩródáem pierwotnym. W Biblii Tysiąclecia fragment ten znajduje siĊ na stronie 1241. Szczegóáowe informacje bibliograficzne dotyczące Biblii Tysiąclecia
znajdują siĊ w pozycji bibliograficznej nr 5.
W przypadku wtrąconych cytatów Ĩródáowych pochodzących z innych Ĩródeá niĪ Pismo ĝwiĊte, w referencji Ĩródáowej, w nawiasach kwadratowych i w indeksie górnym podany jest numer przypisu koĔcowego, który jednoznacznie
identyfikuje Ĩródáo pierwotne i ewentualnie Ĩródáo wtórne
tego cytatu.
Przykáad nr 5:
[…] Grzesznik moĪe nawet, podobnie jak Chrystus, „zrekompensowaü krzywdĊ wyrządzoną
Bogu” [95] […].
Interpretacja przykáadu: W tym przykáadzie referencja Ĩródáowa odnosi siĊ do pewnego nieznanego dokumentu. Szczegóáy dotyczące Ĩródáa tego cytatu znajdują siĊ w przypisie
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koĔcowym nr 95. TreĞü tego przypisu informuje nas, Īe Ĩródáem pierwotnym powyĪszego cytatu jest publikacja A Manual of Dogmatic Theology autorstwa A. Tanquerey’a. Cytat
znajduje siĊ w tomie drugim tej publikacji, na stronie 330.
Szczegóáowe informacje bibliograficzne dotyczące tej publikacji znajdują siĊ w pozycji bibliograficznej nr 142.
Szczególnym rodzajem wtrąconych cytatów Ĩródáowych
pochodzących z innych Ĩródeá niĪ Pismo ĝwiĊte są cytaty z Katechizmu KoĞcioáa Katolickiego. W tym przypadku w referencji Ĩródáowej w nawiasach okrągáych podany
jest numer akapitu Katechizmu, skąd ten cytat pochodzi.
Ten szczególny rodzaj referencji Ĩródáowej nazywany jest
referencją KKK.
Przykáad nr 6:
[…] Gdy Adam i Ewa okazali nieposáuszeĔstwo
wobec Boga, stracili Īycie BoĪe w swoich duszach, „áaskĊ pierwotnej ĞwiĊtoĞci” (399) […]
Interpretacja przykáadu: W tym przykáadzie referencja Ĩródáowa odnosi siĊ do Katechizmu KoĞcioáa Katolickiego, który jest Ĩródáem pierwotnym tego cytatu. Cytat ten znajduje
siĊ w akapicie nr 399 Katechizmu. Ten akapit moĪna znaleĨü
w Katechizmie na stronie 104. Szczegóáowe informacje bibliograficzne dotyczące Katechizmu KoĞcioáa Katolickiego
znajdują siĊ w pozycji bibliograficznej nr 45.
3. Autonomiczne skrócone referencje biblijne
W ksiąĪce wystĊpuje takĪe wiele autonomicznych skróconych referencji biblijnych, tzn. takich skróconych referencji
biblijnych, których nie poprzedza Īaden cytat Ĩródáowy.
Przykáad nr 7:
[…] Biblijne usprawiedliwienie jest aktem
Boga, przez który obwieszcza On, Īe niegodny
grzesznik jest w Jego oczach sprawiedliwym
(Rz 4,3). […]
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Interpretacja przykáadu: W tym przykáadzie autonomiczna
skrócona referencja biblijna odnosi siĊ do Listu do Rzymian
(siglum ksiĊgi biblijnej), a zakres referencji do 3 wersetu
4 rozdziaáu tej ksiĊgi. NaleĪy domniemywaü, Īe wskutek
niepodania innego táumaczenia Pisma ĝwiĊtego referencja
odnosi siĊ do Biblii Tysiąclecia. W Biblii Tysiąclecia fragment ten znajduje siĊ na stronie 1302. Szczegóáowe informacje bibliograficzne dotyczące Biblii Tysiąclecia znajdują siĊ
w pozycji bibliograficznej nr 5.
4. Autonomiczne referencje KKK
W ksiąĪce wystĊpują równieĪ autonomiczne referencje
KKK, tzn. takie referencje KKK, których nie poprzedza
Īaden cytat Ĩródáowy z Katechizmu. Drukowane są zawsze
mniejszą czcionką w nawiasach kwadratowych na linii bazowej tekstu akapitu.
Przykáad nr 8:
[…] KoĞcióá jest jeden w tym sensie, Īe wszyscy jego czáonkowie trzymają siĊ tej samej wiary, są poddani wáadzy papieĪa i biskupów, oraz
uczestniczą w tej samej liturgii i sakramentach
[813-822]. […]
Interpretacja przykáadu: W tym przykáadzie autonomiczna referencja KKK odnosi siĊ do fragmentu Katechizmu
KoĞcioáa Katolickiego od akapitu nr 813 do akapitu nr 822
wáącznie. Ten fragment moĪna znaleĨü w Katechizmie na
stronach 208-211. Szczegóáowe informacje bibliograficzne
dotyczące Katechizmu KoĞcioáa Katolickiego znajdują siĊ
w pozycji bibliograficznej nr 45.
WaĪna informacja: W ksiąĪce znajduje siĊ kilkaset autonomicznych referencji KKK. To efekt w peáni zamierzony
przez Autora. Wskazuje On w ten sposób, Īe formuáowane
przez Niego twierdzenia doktrynalne dotyczące nauki KoĞcioáa katolickiego opierają siĊ na autorytatywnych sformuáowaniach doktrynalnych Katechizmu.
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Ūród³a
Zasady ogólne
NadrzĊdnymi zasadami wydania polskiego są: (a) dbaáoĞü
o wiernoĞü i (b) dbaáoĞü o aktualnoĞü tekstów Ĩródáowych cytowanych przez Autora; inną istotną zasadą jest (c) dbaáoĞü o adekwatnoĞü tekstów Ĩródáowych z punktu widzenia Czytelnika
wydania polskiego. Co te trzy zasady dokáadnie oznaczają?
DbaáoĞü o wiernoĞü tekstu Ĩródáowego oznacza dąĪenie do
przedstawienia polskiej wersji oryginalnego tekstu Ĩródáowego
w moĪliwie najwierniejszym stopniu. PoniewaĪ Ewangelia wedáug Rzymu powinna byü postrzegana jako debata teologiczna
mająca na celu obiektywne porównanie oficjalnej nauki KoĞcioáa katolickiego z nauką samego Pisma ĝwiĊtego, wiĊc wierne
przedstawienie tekstów Ĩródáowych wykorzystywanych w tej
debacie przez Autora nabiera kluczowego znaczenia.
DbaáoĞü o aktualnoĞü tekstu Ĩródáowego oznacza dąĪenie do
przedstawienia moĪliwie najaktualniejszej znanej wersji oryginalnego tekstu Ĩródáowego.
DbaáoĞü o adekwatnoĞü tekstu Ĩródáowego oznacza dąĪenie
do przedstawienia takiej wersji oryginalnego tekstu Ĩródáowego,
która jest najtrafniejsza z punktu widzenia Czytelnika ksiąĪki.
Oznacza to preferowanie polskich, oficjalnie uznanych przez
KoĞcióá katolicki táumaczeĔ tekstów Ĩródáowych przed innymi
táumaczeniami, a takĪe przed przekáadem z angielskiego. Ta zasada ma znaczenie przede wszystkim w odniesieniu do cytatów
z Pisma ĝwiĊtego i z podstawowych dokumentów KoĞcioáa.

Zasady szczegó³owe
Realizując powyĪsze zasady ogólne przyjąáem nastĊpujące
zasady szczegóáowe stosowane dokáadnie w podanej kolejnoĞci:
1. (A) Wszystkie cytaty biblijne i apokryficzne zostaną generalnie zaczerpniĊte z najnowszego wydania Biblii Tysiąclecia, która jest powszechnie uznanym, wspóáczesnym katolickim przekáadem Pisma ĝwiĊtego na jĊzyk polski.
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(B) JeĞli w danym miejscu cytat z Biblii Tysiąclecia nie
wspiera wiernie argumentacji Autora, to w drodze wyjątku zostanie zastąpiony analogicznym cytatem z Biblii Warszawskiej, bĊdącej powszechnie uznanym, wspóáczesnym
protestanckim przekáadem Pisma ĝwiĊtego na jĊzyk polski.
(C) W kilku bardzo sporadycznych przypadkach zostanie
wykorzystany mój autorski przekáad tekstu dwóch amerykaĔskich katolickich przekáadów Pisma ĞwiĊtego na jĊzyk
angielskim: Douay Rheims i New American Bible. BĊdzie to
miaáo miejsce jedynie w tych przypadkach, w których Autor
celowo cytuje jedno z tych táumaczeĔ (np. ilustrując jakąĞ
tezĊ w trakcie swego rozumowania).
2. (A) Cytaty z podstawowych dokumentów KoĞcioáa katolickiego zostaną zaczerpniĊte z ich najnowszych publikacji
w jĊzyku polskim pod warunkiem, Īe publikacje te posiadają
oficjalną aprobatĊ KoĞcioáa katolickiego (Imprimatur i Nihil
Obstat).
PowyĪsza zasada dotyczy w szczególnoĞci nastĊpujących
Ĩródeá pierwotnych: (a) Katechizm KoĞcioáa Katolickiego,
(b) Kodeks Prawa Kanonicznego, (c) dokumenty Soboru
Trydenckiego, Soboru WatykaĔskiego I, Soboru WatykaĔskiego II, (d) dokumenty papieskie (encykliki, konstytucje
apostolskie, listy apostolskie, bulle, brewe).
(B) JeĞli nie istnieje polska wersja tekstu Ĩródáowego posiadająca oficjalną aprobatĊ KoĞcioáa katolickiego, to zostanie
rozwaĪona moĪliwoĞü zaczerpniĊcia tego tekstu z innego
Ĩródáa w jĊzyku polskim pod warunkiem uznania go za
wiarygodne.
PowyĪsza zasada dotyczy wyáącznie nastĊpujących Ĩródeá
pierwotnych: (a) konstytucji apostolskiej Ineffabilis Deus
papieĪa Piusa IX, której niektóre cytaty zostaáy zaczerpniĊte z publikacji: Pius IX, Ineffabilis Deus: O niepokalanym
poczĊciu NajĞwiĊtszej Maryi Panny (pozycja bibliograficzna
nr 88), (b) encykliki Mediator Dei papieĪa Piusa XII, której
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niektóre cytaty zostaáy zaczerpniĊte z publikacji: Pius XII,
Encyklika Mediator Dei: O Liturgii, (pozycja bibliograficzna
nr 97), oraz (c) wszystkich cytowanych w ksiąĪce encyklik
papieĪa Leona XIII, których cytaty zostaáy zaczerpniĊte
z publikacji: Mysáek W., Siwiec M., Drozdowicz B. (opr.),
Encykliki Leona XIII (pozycja bibliograficzna nr 72).
(C) JeĞli nie istnieje polska wersja tekstu Ĩródáowego posiadająca oficjalną aprobatĊ KoĞcioáa katolickiego oraz nie istnieje inne wiarygodne Ĩródáo tego tekstu w jĊzyku polskim,
to w nastĊpnej kolejnoĞci zostanie rozwaĪony przekáad oryginalnego tekstu áaciĔskiego pod warunkiem, Īe (a) w danym przypadku ma to zastosowanie, oraz (b) tekst áaciĔski
jest dostĊpny,
PowyĪsza zasada dotyczy m.in. dokumentów Soboru Trydenckiego, Soboru WatykaĔskiego I i dokumentów papieskich.
(D) Po wyczerpaniu powyĪszych moĪliwoĞci to w ostatecznoĞci nastąpi mój autorski przekáad tekstu angielskiego
z oryginalnego wydania amerykaĔskiego ksiąĪki.
3. (A) Wszystkie cytaty z dokumentów liturgicznych KoĞcioáa
katolickiego zostaną zaczerpniĊte z ich oficjalnych polskojĊzycznych publikacji wykorzystywanych w codziennej praktyce liturgicznej KoĞcioáa katolickiego w Polsce. Wszystkie
te publikacje z definicji posiadają oficjalną aprobatĊ KoĞcioáa katolickiego (Imprimatur i Nihil Obstat), gdyĪ są zawsze
zatwierdzane do uĪytku przez KomisjĊ ds. Kultu BoĪego
i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.
4. (A) Cytaty z wszystkich innych publikacji zostaną zaczerpniĊte z ich najnowszych publikacji w jĊzyku polskim pod
warunkiem, Īe (a) takie publikacje istnieją i (b) posiadają
oficjalną aprobatĊ KoĞcioáa katolickiego (Imprimatur i Nihil
Obstat).
PowyĪsza zasada dotyczy w szczególnoĞci Sumy teologicznej Tomasza z Akwinu.
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(B) JeĞli nie istnieje polska wersja tekstu Ĩródáowego posiadająca oficjalną aprobatĊ KoĞcioáa katolickiego, to w ostatecznoĞci nastąpi mój autorski przekáad tekstu angielskiego
z oryginalnego wydania amerykaĔskiego ksiąĪki.

Przypisy dolne
Przypisy dolne są dodatkowym elementem wydania polskiego. Zawierają one moje dodatkowe wyjaĞnienia i uwagi dla Czytelnika. Z natury rzeczy mają one bardzo subiektywny charakter
i w nastĊpnych wydaniach ksiąĪki mogą ulec zmianie.

Przypisy koñcowe
Przypisy koĔcowe są integralnym i bardzo istotnym elementem ksiąĪki. W stosunku do przypisów koĔcowych w innych publikacjach, w wydaniu polskim Ewangelii wedáug Rzymu mają
one bardzo rozbudowany charakter.

Kategorie przypisów koñcowych
W ksiąĪce moĪna wyróĪniü nastĊpujące kategorie przypisów
koĔcowych:
1. Przypis referencyjny
Przypis referencyjny podaje Ĩródáo pierwotne i ewentualnie
Ĩródáo wtórne cytatów tekstów Ĩródáowych.
Zasadniczo prawie wszystkie przypisy koĔcowe są przypisami referencyjnymi.
2. Przypis doktrynalny
Przypis doktrynalny dokonuje omówienia pewnych kwestii
teologicznych lub biblijnych.
Przypisami doktrynalnymi są przypisy nr: 7, 10, 21, 43, 59,
61, 80, 81, 82, 85, 92, 96, 112, 121, 139, 144, 203, 208, 212,
232, 270, 271, 287, 289, 326, 366, 414, 419, 446, 465, 498,
499, 548, 549, 555.
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3. Przypis pomocniczy
Przypis pomocniczy zawiera komentarze pomocnicze
(np. dotyczące wydarzeĔ historycznych).
Przypisami pomocniczymi są przypisy nr: 4, 9, 31, 77, 99,
119, 133, 165, 219, 255, 256, 293, 294, 384, 385, 386, 387,
388, 389, 390, 391, 400, 401, 402, 409, 410, 416, 417, 424,
427, 430, 481, 500, 536, 542, 545, 552.
WaĪna informacja: NaleĪy zwróciü uwagĊ, Īe powyĪsze kategorie bynajmniej nie są rozáączne. MoĪliwe są ich dowolne
kombinacje w ramach jednego przypisu koĔcowego.
W doktrynalnych przypisach koĔcowych czĊsto moĪna
znaleĨü cytaty tekstów Ĩródáowych, cytowanych na analogicznych zasadach jak cytaty tekstów Ĩródáowych w gáównej czĊĞci
ksiąĪki. Przykáadem takiego przypisu jest przypis nr 7.

Budowa i znaczenie przypisów koñcowych
Struktura i znaczenie przypisów koĔcowych są nastĊpujące:
1. Przypisy koĔcowe są ponumerowane sekwencyjnie od 2
do 558. PominiĊto zbĊdny pierwszy przypis z przedmowy
(Foreword) oryginalnego wydania amerykaĔskiego.
2. Dla konkretnego cytatu Ĩródáowego przypis koĔcowy zawiera zawsze jedno Ĩródáo pierwotne oraz opcjonalnie jedno Ĩródáo wtórne. ħródáo pierwotne jest zawsze wymienione jako pierwsze, a Ĩródáo wtórne nastĊpuje po nim i jest
zawsze identyfikowane prefiksem ħródáo.
3. KaĪde Ĩródáo jest scharakteryzowane jedynie w stopniu
umoĪliwiającym jego jednoznaczną identyfikacjĊ w Bibliografii. Wszystkie pozostaáe wáasnoĞci Ĩródáa (m. in. data
powstania, wydawca, rok wydania, miejsce wydania, numer ISBN) są umieszczone w jego pozycji bibliograficznej.
4. W kaĪdym przypadku, w którym jest to tylko moĪliwe,
w opisie Ĩródáa podana jest precyzyjna informacja (numer
akapitu, numer brzegowy, zakres stron) jednoznacznie okreĞlająca miejsce cytatu Ĩródáowego w Ĩródle.
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5. W przypadku cytatów oficjalnych dokumentów KoĞcioáa
(dokumenty soborowe, dokumenty papieskie, dokumenty
Kurii Rzymskiej), których Ĩródáem pierwotnym są Acta
Apostolicae Sedis (AAS) lub Acta Sanctae Sedis (ASS), po
sygnaturze Ĩródáa (AAS/ASS, numer i rocznik) podany jest
zakres stron, na których cytat Ĩródowy siĊ znajduje.
Przykáad nr 9:
7. Pius XII napisaá:
WiĊc liturgia ĞwiĊta nie okreĞla wiary katolickiej ani jej nie ustala swoją
wáasną mocą w sposób absolutny; lecz raczej, bĊdąc wyznaniem prawd
nadziemskich, które podlegają najwyĪszej wáadzy nauczającej KoĞcioáa,
moĪe podsuwaü argumenty i Ğwiadectwa nie maáej zaprawdĊ wartoĞci
dla okreĞlenia szczególnych artykuáów nauki chrzeĞcijaĔskiej.
Pius XII, Mediator Dei, nr 48, AAS 39 (1947), s.541.

Interpretacja przykáadu: W tym przykáadzie Ĩródáem pierwotnym cytatu z akapitu nr 48 encykliki Mediator Dei papieĪa Piusa XII jest Acta Apostolicae Sedis (AAS), nr 39,
rocznik 1947. Ten cytat moĪna znaleĨü w podanym Ĩródle
na stronie 541.
WaĪna informacja: Wszystkie numery stron w opisach cytatów Ĩródáowych pochodzących z Acta Apostolicae Sedis
(AAS) lub Acta Sanctae Sedis (ASS) zostaáy zaczerpniĊte ze
skanów elektronicznych poszczególnych roczników. Skany
te są dostĊpne za darmo w witrynie Stolicy Apostolskiej.
W niektórych, szczególnie starszych rocznikach akapity
dokumentów Ĩródáowych nie są numerowane, co utrudnia,
lecz nie uniemoĪliwia umiejscowienia danego cytatu Ĩródáowego w Ĩródle. Poszukiwanie wymaga jedynie nieco
wiĊcej wysiáku niĪ normalnie.
6. Struktura przypisów doktrynalnych jest oparta na analogicznych zasadach jak struktura gáównej czĊĞci ksiąĪki.
WystĊpują wiĊc w nich zarówno gáówne, jak i wtrącone
cytaty Ĩródáowe z jedną wszakĪe istotną róĪnicą: w referencjach Ĩródáowych tych cytatów nigdy nie wystĊpują numery
innych przypisów koĔcowych; innymi sáowy: w Īadnym
przypisie koĔcowym nie ma jawnego odwoáania do innego
przypisu koĔcowego. W przypadku kaĪdego wtrąconego
23

Wstęp Redaktora wydania polskiego
cytatu Ĩródáowego pochodzącego z innego Ĩródáa niĪ Pismo
ĝwiĊte zawsze podane jest jego Ĩródáo pierwotne i ewentualnie Ĩródáo wtórne. Takie podejĞcie chroni Czytelnika przed
koniecznoĞcią odwoáywania siĊ do innych przypisów.

Bibliograáa
Bibliografia jest dodatkowym elementem wydania polskiego.
Stanowi ona katalog wszystkich cytowanych Ĩródeá pierwotnych
(z wyjątkiem AAS i ASS) i wtórnych. Lista Ĩródeá jest uporządkowana alfabetycznie wedáug autorów, a nastĊpnie tytuáów.
Dla kaĪdego Ĩródáa podano wszelkie istotne informacje umoĪliwiające jego jednoznaczną identyfikacjĊ i ewentualny zakup.
Poza tym wybrane Ĩródáa posiadają informacje dodatkowe:
1. JeĞli w przypisach koĔcowych istnieje jedna lub wiĊcej referencji Ĩródáowych danego Ĩródáa, to jego pozycja bibliograficzna zawiera kompletną listĊ numerów tych przypisów.
Lista ta jest zawsze poprzedzona prefiksem (pk).
Ten przypadek dotyczy wiĊkszoĞci pozycji bibliograficznych.
2. JeĞli w przypisach dolnych istnieje jedna lub wiĊcej referencji Ĩródáowych danego Ĩródáa, to jego pozycja bibliograficzna zawiera kompletną listĊ numerów tych przypisów. Lista
ta jest zawsze poprzedzona prefiksem (pd).
Ten przypadek dotyczy pozycji bibliograficznych nr: 6, 17,
31, 47, 66, 76, 80, 104.
3. JeĞli dane Ĩródáo jest dodatkowym Ĩródáem cytatów z Pisma
ĝwiĊtego w stosunku do podstawowego Ĩródáa tych cytatów
(Biblii Tysiąclecia), to jego pozycja bibliograficzna zawiera kompletną listĊ skróconych referencji biblijnych cytatów
z dodatkowego Ĩródáa. Lista ta jest zawsze poprzedzona
prefiksem (rb).
Ten przypadek dotyczy pozycji bibliograficznych nr: 6,
29, 76.
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4. JeĞli dane Ĩródáo jest jedynie czĊĞcią innej, szerszej publikacji Ĩródáowej, to w opisie jego pozycji biliograficznej
podano wszelkie dane dotyczące tej publikacji oraz zakres
stron, na których w tej publikacji to Ĩródáo siĊ znajduje.
Natomiast sama publikacja posiada w Bibliografii osobną
pozycjĊ bibliograficzną. Czasami (np. dokument papieski
zamieszczony w AAS) sama publikacja (tutaj AAS) jest traktowana na równi z zawartym w niej Ĩródáem pierwotnym
i nie posiada osobnej pozycji bibliograficznej.
5. W przypadku nielicznych starszych i obecnie niedostĊpnych Ĩródeá ich pozycje bibliograficzne mogą zawieraü informacje dotyczące nowszego, dostĊpnego obecnie wydania
danego Ĩródáa. Tego rodzaju informacja jest zawsze poprzedzona prefiksem Nowsze wydanie.
Dodatkowe informacje dotyczące oznaczeĔ stosowanych
w Bibliografii moĪna znaleĨü na jej pierwszej stronie.

Indeksy
KsiąĪka zawiera trzy indeksy: biblijny, apokryficzny i rzeczowy. W stosunku do oryginaáu indeks apokryficzny jest elementem
dodatkowym; indeks rzeczowy zostaá znacząco rozbudowany.

Indeks biblijny i apokryáczny
Pod wzglĊdem strukturalnym indeks apokryficzny i biblijny
są identyczne. Jedyna róĪnica dotyczy tego, Īe indeks biblijny
odnosi siĊ do cytatów pochodzących z tych ksiąg Pisma ĝwiĊtego, które zarówno katolicy, jak i protestanci uznają za kanononiczne; natomiast indeks apokryficzny odnosi siĊ do cytatów
z tych ksiąg Pisma ĝwiĊtego, które po Soborze Trydenckim za
kanoniczne uznają jedynie katolicy.
KaĪdy z indeksów podzielony jest na sekcje, z których kaĪda
reprezentuje jedną ksiĊgĊ. Nazwy ksiąg pochodzą z Biblii Tysiąclecia. KsiĊgi te są uporządkowane w kolejnoĞci umieszczenia ich w Biblii Tysiąclecia.
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KaĪda sekcja skáada siĊ z jednego lub wiĊcej haseá indeksowych, z których kaĪde ma postaü skróconej referencji biblijnej
pochodzącej z tej ksiĊgi.
W ramach danej sekcji indeksu hasáa indeksowe są uporządkowane sekwencyjnie, wedáug kolejnoĞci w swojej ksiĊdze.
KaĪde hasáo indeksowe skáada siĊ z listy referencji indeksowych, z których kaĪda odwoáuje siĊ albo (a) do zakresu stron
gáównej czĊĞci ksiąĪki, albo (b) do konkretnego przypisu koĔcowego. W drugim przypadku referencja przypisu jest poprzedzona prefiksem pk, po którym w nawiasach podany jest zakres stron
ksiąĪki, na których ten przypis koĔcowy siĊ znajduje. W obu
przypadkach wskazywane jest miejsce, w którym albo (a) dany
fragment Pisma ĝwiĊtego jest cytowany, albo (b) istnieje skrócona referencja biblijna odnosząca siĊ do tego fragmentu.
W ramach danego hasáa indeksowego referencje indeksowe
uporządkowane są sekwencyjnie, wedáug zakresów numerów
stron i numerów przypisów koĔcowych, przy czym zakresy
stron zawsze poprzedzają numery przypisów koĔcowych.

Indeks rzeczowy
Zasady strukturalne indeksu rzeczowego są analogiczne do
zasad obowiązujących w przypadku indeksów biblijnego i apokryficznego. RóĪnice są nastĊpujące:
1. Sekcje indeksu rzeczowego reprezentują alfabet jĊzyka polskiego, a nie ksiĊgi biblijne czy apokryficzne.
2. Struktura haseá indeksowych jest dwustopniowa: kaĪde hasáo moĪe, ale nie musi posiadaü podhasáo.
3. Hasáa indeksowe mogą odwoáywaü siĊ równieĪ do innych
haseá. Są to tzw. odwoáania wewnĊtrzne.
Pierwszym i najczĊĞciej stosowanym rodzajem odwoáania
wewnĊtrznego jest odwoáanie typu zobacz takĪe. Jest to lista
dodatkowych haseá, które w jakiĞ sposób są powiązane z odwoáującym siĊ hasáem i stanowią jego uzupeánienie.
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Drugim rodzajem odwoáania wewnĊtrznego jest odwoáanie
typu zobacz. Jest to odesáanie do innego hasáa, którego odwoáujące siĊ hasáo jest synonimem. Tam naleĪy siĊ udaü.
4. Referencje haseá indeksowych czĊsto odwoáują siĊ do fragmentów tekstu, nie zaĞ do cytatów i referencji biblijnych.
5. Zarówno nazwy haseá indeksowych, jak równieĪ powiązania
miĊdzy ich referencjami i fragmentami tekstu, do których te
referencje odwoáują siĊ, są caákowicie arbitralne. Zostaáy
one stworzone przez Autora (hasáa i referencje pierwotne)
i Redaktora wydania polskiego (hasáa i referencje uzupeániające). Na Īyczenie Czytelników w nastĊpnych wydaniach
ksiąĪki zbiór haseá indeksowych moĪe byü rozszerzony.

Referencje
W ksiąĪce wykorzystywanych jest kilka rodzajów referencji.

Referencje ūród³owe
Referencje Ĩródáowe odwoáują siĊ do tekstów Ĩródáowych.
WystĊpują one zarówno w gáównych, jak i we wtrąconych cytatach Ĩródáowych. Format i zasady interpretacji referencji Ĩródáowych zostaáy juĪ omówione wczeĞniej.
Referencje KKK są podzbiorem referencji Ĩródáowych, które odwoáują siĊ do Katechizmu KoĞcioáa Katolickiego. WystĊpują one zarówno w gáównych, jak i we wtrąconych cytatach
Ĩródáowych. Dodatkowo, w tekĞcie ksiąĪki wystĊpuje wiele
autonomicznych referencji KKK. Format i zasady interpretacji obydwu wariantów referencji KKK zostaáy juĪ omówione
wczeĞniej.

Referencje biblijne

Referencje biblijne są podzbiorem tych referencji Ĩródáowych,
które odwoáują siĊ do Pisma ĝwiĊtego. Referencje biblijne dzielą
siĊ na dwie kategorie: (a) peáne referencje biblijne, (b) skrócone
referencje biblijne. Format i interpretacja referencji biblijnych
zostaáy juĪ omówione wczeĞniej.
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Referencje przypisów koñcowych
W niektórych referencjach Ĩródáowych wystĊpują referencje
przypisów koĔcowych. Format i zasady interpretacji referencji
przypisów koĔcowych zostaáy juĪ omówione wczeĞniej.

Referencje przypisów dolnych
W róĪnych miejscach ksiąĪki wystĊpują referencje przypisów
dolnych, których w wydaniu polskim jest obecnie 53. Przypisy
dolne numerowane są sekwencyjnie, począwszy od 1. KaĪda
referencja przypisu dolnego jest numerem tego przypisu, w indeksie górnym, lecz bez nawiasów kwadratowych. Ta ostatnia
cecha odróĪnia referencje przypisów dolnych od referencji przypisów koĔcowych. Jak wskazuje sama nazwa przypis dolny, jego
treĞü zawsze znajduje siĊ na dole strony, na której wystĊpuje jego
referencja.
Przykáad nr 10:
[…] Prawo kanoniczne zawiera przepisy i normy,
które rządzą KoĞcioáem katolickim. Poprawiony
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku 9 zawiera 1752 prawa. […]
Interpretacja przykáadu: W tym przykáadzie referencja przypisu
dolnego odnosi siĊ do przypisu dolnego nr 9.

Sigla 1
Sigla ksiąg biblijnych i apokryficznych, które są cytowane
w ksiąĪce, zostaáy zaczerpniĊte z Biblii Tysiąclecia. Peáne nazwy tych ksiąg pochodzą z tego samego Ĩródáa. Sigla te są wymienione w kolejnoĞci umieszczenia ich ksiąg w tej publikacji.

Sigla cytowanych ksi¹g biblijnych
Rdz

KsiĊga Rodzaju 2

1. Czyli nazwy skrótowe (przyp. red.).
2. W Biblii Warszawskiej jest to 1 KsiĊga MojĪeszowa (przyp. red.).
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Wj
Kpá
Lb
Pwt
1 Sm
2 Krl
Ezd
Ne
Ps
Prz
Koh
Pnp
Iz
Jr
Ez
Dn
Am
Mi
Ha
Ml
Mt
Mk
àk
J
Dz
Rz

KsiĊga WyjĞcia 3
KsiĊga KapáaĔska 4
KsiĊga Liczb 5
KsiĊga Powtórzonego Prawa 6
1 KsiĊga Samuela
2 KsiĊga Królewska
KsiĊga Ezdrasza
KsiĊga Nehemiasza
KsiĊga Psalmów
KsiĊga Przysáów 7
KsiĊga Koheleta 8
PieĞĔ nad PieĞniami
KsiĊga Izajasza
KsiĊga Jeremiasza
KsiĊga Ezechiela
KsiĊga Daniela
KsiĊga Amosa
KsiĊga Micheasza
KsiĊga Habakuka
KsiĊga Malachiasza
Ewangelia wedáug Mateusza
Ewangelia wedáug Marka
Ewangelia wedáug àukasza
Ewangelia wedáug Jana
Dzieje Apostolskie
List do Rzymian

3. W Biblii Warszawskiej jest to 2 KsiĊga MojĪeszowa (przyp. red.).
4. W Biblii Warszawskiej jest to 3 KsiĊga MojĪeszowa (przyp. red.).
5. W Biblii Warszawskiej jest to 4 KsiĊga MojĪeszowa (przyp. red.).
6. W Biblii Warszawskiej jest to 5 KsiĊga MojĪeszowa (przyp. red.).
7. W Biblii Warszawskiej jest to ksiĊga PrzypowieĞci Salomona (przyp. red.).
8. W Biblii Warszawskiej jest to KsiĊga Kaznodziei Salomona. Jest takĪe znana jako KsiĊga
Ekle zjastesa. (przyp. red.).
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1 Kor
2 Kor
Ga
Ef
Flp
Kol
1 Tes
2 Tes
1 Tm
2 Tm
Tt
Hbr
Jk
1P
2P
1J
Jud
Ap

1 List do Koryntian
2 List do Koryntian
List do Galatów
List do Efezjan
List do Filipian
List do Kolosan
1 List do Tesaloniczan
2 List do Tesaloniczan
1 List do Tymoteusza
2 List do Tymoteusza
List do Tytusa
List do Hebrajczyków
List Jakuba
1 List Piotra
2 List Piotra
1 List Jana
List Judy
Apokalipsa Jana 9

Sigla cytowanych ksi¹g apokryácznych
Tb
KsiĊga Tobiasza
Jdt
KsiĊga Judyty
2 Mch 2 KsiĊga Machabejska

Opinie i uwagi Czytelników
BĊdĊ niezmiernie wdziĊczny Czytelnikom za wszelkie konstruktywne opinie i uwagi na temat wydania polskiego Ewangelii
wedáug Rzymu, nawet te najbardziej krytyczne. Wszystkim przyszáym recenzentom z góry bardzo dziĊkujĊ za trud i poĞwiĊcony
czas. Czekam niecierpliwie na Wasze opinie i uwagi!
9. W Biblii Warszawskiej jest to 5 KsiĊga MojĪeszowa (przyp. red.).
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Obecnie wszelkie opinie i uwagi moĪna przekazywaü wyáącznie w formie elektronicznej pisząc na adres skrzynki pocztowej
wydania polskiego: gar.polishedition@gmail.com. W póĨniejszym czasie przewidujĊ takĪe inne formy komunikacji ze mną.

Podziêkowania
Wydanie polskie Ewangelii wedáug Rzymu jest efektem pracy
wieloosobowego zespoáu na przestrzeni kilku lat. Bez zaangaĪowania i sumiennoĞci kaĪdego czáonka tego zespoáu to wydanie
nigdy by nie powstaáo. CzujĊ siĊ nie tylko zobowiązany, ale jest
moją autentyczną radoĞcią, serdecznie im za to podziĊkowaü.
Niektóre osoby zaĪyczyáy sobie, aby ich personalia nie byáy
ujawniane. W tych przypadkach podane są jedynie ich inicjaáy.
Tak wiĊc, serdecznie dziĊkujĊ: (1) G.K. za gáówną korektĊ
jĊzykową caáej ksiąĪki we wszelkich jej aspektach oraz ostateczną kontrolĊ jakoĞci tekstu po skáadzie, bezpoĞrednio przed
drukiem; (2) Noemi Laskowskiej za wstĊpną korektĊ jĊzykową tekstu, kontrolĊ jakoĞci przypisów koĔcowych, wspóápracĊ
w opracowaniu indeksu rzeczowego oraz korektĊ caáego tekstu
bezpoĞrednio przed skáadem; (3) Agacie PruszyĔskiej za drobiazgową kontrolĊ poprawnoĞci wszystkich (kilku tysiĊcy!) cytatów Ĩródáowych, kontrolĊ jakoĞci wszystkich indeksów oraz
kontrolĊ jakoĞci tekstu bezpoĞrednio przed skáadem; (4) Magdalenie Zawadzkiej z Uniwersytetu Warszawskiego za przekáad
wybranych tekstów Ĩródáowych z jĊzyka áaciĔskiego; (5) L.K.
za zaprojektowanie piĊknej okáadki, stworzenie rysunków, záoĪenie ksiąĪki do druku w Adobe InDesign CS2®, wiele dobrych
rad, jak równieĪ okazaną mi goĞcinĊ w trakcie kilku moich wizyt; (6) Dariuszowi J. Laskowskiemu za napisanie przedmowy
do wydania polskiego, staáe zainteresowanie projektem, wiele
sáów wsparcia i zachĊty, wiele modlitw w intencji tego projektu
i za wiele innych rzeczy; (7) Zbigniewowi Sobczakowi za konsultacjĊ teologiczną treĞci ksiąĪki oraz szereg bardzo cennych
spostrzeĪeĔ i rekomendacji w tym zakresie; (8) S.T. za przekáad wybranych tekstów Ĩródáowych z jĊzyka áaciĔskiego oraz
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dostarczenie przekáadu innych tekstów Ĩródáowych z drugiego
wydania Breviarium Fidei; (9) Jeffrey’owi Fry’owi za niezáomną wiarĊ w sens i ostateczny sukces tego projektu, kierowanie
caáym projektem, wyrozumiaáoĞü w obliczu niekoĔczących siĊ
poĞlizgów kolejnych terminów (za co bardzo przepraszam!),
wiele sáów zachĊty w momentach zniechĊcenia i piĊtrzących siĊ
trudnoĞci i za wiele modlitw w intencji tego projektu.
Szczególne podziĊkowania naleĪą siĊ równieĪ osobom spoza samego zespoáu Ewangelii wedáug Rzymu. Bardzo dziĊkujĊ
wiĊc: (1) James’owi G. McCarthy’emu – Autorowi ksiąĪki, za
napisanie Ewangelii wedáug Rzymu, zgodĊ na jej polskie wydanie, konstruktywną wspóápracĊ w trakcie caáego projektu, szereg cennych wskazówek dotyczących redakcji wydania polskiego oraz goĞcinĊ w swoim domu w trakcie mojej wizyty w San
Jose w sierpniu 2002; (2) ksiĊdzu Zbigniewowi Rembiszowi
SAC, Dyrektorowi Wydawnictwa Pallottinum, za pozwolenie
na nieodpáatne cytowanie wybranych publikacji wydawnictwa;
(3) ksiĊdzu dr Jerzemu Stranzowi, Redaktorowi Naczelnemu
Wydawnictwa Ğw. Wojciecha, za pozwolenie na nieodpáatne cytowanie wybranych publikacji wydawnictwa; (4) przemiáym paniom z Czytelni Teologicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za ogromną pomoc i zaangaĪowanie w zdobywaniu i weryfikacji Ĩródeá w trakcie moich wielokrotnych wizyt w Lublinie;
(5) braciom i siostrom (szczególnie E.S.) z mojego rodzinnego
zboru za wiele modlitw w intencji tego projektu i niesáabnące
zainteresowanie polskim wydaniem Ewangelii wedáug Rzymu;
(6) braciom i siostrom z innych zborów (szczególnie M.B., R.C.
i D.C.) za wiele modlitw w intencji tego projektu i liczne sáowa
zachĊty; (7) K.K. i kierowanej przez niego drukarni za wydrukowanie ksiąĪki; (8) J.G. i jego firmie za podjĊcie siĊ dystrybucji
wydania polskiego; (9) M.P. za cenne porady prawne z dziedziny
prawa autorskiego i cywilnego w związku z formalno-prawnymi aspektami wydania polskiego; (10) organizacjom i osobom,
które na rozmaite sposoby wspieraáy ten projekt materialnie,
w szczególnoĞci M.B. i K.G.
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Patrząc wstecz na caáy przebieg tego stale wydáuĪającego
siĊ projektu mogĊ teraz wyznaü ze szczerego serca: „AĪ dotąd wspieraá nas Pan” (1 Sm 7,12). Za to Jemu naleĪy siĊ nasza
wdziĊcznoĞü i caáa chwaáa (Ps 115,1).
Bardzo osobista refleksja: Jestem bardzo wdziĊczny Bogu za
przywilej uczynienia mnie swoim wspóápracownikiem w przygotowaniu polskiego wydania Ewangelii wedáug Rzymu. Jestem
Mu równieĪ wdziĊczny za wszystkich wspaniaáych i oddanych
wspóápracowników w tym projekcie.

Moja motywacja
Moja motywacja w przygotowaniu tego wydania jest w gruncie rzeczy bardzo podobna do motywacji Autora ksiąĪki: mam
dáug – po pierwsze wielki dáug miáoĞci i wdziĊcznoĞci wobec
Boga za wspaniaáe zbawienie w Chrystusie, które za darmo staáo
siĊ moim udziaáem; po drugie dáug miáoĞci wobec mojej katolickiej rodziny, przyjacióá (szczególnie z dawnej wspólnoty w ruchu oazowym ĝwiatáo i Īycie w moim rodzinnym mieĞcie) i milionów szczerych polskich katolików, których oni reprezentują.
Na koniec chciaábym szczerze zapewniü wszystkich Czytelników, iĪ polskie wydanie Ewangelii wedáug Rzymu nie jest
wymierzone przeciw komukolwiek, a w szczególnoĞci przeciw
polskim katolikom czy KoĞcioáowi katolickiemu pojmowanemu
jako wspólnota ludzi wierzących. Ranienie czyichkolwiek uczuü
religijnych nigdy nie byáo, nie jest, i nigdy nie bĊdzie naszą intencją. Byáoby ono jawnym zaprzeczeniem miáoĞci Chrystusa.
A Bóg i my katolików bardzo miáujemy.
Polskie wydanie jest natomiast próbą obiektywnego, merytorycznego i wolnego od emocji porównania oficjalnej nauki
KoĞcioáa katolickiego w jej najbardziej kluczowych dziedzinach
z nauką samego Pisma ĝwiĊtego. W konsekwencji polskie wydanie jest zaproszeniem do osobistego studium tych zagadnieĔ
i wyciągniĊcia stąd osobistych wniosków.
Jacek PruszyĔski
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wydania polskiego
Ja siĊ na to narodziáem i na to przyszedáem na
Ğwiat, aby daü Ğwiadectwo prawdzie. KaĪdy, kto
jest z prawdy, sáucha mojego gáosu.
Ewangelia wedáug Jana 18,37

Jestem peáen podziwu dla Jamesa G. McCarthy’ego za jego
ksiąĪkĊ Ewangelia wedáug Rzymu, w której Bóg pozwoliá mu
w bardzo precyzyjny i szczegóáowy sposób przedstawiü ewangeliĊ Jezusa Chrystusa. Autor dokonaá w niej porównania miĊdzy
ewangelią wedáug Pisma ĝwiĊtego a ewangelią wedáug Tradycji.
Skonfrontowaá ze sobą to, co boskie z tym, co ludzkie.
Wielu z nas, katolików, dąĪy do poznania Prawdy. Dla wielu
jest ona jednak wciąĪ obojĊtna, poniewaĪ troskĊ o swoje zbawienie powierzyáo kapáanom, wierząc, Īe oni znają PrawdĊ. Duch
ĝwiĊty, aby wprowadzaü ludzi we wszelką PrawdĊ, przyprowadza ich do Ĩródáa BoĪego objawienia i komunikacji z Bogiem,
jakim jest Sáowo BoĪe. Pan Jezus w arcykapáaĔskiej modlitwie do swojego Ojca powiedziaá: „Sáowo Twoje jest prawdą”
(J 17,17). Pismo ĝwiĊte mówi, Īe Prawda jest w Jezusie. KaĪdy
z nas przekonany jest, Īe to, w co wierzy od dziecka, wywodzi
siĊ z Pisma ĝwiĊtego, poniewaĪ podczas mszy czytane nam są
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fragmenty z Ewangelii i Listów apostolskich. Wierzymy równieĪ, Īe caáoksztaát naszej wiary wywodzi siĊ prosto od Chrystusa i apostoáów. Okazuje siĊ jednak, Īe jest to niewáaĞciwe myĞlenie, poniewaĪ gdy siĊgniemy po Pismo ĝwiĊte i zagáĊbimy
siĊ w jego treĞü, nie znajdziemy w nim wielu rzeczy, o których
prawdziwoĞci jesteĞmy ĞwiĊcie przekonani. Odkryjemy, Īe wiele BoĪych Prawd zostaáo usuniĊtych z nauczania i zastąpionych
doktrynami wywodzącymi siĊ z ludzkiej tradycji.
KsiąĪka ta jest dla ludzi odwaĪnych, gotowych na konfrontacjĊ swoich poglądów z BoĪą Prawdą, objawioną nam przez Pana
Jezusa i Jego apostoáów. Zmusi nas ona do sprawdzenia tego,
czego siĊ dowiemy, w PiĞmie ĝwiĊtym. Odkrycia te mogą byü
dla nas szokujące.
Autor ksiąĪki, na podstawie Pisma ĝwiĊtego, przedstawiá BoĪą wersjĊ tego, w co powinniĞmy wierzyü jako katolicy
i tego, w co obecnie wierzymy. Na próĪno bĊdziemy szukaü
w PiĞmie ĝwiĊtym przykáadu chrztu niemowląt, gdyĪ uczy ono,
Īe chrzczono uczniów Chrystusa, którzy byli Ğwiadomi swojej
wiary. Nie znajdziemy nauki, Īe przez chrzest zostaje zgáadzony
grzech pierworodny, jak równieĪ tego, Īe przez chrzest czy bierzmowanie otrzymujemy Ducha ĝwiĊtego, stając siĊ dzieümi BoĪymi. Nie odnajdziemy nic o znaczeniu poĞrednictwa ĞwiĊtych
i Maryi. Bezskutecznie bĊdziemy szukaü opisu czyĞüca, a w nim
Boga, który przebacza, lecz musi drĊczyü. O odpustach i postach
nakazanych przez KoĞcióá oraz o celibacie tych, którzy stoją na
czele BoĪej trzody, nie ma Īadnej wzmianki. Gdy bĊdziemy
szukaü kapáaĔstwa hierarchicznego w Nowym Testamencie, to
daremny nasz trud, gdyĪ mówi on, Īe kapáaĔstwo wierzących
jest powszechne. Nie znajdziemy potwierdzenia, jakoby któryĞ
z apostoáów zostaá papieĪem. Nie napotkamy równieĪ informacji
o tym, Īe Chrystus ustanowiá swoim zastĊpcą któregoĞ z apostoáów, bowiem powiedziaá On, Īe na swoje miejsce poĞle nam
Ducha ĝwiĊtego. ĩaden z apostoáów nie zostaá teĪ gáową KoĞcioáa, bo jest nią sam Chrystus. W nauce apostolskiej nie odnajdujemy doktryny o zbawieniu z uczynków. Apostoáowie uczą
raczej, iĪ jesteĞmy zbawieni na podstawie áaski przez wiarĊ, i Īe
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zbawienie nie pochodzi z nas, lecz jest ono darem BoĪym, „nie
z uczynków, aby siĊ nikt nie chlubiá” (Ef 2,9). Gdy zajrzymy do
Dekalogu, odkryjemy, Īe wersja dziesiĊciu przykazaĔ jest inna
od tej, którą znamy z Katechizmu. Zorientujemy siĊ, Īe usuniĊto
drugie przykazanie, a dziesiąte podzielono na dwa. Wszystko, co
káopotliwe, zostaáo usuniĊte i zmienione.
James G. McCarthy w swojej ksiąĪce szczegóáowo to pokazaá i wyjaĞniá, za co jestem Bogu szczególnie wdziĊczny. Jest to
wedáug mnie najlepsza praca, jaką na ten temat wydano do tej
pory w Polsce.
Oby Duch ĝwiĊty otworzyá oczy nasze i naszego narodu
na Sáowo BoĪe, wprowadzając nas we wszelką PrawdĊ. Nasza
droga nie prowadzi do Rzymu, lecz do miasta mającego mocne
fundamenty, którego twórcą i budowniczym jest Bóg. Miasto
to nazywa siĊ Niebieskie Jeruzalem i do niego pielgrzymujemy.
Moją modlitwą jest proĞba do Boga o to, aby wobec czytających EwangeliĊ wedáug Rzymu wypeániáy siĊ sáowa Pana Jezusa,
skierowane do tych, którzy uwierzyli w Niego: „JeĪeli trwacie
w nauce mojej, jesteĞcie prawdziwie moimi uczniami i poznacie
prawdĊ, a prawda was wyzwoli […]. JeĪeli wiĊc Syn was wyzwoli, wówczas bĊdziecie rzeczywiĞcie wolni” (J 8,31-32; J 8,36).
Dariusz J. Laskowski
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Po co ta ksi¹¿ka?
Moja rodzina to od niepamiĊtnych czasów katolicy – irlandzcy katolicy. Oboje moi rodzice pochodzą ze Szmaragdowej Wyspy, kaĪde z nich z poboĪnej, religijnej rodziny mającej oĞmioro
dzieci. Trzej moi wujkowie zostali ksiĊĪmi, a dwie moje ciocie
zakonnicami.
Po II wojnie Ğwiatowej moi rodzice oddzielnie wyemigrowali
do Stanów Zjednoczonych. Tam siĊ spotkali, pobrali i wychowali oĞmioro dzieci. Wszystkie one zostaáy ochrzczone i wszystkie
przyjĊáy bierzmowanie.
W niedzielne dni rodzina McCarthy zajmowaáa w koĞciele
caáą áawkĊ. W tygodniu byáa reprezentowana praktycznie w kaĪdej klasie lokalnej szkoáy parafialnej. Naturalnie, nastĊpnie byáa
katolicka szkoáa Ğrednia, a dalej katolickie Ğluby, udzielane zwykle przez jednego z wujków, który byá ksiĊdzem. Mój wáasny
Ğlub prowadzony byá przez czterech ksiĊĪy – trzech wujków i lokalnego proboszcza.
DziĊkujĊ Bogu za wspaniaáą rodzinĊ, którą mi daá. CeniĊ
sobie wyksztaácenie, jakie odebraáem z rąk nauczycieli, którzy
rzeczywiĞcie siĊ o mnie troszczyli – szczególną rolĊ odegraáy tu
Siostry ĝwiĊtego Imienia. Wpoiáy mi ĞwiadomoĞü istnienia Boga
i wagĊ duchowych priorytetów. Jednak pomimo swych najlepszych staraĔ nie poznaáem Boga i biblijnej drogi zbawienia.
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Punktem zwrotnym w moim Īyciu byáy odwiedziny przyjaciela, który zaprosiá mnie na domowe studium biblijne, organizowane przez maáy chrzeĞcijaĔski zbór. Tam dowiedziaáem
siĊ o dokonanym dziele Chrystusa i o BoĪej darmowej ofercie
zbawienia. Po kilkumiesiĊcznym studiowaniu Pisma ĝwiĊtego
záoĪyáem swą ufnoĞü w Chrystusie jako moim Zbawicielu.
Dwa lata póĨniej opuĞciáem KoĞcióá katolicki. Byáa to najboleĞniejsza decyzja, jaką kiedykolwiek musiaáem podjąü. Lecz gdy
zostaáem przekonany, iĪ nie moĪna pogodziü nauczania KoĞcioáa
katolickiego z chrzeĞcijaĔstwem przedstawionym w Nowym Testamencie, uĞwiadomiáem sobie, Īe nie mam innego wyboru.
Napisaáem tĊ ksiąĪkĊ, poniewaĪ mam dáug – dáug miáoĞci
wobec mojej katolickiej rodziny, przyjacióá i milionów szczerych katolików, których oni reprezentują. Moją motywacją do
napisania tej ksiąĪki byáo takie samo pragnienie, jakie Īywiá Paweá w stosunku do swoich rodaków:
Bracia, z caáego serca pragnĊ ich zbawienia
i modlĊ siĊ za nich do Boga. Bo muszĊ im wydaü
Ğwiadectwo, Īe paáają ĪarliwoĞcią ku Bogu, nie
opartą jednak na peánym zrozumieniu.
List do Rzymian 10,1-2

Do katolickiego Czytelnika
Dlaczego powinieneĞ przeczytaü tĊ ksiąĪkĊ? PoniewaĪ zawiera ona waĪne informacje dotyczące KoĞcioáa katolickiego, które páyną z Pisma ĝwiĊtego, i które powinieneĞ poznaü.
KaĪdego tygodnia w trakcie Mszy ĞwiĊtej jesteĞ proszony, aby
ogáaszaü wraz z kapáanem: „WierzĊ w jeden, ĞwiĊty, powszechny i apostolski KoĞcióá” [811]. Jako katolika, nauczano CiĊ, Īe jedynie KoĞcióá katolicki posiada te cztery boskie cechy [811-870].
KoĞcióá jest jeden w tym sensie, Īe wszyscy jego czáonkowie
trzymają siĊ tej samej wiary, są poddani wáadzy papieĪa i biskupów oraz uczestniczą w tej samej liturgii i sakramentach [813-822].
KoĞcióá jest ĞwiĊty w swoim powoáaniu, celach, sakramentach,
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ofierze i owocach [823-829]. KoĞcióá jest katolicki w tym sensie,
Īe historycznie ma swój początek w czasach Chrystusa, a geograficznie obejmuje caáą ZiemiĊ [830-856]. W koĔcu, KoĞcióá jest
apostolski, poniewaĪ zostaá zaáoĪony przez apostoáów, naucza
tego, czego nauczali apostoáowie, posiada nastĊpców apostoáów
w osobach biskupów oraz nastĊpcĊ Apostoáa Piotra w osobie
swego papieĪa [857-865]. PoniewaĪ jedynie KoĞcióá katolicki uosabia te cztery cechy, jest wiĊc jedynym prawdziwym KoĞcioáem
ustanowionym przez Chrystusa. Tak przynajmniej Ci powiedziano, a Ty, jak wiĊkszoĞü katolików, w to uwierzyáeĞ.
Lecz czy tak jest naprawdĊ? Czy kiedykolwiek powaĪnie
zastanawiaáeĞ siĊ nad twierdzeniami KoĞcioáa katolickiego?
Zanim powierzysz swoją nieĞmiertelną duszĊ pieczy tego KoĞcioáa, upewnij siĊ, Īe jesteĞ w stanie odpowiedzieü na poniĪsze
pytania:
Ƈ Czy katolicyzm jest wiarą otrzymaną od Chrystusa?
Ƈ Czy KoĞcióá katolicki faktycznie ma swój początek w czasach Chrystusa?
Ƈ Czy KoĞcióá posiada uzasadnione prawo nauczania, sprawowania wáadzy i uĞwiĊcania, dane Piotrowi
i apostoáom?
Ƈ Czy sakramenty KoĞcioáa są w stanie uczyniü daną osobĊ
ĞwiĊtą i akceptowalną dla Boga?
Ƈ Czy droga zbawienia proponowana przez KoĞcióá katolicki prowadzi do nieba?
Ta ksiąĪka odpowiada na powyĪsze pytania dokumentując,
czego KoĞcióá katolicki naucza na temat waĪnych kwestii zbawienia, uwielbienia, poĞwiĊcenia i wáadzy. NastĊpnie analizuje
te doktryny i udowadnia na podstawie Pisma ĝwiĊtego, dlaczego
KoĞcióá katolicki nie jest jedynym, ĞwiĊtym, katolickim i apostolskim KoĞcioáem, zaáoĪonym przez Chrystusa.
Mam nadziejĊ, Īe przeczytasz tĊ ksiąĪkĊ z modlitwą i dokáadnie rozwaĪysz twierdzenia Twojego KoĞcioáa, jego doktryny, jak równieĪ Twoją wáasną relacjĊ z Bogiem.
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Do niekatolickiego Czytelnika
Od czasów Soboru WatykaĔskiego II przywódcy KoĞcioáa
katolickiego są coraz bardziej zaniepokojeni poszerzaniem siĊ
spektrum przekonaĔ i praktyk religijnych, akceptowanych zarówno przez katolicki kler, jak i Ğwieckich. By zająü siĊ tym
problemem, nadzwyczajny Synod Biskupów, który obradowaá
w Rzymie w 1985 roku, zaproponowaá stworzenie dla KoĞcioáa
katolickiego na caáym Ğwiecie jednego katechizmu, który pierwotnie nazywano Katechizmem Powszechnym [10]. Celem byáo
opublikowanie streszczenia fundamentalnej i podstawowej nauki KoĞcioáa, w ten sposób dokonując jej ujednolicenia w trzecim tysiącleciu [11]. Katechizm zostaá stworzony przez komisjĊ,
której przewodniczyá kardynaá Josef Ratzinger i zostaá zatwierdzony przez papieĪa Jana Pawáa II w 1992 roku.
Obecnie, po raz pierwszy we wspóáczesnej historii, zarówno katolicy jak i niekatolicy posiadają jednotomowy, oficjalny
wykáad wiary katolickiej. W konsekwencji publikacja nowego
Katechizmu stwarza wyjątkową okazjĊ do zrozumienia katolicyzmu i porównania go z chrzeĞcijaĔstwem, które jest opisane
w PiĞmie ĝwiĊtym.
Napisaáem EwangeliĊ wedáug Rzymu, aby pomóc osiągnąü
ten cel przez niekatolickich chrzeĞcijan, takich jak Ty. W tej
ksiąĪce staram siĊ usystematyzowaü i uproĞciü prezentacjĊ przekonaĔ i praktyk KoĞcioáa katolickiego, podkreĞlając te doktryny,
które uwaĪam za najistotniejsze dla Czytelników, takich jak Ty.
Przedstawiony materiaá zostaá zaczerpniĊty zarówno z nowego
Katechizmu, jak i bezpoĞrednio z innych cytowanych w nim Ĩródeá. W caáej ksiąĪce znajdziesz wiele referencji do Katechizmu.
Celem, który przyĞwiecaá mi w pisaniu tej ksiąĪki, jest pomoc w pogáĊbieniu Twojego zrozumienia nie tylko katolicyzmu,
lecz równieĪ katolików i ich duchowych potrzeb. W epilogu tej
ksiąĪki, zatytuáowanym RozdroĪe, znajdziesz kilka sugestii mogących pomóc Ci w opowiadaniu katolikom cudownej ewangelii
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
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Dodatkowo, w wielu aspektach katolicyzm odpowiada okreĞleniu „drogi, co komuĞ wydaje siĊ sáuszna, lecz jest to w koĔcu
droga Ğmierci” (Prz 14,12). MyĞlĊ, iĪ w trakcie studiowania tej
ksiąĪki odkryjesz, Īe w kaĪdym z nas znajduje siĊ nieco katolicyzmu. Mam nadziejĊ, Īe ta ksiąĪka pomoĪe Ci wyeliminowaü
z Twego wáasnego myĞlenia niebiblijne koncepcje po to, by lepiej zrozumieü podstawĊ Twojej relacji z Bogiem oraz wzrastaü
w miáoĞci i czci dla Chrystusa, który jedynie oferuje za darmo
peáne zbawienie.
W koĔcu, jeĞli byáeĞ wczeĞniej katolikiem, studium doktrynalnych korzeni Twego wychowania w Ğwietle Pisma ĝwiĊtego
powinno byü wyzwalającym doĞwiadczeniem. Pan Jezus obiecaá swoim uczniom: „poznacie prawdĊ, a prawda was wyzwoli”
(J 8,32).

Ūród³a
Ewangelia wedáug Rzymu bada naukĊ KoĞcioáa katolickiego.
Punktem odniesienia jest Pismo ĝwiĊte, czyli Biblia. Pytanie
koĔcowe nie brzmi: „Kto ma racjĊ – katolicy czy protestanci?”,
lecz: „Czy katolicyzm ma racjĊ, gdy oceni siĊ go w Ğwietle Pisma ĝwiĊtego?”.
KsiąĪka jest podzielona na cztery czĊĞci:
Ƈ CzĊĞü pierwsza: Zbawienie
Ƈ CzĊĞü druga: Msza ĞwiĊta
Ƈ CzĊĞü trzecia: Maryja
Ƈ CzĊĞü czwarta: Wáadza
Wprowadzenie do kaĪdego rozdziaáu ma na celu uĞwiadomienie Ci, czym jest bycie katolikiem. Czytając je, bĊdziesz Ğwiadkiem przyjmowania niektórych sakramentów i milczącym obserwatorem wydarzeĔ historycznych, które uksztaátowaáy KoĞcióá
katolicki. Po wprowadzeniu nastĊpuje prezentacja danej dziedziny doktrynalnej. Prezentacja jest dokonywana na podstawie Ĩródeá, bez krytyki czy analizy. Tak wiĊc, bĊdziesz w stanie jasno
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zrozumieü pozycjĊ KoĞcioáa. Jak sam zobaczysz, niektóre rzeczy
nauczane w katolicyzmie nie mają solidnej podstawy biblijnej.
Inne doktryny katolickie są w sposób oczywisty niebiblijne.
BĊdą one tematem ostatniej czĊĞci kaĪdego rozdziaáu, zatytuáowanej Biblijna odpowiedĨ. Istnieją aspekty katolicyzmu, które
wypaczają lub pozostają w sprzecznoĞci z Pismem ĝwiĊtym.
Zostaną one zbadane i porównane z prawdą biblijną. Streszczenie tych báĊdów znajdziesz pod koniec kaĪdej z czterech czĊĞci
rozdziaáu.
ChociaĪ poszczególni katolicy mogą wielce róĪniü siĊ
w swym postrzeganiu i wyraĪaniu wiary katolickiej, to waĪną
rzeczą jest pamiĊtaü, iĪ istnieje tylko jedna oficjalna wiara katolicka [172-175]. Z definicji są nią doktryny i praktyki KoĞcioáa katolickiego, caáego lub powszechnego KoĞcioáa [830]. Jest to wiara
zawarta w PiĞmie ĝwiĊtym i Tradycji, które są interpretowane
przez biskupów katolickich pod zwierzchnictwem papieĪa, Biskupa Rzymu [76, 85-87, 182, 888-892, 2039].
Dlatego Ewangelia wedáug Rzymu skupia siĊ na gáównym
nurcie tradycyjnego katolicyzmu, nauczanego przez papieĪy oraz
biskupów i opisanego w oficjalnych dokumentach koĞcielnych.
KsiąĪka káadzie szczególny nacisk na wspóáczesny sposób wyraĪania wiary, który zostaá przedstawiony w nowym Katechizmie
KoĞcioáa Katolickiego, dokumentach Soboru WatykaĔskiego II
i we wspóáczesnej liturgii. W istotnych punktach prezentacji zostaną podane odpowiednie cytaty tak, abyĞ sam mógá oceniü
daną kwestiĊ. Cytaty te zostaáy wybrane z najbardziej autorytatywnych, dostĊpnych Ĩródeá, z nowym Katechizmem na czele.

Katechizm Koōcio³a Katolickiego
Jest to pierwszy oficjalnie opublikowany katechizm KoĞcioáa katolickiego od ponad 400 lat. W trakcie opracowywania wytycznych do Katechizmu papieĪ Jan Paweá II nazwaá go
„kompendium caáej doktryny katolickiej” i „punktem odniesienia” [2]. PapieĪ powiedziaá: „Ujmując w nowy sposób zasadnicze
i najistotniejsze treĞci wiary i moralnoĞci katolickiej, stanowiące
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podstawĊ wiary, liturgii, Īycia i modlitwy dzisiejszego KoĞcioáa,
Katechizm jawi siĊ jako szczególnie skuteczny Ğrodek sáuĪący
gáĊbszemu poznaniu niewyczerpanego chrzeĞcijaĔskiego misterium, pozwalający rozpaliü na nowo Īar modlitwy ĞciĞle zespolonej z modlitwą Chrystusa i wspomagający konsekwentne
Ğwiadectwo Īycia” [3].

Dekrety soborów powszechnych
KoĞcióá katolicki uznaje dwadzieĞcia jeden soborów powszechnych. Dekrety tych soborów są uznawane za autorytatywne definicje wiary katolickiej [884, 891]. Ich rolĊ w teologii
katolickiej moĪna dostrzec w nowym Katechizmie KoĞcioáa
Katolickiego, który cytuje dokumenty tych soborów ponad tysiąc razy. WiĊkszoĞü z tych cytatów dotyczy trzech ostatnich
soborów: Soboru Trydenckiego (1545-1563), Soboru WatykaĔskiego I (1869-1870) i Soboru WatykaĔskiego II (1962-1965) [4].

Dokumenty papieskie
Na przestrzeni wieków papieĪe opublikowali liczne oficjalne
dokumenty. WiĊkszoĞü z tych dokumentów wyjaĞnia doktryny
i praktyki, potwierdza od dawna akceptowane przekonania lub
zajmuje siĊ potrzebami duszpasterskimi KoĞcioáa. Niekiedy papieĪ wyraĪa swą opiniĊ w jakichĞ kwestiach spornych. W tych
przypadkach „nie wolno juĪ uwaĪaü tej kwestii za rzecz podlegającą swobodnej dyskusji teologów” [5]. KoĞcióá naucza, Īe dokumenty papieskie są autorytatywne, gdyĪ jeĞli papieĪ oficjalnie
przedstawia swoją naukĊ, to mówi jako reprezentant Chrystusa
na ziemi [6]. Katechizm KoĞcioáa Katolickiego odwoáuje siĊ do
dokumentów papieskich 256 razy.

Kodeks Prawa Kanonicznego
Prawo kanoniczne zawiera przepisy i normy, które rządzą
KoĞcioáem katolickim. Poprawiony Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku 10 zawiera 1752 prawa. Zakres spraw w nim
10. Pierwsze polskie wydanie ukazaáo siĊ w 1984 roku (przyp. red.).
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poruszanych obejmuje regulacje dotyczące papieĪa i biskupów,
obowiązki i prawa katolików, wskazówki dotyczące udzielania
sakramentów, ustanowienie sądów koĞcielnych, kary za przestĊpstwa przeciwko religii i KoĞcioáowi. Katechizm cytuje Kodeks Prawa Kanonicznego 197 razy.

Liturgia Koōcio³a
KoĞcióá okreĞla liturgiĊ jako publiczny kult i praktykĊ wiary katolickiej [1069-1070]. W katolicyzmie, wáaĞnie poprzez liturgiĊ
– czyli to, co kapáan i lud sprawują wspólnie, gdy są razem zgromadzeni – KoĞcióá zachowuje i komunikuje swą oficjalną naukĊ
[1074-1075]. Dlatego liturgia jest autorytatywnym Ĩródáem doktryny
katolickiej [1124-1125, 2663] [7]. Nowy Katechizm KoĞcioáa Katolickiego, wyjaĞniając wiarĊ katolicką, cytuje liturgiĊ 114 razy.

Katechizm rzymski
Dzieáo to jest równieĪ nazywane Katechizmem Soboru
Trydenckiego. PapieĪ Pius V nakazaá opublikowanie tego przewodnika po wierze katolickiej w 1566 roku [9]. Od tego czasu
sáuĪyá on jako najbardziej autorytatywny katechizm wiary katolickiej. Nowy Katechizm KoĞcioáa Katolickiego, który cytuje
Katechizm rzymski 27 razy, ma za zadanie go zastąpiü.

Suma teologiczna
Tomasz z Akwinu (1225-1274) – dominikaĔski zakonnik, który wykorzystując system logiki rozwiniĊty przez Arystotelesa,
jako pierwszy dokonaá konsolidacji tradycyjnej nauki KoĞcioáa
katolickiego w jednolity system teologiczny. Jego najwiĊksze
dzieáo – Suma teologiczna – jest klasycznym wykáadem teologii
katolickiej. KoĞcióá ceni wartoĞü dzieá Tomasza z Akwinu tak wysoko, Īe w trakcie Soboru Trydenckiego biskupi káadli na oátarzu
trzy rodzaje pism mające wskazywaü im prawdĊ: Pismo ĝwiĊte,
dekrety papieĪy i SumĊ teologiczną Tomasza z Akwinu. Jego nauczanie zdominowaáo myĞl katolicką aĪ po wiek XX. Nawet dzisiaj KoĞcióá wymaga, aby seminarzyĞci teologii dogmatycznej
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Sedno książki
„nauczyli siĊ wnikaü w tajemnice zbawienia, zwáaszcza za nauczycielem Ğw. Tomaszem” [8]. Katechizm KoĞcioáa Katolickiego
cytuje SumĊ 48 razy.

Inne katechizmy i dzie³a teologiczne
Istnieje wiele znakomitych ksiąĪek napisanych przez autorów
katolickich, które precyzyjnie podsumowują i wyjaĞniają wiarĊ
katolicką. Te z nich, które są przytaczane w tej ksiąĪce, zostaáy
uznane przez oficjalnych reprezentantów KoĞcioáa za wolne od
báĊdów doktrynalnych oraz moralnych i opatrzone pieczĊciami:
Nihil Obstat – co oznacza brak Īadnych przeszkód, oraz Imprimatur – co oznacza niech bĊdzie wydrukowane.
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CZÊŌÆ PIERWSZA

ZBAWIENIE

Zbawienie
Jaką nadziejĊ mają katolicy, Īe pójdą do nieba? Czy przeciĊtny katolik ma nadziejĊ osiągnąü ten cel? Jaką rolĊ peánią sakramenty w dostąpieniu Īycia wiecznego? Jaka jest w tym rola
pokuty i czyĞüca?
W pierwszej czĊĞci ksiąĪki zbadamy katolicką drogĊ zbawienia. Struktura tej czĊĞci opiera siĊ na piĊciu fundamentalnych
doktrynach wiary katolickiej:
Ƈ NiemowlĊta dostĊpują áaski przez sakrament chrztu
(Rozdziaá 1, Usprawiedliwienie niemowląt).
Ƈ DoroĞli, którzy nawracają siĊ na katolicyzm, otrzymują
áaskĊ przez sakrament chrztu po odpowiednim przygotowaniu (Rozdziaá 2, Usprawiedliwienie dorosáych).
Ƈ Sakramenty i dobre uczynki zwiĊkszają dziaáanie áaski
w duszy czáowieka; wspóádziaáanie z áaską zachowuje dziaáanie áaski w jego duszy (Rozdziaá 3, Usprawiedliwienie
wzrastające i zachowujące).
Ƈ àaskĊ moĪna utraciü przez popeánienie grzechu ciĊĪkiego, lecz moĪna ją odzyskaü poprzez sakrament pokuty
(Rozdziaá 4, Powtórne usprawiedliwienie).
Ƈ ĩycie wieczne osiąga siĊ przez Ğmierü w stanie áaski
uĞwiĊcającej (Rozdziaá 5, Ostateczne przeznaczenie).
W tej czĊĞci ksiąĪki Czytelnik wyrobi sobie równieĪ wyobraĪenie na temat tego, co to znaczy byü katolikiem. Pozna Józefa
Lorente i bĊdzie Ğledziá jego Īycie od niemowlĊctwa aĪ do Ğmierci. WeĨmie udziaá w jego chrzcie i Pierwszej Komunii ĝwiĊtej.
Gdy bĊdąc máodzieĔcem Józef utraci áaskĊ uĞwiĊcającą, Czytelnik razem z nim klĊknie w konfesjonale, gdzie áaska uĞwiĊcająca
zostanie mu przywrócona. W koĔcu, gdy Józef bĊdzie juĪ dorosáym, dojrzaáym czáowiekiem, Czytelnik bĊdzie mu towarzyszyá
w ostatnich godzinach jego Īycia.
Czytelnik pozna takĪe dziewczynĊ o imieniu Rosa, która nawróciáa siĊ na katolicyzm. Na podstawie jej Īycia dowie siĊ, co to
znaczy zostaü katolikiem, gdy jest siĊ juĪ dorosáym czáowiekiem.
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Rozdziaá 1

Usprawiedliwienie
niemowl¹t
Józef, wiek: 18 dni
– Jakie imiĊ wybraliĞcie dla swojego dziecka? – zapytaá
z uĞmiechem ojciec Fiorelli.
– Józef – odpowiedzieli paĔstwo Lorente.
Podnosząc otwartą dáoĔ i wykonując gest w kierunku Ğpiącego niemowlĊcia, ojciec Fiorelli pytaá dalej:
– O co prosicie KoĞcióá BoĪy dla Józefa?
– O chrzest – brzmiaáa przygotowana odpowiedĨ.
Ojciec Fiorelli, ubrany w odĞwiĊtne szaty, przerwaá na chwilĊ, by spojrzeü na szczĊĞliwą rodzinĊ stojącą naprzeciw niego.
Lubiá chrzty, szczególnie czáonków rodzin, które znaá tak dobrze
jak rodzinĊ Lorente. Ojciec Fiorelli ochrzciá kaĪde z czterech
pozostaáych dzieci tej rodziny i z wielką przyjemnoĞcią obserwowaá, jak rosną. Dzisiaj miaá ochrzciü najnowszy jej „narybek”
– Józefa.
Otwierając oficjalny przewodnik, ObrzĊd chrztu dzieci wedáug rytuaáu rzymskiego 11 [9], ojciec Fiorelli kontynuowaá:
11. PoniewaĪ ta ksiąĪka jest adresowana do polskiego Czytelnika, przyjĊto tutaj polski tekst liturgiczny. W innych krajach kapáan korzystaáby z lokalnego odpowiednika (przyp. red.).
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– Prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując BoĪe
przykazania, miáowaáo Boga i bliĨniego, jak nas nauczyá Jezus
Chrystus. Czy jesteĞcie Ğwiadomi tego obowiązku?
– JesteĞmy tego Ğwiadomi – odpowiedzieli rodzice.
Kapáan zwróciá siĊ do cioci i wujka, których rodzina wybraáa
na rodziców chrzestnych dziecka i zapytaá:
– Czy jesteĞcie gotowi pomagaü rodzicom tego dziecka w wypeánianiu ich obowiązku?
– JesteĞmy gotowi – posáusznie odpowiedzieli chrzestni.
NastĊpnie odbyáo siĊ czytanie z Pisma ĝwiĊtego, z trzeciego rozdziaáu Ewangelii wedáug Jana. KoĔczyáo siĊ ono sáowami
Jezusa: „JeĞli siĊ ktoĞ nie narodzi z wody i z Ducha, nie moĪe
wejĞü do królestwa BoĪego” (J 3,5).
Po tych sáowach nastąpiáa modlitwa egzorcystyczna. Ojciec
Fiorelli prosiá w niej Boga, by chroniá dziecko od mocy ciemnoĞci i uwolniá je od grzechu pierworodnego. NastĊpnie namaĞciá
Józefa olejem i poprowadziá rodzinĊ do parafialnej chrzcielnicy.
Gdy wszyscy stanĊli wokóá chrzcielnicy, ojciec Fiorelli kontynuowaá obrzĊd:
– Wiecie, Īe Bóg obdarzyá wierzących swoim Īyciem przez
ĞwiĊty znak wody. Skierujmy wiĊc do Niego nasze myĞli i módlmy siĊ jednym sercem, aby zechciaá ze Ĩródáa chrzcielnego
wylaü swoją áaskĊ na to wybrane dziecko.
Patrząc w kierunku nieba, ojciec Fiorelli modliá siĊ:
– Wejrzyj na swój KoĞcióá i racz mu otworzyü Ĩródáo chrztu
ĞwiĊtego. Niechaj ta woda, przez Ducha ĝwiĊtego, otrzyma áaskĊ Twojego Jednorodzonego Syna, aby czáowiek stworzony na
Twoje podobieĔstwo i przez sakrament chrztu, obmyty z wszelkich brudów grzechu, odrodziá siĊ z wody i z Ducha ĝwiĊtego do
nowego Īycia dziecka BoĪego.
Dotykając wody, kapáan kontynuowaá:
– Prosimy CiĊ, Panie, niech przez Syna Twojego zstąpi
na tĊ wodĊ moc Ducha ĝwiĊtego, aby wszyscy przez chrzest
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pogrzebani razem z Chrystusem w Ğmierci, z Nim teĪ powstali
do nowego Īycia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
NastĊpnie ojciec Fiorelli wraz z paĔstwem Lorente i rodzicami chrzestnymi dokonaá przeglądu ich obowiązków w zakresie
wychowania Józefa w wierze katolickiej. Dalej, po wyrzeczeniu
siĊ grzechu i záa, kapáan poprosiá ich, aby wespóá z nim wyznali
wiarĊ katolicką. Zapytaá:
– Czy wierzycie w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
– Wierzymy – odpowiedzieli rodzice i chrzestni.
– Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego,
Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umĊczonego
i pogrzebanego, który powstaá z martwych i zasiada po prawicy
Ojca? – zapytaá kapáan.
– Wierzymy – odpowiedzieli rodzice i chrzestni.
– Czy wierzycie w Ducha ĝwiĊtego, ĞwiĊty KoĞcióá powszechny, obcowanie ĞwiĊtych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciaáa i Īycie wieczne? – zapytaá kapáan.
– Wierzymy – odpowiedzieli rodzice i chrzestni.
– Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara KoĞcioáa, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie Panu naszym
– oznajmiá kapáan.
– Amen – zabrzmiaáa wspólna odpowiedĨ.
– Czy chcecie, aby Józef otrzymaá chrzest w wierze KoĞcioáa,
którą przed chwilą wspólnie wyznaliĞmy? – zapytaá kapáan.
– Chcemy – odpowiedzieli rodzice i chrzestni.
Ojciec Fiorelli pouczyá panią Lorente, aby umieĞciáa Józefa
nad chrzcielnicą. NastĊpnie kapáan polaá wodą czoáo niemowlĊcia i ogáosiá:
– Józefie, ja ciebie chrzczĊ w imiĊ Ojca, i Syna, i Ducha
ĝwiĊtego [10].
Ojciec Fiorelli pouczyá paĔstwa Lorente, aby ubrali Józefa w biaáą szatĊ chrzcielną, którą przynieĞli ze sobą. Ten
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symboliczny akt miaá przedstawiaü nowy, ĞwiĊty stan niewidzialnej duszy Józefa. Gdy ubrali dziecko, kapáan kontynuowaá:
– Józefie, staáeĞ siĊ nowym stworzeniem i przyoblekáeĞ siĊ
w Chrystusa, dlatego otrzymujesz biaáą szatĊ. Niech twoi bliscy
sáowem i przykáadem pomagają ci zachowaü godnoĞü dziecka
BoĪego, nieskalaną aĪ po Īycie wieczne.
NastĊpnie zapalono ĞwiecĊ symbolizującą wiarĊ Īyjącą teraz
w duszy Józefa. Potem odĞpiewano pieĞĔ, odmówiono modlitwĊ
Ojcze nasz, a uroczystoĞü zakoĔczyáa siĊ udzieleniem oficjalnego báogosáawieĔstwa.
PóĨniej wszyscy zgromadzili siĊ w domu rodziny Lorente,
aby uczciü chrzest Józefa – jego pierwszy krok na dáugiej drodze
wiodącej do katolickiego zbawienia.

Grzech pierworodny
dziedziczony po Adamie
[385-421]

KoĞcióá katolicki naucza, Īe aby uleczyü Ğmiertelną, duchową
chorobĊ, kaĪde nowonarodzone dziecko musi zostaü ochrzczone
[403, 1250]. KoĞcióá twierdzi, Īe choroba ta bierze swój początek
w wydarzeniu, które miaáo miejsce w Ogrodzie Eden.
Gdy Adam i Ewa zjedli zakazany owoc, popeánili pierwszy
ludzki grzech – grzech pierworodny [397-400, 416]. Wskutek popeánienia tego przestĊpstwa stali siĊ oni obiektami gniewu BoĪego
i zostali poddani mocy szatana oraz Ğmierci [1006, 1008, 1018].
Grzech pierworodny odnosi siĊ takĪe do skutków grzechu
Adama wywoáanych u jego potomków [396-409, 417-419]. KaĪde
nowonarodzone dziecko przychodzi na Ğwiat z duszą splamioną grzechem pierworodnym i jest oddzielone od Boga
[400-406, 416-417].
KoĞcióá naucza, Īe Bóg posáaá swego Syna, aby rozwiązaü
ten problem [389, 410-412, 599-630]:
Jego „ustanowiá Bóg narzĊdziem przebáagania przez wiarĊ mocą krwi Jego” (Rz 3,25)
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„za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz
równieĪ za grzechy caáego Ğwiata” (1 J 2,2).
Sobór Trydencki [11]

Nie oznacza to jednak, Īe kaĪdy jest automatycznie zbawiony:
W rzeczywistoĞci chociaĪ „umará On za wszystkich” (2 Kor 5,15), nie wszyscy jednak otrzymują dobrodziejstwo Jego Ğmierci, lecz ci tylko,
którzy mają udziaá w zasáugach Jego mĊki.
Sobór Trydencki [12]

Usprawiedliwienie przez chrzest
[403, 1213-1284, 1987-2020]

Wedáug KoĞcioáa katolickiego niemowlĊ otrzymuje dobrodziejstwa wynikające ze Ğmierci Chrystusa przez sakrament
chrztu [790, 977, 1214-1216, 1227, 1250-1252]:
Chrzest ĞwiĊty jest fundamentem caáego Īycia
chrzeĞcijaĔskiego, bramą Īycia w Duchu (vitae
spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostĊp do
innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy
wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie BoĪy, stajemy siĊ czáonkami Chrystusa oraz
zostajemy wszczepieni w KoĞcióá i stajemy siĊ
uczestnikami jego posáania: „Chrzest jest prawidáowo i sáusznie okreĞlany jako sakrament odrodzenia przez wodĊ i w sáowie”.
Katechizm KoĞcioáa Katolickiego (1213)

KoĞcióá naucza, Īe poprzez chrzest dziecko zostaje:
Ƈ wyrwane z mocy szatana
Ƈ uwolnione od grzechu pierworodnego
Ƈ uczynione niewinnym i niesplamionym przed obliczem
Boga
Ƈ narodzone na nowo
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Otch³añ
OtcháaĔ – to klasyczna, katolicka odpowiedĨ na pytanie: „Co dzieje siĊ
z niemowlĊtami, które umierają przed udzieleniem im chrztu?”. Tomasz
z Akwinu, najwiĊkszy teolog KoĞcioáa katolickiego, sądziá, Īe niemowlĊta
nie zasáugują na to, by pójĞü do piekáa, gdyĪ „spoĞród wszystkich grzechów
najmniejszy jest grzech pierworodny, poniewaĪ jak najmniej jest w nim
dobrowolnoĞci” [13]. Jednak wedáug teologii katolickiej, bez chrztu nikt nie
moĪe oglądaü Boga. Gdzie wiĊc idą zmaráe, nieochrzczone niemowlĊta?
Niektórzy teolodzy KoĞcioáa zasugerowali, Īe musi istnieü miejsce dla
nieochrzczonych niemowląt – gdzieĞ miĊdzy niebem i piekáem. Nazywają
je otcháanią. Opisują je jako miejsce naturalnego szczĊĞcia, jednak nieco
mniejszego niĪ szczĊĞcie niebieskie, gdyĪ nie ma tam Boga.

Ƈ obdarzone darem Īycia BoĪego
Ƈ uczestnikiem Īycia wiecznego
Ƈ Ğwiątynią Ducha ĝwiĊtego
Ƈ czáonkiem Ciaáa Chrystusowego
Ƈ przyáączone do KoĞcioáa
Ƈ oddane do wychowania w wierze katolickiej
W trakcie sprawowania obrzĊdu sakramentu chrztu kapáan
jawnie wyszczególnia wszystkie wyĪej wymienione skutki
[1234-1245, 1262]. Dwa z nich są szczególnie istotne [1262, 1987].

Usuniêcie grzechu pierworodnego
[977-978, 1250, 1263, 1279, 1673]

Katolicyzm naucza, Īe chrzest usuwa grzech pierworodny,
czyli winĊ odziedziczoną po Adamie. Kapáan wyraĪa to przekonanie w modlitwie egzorcystycznej, mówiąc: „Wszechmogący wieczny BoĪe, […] pokornie CiĊ báagamy, abyĞ to dziecko
uwolniá od grzechu pierworodnego” [14]. KoĞcióá twierdzi, Īe
ochrzczone dziecko staje siĊ niepokalane i niewinne przed obliczem Boga. JeĞliby umaráo natychmiast po chrzcie, to pójdzie
prosto do nieba.
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We wspóáczesnym katolicyzmie pojĊcie otcháani teĪ znajduje siĊ jakby
„w otcháani”. Nie jest ono ani oficjalnym dogmatem KoĞcioáa, ani czymĞ,
czemu siĊ zaprzecza. Mówiąc o losie nieochrzczonych niemowląt, wspóáczesny katolicyzm zwykle powierza ich dusze miáosierdziu BoĪemu, nie
mówiąc w ogóle o otcháani. Takie podejĞcie przyjĊto w nowym Katechizmie [1261, 1283]. Tym niemniej, nawet dzisiaj, gdy katolik domaga siĊ odpowiedzi na pytanie: „Dokąd idą nieochrzczone niemowlĊta po Ğmierci?”, to
zwykle pojawia siĊ odpowiedĨ: „Do otcháani”.

Przyjêcie ³aski uōwiêcaj¹cej
[374-384, 1265-1266, 1279, 1999, 2023-2024]

Wedáug teologii katolickiej, gdy Bóg stworzyá Adama i EwĊ,
obdarzyá ich ponadnaturalnym darem: uczestnictwem w Īyciu
BoĪym. W konsekwencji cieszyli siĊ oni nieustającą spoáecznoĞcią z Bogiem [376]. KoĞcióá nazywa ten dar darem Īycia BoĪego, áaską uĞwiĊcającą lub áaską przebóstwiającą [1999]. Uczyniáa ona Adama i EwĊ ĞwiĊtymi i sprawiedliwymi przed obliczem Boga [375, 384]. Przynajmniej tak byáo do momentu, kiedy
zgrzeszyli [379].
Gdy Adam i Ewa okazali nieposáuszeĔstwo wobec Boga,
stracili Īycie BoĪe w swoich duszach, „áaskĊ pierwotnej ĞwiĊtoĞci” (399) [390, 399]. Umarli duchowo, stali siĊ bezboĪnymi i stracili upodobanie w oczach Boga. Co wiĊcej, ich grzech z góry
skazaá ich potomków na odziedziczenie tego upadáego stanu.
W konsekwencji kaĪde dziecko przychodzące na Ğwiat jest
pozbawione áaski uĞwiĊcającej i znajduje siĊ w stanie grzechu
pierworodnego, mając skáonnoĞü do záa, i podlega cierpieniu
oraz Ğmierci [400-406].
KoĞcióá katolicki naucza, Īe tylko chrzest moĪe zgáadziü
grzech pierworodny i przywróciü duszy Īycie BoĪe [405]. Kapáan
potwierdza to przekonanie podczas obrzĊdu chrztu, gdy prosi
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Boga, aby „obdarzyá to dziecko nowym Īyciem z wody i z Ducha
ĝwiĊtego” [15]. KoĞcióá opisuje wlanie Īycia BoĪego w duszĊ jako
napeánienie áaską uĞwiĊcającą [1266, 1996-1997, 1999, 2023]. Napeániü
oznacza wlaü.
Przez to napeánienie dusza dziecka, która byáa martwa duchowo z powodu grzechu Adama, zostaje oĪywiona [1213, 1228, 1239].
Peány udziaá w Īyciu BoĪym jest dokonywany przez dziaáanie
Ducha ĝwiĊtego [1129, 1227, 1265, 1988]. NiemowlĊ ponownie rodzi siĊ
duchowo, zostaje zaadoptowane jako dziecko BoĪe, wáączone do
KoĞcioáa katolickiego i wprowadzone w stan áaski uĞwiĊcającej
[1267-1270, 1279, 1996-2004].
Wedáug KoĞcioáa katolickiego napeánieniu áaską uĞwiĊcającą
towarzyszy otrzymanie darów Ducha ĝwiĊtego i cnót teologalnych, przede wszystkim miáoĞci [1812-1832]. Dlatego teologia katolicka czĊsto zrównuje bycie danej osoby w stanie áaski uĞwiĊcającej z posiadaniem miáoĞci w jej sercu lub duszy.
Termin teologiczny, który KoĞcióá uĪywa na oznaczenie
duchowego przemienienia spowodowanego przez chrzest, to
usprawiedliwienie [1987-1995, 2019-2020]. Katolicyzm definiuje usprawiedliwienie w nastĊpujący sposób:
Polega ono na przeniesieniu z tego stanu, w którym czáowiek rodzi siĊ jako syn pierwszego
Adama, do stanu áaski i „przybrania za synów”
BoĪych (Rz 8,15) przez drugiego Adama, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.
Sobór Trydencki [16]

Chrzest usprawiedliwia dziecko przez usuniĊcie winy grzechu pierworodnego i przez napeánienie duszy áaską uĞwiĊcającą
[654, 1987, 1999, 2019]. Z tego powodu teologia katolicka nazywa równieĪ áaskĊ uĞwiĊcającą áaską usprawiedliwienia [1266].
KoĞcióá naucza, Īe Chrystus „na drzewie krzyĪa wysáuĪyá nam usprawiedliwienie i za nas zadoĞüuczyniá Bogu
Ojcu” [17] [1992, 2020]. Tą zasáugą „obdarowuje siĊ tak dorosáych,
jak i dzieci przez sakrament chrztu naleĪycie udzielony wedáug
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obrzĊdu KoĞcioáa” [18]. Chrzest jest wiĊc „przyczyną stanowiącą
narzĊdzie” [19] usprawiedliwienia, Ğrodkiem, przy pomocy którego áaska usprawiedliwienia zostaje zastosowana do duszy
[1227, 1239, 1254, 1987, 1992, 2020].
Jednak chrzest nie uwalnia dziecka od doczesnych konsekwencji grzechu, takich jak sáaboĞü ludzkiej natury i skáonnoĞü
do grzechu. Nie gwarantuje on takĪe, Īe gdy dziecko stanie siĊ
dorosáym czáowiekiem, osiągnie Īycie wieczne. Chrzest jest bowiem tylko pierwszym krokiem w katolickim planie zbawienia
[405, 977, 978, 1254-1255, 1257, 1264, 1426].
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Rysunek 1. Usprawiedliwienie niemowląt

Biblijna odpowiedū
KaĪdego roku KoĞcióá katolicki chrzci okoáo 16 milionów
dzieci poniĪej siódmego roku Īycia. WiĊkszoĞü z nich ma zaledwie kilka tygodni. Gdy dzieci te wzrastają, KoĞcióá naucza je,
Īe grzech pierworodny zostaá usuniĊty z ich dusz i Īycie BoĪe
mieszka w nich. W konsekwencji wiĊkszoĞü katolików idzie
przez Īycie ufając, iĪ ich relacja z Bogiem jest uregulowana i są
na drodze prowadzącej do nieba. Jednak ich ufnoĞü jest nieuzasadniona, gdyĪ Pismo ĝwiĊte naucza, Īe zgubieni grzesznicy są
usprawiedliwiani przez wiarĊ, a nie przez chrzest.
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Biblijne usprawiedliwienie jedynie przez wiarê
ħródáem nowotestamentowego sáowa usprawiedliwienie są
takie koncepcje, jak prawoĞü, sáusznoĞü lub sprawiedliwoĞü.
Usprawiedliwiü oznacza dowieĞü, Īe jest siĊ sprawiedliwym
lub obwieĞciü, Īe jest siĊ w stanie sprawiedliwoĞci. Wedáug Pisma ĝwiĊtego usprawiedliwienie jest aktem Boga: „Bóg, który
usprawiedliwia” (Rz 8,33). Biblijne usprawiedliwienie jest aktem Boga, przez który obwieszcza On, Īe niegodny grzesznik
jest w Jego oczach sprawiedliwym (Rz 4,3).
Biblijne usprawiedliwienie jest czymĞ wiĊcej niĪ tylko uniewinnieniem czy przebaczeniem grzechów. Zawiera w sobie pozytywny rozrachunek, zgodnie z którym Bóg przypisuje grzesznikowi „sprawiedliwoĞü BoĪą” (Rz 3,22). Od tego momentu Bóg
widzi daną osobĊ w „w Chrystusie” (Ef 1,3-14).
Biblijne usprawiedliwienie staáo siĊ moĪliwe dziĊki Ğmierci
Chrystusa. Na krzyĪu Pan Jezus wziąá na siebie nasze winy po
to, abyĞmy mogli otrzymaü Jego sprawiedliwoĞü:
On to dla nas grzechem uczyniá Tego, który nie
znaá grzechu, abyĞmy siĊ stali w Nim sprawiedliwoĞcią BoĪą.
2 List do Koryntian 5,21

Pismo ĝwiĊte mówi, Īe Bóg „usprawiedliwia kaĪdego, który
Īyje dziĊki wierze w Jezusa” (Rz 3,26). Ewangelia jest zwiastowana. Niektórzy, bĊdąc przekonani o jej prawdziwoĞci, skáadają
swoją ufnoĞü odnoĞnie zbawienia w Chrystusie. Tych wierzących
Bóg usprawiedliwia, ogáaszając ich sprawiedliwymi w swoich
oczach.
Usprawiedliwienie przez wiarĊ jest zgodne z nauką Pisma
ĝwiĊtego: „Sądzimy bowiem, Īe czáowiek osiąga usprawiedliwienie na podstawie wiary” (Rz 3,28); „Uwierzyá Abraham
Bogu i zostaáo mu to policzone za sprawiedliwoĞü” (Rz 4,3);
„Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez
Pana naszego, Jezusa Chrystusa” 12 (Rz 5,1).
12. Tekst tego fragmentu Pisma ĝwiĊtego zostaá zaczerpniĊty z Biblii Warszawskiej (przyp. red.).
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KoĞcióá katolicki naucza jednak, Īe usprawiedliwienie otrzymuje siĊ przez przyjĊcie sakramentu chrztu. Teologowie katoliccy usiáują wykazaü istnienie podstawy biblijnej tego przekonania przez cytowanie tych miejsc Pisma ĝwiĊtego, które mówią o chrzcie w kontekĞcie nowego narodzenia, przebaczenia
grzechów czy zbawienia. NastĊpnie ci teologowie wskazują, Īe
chrzest jest przyczyną tych nastĊpstw.
Jednak takie poĞrednie metody nigdy nie mogą zanegowaü
jasnej i bezpoĞredniej nauki Pisma ĝwiĊtego, Īe usprawiedliwienie dokonuje siĊ przez wiarĊ. (W celu zbadania najwaĪniejszych
tekstów biblijnych uĪywanych przez KoĞcióá katolicki na poparcie swego stanowiska, zobacz: Zaáącznik A, Usprawiedliwienie
niemowląt przez chrzest).

Sakrament wiary
ChociaĪ KoĞcióá katolicki stwierdza, Īe chrzest jest „przyczyną stanowiącą narzĊdzie” [20] usprawiedliwienia, to jednak
zgadza siĊ, iĪ Pismo ĝwiĊte naucza, Īe wiara jest potrzebna do
usprawiedliwienia:
Wiara w Jezusa Chrystusa i w Tego, który Go
posáaá dla naszego zbawienia, jest konieczna do
otrzymania tego zbawienia. […] nikt nie moĪe
byü bez niej usprawiedliwiony.
Katechizm KoĞcioáa Katolickiego (161)

KoĞcióá kwestionuje krytykĊ, Īe w usprawiedliwieniu niemowląt brakuje wiary, podając wyjaĞnienie, iĪ chrzest jest „sakramentem wiary” (1992) [161, 1236, 1253]. W celu udowodnienia jak
moĪe siĊ to dziaü przedstawia siĊ caáy szereg wyjaĞnieĔ [1231,
1250-1255, 1282]:
Ƈ NiemowlĊ rozpoczyna Īycie wiary przez chrzest.
Ƈ Wiara kapáana, rodziców i rodziców chrzestnych usprawiedliwia niemowlĊ poprzez chrzest.
Ƈ Chrzest bezradnego niemowlĊcia wyraĪa potrzebĊ otrzymania darmowej, niezasáuĪonej áaski.
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Ƈ Rodzice pozbawiliby swoje dziecko podstawowego báogosáawieĔstwa, gdyby nie ochrzcili go wkrótce po jego
narodzeniu.
Ƈ Wiara jest powiązana i zaleĪna od spoáecznoĞci wierzących. Chrzest niemowląt obrazuje to, gdyĪ rodzice obiecują wychowaü dziecko w wierze katolickiej.
Ƈ Wiara nie jest jednorazową decyzją, lecz procesem.
Chrzest dostarcza siáy i oĞwiecenia dla wzrostu wiary,
który trwa caáe Īycie.
Ƈ W ramach liturgii eucharystycznej katolicy odnawiają
swoje wyznanie wiary dwa razy do roku.
ĩaden z tych argumentów nie siĊga jednak do Ĩródáa problemu: NiemowlĊ nie jest w stanie posiadaü zbawiającej wiary. WyobraĪenie, Īe rodzice lub kapáan mogą przejawiaü wiarĊ
w imieniu dziecka, jest niebiblijne. W kwestii wiary kaĪda osoba
musi decydowaü sama za siebie (J 1,12-13). Obrona opierająca
siĊ na argumentacji, Īe wiara jest procesem, lub Īe katolicy jako
doroĞli ludzie odnawiają swoje wyznanie wiary, jest bez znaczenia w dowodzeniu, Īe niemowlĊta są usprawiedliwione od chwili
swojego chrztu.

Woda sprawiaj¹ca cud
KoĞcióá katolicki odpiera powyĪsze zarzuty mówiąc, Īe brak
osobistej wiary niemowlĊcia jest bez znaczenia. To sakramentalny akt obrzĊdu chrztu jest tym, co usuwa grzech pierworodny
i napeánia áaską uĞwiĊcającą. Prawidáowe wykonanie tego obrzĊdu powoduje skutek, który jest niezaleĪny zarówno od godnoĞci kapáana, jak i wiary dziecka [1127-1128,1239] [21]. Ta niemalĪe
magiczna koncepcja chrztu wyraĪa siĊ w samym obrzĊdzie. To
kapáan wzywa Boga, aby obdarzyá wodĊ mocą, mówiąc: „Niechaj ta woda przez Ducha ĝwiĊtego otrzyma áaskĊ Twojego
Jednorodzonego Syna” [22] [1217-1218,1238]. Nie ma precedensu takiej
modlitwy w PiĞmie ĝwiĊtym.
Chrzest w przypadku niebezpieczeĔstwa utraty Īycia jest inną
praktyką, która ukazuje rzekomą cudowną moc sakramentalnej
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Jeōli usprawiedliwienie jest osi¹galne przez chrzest, to…
Dlaczego Jezus nikogo nie ochrzciá (J 4,2)?
Dlaczego Jezus powiedziaá áotrowi umierającemu na krzyĪu, który
nigdy nie zostaá ochrzczony: „ZaprawdĊ, powiadam ci: DziĞ bĊdziesz ze
Mną w raju” (àk 23,43)?
Dlaczego Korneliusz i ci, którzy z nim byli, otrzymali Ducha ĝwiĊtego, zanim zostali ochrzczeni (Dz 10,44-48)?
Dlaczego Paweá powiedziaá: „Nie posáaá mnie Chrystus, abym
chrzciá, lecz abym gáosiá EwangeliĊ” (1 Kor 1,17)?
Dlaczego chrzest jest pomijany w wielu wersetach mówiących o zbawieniu, takich jak: „Bo ja nie wstydzĊ siĊ Ewangelii, jest bowiem ona
mocą BoĪą ku zbawieniu dla kaĪdego wierzącego” (Rz 1,16)?

wody. PoniewaĪ KoĞcióá naucza, Īe chrzest jest konieczny dla
zbawienia, trzeba przeciwdziaáaü moĪliwoĞci Ğmierci niemowlĊcia przed przyjĊciem sakramentu chrztu. KoĞcióá nakáada na katolików obowiązek bezzwáocznego ochrzczenia dziecka w przypadku niebezpieczeĔstwa jego Ğmierci. MoĪna w tym celu uĪyü
skróconej wersji obrzĊdu. JeĞli kapáan lub diakon nie mogą przybyü, umierające dziecko moĪe zostaü ochrzczone przez kaĪdego
katolika [1256, 1284]. KoĞcióá prosi katolickich lekarzy, pielĊgniarki
oraz inny personel medyczny czy pracowników socjalnych, by
byli przygotowani do udzielenia chrztu w razie zagroĪenia Īycia
dziecka [23]. Znane są nawet przypadki ochrzczenia nienarodzonego dziecka w áonie matki przez katolicki personel medyczny
za pomocą strzykawki!

Fa³szywa nadzieja
Szczere motywy kierujące katolickimi rodzicami, którzy
pragną ochrzciü swoje dziecko, są bezdyskusyjne. Tym niemniej
sama praktyka jest niebiblijna. Rodzice nie mogą decydowaü za
swoje dziecko w kwestii przyjĊcia przezeĔ BoĪego daru zbawienia i narodzenia siĊ na nowo. Pismo ĝwiĊte naucza, Īe kaĪdy
czáowiek musi sam dokonaü wyboru:
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Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjĊli, daáo
moc, aby siĊ stali dzieümi BoĪymi, tym, którzy wierzą w imiĊ Jego – którzy ani z krwi, ani
z Īądzy ciaáa, ani z woli mĊĪa, ale z Boga siĊ
narodzili.
Ewangelia wedáug Jana 1,12-13

JeĞli chodzi o prawdziwy duchowy stan i potrzebĊ katolików,
to chrzest niemowląt wprowadza ich w báąd przez stwarzanie im
faászywej nadziei. KoĞcióá mówi katolickim dzieciom na początku ich Īycia, Īe chrzest usunąá ich pierworodny grzech i napeániá je áaską uĞwiĊcającą. KoĞcióá dostarcza nawet namacalnego
dowodu na to, Īe sakrament chrztu zostaá wáaĞciwie wykonany,
przez wydanie kaĪdemu dziecku Ğwiadectwa chrztu.
W ten sposób katolicy wzrastają w przekonaniu, Īe posiadają
juĪ wáaĞciwą wiĊĨ z Bogiem i znajdują siĊ na drodze prowadzącej do nieba. Lecz jak zobaczyliĞmy, ich nadzieja nie ma podstawy biblijnej. Ich Ğwiadectwa chrztu są bezwartoĞciowe w oczach
Boga, gdyĪ ich wiara nie jest záoĪona w Zbawicielu, lecz w sakramencie i w szafarzu sakramentów – KoĞciele katolickim.
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Rozdziaá 2

Usprawiedliwienie
doros³ych
Rosa, wiek: 23 lata
Czekając na rozpoczĊcie kampanii ewangelizacyjnej, Rosa
zaczĊáa mieü wątpliwoĞci, czy warto byáo tutaj przyjĞü. Po
pierwsze, to nie byá jej pomysá. W radiu usáyszaáa reklamĊ tej
kampanii ewangelizacyjnej, lecz nigdy nie zastanawiaáa siĊ nad
nią gáĊbiej. Potem zaprosiáa ją Katie – przyjacióáka z pracy. Rosa
byáa zaskoczona, ale próbując zachowaü siĊ uprzejmie, zgodziáa siĊ przyjĞü. Teraz czuáa siĊ tutaj bardzo nieswojo i Īaáowaáa,
Īe nie odmówiáa, lecz byáo juĪ za póĨno, by coĞ w tej sprawie
zrobiü.
Tak wiĊc, siedząc razem z Katie w górnym sektorze stadionu
miejskiego, Rosa zdecydowaáa siĊ skorzystaü z tej imprezy najlepiej jak mogáa. W kaĪdym razie mogáa to byü okazja lepszego
poznania siĊ z Katie. Rosa czekaáa na taką okazjĊ. Zawsze podziwiaáa dobrą postawĊ Katie w pracy i jej reputacjĊ autentycznej
chrzeĞcijanki. Byü moĪe byáa to wáaĞnie ta okazja, by odkryü,
dlaczego Katie jest taka odmienna.
W koĔcu kampania ewangelizacyjna rozpoczĊáa siĊ. Chór zaĞpiewaá pieĞĔ, a pewien sportowiec opowiedziaá historiĊ o tym,
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jak zostaá chrzeĞcijaninem. NastĊpnie zacząá przemawiaü
ewangelista.
Dopiero wówczas zniknĊáy záe przeczucia Rosy dotyczące
udziaáu w kampanii. Nigdy jeszcze nie sáyszaáa, by ktoĞ przemawiaá w tak urzekający i przekonywujący sposób. àzy zaczĊáy páynąü po jej policzkach. Próbowaáa opanowaü siĊ, lecz nie mogáa.
Po zakoĔczeniu kazania ewangelista zaprosiá kaĪdego, kto
chce za darmo przyjąü dar BoĪego zbawienia, by zszedá na boisko w centrum stadionu. Rosa faktycznie nie rozumiaáa, o co
w tym wszystkim chodzi, lecz cokolwiek by to nie byáo, chciaáa
to mieü. Jej Īycie byáo puste i peáne rozczarowaĔ.
Gdy chór zaĞpiewaá pieĞĔ Just as I Am (Tak, jakim jest), Rosa
zaczĊáa schodziü w dóá z postanowieniem uporządkowania swojej relacji z Bogiem. Gdy schodziáa, zauwaĪyáa, Īe Katie skáoniáa
gáowĊ w cichej modlitwie.
Na boisku ewangelista przypomniaá Rosie i tym, którzy z nią
byli, drogĊ zbawienia. NastĊpnie poprosiá grupĊ, by záączyáa siĊ
z nim w modlitwie.
Gdy tylko modlitwa zakoĔczyáa siĊ, máoda kobieta ze stosem
literatury w rĊku zbliĪyáa siĊ do Rosy.
– CzeĞü, uczestniczĊ w tej kampanii ewangelizacyjnej. Czy
mogĊ skierowaü ciĊ do jednego z naszych doradców? – zapytaáa.
– Nie jestem pewna – odpowiedziaáa Rosa.
– Czy naleĪysz do jakiegoĞ koĞcioáa? – zapytaáa kobieta.
– WáaĞciwie nie – odpowiedziaáa Rosa. – W mojej rodzinie
wszyscy są katolikami. Rzadko uczĊszczaliĞmy na MszĊ ĞwiĊtą i nigdy nie zostaáam ochrzczona. Jednak chciaáabym otrzymaü jakąĞ pomoc. Nie jestem pewna, jakie jest moje stanowisko
przed Bogiem.
– ZnajdĊ kogoĞ, kto moĪe ci doradziü – obiecaáa máoda kobieta, nastĊpnie odwróciáa siĊ i przyglądaáa siĊ dáugiemu rzĊdowi
stoáów ustawionych na obwodzie boiska.
– PowinnaĞ porozmawiaü z doradcą w czarnej koszuli z koloratką. ChodĨ, przedstawiĊ ciĊ – powiedziaáa, wskazując na mĊĪczyznĊ siedzącego za stoáem w odlegáoĞci 18 metrów.
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Gdy podeszáy do stoáu, mĊĪczyzna wyciągnąá swą rĊkĊ na
powitanie:
– CzeĞü, jestem ojciec Pablo Fernandez z parafii Ğw. Marii
– powiedziaá.
NastĊpnie uĞwiadamiając sobie, Īe Rosa jest Latynoską zapytaá po hiszpaĔsku:
– ¿Cómo se llama?
Rosa zawahaáa siĊ. Gorzkie wspomnienia katolicyzmu w Meksyku powstrzymywaáy ją od udzielenia odpowiedzi. Lecz wtedy
pomyĞlaáa o obietnicy ewangelisty, Īe zbawienie moĪe staü siĊ
jej udziaáem nawet dzisiaj. Rosa pomyĞlaáa równieĪ o Katie, która ciągle siedziaáa w górnym sektorze stadionu.
– ChcĊ mieü tĊ radoĞü, którą posiada Katie. To Katie przyprowadziáa mnie tutaj, wiĊc mogĊ jej zaufaü – pomyĞlaáa Rosa.
Rosa wyciągnĊáa rĊkĊ i uĞcisnĊáa dáoĔ ksiĊdza.
– Me llamo Rosa – odpowiedziaáa.
Ojciec Pablo wziąá do rĊki materiaáy kampanii ewangelizacyjnej i zacząá je objaĞniaü. Gdy skoĔczyá, poprosiá RosĊ, by wypeániáa ankietĊ uczestnictwa.
– Rosa! – powiedziaá entuzjastycznie ojciec Pablo, patrząc na
adres znajdujący siĊ w ankiecie.
– Mieszkasz na terenie mojej parafii. OdwiedĨ mnie kiedyĞ,
to porozmawiamy wiĊcej. Nasz koĞcióá ma nowy program przygotowany dla ludzi wáaĞnie takich jak ty.
W nastĊpną niedzielĊ Rosa odwiedziáa koĞcióá parafialny ojca
Pablo. Po Mszy ĞwiĊtej ojciec zapisaá ją na jedenastomiesiĊczny
program duchowego wzrostu i studiów, noszący nazwĊ ObrzĊd
chrzeĞcijaĔskiego wtajemniczenia dorosáych 13.
– Gdy ukoĔczysz ten kurs pomyĞlnie, to w nastĊpną NiedzielĊ Wielkanocną ochrzczĊ ciĊ jako katoliczkĊ – obiecaá Rosie ojciec Pablo.
13. PoniewaĪ ta ksiąĪka jest adresowana do polskiego Czytelnika, przyjĊto tutaj polski tekst liturgiczny. W innych krajach kapáan korzystaáby z lokalnego odpowiednika (przyp. red.).
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Rosa byáa rozczarowana. MyĞlaáa, Īe ksiądz wskaĪe jej, jak
dostąpiü zbawienia. Przez caáy tydzieĔ Ğpiewaáa zwrotkĊ pieĞni,
którą sáyszaáa w trakcie kampanii ewangelizacyjnej:
Tak, jaki jestem, peáen wad,
Obdarty z niewinnoĞci szat,
By w serce promyk áaski wpadá,
Tak idĊ juĪ, Baranku mój!
Charlotte Elliott [24]

Teraz ksiądz mówiá jej, Īe bĊdzie musiaáa czekaü prawie rok!
– Lecz jeĞli realizacja tego programu jest konieczna, by otrzymaü BoĪy dar przebaczenia grzechów, to wezmĊ w nim udziaá!
– pomyĞlaáa Rosa.

Kroki wiod¹ce do
usprawiedliwienia doros³ych
[1229-1233]

W przeciwieĔstwie do noworodków, które powinny byü
ochrzczone niezwáocznie po urodzeniu, doroĞli szukający usprawiedliwienia w KoĞciele katolickim, muszą przejĞü przez szeroko zakrojony proces przygotowawczy [1232]. Proces ów skáada siĊ
z czterech kolejnych etapów: wspóádziaáanie z pierwszą áaską
aktualną, wiara, dobre uczynki i sakrament chrztu.

Pierwsza ³aska aktualna
[153-155, 1989, 1993, 1998, 2000-2001, 2018, 2021-2022, 2024]

Wedáug teologii katolickiej inicjatywa w kwestii usprawiedliwienia dorosáych naleĪy do Boga [1998]. KoĞcióá naucza, Īe „początek usprawiedliwienia u dorosáych naleĪy przyznaü uprzedzającej áasce BoĪej za poĞrednictwem Jezusa Chrystusa” [25].
Gdy Bóg wyciąga rĊkĊ do danej osoby, obdarza ją za darmo
tym, co KoĞcióá nazywa pierwszą áaską aktualną. Jest ona jak
pomocna dáoĔ, która uzdalnia czáowieka do poszukiwania Boga,
a takĪe przygotowania lub skáonienia swojej duszy do chrztu
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i usprawiedliwienia. KoĞcióá nazywa tĊ áaskĊ aktualną, poniewaĪ jej celem są dobre akty 14.
Gdy grzesznik przyjmie pierwszą áaskĊ aktualną, musi zdecydowaü, czy chce lub nie chce poddaü siĊ jej dziaáaniu [1993, 2002].
JeĞli w trakcie swojego Īycia upiera siĊ przy odrzuceniu tej áaski, to umrze w stanie grzechu i bĊdzie ponosiá wieczne konsekwencje tego wyboru. Z drugiej strony, jeĞli grzesznik zgodzi
siĊ wspóádziaáaü z pierwszą áaską aktualną, to zacznie speániaü
uczynki zbawienia. Są to ludzkie czyny, dokonane pod wpáywem áaski, które prowadzą do usprawiedliwienia. Pierwszym
z nich jest wiara.

Wiara
[144-184]

Po otrzymaniu odpowiedniego pouczenia dorosáy czáowiek
przygotowujący siĊ do otrzymania usprawiedliwienia musi [161,
183] uwierzyü, Īe:
[…] prawdą jest to, co Bóg objawiá i obiecaá,
a przede wszystkim to, Īe grzesznik jest usprawiedliwiany przez jego áaskĊ, dziĊki „odkupieniu, które jest w Chrystusie Jezusie” (Rz 3,24).
Sobór Trydencki [26]

KoĞcióá katolicki okreĞla tĊ wiarĊ jako cnotĊ teologalną [1814].
Jest ona silną akceptacją waĪniejszych doktryn nauczanych przez
KoĞcióá, których podsumowanie znajduje siĊ w wyznaniach
wiary. WyraĪenie akceptacji treĞci tych wyznaĔ jest pierwszym
objawem wspóádziaáania z pierwszą áaską aktualną [155]. Drugim
objawem są dobre uczynki.

Dobre uczynki
[1247-1249, 1815-1816, 2001-2002]

Katolicyzm naucza, Īe doroĞli kandydaci do chrztu muszą
przygotowaü swoje dusze przez speánianie dobrych uczynków
14. Akty w sensie czynów (przyp. red.).

69

Zbawienie
Aby otrzymaü áaskĊ usprawiedliwienia, konieczne
jest, aby grzesznik „aktem wáasnej woli przygotowaá siĊ do niej
i przysposobiá” [27]. Przygotowanie to odbywa siĊ przez wiarĊ
i róĪne uczynki cnoty:
A kiedy pojmują, Īe są grzesznikami, zwracają siĊ od przejmującego ich z poĪytkiem lĊku
przed BoĪą sprawiedliwoĞcią ku rozwaĪaniu
BoĪego miáosierdzia, nabierają nadziei, ufając,
Īe Bóg bĊdzie dla nich áaskawy ze wzglĊdu na
Chrystusa, zaczynają go miáowaü jako Ĩródáo
sprawiedliwoĞci i dlatego odnoszą siĊ do grzechów z pewną nienawiĞcią i obrzydzeniem, to
jest w duchu pokuty, którą naleĪy czyniü przed
chrztem (Dz 2,38); wreszcie przygotowują siĊ,
kiedy zamierzają przyjąü chrzest, zacząü nowe
Īycie i zachowywaü BoĪe przykazania.

[1247-1248].

Sobór Trydencki [28]

Chrzest
[1213-1284]

KoĔcowym wymaganiem osiągniĊcia usprawiedliwienia przez dorosáych jest chrzest [1254]. Jak zobaczyliĞmy w poprzednim rozdziale, KoĞcióá katolicki naucza, Īe chrzest jest
„przyczyną stanowiącą narzĊdzie” [29] usprawiedliwienia [1227,
1239]. Chrzest usuwa grzech pierworodny i napeánia duszĊ áaską
uĞwiĊcającą [1262-1266]. Wedáug KoĞcioáa, iloĞü áaski uĞwiĊcającej,
áaski usprawiedliwienia, którą chrzest napeánia duszĊ, róĪni siĊ
w przypadku kaĪdej osoby i zaleĪy od hojnoĞci Boga oraz jej
przygotowania do chrztu [30].
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Rysunek 2. Usprawiedliwienie dorosáych

Obrzêd chrzeōcijañskiego
wtajemniczenia doros³ych
[1232-1233, 1247-1249, 1259]

ChociaĪ Sobór Trydencki (1545-1563) zdefiniowaá katolicką
doktrynĊ usprawiedliwienia, to jednak nie ustanowiá szczególnego trybu przygotowania dorosáych do osiągniĊcia usprawiedliwienia, które pragną otrzymaü. Sobór WatykaĔski II zająá siĊ
tym mankamentem w 1963 roku, nakazując przywrócenie staroĪytnej tradycji przygotowania kandydatów do chrztu [1232]. Tradycja ta znana jest pod nazwą katechumenatu. W trakcie realizacji katechumenatu naucza siĊ kandydatów do chrztu, zwanych
katechumenami, podstaw wiary i cnót chrzeĞcijaĔskich [1230].
Wspóáczesna forma katechumenatu jest zawarta w ObrzĊdzie chrzeĞcijaĔskiego wtajemniczenia dorosáych. Wedáug najnowszych wytycznych, opublikowanych w 1983 roku, proces
przygotowania dorosáych jest trójstopniowy: (1) ewangelizacja,
(2) pouczenie (katecheza), (3) oczyszczenie i oĞwiecenie [31].

Pierwsza ewangelizacja
Pierwszą fazĊ przygotowania moĪna precyzyjniej nazwaü
prekatechumenatem. Jest to okres dociekania, w trakcie którego
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KoĞcióá katolicki przedstawia zainteresowanym osobom religiĊ
katolicką. Kandydaci mają moĪliwoĞü zadawania pytaĔ i nastĊpnie zdecydowania, czy chcą nawróciü siĊ na katolicyzm, czy
nie.
Aby pomóc kandydatom do chrztu w procesie ich przygotowania, koordynator programu katechumenalnego przydziela
kaĪdej z nich porĊczyciela. W trakcie trwania katechumenatu
porĊczyciel asystuje kandydatowi i koĞcioáowi w ocenie jego
postĊpów.
KoĞcióá uznaje kandydatów za gotowych do przejĞcia do drugiego etapu katechumenatu wtedy, gdy moĪna dostrzec w ich
Īyciu wstĊpne oznaki:
Ƈ zrozumienia podstaw doktryny katolickiej
Ƈ praktykowania duchowego Īycia
Ƈ pokuty
Ƈ modlitwy
Ƈ spoáecznoĞci ze wspólnotą katolicką

Pouczenie (katecheza)
KoĞcióá formalnie promuje kandydatów kwalifikujących siĊ
do etapu pouczenia przez uczestnictwo w uroczystoĞci zwanej
ObrzĊdem przyjĊcia do katechumenatu. ObrzĊd ten rozpoczyna siĊ przed wejĞciem do koĞcioáa parafialnego. Po przywitaniu
kandydatów kapáan sprawujący obrzĊd napomina ich, aby chodzili w ĞwiatáoĞci BoĪej, mówiąc:
Taka jest droga wiary, którą Chrystus prowadzi
was w miáoĞci, abyĞcie osiągnĊli Īycie wieczne.
Pytam kaĪdego z was: Czy jesteĞ gotowy wejĞü
dzisiaj za przewodem Chrystusa na tĊ drogĊ?
ObrzĊdy chrzeĞcijaĔskiego wtajemniczenia
dorosáych [32]

– Jestem gotowy – odpowiada kaĪdy kandydat.
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Po tym zapewnieniu porĊczyciele robią znak krzyĪa na czole
kaĪdego kandydata. Tym samym kandydaci są zakwalifikowani
do katechumenatu. NastĊpnie celebrans modli siĊ:
Prosimy CiĊ, BoĪe, wysáuchaj áaskawie nasze
proĞby i ochraniaj mocą krzyĪa tych katechumenów, których naznaczyliĞmy krzyĪem Chrystusa. Niech strzegą zaczątków wiary i wypeániają Twoje przykazania, aby przez chrzest mogli
osiągnąü godnoĞü dzieci BoĪych. Przez Chrystusa Pana naszego.
ObrzĊdy chrzeĞcijaĔskiego wtajemniczenia
dorosáych [33]

NastĊpnie celebrans zaprasza katechumenów i ich opiekunów,
aby weszli do koĞcioáa parafialnego. Gdy znajdą siĊ w Ğrodku,
obrzĊd jest kontynuowany. Teraz nastĊpują modlitwy i opcjonalne obrzĊdy egzorcyzmów, wyparcia siĊ faászywych bogów,
nadania nowego imienia i przedstawienia krzyĪa.
Rozpoczyna siĊ drugi etap przygotowania do otrzymania
katolickiego usprawiedliwienia dorosáych, którego celem jest
wzrost:
Katechumenat jest dáuĪszym okresem, w którym kandydaci otrzymują duchową formacjĊ
oraz zdobywają wprawĊ w przestrzeganiu zasad
chrzeĞcijaĔskiej karnoĞci. DziĊki temu dojrzewają w nich wewnĊtrzne dyspozycje, ujawnione
podczas przyjĊcia do katechumenatu.
ObrzĊdy chrzeĞcijaĔskiego wtajemniczenia
dorosáych [34]

Katechumenat jest czasem formalnego pouczenia w zakresie
doktryn i praktyk religii katolickiej. Nauczyciele wyjaĞniają, jak
prowadziü moralne Īycie. W szczególnoĞci:
Katechumeni uczą siĊ, jak zwracaü siĊ do Boga
w modlitwie, Ğwiadczyü o wierze, we wszystkim
pokáadaü swą nadziejĊ w Chrystusie, podąĪaü
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w swych czynach za nadprzyrodzonym natchnieniem i praktykowaü miáoĞü bliĨniego, nawet za cenĊ zaparcia siĊ samego siebie.
The Rites of the Catholic Church [35]

Czas potrzebny na przebycie tego etapu dla poszczególnych
kandydatów jest róĪny:
Katechumenat powinien trwaü dostatecznie dáugo – jeĞli zachodzi potrzeba, to nawet kilka lat
– aĪ nawrócenie i wiara katechumenów umocnią
siĊ. Katechumeni powinni wiĊc byü wáaĞciwie
wtajemniczani w misterium zbawienia, praktykowanie obyczajów ewangelicznych i ĞwiĊtych
obrzĊdów celebrowanych w nastĊpujących po
sobie okresach, a takĪe wprowadzani w Īycie
wiary, liturgii i miáoĞci Ludu BoĪego.
The Rites of the Catholic Church [36]

Gdy katechumeni są juĪ przygotowani, przedstawia siĊ ich
biskupowi w celu dokonania obrzĊdu wybrania. W trakcie tego
obrzĊdu:
KoĞcióá osądza stan ich gotowoĞci i decyduje o ich postĊpach na drodze do sakramentów
[chrzeĞcijaĔskiego] wtajemniczenia. W ten sposób KoĞcióá dokonuje swojej „elekcji”, tj. wyboru
i przyjĊcia tych katechumenów, którzy przejawiają cechy Ğwiadczące o tym, Īe są godni wziąü
udziaá w nastĊpnym waĪnym obrzĊdzie – sakramentach [chrzeĞcijaĔskiego] wtajemniczenia.
The Rites of the Catholic Church [37]

W trakcie tego obrzĊdu porĊczyciele 15 muszą zaĞwiadczyü o tym, Īe kandydaci są godni wybrania. Biskup pyta
porĊczycieli:

15. Czyli rodzice chrzestni (przyp. red.).
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– Pytam was, rodzice chrzestni, abyĞcie dali
Ğwiadectwo: Czy oni wiernie sáuchali Sáowa
BoĪego, które gáosi KoĞcióá?
– Czy zaczĊli sáuĪyü Bogu, zachowując przyjĊte
Sáowo?
– Czy wáączyli siĊ w braterską wspólnotĊ
i uczestniczyli w modlitwach?
ObrzĊdy chrzeĞcijaĔskiego wtajemniczenia
dorosáych [38]

Po usáyszeniu twierdzących odpowiedzi biskup ogáasza
katechumenom:
ZostaliĞcie wybrani, aby w najbliĪszą WigiliĊ
Paschalną przyjąü sakramenty chrzeĞcijaĔskiego wtajemniczenia.
ObrzĊdy chrzeĞcijaĔskiego wtajemniczenia
dorosáych [39]

Od tego momentu KoĞcióá uwaĪa kandydatów za wybranych.

Oczyszczenie i oōwiecenie
Trzecim i ostatnim etapem przygotowania do chrztu jest etap
oczyszczenia, refleksji oraz duchowego oĞwiecenia. Etap ten
obejmuje trzy sprawdziany:
Sprawdziany, które uroczyĞcie celebruje siĊ
w niedziele i wzmacnia przez egzorcyzmy, są
obrzĊdami sprawdzenia samego siebie, pokuty
i nade wszystko potwierdzenia swego duchowego celu. Sprawdziany mają na celu odkrycie,
a nastĊpnie uleczenie tego wszystkiego, co jest
sáabe, uáomne lub grzeszne w sercach wybranych; ukazanie, a nastĊpnie wzmocnienie tego
wszystkiego, co jest prawe, mocne i dobre.
The Rites of the Catholic Church [40]

Ten okres oczyszczenia zwyczajowo ma miejsce w trakcie
Wielkiego Postu – czterdziestodniowego okresu poprzedzającego
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Wielkanoc, uwaĪanego za okres modlitwy i pokuty caáego KoĞcioáa. W Wielką SobotĊ, w przeddzieĔ Wielkanocy, KoĞcióá
poleca wybranym spĊdziü dzieĔ na modlitwie, refleksji i poĞcie
w oczekiwaniu na chrzest. Kapáan przewodzi wybranym w recytacji Apostolskiego wyznania wiary lub Nicejsko-konstantynopolitaĔskiego wyznania wiary, oraz Modlitwy PaĔskiej 16,
traktowanych jako wyznanie ich wiary.
W koĔcu nadchodzi Niedziela Wielkanocna. Katechumeni
pomyĞlnie zakoĔczyli dáugi okres przygotowania i są gotowi na
przyjĊcie usprawiedliwienia [1247]. Kapáan chrzci ich w trakcie
obrzĊdu przypominającego obrzĊd chrztu niemowląt. Natychmiast po tym obrzĊdzie nastĊpują obrzĊdy sakramentu bierzmowania i Eucharystii [1233, 1275].

Biblijna odpowiedū
KoĞcióá katolicki przygotowuje corocznie blisko dwa miliony
dorosáych i dzieci w wieku od siedmiu lat wzwyĪ do przyjĊcia
usprawiedliwienia przez chrzest. Jednak tragiczną rzeczą jest
to, Īe zamiast prowadziü tych ludzi do zbawczej wiary w samego Chrystusa, KoĞcióá prowadzi ich na manowce. Wykorzystując ObrzĊd chrzeĞcijaĔskiego wtajemniczenia dorosáych KoĞcióá uczy ludzi, jak zbliĪaü siĊ do Boga na podstawie wáasnej
sprawiedliwoĞci i dobrych uczynków. Stoi to w bezpoĞredniej
sprzecznoĞci z Pismem ĝwiĊtym, które naucza, Īe:
Ƈ Bóg usprawiedliwia na podstawie áaski, nie na podstawie
uczynków.
Ƈ Bóg usprawiedliwia grzeszników, nie sprawiedliwych.

16. Czyli modlitwy Ojcze nasz (przyp. red.).
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Bóg usprawiedliwia na podstawie
³aski, nie na podstawie uczynków
Pomimo nauki Pisma ĝwiĊtego, Īe Bóg usprawiedliwia
grzeszników „darmo, z Jego áaski” (Rz 3,24), KoĞcióá katolicki
twierdzi, Īe kandydaci poszukujący usprawiedliwienia muszą
speániaü dobre uczynki [1248-1249]. JednoczeĞnie KoĞcióá utrzymuje, Īe katolickie usprawiedliwienie jest darem i podaje dwie
przyczyny.
Po pierwsze, KoĞcióá wyjaĞnia, Īe dobre uczynki speánione w trakcie przygotowania do przyjĊcia usprawiedliwienia są
speánione pod wpáywem dziaáania faktycznej áaski [1989, 1998] [41].
Same uczynki są wiĊc rezultatem dziaáania áaski [2001].
Po drugie, KoĞcióá utrzymuje, Īe na usprawiedliwienie nie
moĪna zasáuĪyü [1308, 1992, 1996, 1999, 2003, 2010, 2027]:
JesteĞmy usprawiedliwiani darmo, bo nic
z tego, co poprzedza usprawiedliwienie, czy to
wiara, czy uczynki, nie wysáuguje samej áaski
usprawiedliwienia.
Sobór Trydencki [42]

Sáowami nowego Katechizmu:
PoniewaĪ w porządku áaski inicjatywa naleĪy
do Boga u początku nawrócenia, przebaczenia
i usprawiedliwienia, dlatego nikt nie moĪe wysáuĪyü sobie pierwszej áaski.
Katechizm KoĞcioáa Katolickiego (2010)

Oznacza to, Īe chociaĪ dla dostąpienia usprawiedliwienia konieczna jest zarówno wiara, jak i uczynki, to jednak ani wiara,
ani uczynki nie dają bezpoĞrednio báogosáawieĔstwa usprawiedliwienia [43]. W konsekwencji teologowie KoĞcioáa argumentują, Īe katolickie usprawiedliwienie jest darem BoĪym.
Jednak osoba szukająca usprawiedliwienia musi na nie ciĊĪko i dáugo pracowaü: „[…] jeĞli zachodzi potrzeba, to nawet kilka lat” [44]. ObrzĊd chrzeĞcijaĔskiego wtajemniczenia dorosáych
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wymaga, by kandydaci udowodnili autentycznoĞü swego nawrócenia przez:
Ƈ miáowanie i wielbienie Boga
Ƈ modlitwĊ
Ƈ post
Ƈ miáowanie bliĨniego
Ƈ praktykowanie zaparcia siĊ samego siebie
Ƈ posáuszeĔstwo przykazaniom
Ƈ skáadanie Ğwiadectwa wiary katolickiej
Ƈ pójĞcie za nadprzyrodzonym natchnieniem speániania dobrych uczynków
Ƈ wyznawanie waĪniejszych doktryn KoĞcioáa
Powiedzenie osobie, która faktycznie speániáa wszystkie te
wymagania, Īe usprawiedliwienie jest niezasáuĪonym darem,
byáoby bezsensowne. Taka osoba ma wszelkie prawo, aby byü
uwaĪaną za usprawiedliwioną na podstawie wáasnych zasáug.
Lecz Pismo ĝwiĊte mówi: „OtóĪ temu, który pracuje, liczy siĊ
zapáatĊ nie tytuáem áaski, lecz naleĪnoĞci” (Rz 4,4). ĩądanie speánienia nawet jednego dobrego uczynku, jako warunku dostąpienia usprawiedliwienia, czyni usprawiedliwienie, przynajmniej
czĊĞciowo, wypracowanym przez siebie báogosáawieĔstwem.
Wedáug Pisma ĝwiĊtego usprawiedliwienia nie moĪna sobie
wypracowaü; jest ono darem. Bóg usprawiedliwia wierzących
„darmo, z Jego áaski” (Rz 3,24). JeĞli Bóg czyni coĞ z áaski, „to
juĪ nie dziĊki uczynkom, bo inaczej áaska nie byáaby juĪ áaską”
(Rz 11,6). To jest wáaĞnie powód, dla którego Bóg nie prosi
grzeszników, by pracowali na usprawiedliwienie, lecz by uwierzyli. On usprawiedliwia „kaĪdego, który Īyje dziĊki wierze
w Jezusa” (Rz 3,26).
Z drugiej strony KoĞcióá katolicki utrzymuje, Īe usprawiedliwienie na podstawie wiary jest herezją:
JeĞliby ktoĞ twierdziá, Īe wiara usprawiedliwiająca jest niczym innym jak tylko ufnoĞcią
w miáosierdzie Boga, który odpuszcza grzechy
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ze wzglĊdu na Chrystusa, albo Īe ta ufnoĞü jest
jedynym Ĩródáem usprawiedliwienia, niech bĊdzie wyáączony ze spoáecznoĞci wiernych.
Sobór Trydencki [45]

KoĞcióá naucza, Īe sama wiara jest niewystarczającą podstawą usprawiedliwienia [1815-1816]:
JeĞliby ktoĞ twierdziá, Īe grzesznik zostaje usprawiedliwiony przez samą wiarĊ w tym
znaczeniu, iĪ nie potrzeba niczego innego do
wspóádziaáania w uzyskaniu áaski usprawiedliwienia oraz Īe bynajmniej nie jest to konieczne,
by aktem wáasnej woli przygotowaá siĊ do niej
i przysposobiá, niech bĊdzie wyáączony ze spoáecznoĞci wiernych 17.
Sobór Trydencki [46]

BĊdąc Ğwiadom tego, Īe Paweá raz po raz wymienia wiarĊ
jako jedyną konieczną rzecz dla uzyskania usprawiedliwienia
(Rz 3,26; Rz 3,28; Rz 4,3; Rz 5,1), KoĞcióá uĞwiadamia sobie, Īe
jego potĊpienie usprawiedliwienia na podstawie wiary, za darmo, wymaga dalszych wyjaĞnieĔ:
Gdy zaĞ Apostoá twierdzi, Īe czáowiek dostĊpuje usprawiedliwienia „przez wiarĊ” i „darmo”
(Rz 3,22), to naleĪy te sáowa rozumieü tak, jak
je stale i zgodnie KoĞcióá katolicki przyjmowaá
i wyjaĞniaá. JesteĞmy usprawiedliwiani przez
wiarĊ, poniewaĪ wiara jest początkiem ludzkiego zbawienia, fundamentem i korzeniem wszelkiego usprawiedliwienia, „bez niej nie moĪna
podobaü siĊ Bogu” (Hbr 11,6) i osiągnąü dziedzictwo Jego synów.
Sobór Trydencki [47]
17. WyraĪenie niech bĊdzie wyáączony ze spoáecznoĞci wiernych jest táumaczeniem niezwykle
mocnego áaciĔskiego wyraĪenia anathema sit, co dosáownie oznacza niech bĊdzie wyklĊty lub
niech bĊdzie przeklĊty. W LiĞcie do Galatów 1,9 Apostoá Paweá uĪywa greckiego odpowiednika tego wyraĪenia w odniesieniu do ludzi zwiastujących faászywą ewangeliĊ (przyp. red.).
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Jednak ani w pismach Pawáa, ani w jakimkolwiek innym
miejscu w Nowym Testamencie, nie ma Īadnego stwierdzenia,
Īe wiara jest jedynie pierwszym etapem prowadzącym do usprawiedliwienia. Nazywając wiarĊ pierwszym etapem zbawienia,
a dobre uczynki drugim etapem, KoĞcióá ignoruje fakt, Īe Pismo
ĝwiĊte z naciskiem podkreĞla, Īe dobre uczynki nie grają Īadnej
roli w usprawiedliwieniu:
Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarĊ jego liczy siĊ za tytuá do usprawiedliwienia.
List do Rzymian 4,5

Wedáug Pisma ĝwiĊtego, jedynym wymogiem otrzymania
usprawiedliwienia jest wiara.
KoĞcióá caákowicie nie zgadza siĊ z tym poglądem i na dowód prawdziwoĞci swego wáasnego poglądu przytacza fragment
z Listu Jakuba:
Widzicie, Īe czáowiek dostĊpuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary.
List Jakuba 2,24

Rozpatrując powyĪszy werset w oderwaniu od innych fragmentów Pisma ĝwiĊtego, wydaje siĊ on wspieraü twierdzenie
KoĞcioáa katolickiego, Īe usprawiedliwienie dorosáych musi byü
poprzedzone zarówno przez wiarĊ, jak i przez uczynki [161-162,
1248, 1815]. JeĞli jednak przy interpretacji powyĪszego wersetu
uwzglĊdnimy jego kontekst, owo wsparcie znika.
Jakub pisze swój list nie do grupy katechumenów, lecz do
ludzi, którzy juĪ wyznali, Īe są chrzeĞcijanami. Podejrzewa on
jednak, Īe niektórzy z adresatów jego listu faktycznie zwodzą
samych siebie. ĩyją obáudnym Īyciem. Twierdzą, Īe są chrzeĞcijanami, lecz nigdy nie narodzili siĊ na nowo. Mając nadziejĊ, Īe
ludzie ci dokonają powtórnej oceny swego Īycia, Jakub wzywa
ich, aby Īyli moralnie i konsekwentnie.
Werset z Listu Jakuba 2,24 stanowi integralną czĊĞü dyskusji
skáadającej siĊ z trzynastu wersetów (Jk 2,14-26). Ten fragment
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rozpoczyna siĊ od dwóch pytaĔ poruszających kwestiĊ, którą
Jakub chce, aby jego czytelnicy rozwaĪyli: „Jaki z tego poĪytek, bracia moi, skoro ktoĞ bĊdzie utrzymywaá, Īe wierzy, a nie
bĊdzie speániaá uczynków? Czy sama wiara zdoáa go zbawiü?”
(Jk 2,14). Innymi sáowy, jeĞli ktoĞ mówi, Īe wierzy, lecz jego Īycie nie potwierdza tego przez dobre uczynki, to czy ta osoba
rzeczywiĞcie posiada autentyczną wiarĊ? Czy ta osoba naprawdĊ
zostaáa zbawiona?
W dalszych wersetach Jakub pokazuje, Īe prawdziwa wiara
objawia siĊ przez dobre uczynki. Wiara, która jest tylko mówieniem, jest „martwa” (Jk 2,17) i „bezowocna” (Jk 2,20).
Jakub uĪywa przykáadu Abrahama, aby zilustrowaü fakt, Īe
jeĞli osoba ma prawdziwą wiarĊ, to objawi siĊ ona przez dobre
uczynki. By pomóc swemu czytelnikowi dostrzec ten fakt, Jakub zadaje pytanie: „Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu
uczynków zostaá usprawiedliwiony, kiedy záoĪyá syna Izaaka na
oátarzu ofiarnym?” (Jk 2,21).
Jakub odpowiada twierdząco na wáasne pytanie. Jak napisano w KsiĊdze Rodzaju 22, gdy w posáuszeĔstwie Bogu Abraham
podniósá swój nóĪ, aby zabiü swego syna, jego czyn zaĞwiadczyá
o tym, Īe jest on sprawiedliwym czáowiekiem, posiadającym
prawdziwą, Īywą wiarĊ. To wáaĞnie w tym kontekĞcie Jakub
dochodzi do nastĊpującego wniosku: „Widzicie, Īe czáowiek dostĊpuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej
tylko wiary” (Jk 2,24).
NaleĪy zauwaĪyü, Īe werset ten nie wyjaĞnia, w jaki sposób Abraham zostaá usprawiedliwiony przez Boga. WyjaĞnia to
chronologia Īycia Abrahama.
W KsiĊdze Rodzaju 15 napisano, gdy Bóg obiecaá mu, Īe jego
potomstwo bĊdzie tak liczne jak gwiazdy niebieskie w górze,
wtedy Abraham wziąá Boga za sáowo. Pismo ĝwiĊte mówi, Īe
Abraham „uwierzyá Panu, a On poczytaá mu to ku usprawiedliwieniu” 18 (Rdz 15,6).
18 Tekst tego fragmentu Pisma ĝwiĊtego zostaá zaczerpniĊty z Biblii Warszawskiej (przyp. red.).
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To wáaĞnie byáa podstawa usprawiedliwienia Abrahama.
W odpowiedzi na wiarĊ Abrahama Pan przypisaá mu sprawiedliwoĞü. Bóg ogáosiá, Īe Abraham jest sprawiedliwy w Jego oczach
po prostu dlatego, Īe uwierzyá. Nie obejmowaáo to Īadnych dobrych uczynków. Apostoá Paweá potwierdza to:
JeĪeli bowiem Abraham zostaá usprawiedliwiony dziĊki uczynkom, ma powód do chlubienia
siĊ, ale nie przed Bogiem. Bo cóĪ mówi Pismo?
Uwierzyá Abraham Bogu i zostaáo mu to policzone za sprawiedliwoĞü.
List do Rzymian 4,2-3

Ponad 20 lat póĨniej Bóg wystawiá wiarĊ Abrahama na próbĊ, nakazując mu ofiarowaü swego syna Izaaka na Górze Moria. Jak zapisano w KsiĊdze Rodzaju 22, Abraham okazaá Bogu
posáuszeĔstwo. Przeszedá on tĊ próbĊ pomyĞlnie, demonstrując
w ten sposób, Īe byá czáowiekiem bojącym siĊ Boga, gotowym
okazaü Mu bezgraniczne posáuszeĔstwo (Rdz 22,12; Rdz 22,18).
W rezultacie Bóg przysiągá wielce báogosáawiü Abrahama i rozmnoĪyü jego potomstwo (Rdz 22,16-18).
ZauwaĪmy, Īe wedáug KsiĊgi Rodzaju 22 Bóg nie usprawiedliwiá Abrahama; On mu pobáogosáawiá: „bĊdĊ ci báogosáawiá i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie”
(Rdz 22,17). Nie byáo Īadnej potrzeby, by Bóg usprawiedliwiá
Abrahama i uznaá go za usprawiedliwionego, gdyĪ uczyniá to
juĪ wiele lat wczeĞniej (Rdz 15,6).
W LiĞcie Jakuba 2,24 autor nawiązuje do drugiego wydarzenia z Īycia Abrahama. Nie mówi o tym, w jaki sposób Abraham
zostaá usprawiedliwiony przez Boga, aby otrzymaü Īycie wieczne, lecz o tym, jak Abraham zostaá ogáoszony sprawiedliwym
przed Bogiem i ludĨmi. Celem Jakuba jest pomóc chrzeĞcijaĔskim czytelnikom w dokonaniu oceny swojego wáasnego Īycia.
Jakub chce, by jego czytelnicy zrozumieli, Īe jeĞli twierdzą,
iĪ wierzą Bogu tak jak Abraham, to ich uczynki wypáywające
z posáuszeĔstwa powinny tego dowieĞü, tak jak posáuszeĔstwo
Abrahama dowiodáo jego wiary. To uczynki czáowieka są tym,
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co obwieszcza, Īe jest on sprawiedliwym, nie zaĞ zwykáe gadanie lub wyznawana wiara, którą czáowiek nie Īyje.
Wbrew katolickim twierdzeniom, fragment z Listu Jakuba 2,14-26 nie mówi o tym, jak przygotowaü czyjąĞ duszĊ na przyjĊcie usprawiedliwienia przez chrzest. Tematem tego fragmentu
jest rodzaj wiary, która zbawia (Jk 2,14). Fragment ten mówi o Īywej wierze, w przeciwieĔstwie do martwej wiary (Jk 2,17). Mówi
o wierze, która dowodzi swego istnienia przez dobre uczynki.
Wyzwanie sformuáowane przez Jakuba jest nastĊpujące: „PokaĪ
mi wiarĊ swoją” (Jk 2,18), tak jak Abraham pokazaá swoją.

Bóg usprawiedliwia grzeszników,
a nie sprawiedliwych
Dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie jest to, Īe Bóg przyjmuje
grzeszników takimi, jacy są. On „usprawiedliwia grzesznika”
(Rz 4,5). To jest dobra wiadomoĞü, gdyĪ dopóki osoba nie narodzi siĊ na nowo i nie zostanie zamieszkana przez Ducha ĝwiĊtego, nie moĪe staü siĊ inną osobą niĪ faktycznie jest: bezboĪnym
grzesznikiem, z natury i w praktyce.
Z tego powodu Bóg nie Īąda od grzeszników, aby zreformowali swoje Īycie, zanim ich usprawiedliwi. Zamiast tego, Bóg
wzywa grzeszników do pokuty (Dz 17,30).
Pokuta jest odpowiedzią na pracĊ Ducha ĝwiĊtego, polegającą na przekonywaniu ludzi (J 16,7-11). Polega ona na takiej
przemianie serca i umysáu, która zmienia myĞlenie danej osoby
o Bogu i sobie samej (Dz 26,20; 1 Tes 1,9-10). Taka osoba przestaje robiü Bogu wymówki z powodu swego záego postĊpowania. Stając przeciwko sobie, uznaje swoją winĊ przed Bogiem.
Mówi Bogu, Īe jest jej przykro z powodu swego buntu i Īe jest
gotowa poddaü siĊ Jego panowaniu w swoim Īyciu, które siĊ
Jemu naleĪy.
Poprawa jest jeszcze czymĞ zupeánie odmiennym. Poprawiü
oznacza zmieniü obecną formĊ lub stan na nowy. Pismo ĝwiĊte
nigdzie nie mówi grzesznikom, Īe muszą poprawiü swoje Īycie,
zanim Bóg ich usprawiedliwi.
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RównieĪ tutaj katolickie podejĞcie do usprawiedliwienia dorosáych wprowadza ich strasznie w báąd. Mówi ono grzesznikom szukającym Boga, Īe zanim mogą zostaü usprawiedliwieni,
muszą dostąpiü moralnej przemiany. Muszą nauczyü siĊ „praktykowaü miáoĞü bliĨniego, nawet za cenĊ zaparcia siĊ samego
siebie” [48] i „udowodniü prawdziwoĞü swojego nawrócenia przez
przykáad Īycia” [49]. Aby zostaü zaliczonym do wybranych, muszą pokazaü, „Īe są godni wziąü udziaá” [50], Īe „wiernie sáuchali Sáowa BoĪego” [51], oraz Īe „zaczĊli sáuĪyü Bogu” [52]. Wedáug
KoĞcioáa, dopiero wtedy osoby poszukujące usprawiedliwienia
są wáaĞciwie przygotowane do jego przyjĊcia.
KoĞcióá prowadzi na manowce takĪe tych, którzy poszukują
usprawiedliwienia, wskazując im program, zamiast wskazywaü bezpoĞrednio na Chrystusa. KoĞcióá naucza, Īe ObrzĊd
chrzeĞcijaĔskiego wtajemniczenia dorosáych moĪe spowodowaü „ksztaátowanie caáego Īycia chrzeĞcijaĔskiego” i wprowadzaü w „praktykowanie obyczajów ewangelicznych” [53] [1248].
KoĞcióá naucza, Īe dziĊki „ĞwiĊtym obrzĊdom celebrowanym
w nastĊpujących po sobie okresach” ci, którzy szukają Boga,
mogą zostaü wprowadzeni w „Īycie wiary, liturgii i miáoĞci
Ludu BoĪego” [54] [1248].
Wszystko to jest caákowicie niebiblijne. Nie ma na ziemi takiego obrzĊdu lub programu, który mógáby uczyniü kogoĞ godnym
zaliczenia go do wybranych. Osoba nieodrodzona jest niewolnikiem grzechu (Rz 6,6). Nie moĪe zacząü chodziü w obecnoĞci
Boga, dopóki Chrystus nie wejdzie do jej Īycia i nie uczyni ją
nową osobą (Rz 8,5-11).

W³asna sprawiedliwoōæ
Gdy ktoĞ ukoĔczy program przewidziany w ObrzĊdzie chrzeĞcijaĔskiego wtajemniczenia dorosáych i zostanie ochrzczony, to
caákowicie wpojono mu styl Īycia, który polega na zbliĪaniu siĊ
do Boga na podstawie wáasnych dobrych uczynków i osobistej
sprawiedliwoĞci. To jest to samo oszustwo, które nie pozwoliáo
ĩydom Īyjącym w I wieku naszej ery przyjĞü do Chrystusa, aby
otrzymaü zbawienie:
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Albowiem nie chcąc uznaü, Īe usprawiedliwienie pochodzi od Boga i uporczywie trzymając
siĊ wáasnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali
siĊ usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga.
List do Rzymian 10,3

Chrystus powiedziaá faryzeuszom: „Bo nie przyszedáem, aby
powoáaü sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mt 9,13). Nauczaá
On, Īe Bóg chce usprawiedliwiü tylko tych, którzy najpierw
uznają, Īe są niegodnymi grzesznikami (àk 18,9-14). W konsekwencji, uczestnictwo w ObrzĊdzie chrzeĞcijaĔskiego wtajemniczenia dorosáych faktycznie przynosi osobie poszukującej
usprawiedliwienia stratĊ. Zamiast prowadziü grzeszników do
Boga, prowadzi ich na manowce.
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Rozdziaá 3

Usprawiedliwienie
wzrastaj¹ce i zachowuj¹ce
Józef, wiek: 8 lat
Na powtórny znak siostry Genowefy, Józef i caáa druga klasa
wstaáa, a nastĊpnie zaczĊáa wypeániaü Ğrodkową czĊĞü koĞcioáa.
Cháopcy mieli na sobie biaáe koszule i krawaty. W áawkach po
przeciwnej stronie dziewczynki w biaáych sukienkach i koronkowych welonach, wyglądaáy jak maáe panny máode. NastĊpnie
wszyscy ze záoĪonymi rĊkami zaczĊli maszerowaü w uroczystej
procesji, w kierunku przedniej czĊĞci koĞcioáa, aby przyjąü swoją Pierwszą KomuniĊ ĝwiĊtą.
Dzieci przez caáy rok przygotowywaáy siĊ na ten dzieĔ,
uczĊszczając codziennie na lekcje religii w szkole pod wezwaniem Ğw. Michaáa. Uczyáy siĊ o áasce uĞwiĊcającej i áasce aktualnej, o grzechu powszednim i Ğmiertelnym. Studiowaáy znaczenie
sakramentów, DziesiĊciu PrzykazaĔ i odpowiadaáy na pytania
zawarte na stronach katechizmu.
W ubiegáy czwartek Józef i inne dzieci poszáy do swej pierwszej spowiedzi, spowiadając siĊ przed kapáanem. Teraz, w ramach Pierwszej Komunii, wszyscy byli gotowi na przyjĊcie NajĞwiĊtszego Sakramentu.
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Doszedászy do przodu koĞcioáa, Józef uklĊknąá przy balustradzie – ozdobnej, marmurowej Ğciance, która oddzielaáa sanktuarium (miejsce ĞwiĊte wokóá oátarza) od reszty koĞcioáa. Obok
niego uklĊkáo okoáo czterdzieĞcioro dzieci. Po przeciwnej stronie balustrady staá ojciec Fiorelli i ministrant. KaĪdemu dziecku kapáan podawaá hostiĊ, czyli konsekrowany kawaáek biaáego
chleba w formie opáatka. Gdy Józef czekaá na swoją kolej, utkwiá
swój wzrok w lĞniących, záotych przedmiotach znajdujących siĊ
na oátarzu.
– Ciaáo Chrystusa – powiedziaá ojciec Fiorelli, trzymając hostiĊ bezpoĞrednio przed nosem Józefa.
SprawnoĞü dziaáania kapáana zaskoczyáa cháopca. Po chwili
szokującego milczenia Józef poczuá falĊ gorąca wznoszącą siĊ
wzdáuĪ szyi i czerwieniącej koniuszki jego uszu. W koĔcu przypomniaá sobie wáaĞciwą odpowiedĨ:
– Amen – odpowiedziaá.
Gdy ojciec Fiorelli káadá biaáą hostiĊ na jĊzyku Józefa, towarzyszący kapáanowi ministrant podstawiá cháopcu pod brodĊ
záotą tackĊ.
NastĊpnie Józef wstaá i wróciá do swej áawki. Tam skáoniá
gáowĊ i zacząá wielbiü hostiĊ w sposób, którego nauczyáa go siostra Genowefa, pamiĊtając o jej wielokrotnych ostrzeĪeniach:
– Musisz traktowaü hostiĊ z najwyĪszą czcią i uwielbieniem.
W celu utrwalenia tego pouczenia siostra Genowefa opowiedziaáa klasie Józefa historiĊ o Cudownie krwawiącej hostii:
Pewna starsza kobieta, mieszkająca w Santarem,
w Portugalii, poprosiáa czarownicĊ o pomoc
w sprawie swego zabáąkanego mĊĪa. Czarownica obiecaáa pomóc, lecz jako zapáatĊ zaĪądaáa
konsekrowanej hostii z lokalnego koĞcioáa.
Starsza kobieta byáa zdesperowana, wiĊc poszáa
na MszĊ ĞwiĊtą i przyjĊáa komuniĊ ĞwiĊtą. Lecz
zamiast poáknąü hostiĊ, kobieta w sekrecie wyjĊáa ją z ust i zawinĊáa w chustkĊ. Jednak zanim
wyszáa z koĞcioáa, z hostii zaczĊáa wypáywaü
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krew! Kobieta pobiegáa do domu, zostawiając
za sobą krwawe Ğlady. W domu ukryáa hostiĊ
w kufrze myĞląc, Īe bĊdzie w stanie ukryü swoje przestĊpstwo.
Jednak w nocy, z kufra zaczĊáo emanowaü jasne
Ğwiatáo! Z wielkim wstydem starsza kobieta zawoáaáa kapáana i wyznaáa mu swój grzech. Kapáan wziąá hostiĊ z powrotem do koĞcioáa i wáoĪyá ją do monstrancji ze záota i szkáa.
Eucharistic Miracles [55]

Gdy Józef po raz pierwszy usáyszaá tĊ historiĊ, pomyĞlaá, Īe
siostra Genowefa zmyĞla, chcąc jedynie wystraszyü klasĊ, aby
siĊ lepiej zachowywaáa. Lecz gdy pokazaáa dzieciom zdjĊcie
cudownie krwawiącej hostii, Józef wpatrywaá siĊ w nie oczami
szeroko otwartymi z przeraĪenia. Hostia byáa pokryta cienkimi
Īyáami. W dolnej czĊĞci hostii znajdowaáa siĊ maáa iloĞü zakrzepáej krwi! Dreszcz przebiegá mu po plecach i po cichu záoĪyá
Bogu nastĊpujący Ğlub: O BoĪe, nigdy nie zrobiĊ czegoĞ podobnego, co zrobiáa ta kobieta!
Teraz Józef uĞwiadomiá sobie fakt, Īe sam trzyma w swych
ustach konsekrowaną hostiĊ. Powoli i bardzo uwaĪnie poáknąá
swój ĞwiĊty skarb uwaĪając, by go nie záamaü.
Od tego dnia niedzielna Msza ĞwiĊta i komunia ĞwiĊta staną
siĊ regularną czĊĞcią Īycia Józefa. Kilka razy do roku bĊdzie
on równieĪ przystĊpowaá do sakramentu pokuty. A gdy Józef
bĊdzie miaá 12 lat, biskup diecezjalny udzieli mu sakramentu
bierzmowania.
Jednak pomimo uczestnictwa w tych wszystkich sakramentach, Józef ciągle bĊdzie niezbawionym czáowiekiem, gdyĪ
wedáug KoĞcioáa katolickiego zbawienie od przyszáego sądu
nie jest zdarzeniem, lecz procesem. Proces ten rozpoczyna siĊ
w momencie przyjĊcia chrztu. NastĊpnie rozwija siĊ przez czĊste przystĊpowanie do sakramentów oraz przez wspóádziaáanie
z áaską. Proces koĔczy siĊ Ğmiercią i zdarzeniami w Īyciu
przyszáym.
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W celu zrozumienia tego procesu konieczne jest zbadanie
tych doktryn KoĞcioáa katolickiego, które dotyczą áaski uĞwiĊcającej, áaski aktualnej, sakramentów, zasáug i uĞwiĊcenia.

£aska uōwiêcaj¹ca
[1266, 1996-2005, 2023-2024]

Wedáug katolicyzmu áaska uĞwiĊcająca jest darem Ducha
ĝwiĊtego, który jest udzielany osobom przez sakrament chrztu
[56]
[1999]. NastĊpnie áaska ta „w nich pozostaje”
, stale ich uĞwiĊcając i czyniąc ich miáymi Bogu [1995, 2000, 2024].
Dlatego skutki dziaáania áaski uĞwiĊcającej w duszy nie są
chwilowym lub przemijającym przeĪyciem, lecz czymĞ staáym
i trwaáym [2000]. O katoliku mówi siĊ, Īe jest on w stanie áaski.
Taki jest normalny, zwykáy stan jego duszy. Z tego powodu, áaska
uĞwiĊcająca jest czĊsto nazywana áaską habitualną [2000, 2024].
Jednak, chociaĪ áaska uĞwiĊcająca wywiera staáy wpáyw na
Īycie czáowieka, to nie jest trwaáa. Tak jak Adam straciá Īycie
BoĪe w swej duszy przez grzech pierworodny, tak ochrzczony
katolik moĪe straciü w swej duszy áaskĊ uĞwiĊcającą przez ciĊĪki, Ğwiadomy i dobrowolny grzech. JeĞli tak siĊ stanie, to, jak
zobaczymy w nastĊpnym rozdziale, sakrament pokuty moĪe ponownie przywróciü mu áaskĊ uĞwiĊcającą.

£aska aktualna
[2000, 2024]

Wedáug KoĞcioáa katolickiego áaska aktualna jest nadprzyrodzoną pomocą w czynieniu dobra i unikaniu záa. àaska aktualna oĞwieca umysá i stanowi natchnienie woli, by speániaü dobre
uczynki, które są potrzebne do osiągniĊcia zbawienia.
W przeciwieĔstwie do áaski uĞwiĊcającej, która ma staáy
wpáyw na duszĊ, áaska aktualna zapewnia tymczasowe wzmocnienie duszy. Jest ona obietnicą dziaáania pomocnej rĊki BoĪej
w czasie potrzeby. Pomaga chwilowo w dokonaniu konkretnego czynu i ustaje wraz z nim. Dlatego áaska aktualna musi byü
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ciągle uzupeániana. Dzieje siĊ to przez uczestnictwo w sakramentach [1084, 1972].

Sakramenty
[1076-1666]

Wedáug katolickiej teologii Chrystus ustanowiá formalnie
siedem sakramentów [1113-1114]:
Ƈ sakrament chrztu
Ƈ sakrament bierzmowania
Ƈ sakrament Eucharystii
Ƈ sakrament pokuty
Ƈ sakrament namaszczenia chorych
Ƈ sakrament maáĪeĔstwa
Ƈ sakrament ĞwiĊceĔ
KoĞcióá naucza, Īe tych siedem sakramentów stanowi podstawowe sposoby udzielania wiernym áaski uĞwiĊcającej i aktualnej
przez Boga. KaĪdy sakrament dostarcza równieĪ szczególnego
i unikalnego báogosáawieĔstwa, które jest z nim związane. (Opis
siedmiu katolickich sakramentów znajduje siĊ w Zaáączniku B,
Siedem katolickich sakramentów).
O sakramentach mówi siĊ, Īe „zawierają áaskĊ” [57]. Nie są
one jedynie symbolicznymi przejawami áaski, którą Bóg obdarza wierzących. Raczej, kaĪdy sakrament jest kanaáem áaski
BoĪej, „instrumentalną przyczyną” [58] áaski [1084]. Wierzy siĊ, Īe
Bóg zlewa swą áaskĊ na katolików za poĞrednictwem sakramentów przez wáaĞciwe wykonywanie obrzĊdów sakramentalnych,
„mocą sakramentalnego obrzĊdu” [59], „przez sam fakt speánienia
czynnoĞci” (1128) [1127-1128, 1131].
Aby otrzymaü áaskĊ sakramentalną, katolik musi byü wáaĞciwie przygotowany. Za wyjątkiem sakramentów chrztu i pokuty,
katolik musi byü w stanie áaski – tzn. musi juĪ posiadaü áaskĊ
uĞwiĊcającą w swojej duszy. Przygotowanie obejmuje równieĪ
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Ró¿aniec, relikwie i obrzêdy
[1667-1679]

Co te trzy rzeczy mają ze sobą wspólnego? KaĪda z nich jest ĞwiĊtym
znakiem KoĞcioáa katolickiego. Znaki te są okreĞlane jako sakramentalia
i mają na celu nadanie duchowego wymiaru zdarzeniom Īycia codziennego
[1667-1668, 1670]. W tym celu faktycznie moĪna uĪywaü kaĪdego religijnego
przedmiotu lub obrzĊdu. Niektóre z bardziej znanych, oficjalnie zaaprobowanych sakramentaliów KoĞcioáa to:
x stacje drogi krzyĪowej
x krucyfiksy
x szkaplerze
x cudowne medaliki
x przyklĊkanie na prawe kolano
x zapalanie Ğwiec
x figury
x obrazki ĞwiĊtych
x czynienie znaku krzyĪa
x namaszczanie ĞwiĊtym olejem
x woda ĞwiĊcona
x posypywanie czoáa popioáem
x dzwonienie w koĞcioáach

posiadanie wierzącego serca, rozmyĞlanie, modlitwĊ i czasami akty pokuty. Gdy dana osoba speánia te wymagania, mówi
siĊ o niej, Īe jest wáaĞciwie dysponowana lub Īe jest gotowa na
waĪne lub owocne przyjĊcie áaski spáywającej przez dany sakrament. IloĞü áaski, którą ktoĞ otrzyma, jest proporcjonalna do
stopnia jego przygotowania do przyjĊcia sakramentu; jednak zaleĪy takĪe od hojnoĞci Boga.
KoĞcióá katolicki naucza, Īe sakramenty są konieczne dla
osiągniĊcia zbawienia [1129] [60]. Sakrament chrztu lub przynajmniej pragnienie przyjĊcia go, jest konieczne do wstĊpnego
usprawiedliwienia [1257-1261, 1277] [61]. Gdy katolik traci áaskĊ przez
popeánienie grzechu ciĊĪkiego, to sakrament pokuty jest konieczny do przywrócenia Īycia áaski. Sakramenty bierzmowania,
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x przestrzeganie Ğwiąt
x báogosáawienie gaáązek palmowych
x poĞwiĊcenie nowego samochodu
x báogosáawieĔstwo gardáa
x egzorcyzmy
Wedáug teologii katolickiej sakramentalia mają podobne dziaáanie jak
sakramenty, lecz nie mają takiej mocy jak sakramenty. Sakramenty są Ĩródáem áaski uĞwiĊcającej i áaski aktualnej przez sam fakt speániania odpowiedniej czynnoĞci; sakramentalia zaĞ nie [1670]. Celem sakramentaliów
jest pomoc katolikom w przygotowaniu siĊ na owocne przyjĊcie áaski, której Ĩródáem są sakramenty [1667]. KaĪde z sakramentaliów ma szczególny
cel i skutkuje otrzymaniem jednej lub wiĊcej z nastĊpujących korzyĞci:
x przyjĊcie áaski aktualnej
x báogosáawieĔstwo materialne, takie jak zdrowie czy bezpieczeĔstwo
x wiĊksza miáoĞü do Boga
x smutek z powodu grzechu
x przebáaganie w celu unikniĊcia tymczasowej kary za grzech
x przebaczenie grzechów powszednich
x ochrona przed szatanem

namaszczenia chorych, a w szczególnoĞci Eucharystii, są Ĩródáem áaski potrzebnej do unikania grzechu i czynienia dobra.
Siedem sakramentów jest równieĪ poglądową lekcją, która
ukazuje religijne przekonania katolickie w formie uĞwiĊconej
sztuki [1074-1075, 1084]. Aby zapewniü dokáadnoĞü wykonywania
czynnoĞci sakramentalnych, KoĞcióá ustanowiá liturgiĊ (tj. wypowiadane sáowa i czynnoĞci związane z wykonywaniem sakramentów) i zabrania wprowadzania jakichkolwiek innowacji
w tym zakresie. W ten sposób sakramenty zachowują i nauczają
wiary katolickiej.
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Zas³uga
[2006-2011, 2025-2027]

Katolicyzm naucza, Īe chociaĪ áaska uĞwiĊcająca i áaska aktualna wpáywają na wolĊ osoby, skáaniając ją do tego, by czyniáa dobro, to jednak nie gwaácą tej woli [978]. Dlatego, jeĞli áaska
uĞwiĊcająca i áaska aktualna mają osiągnąü swój zamierzony
cel, to dana osoba musi wykonaü swoją czĊĞü tego zadania [2002].
Katolicy muszą „wspóápracowaü z áaską niebiaĔską, a nie przyjmowaü ją na próĪno” [62].
Efektem wspóápracy danej osoby, znajdującej siĊ pod wpáywem áaski, jest speánianie dobrych uczynków. Te uczynki obejmują posáuszeĔstwo przykazaniom Boga i KoĞcioáa, akty miáosierdzia, zaparcie siĊ siebie samego i praktykowanie cnoty.
Wedáug teologii katolickiej speánianie dobrych uczynków
powoduje wysáuĪenie sobie nagrody u Boga. To wypracowane
prawo do nagrody nazywane jest zasáugą [2006].
W katolicyzmie wysáuĪona nagroda moĪe przybieraü róĪne
formy. Na przykáad, katolik bĊdący w stanie áaski moĪe wysáuĪyü sobie wzrost áaski uĞwiĊcającej [2010] [63].
Dobre uczynki wysáugują takĪe inne báogosáawieĔstwa [2027]:
Poruszeni przez Ducha ĝwiĊtego i miáoĞü
moĪemy póĨniej wysáuĪyü sobie i innym áaski
potrzebne zarówno do naszego uĞwiĊcenia,
wzrostu áaski i miáoĞci, jak i do otrzymania Īycia wiecznego. Nawet dobra doczesne, jak zdrowie, przyjaĨĔ, mogą zostaü wysáuĪone zgodnie
z mądroĞcią BoĪą.
Katechizm KoĞcioáa Katolickiego (2010)

Rozmiar wysáuĪonej zasáugi jest proporcjonalny do [64]:
Ƈ rodzaju wykonanej pracy
Ƈ iloĞci wykonanej pracy
Ƈ trudnoĞci wykonanej pracy
Ƈ czasu trwania wykonanej pracy
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Ƈ iloĞci áaski uĞwiĊcającej juĪ posiadanej w duszy
Ƈ intensywnoĞci lub zapaáu, z jaką praca zostaáa wykonana

Uōwiêcenie
[824-825, 1995-2004, 2012-2016]

Teologia katolicka naucza, Īe áaska jest natchnieniem dla
umysáu i wzmacnia wolĊ. ZachĊca to daną osobĊ do ciągáego
uczestnictwa w sakramentach i speániania dobrych uczynków.
To z kolei generuje wiĊcej áaski, a nastĊpnie ten cykl powtarza
siĊ. W ten sposób katolik wzrasta w áasce i uĞwiĊceniu. KoĞcióá
nazywa ten proces uĞwiĊceniem.
UĞwiĊcenie ma dwa cele. Pierwszym jest zachowanie áaski
usprawiedliwienia otrzymanej podczas chrztu [1392]. TĊ áaskĊ
moĪna utraciü przez dobrowolne popeánienie grzechu ciĊĪkiego.
Zachowanie áaski w duszy aĪ do Ğmierci jest konieczne dla osiągniĊcia Īycia wiecznego [1023, 1052].
Drugim celem uĞwiĊcenia jest pogáĊbienie lub odnowienie
áaski usprawiedliwienia w duszy [1392]. Podczas chrztu katolik
otrzymuje po raz pierwszy áaskĊ uĞwiĊcającą lub áaskĊ usprawiedliwienia. Po chrzcie áaska ta w duszy moĪe wzrastaü. W ten
sposób katolik staje siĊ „coraz bardziej usprawiedliwiany” [65].
Sobór WatykaĔski II wymieniá dziewiĊü najwaĪniejszych
sposobów, przy pomocy których katolicy są uĞwiĊcani [66]:
Ƈ miáowanie Boga
Ƈ miáowanie bliĨniego
Ƈ posáuszeĔstwo przykazaniom BoĪym
Ƈ przyjmowanie sakramentów, w szczególnoĞci Eucharystii
Ƈ uczestnictwo w liturgii
Ƈ modlitwa
Ƈ praktykowanie samozaparcia
Ƈ sáuĪenie innym
Ƈ praktykowanie cnoty
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Proces uĞwiĊcenia zaczyna siĊ od chrztu [1254]. Trwa on przez
caáe Īycie, w trakcie którego katolik przyjmuje sakramenty
i speánia dobre uczynki, wspóádziaáając z áaską. Proces koĔczy
siĊ po Ğmierci danej osoby, gdy znajdzie siĊ ona w obecnoĞci
Boga w niebie. Dopiero wtedy katolik moĪe powiedzieü, Īe jest
zbawiony. Do tego momentu katolik nie jest zbawiony, lecz jest
zbawiany przez proces uĞwiĊcenia.
EUCHARYSTIA
i inne sakramenty
USPRAWIEDLIWIENIE
WZRASTAJĄCE
przez przyjmowanie
àASKI
SAKRAMENTALNEJ
i zdobywanie
àASKI WYSàUĩONEJ
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Īycia?

TAK

NIE
GRZECH

PIERWSZA SPOWIEDħ
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Rysunek 3. Usprawiedliwienie wzrastające i zachowujące

Biblijna odpowiedū
W przeciwieĔstwie do katolickiej koncepcji uĞwiĊcenia Biblia naucza, Īe stanowisko usprawiedliwionego grzesznika
przed Bogiem jest doskonaáe. Ani usprawiedliwienie, ani áaska
BoĪa w Īyciu usprawiedliwionego, nie moĪe wzrastaü przez sakramenty lub dobre uczynki. Biblia naucza, Īe:
Ƈ àaska jest niezasáuĪoną przychylnoĞcią, nie zaĞ wysáuĪoną nagrodą.
Ƈ Usprawiedliwienie w Chrystusie jest zupeáne.
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Biblijna ³aska niezas³u¿on¹ przychylnoōci¹
Biblia opisuje áaskĊ jako przychylną postawĊ Boga wobec danej osoby. Jest to nastawienie Boga, decyzja báogosáawienia tej
osobie (Ef 2,4-7).
Z definicji áaska jest darmowa i niezasáuĪona (Rz 11,6). Jest
ona niezasáuĪoną, niezapracowaną przychylnoĞcią Boga.
Sposób, w jaki kochający rodzice traktują swoje dzieci, ilustruje, czym jest áaska. Rodzice dają dzieciom wszystko, co
mają. Dostarczają pokarm, schronienie, odzieĪ i darzą je miáoĞcią. Wszystkie te rzeczy i wiele innych rodzice dają dziecku
bez zastanawiania siĊ, czy na nie zasáuĪyáo, czy teĪ nie, albo czy
dziecko bĊdzie mogáo te dobrodziejstwa spáaciü.
àaska BoĪa jest czymĞ jeszcze wiĊkszym. Bóg okazuje
przychylnoĞü tym, którzy zgrzeszyli przeciwko Niemu; tym,
którzy nie tylko nie zasáugują na Jego przychylnoĞü, lecz
zasáugują na coĞ zupeánie przeciwnego (Rz 5,1-11). Za nich Bóg
ofiarowaá swego Jednorodzonego Syna. To wáaĞnie im Bóg oferuje
darmowe zbawienie (J 3,16), adopcjĊ synów i córek (2 Kor 6,18)
i „wszelkie báogosáawieĔstwo duchowe na wyĪynach niebieskich
– w Chrystusie” (Ef 1,3). Tak wielka jest áaska BoĪa w stosunku
do Jego dzieci, Īe potrzeba bĊdzie caáych przyszáych wieków, aby
Bóg mógá „w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo
swej áaski okazaü przez dobroü wzglĊdem nas, w Chrystusie
Jezusie” (Ef 2,7).
Z drugiej strony, katolicka áaska uĞwiĊcająca jest czymĞ innym. Jest ona miáoĞcią BoĪą, która „rozlewana jest przez Ducha
ĝwiĊtego w sercach tych, którzy otrzymują usprawiedliwienie
i ta miáoĞü w nich pozostaje” [67]. àaska uĞwiĊcająca to:
[…] boska przypadáoĞü duszy; jak gdyby jaskrawe Ğwiatáo, które zmazuje wszelkie plamy
zaciemniające blask duszy, przydając jej coraz
wiĊkszą jasnoĞü i piĊkno.
The Roman Catechism [68]
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àaska uĞwiĊcająca przenosi katolików w „nadprzyrodzony stan
istnienia” [69] i czyni ich „uczestnikami Boskiej natury” (2 P 1,4).
Ta koncepcja áaski uĞwiĊcającej ma swoje Ĩródáo w Ğredniowiecznej teologii, która dokonaáa klasyfikacji áaski na áaskĊ
stworzoną i niestworzoną; áaskĊ BoĪą i Chrystusową; áaskĊ staáą
i tymczasową itd. Teologowie dokonywali dalszej klasyfikacji
áaski przez przypisanie jej cech zgodnie z jej funkcją w teologii katolickiej; wedáug nich istnieje: áaska uĞwiĊcająca, áaska
usprawiedliwienia, áaska habitualna, áaska aktualna, áaska sakramentalna, áaska wystarczająca, áaska skuteczna itd. Posáugując siĊ terminologią Arystotelesa, uczeni KoĞcioáa okreĞlili
áaskĊ uĞwiĊcającą jako przypadáoĞü duszy, a nie jej substancjĊ,
jako stworzony i rzeczywisty twór pozostający w substancji
duszy [70].
Oddalając siĊ od literalnego biblijnego jĊzyka i definicji, KoĞcióá nie do poznania wypaczyá biblijną koncepcjĊ áaski. PrzychylnoĞü miáującego Boga w stosunku do swych dzieci staáa siĊ
filozoficzną abstrakcją rozumianą tylko przez teologów i kler.
KoĞcióá nie tylko zaciemniá znaczenie áaski, lecz zmieniá
samą jej istotĊ. àaska staáa siĊ Ğrodkiem wymiany w koĞcielnym
systemie zasáug: „Pracuj, zarób na áaskĊ. Im wiĊcej masz áaski,
tym ciĊĪej pracuj. Im ciĊĪej pracujesz, tym wiĊcej áaski zarabiasz”. KoĞcióá potĊpia kaĪdego, kto naucza odmiennie:
JeĞliby ktoĞ twierdziá, Īe dobre czyny usprawiedliwionego czáowieka w tym znaczeniu są
darami Boga, iĪ nie są takĪe dobrymi zasáugami usprawiedliwionego, albo Īe sam usprawiedliwiony dobrymi czynami, które speánia
z pomocą áaski Boga i przez zasáugĊ Jezusa
Chrystusa (którego jest Īywym czáonkiem), nie
zasáuguje prawdziwie na wzrost áaski, na Īycie
wieczne i na samo osiągniĊcie tego Īycia (jeĞli
jednak umrze w áasce), a takĪe nie zasáuguje na
powiĊkszenie chwaáy – niech bĊdzie wyáączony
ze spoáecznoĞci wiernych.
Sobór Trydencki [71]
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Przez caáy czas KoĞcióá katolicki utrzymywaá, Īe wysáuĪona áaska jest darem Boga, gdyĪ uczynki, które wysáuĪyáy áaskĊ
– jak wyjaĞnia KoĞcióá – same są owocami poprzedniej áaski.
Tym niemniej faktem jest, Īe katolicy, aby zasáuĪyü sobie na
áaskĊ, muszą pracowaü – zachodzi wiĊc sprzecznoĞü pojĊciowa.
W przeciwieĔstwie do biblijnej áaski, ta, o której mówi KoĞcióá,
nie jest darmowa; a jeĞli nie jest darmowa, to nie jest áaską. Na
áaskĊ nie moĪna sobie zasáuĪyü przez speánianie dobrych uczynków, „bo inaczej áaska nie byáaby juĪ áaską” (Rz 11,6).
KoĞcióá jeszcze bardziej wypaczyá pojĊcie áaski nauczając,
Īe Chrystus ustanowiá siedem sakramentów jako podstawowy
Ğrodek udzielania áaski. àaska jest udzielana przez uczestnictwo
w sakramentach, przez wykonywanie obrzĊdów, „mocą sakramentalnego obrzĊdu” [72] [1127-1128].
Biblijna áaska nie moĪe byü rozdawana jak produkt wyprodukowany przez maszynĊ. Bóg Ojciec, usunąwszy barierĊ grzechu i zapáaciwszy za to straszliwą cenĊ, nie umieĞciáby teraz sakramentów jako bariery oddzielającej siebie i swoje dzieci. Bóg
chce, aby Jego dzieci polegaáy na Nim, a nie na sakramentach.
Proponuje On relacjĊ zamiast obrzĊdu.
W kwestii zbawienia katolicka teologia uzaleĪnia ludzi od sakramentów i w ten sposób czyni ich zaleĪnymi od KoĞcioáa [1129]:
[…] ten pielgrzymujący KoĞcióá jest konieczny
do zbawienia. Chrystus bowiem jest jedynym
PoĞrednikiem i drogą zbawienia. On w swoim Ciele, którym jest KoĞcióá, staje siĊ dla nas
obecny. On to zaĞ, wyraĨnie podkreĞlając koniecznoĞü wiary i chrztu (por. Mk 16,16; J 3,5),
równoczeĞnie potwierdziá niezbĊdnoĞü KoĞcioáa, do którego ludzie wkraczają przez chrzest
jak przez bramĊ. Dlatego nie mogliby zostaü
zbawieni tacy ludzie, którzy dobrze wiedząc,
Īe KoĞcióá katolicki zostaá zaáoĪony przez
Boga za poĞrednictwem Jezusa Chrystusa jako
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konieczny, jednak nie chcieliby ani do niego
wejĞü, ani w nim wytrwaü.
Sobór WatykaĔski II [73]

Wiara, Īe sakramenty, a w konsekwencji sam KoĞcióá katolicki, są konieczne do zbawienia, nie ma Īadnego biblijnego uzasadnienia [168-169, 824, 845-846, 1227]. Pismo ĝwiĊte nic nie mówi o tym,
Īe siedem sakramentów stanowi gáówne kanaáy áaski BoĪej. Nie
mówi teĪ nic o takiej instytucji jak KoĞcióá katolicki, która miaáaby byü administratorem sakramentów.
Biblia naucza, Īe áaska BoĪa jest oferowana za darmo i bezpoĞrednio wszystkim, którzy zaufają Chrystusowi:
Dostąpiwszy wiĊc usprawiedliwienia dziĊki
wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana
naszego, Jezusa Chrystusa; dziĊki Niemu uzyskaliĞmy na podstawie wiary dostĊp do tej áaski,
w której trwamy i chlubimy siĊ nadzieją chwaáy
BoĪej.
List do Rzymian 5,1-2

Adoptowane dzieci BoĪe „trwają” w Jego áasce. Są one
staáymi obiektami Jego nieograniczonej miáoĞci i hojnoĞci
w Chrystusie: „Z Jego peánoĞci wszyscy otrzymaliĞmy – áaskĊ
po áasce” (J 1,16).

Biblijne usprawiedliwienie
w Chrystusie jest zupe³ne
Biblijne usprawiedliwienie jest doskonaáe i zupeáne. Jest
ono aktem Boga: „Bóg, który usprawiedliwia” (Rz 8,33). Bóg
przebacza grzesznikowi i przypisuje mu sprawiedliwoĞü BoĪą
(Rz 3,21-22; Rz 4,3-8). Odtąd Bóg widzi taką osobĊ „w Chrystusie” i jest ona „ĞwiĊta i nieskalana przed Jego obliczem”
(Ef 1,3-4). Z tego powodu Pismo ĝwiĊte okreĞla wszystkich
wierzących jako „tych, którzy zostali uĞwiĊceni w Jezusie Chrystusie i powoáani do ĞwiĊtoĞci” (1 Kor 1,2).
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Katolickie usprawiedliwienie jest niedoskonaáe i niekompletne. Zaczyna siĊ ono napeánieniem áaską przez sakrament
chrztu, a nastĊpnie wzrasta przez przyjmowanie innych sakramentów. KoĞcióá naucza katolików, Īe oni sami mogą spowodowaü wzrost áaski usprawiedliwienia w swoich duszach przez
swoje uczynki [2010]:
[…] uzbrajając siĊ w broĔ sprawiedliwoĞci dla
uĞwiĊcenia (por. Rz 6,13) przez zachowanie
przykazaĔ BoĪych i koĞcielnych. Wzrastają
oni w samej sprawiedliwoĞci otrzymanej dziĊki áasce Chrystusa, przy wspóádziaáaniu wiary
z dobrymi uczynkami (por. Jk 2,22) i są coraz
bardziej usprawiedliwiani.
Sobór Trydencki [74]

W konsekwencji, w katolicyzmie dobre uczynki są nie tylko
rezultatem usprawiedliwienia, ale Ĩródáem jego wzrostu. KoĞcióá podkreĞla tĊ prawdĊ w sposób dobitny:
JeĞliby ktoĞ twierdziá, Īe otrzymana sprawiedliwoĞü nie zostaje zachowana i nie wzrasta wobec
Boga przez dobre czyny, lecz Īe czyny są tylko
owocem i znakiem otrzymanego usprawiedliwienia, a nie przyczyną takĪe jego wzrostu – niech
bĊdzie wyáączony ze spoáecznoĞci wiernych.
Sobór Trydencki [75]

Przeciwnie, biblijne usprawiedliwienie nie moĪe wzrastaü.
Dlaczego? PoniewaĪ biblijne usprawiedliwienie jest przypisaniem grzesznikowi doskonaáej sprawiedliwoĞci BoĪej (Rz 3,22;
2 Kor 5,21). Paweá powiedziaá Kolosanom: „I macie peániĊ
w Nim” 19 (Kol 2,10).
Z tego powodu chrzeĞcijanin, który zaufaá Chrystusowi
w kwestii wáasnej sprawiedliwoĞci, nawet nie próbuje w wiĊkszym
stopniu siĊ usprawiedliwiü. Chrystus umará, aby go zbawiü
(Rz 5,8). Bóg go usprawiedliwiá (Rz 8,33). Jego stanowisko
19. Tekst tego fragmentu Pisma ĝwiĊtego zostaá zaczerpniĊty z Biblii Warszawskiej (przyp. red.).
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w Chrystusie jest doskonaáe (Ef 1,3-14). Jego przyszáoĞü jest
pewna: „Tym bardziej wiĊc bĊdziemy przez Niego zachowani od
karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliĞmy usprawiedliwieni” (Rz 5,9).
W teologii katolickiej nie ma czegoĞ takiego jak deklaracja,
Īe Bóg usprawiedliwia w sposób ostateczny i doskonaáy oraz
Īe zbawia na wieki. Odwrotnie, zbawienie jest drogą, biegiem,
podróĪą. Jest ono procesem uĞwiĊcenia, w wyniku dziaáania
którego áaska usprawiedliwienia jest zachowywana i wzrasta.
Aby osiągnąü wáasne zbawienie, katolicy muszą pracowaü z niepokojem. KoĞcióá mówi, Īe taka nauka páynie z Listu do Filipian 2,12-13 [1949]:
A zatem, umiáowani moi, skoro zawsze byliĞcie
posáuszni, zabiegajcie o wáasne zbawienie z bojaĨnią i drĪeniem nie tylko w mojej obecnoĞci,
lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia,
i dziaáania zgodnie z Jego wolą.
List do Filipian 2,12-13

Pomimo katolickich twierdzeĔ, kontekst tego fragmentu Pisma ĝwiĊtego wskazuje jasno, Īe Paweá nie naucza tutaj, iĪ chrzeĞcijanie muszą pracowaü na swoje wieczne zbawienie. Filipianie
mieli problemy we wzajemnych stosunkach. Paweá napomniaá
ich, aby mieli „te same dąĪenia”, aby mieli „wspólnego ducha,
pragnąc tylko jednego” (Flp 2,2). Powiedziaá im, aby nie czynili nic „dla niewáaĞciwego wspóázawodnictwa ani dla próĪnej
chwaáy” (Flp 2,3). ZachĊciá ich, aby „w pokorze oceniali jedni
drugich za wyĪej stojących od siebie” (Flp 2,3), a nie troszczyli
siĊ jedynie o „swoje wáasne sprawy, ale teĪ i drugich” (Flp 2,4).
Paweá wskazaá Filipianom na Pana Jezusa jako na doskonaáy przykáad ilustrujący, czego Paweá nauczaá: „To dąĪenie niech
was oĪywia; ono teĪ byáo w Chrystusie Jezusie” (Flp 2,5). Paweá koĔczy ten fragment swojego listu w nastĊpujący sposób:
„A zatem, umiáowani moi, […] zabiegajcie o wáasne zbawienie
z bojaĨnią i drĪeniem” (Flp 2,12).
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W tym fragmencie listu Paweá napominaá chrzeĞcijan w Filippi, aby robili rzeczy bĊdące konsekwencjami ich zbawienia.
Chrystus uwolniá ich od grzechu i daá im Īycie wieczne. Teraz,
bĊdąc synami i córkami Boga, mieli postĊpowaü w sposób godny swego powoáania.
Mówiąc precyzyjniej, Filipianie potrzebowali sprawowaü
swoje zbawienie, aby uwolniü siĊ od káótni w koĞciele. Paweá
pouczyá ich: „CzyĔcie wszystko bez szemraĔ i powątpiewaĔ”
(Flp 2,14). Paweá napomniaá nawet po imieniu dwie kobiety,
EwodiĊ i SyntychĊ, aby przestaáy siĊ káóciü (Flp 4,2).
Paweá nie mówiá Filipianom, w jaki sposób mogą uratowaü siĊ
od pójĞcia do piekáa, wypracowaü sobie drogĊ do nieba, czy zapracowaü sobie na Īycie wieczne. Jego Listy do Rzymian i Galatów
wyjaĞniają bardzo jasno, Īe to dzieáo samego Chrystusa daje zbawienie, a Īycie wieczne jest darem. W swym LiĞcie do Filipian Paweá zajmowaá siĊ procesem codziennego uĞwiĊcania wierzących.
Napominaá Filipian, aby poddali swoje Īycie Bogu, tak aby mogli
upodobniü siĊ do obrazu Chrystusa (Flp 2,5-11; Rz 8,29).
Paweá mówiá o jednej z trzech form chrzeĞcijaĔskiego uĞwiĊcenia, o których jest mowa w PiĞmie ĝwiĊtym. Pismo ĝwiĊte naucza, Īe od momentu, w którym dana osoba uwierzy Chrystusowi
i zostaje usprawiedliwiona, posiada stanowisko osoby uĞwiĊconej
przed Bogiem; w Jego oczach jest „ĞwiĊta i nieskalana” (Ef 1,4).
ChrzeĞcijanin jest praktycznie lub eksperymentalnie uĞwiĊcany, gdy uczy siĊ unikaü záa i chodziü w Duchu (1 Tes 4,1-8;
Ga 5,16-26). KaĪdy chrzeĞcijanin zostanie ostatecznie uĞwiĊcony przy powtórnym przyjĞciu Chrystusa (1 J 3,1-3). W drugim
rozdziale Listu do Filipian Paweá zajmuje siĊ praktycznym lub
eksperymentalnym uĞwiĊcaniem chrzeĞcijanina.
Nie wolno myliü uĞwiĊcenia z usprawiedliwieniem. Usprawiedliwienie jest deklaracją Boga, w wyniku której dana osoba
dostĊpuje przebaczenia i zostaje jej przypisana sprawiedliwoĞü
BoĪa. Jest to jednorazowe zdarzenie w Īyciu danego czáowieka,
w wyniku którego nawiązuje on wáaĞciwą relacjĊ z Bogiem
przez wiarĊ w Jezusa Chrystusa.
103

Zbawienie
Praktyczne uĞwiĊcenie jest procesem, w wyniku którego moralny charakter i osobiste postĊpowanie chrzeĞcijanina stają siĊ
coraz bardziej zgodne z jego prawnym stanowiskiem przed Bogiem. UĞwiĊcenie jest dzieáem Boga; jednak dzieáo to wymaga
wspóádziaáania ze strony chrzeĞcijanina (Rz 6,19).
BáĊdne odniesienie Listu do Filipian 2,12 do kwestii wiecznego zbawienia przez katolicyzm pokazuje, jak teologia KoĞcioáa myli usprawiedliwienie z uĞwiĊceniem. Katolicyzm traktuje
obie te koncepcje jako procesy wzajemnie zaleĪne. UĞwiĊcenie,
jak naucza KoĞcióá, zachowuje áaskĊ usprawiedliwienia i powoduje jej wzrost. Codzienne Īycie katolika determinuje jego stanowisko przed Bogiem, a ostatecznie determinuje jego wieczne
przeznaczenie.

Praca ca³ego ¿ycia
Dla katolika wieczne zbawienie obejmuje okres caáego Īycia,
w trakcie którego dokonuje on okreĞlonych czynów, pracuje i usiáuje coĞ osiągnąü. Katolik musi przestrzegaü przykazaĔ Boga
i KoĞcioáa. Musi przyjmowaü sakramenty i speániaü uczynki
miáosierdzia. Od robienia wszystkich tych rzeczy zaleĪy jego
wieczne zbawienie.
Za caáym tym dziaáaniem stoi teologia, która uwaĪa usprawiedliwienie za niekompletny i kruchy stan duszy. W konsekwencji
zawsze trzeba przyjmowaü wiĊcej sakramentów i wykonywaü
wiĊcej pracy. Katolik stale musi walczyü o zwiĊkszenie i utrzymanie w swojej duszy áaski uĞwiĊcającej w nadziei, Īe pewnego
dnia osiągnie Īycie wieczne.
Z drugiej strony, biblijne zbawienie charakteryzuje odpoczynek. Chrystus wykonaá juĪ dzieáo zbawienia na krzyĪu. Usprawiedliwienie jest doskonaáym darem Boga, który otrzymujemy
za darmo. ChrzeĞcijanin ufa, Īe jego wieczne zbawienie jest zabezpieczone (1 J 5,11-13), wiĊc odpoczywa w Chrystusie:
Kto bowiem wszedá do jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich.
List do Hebrajczyków 4,10
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Katolicyzm nie wie nic o odpoczywaniu w Chrystusie. Przeciwnie, najprawdziwszymi katolikami są ci, którzy pracują najciĊĪej. Gdy ĞwiĊta Bernadeta byáa na áoĪu Ğmierci, powiedziaáa
z Īalem o tych, którzy nie rozumieli potrzeby zapracowania na
pójĞcie do nieba: „JeĞli chodzi o mnie, to ich postawa nie bĊdzie
moim udziaáem. Postanówmy pójĞü do nieba. Pracujmy na to,
cierpmy za to. Nic innego nie ma znaczenia” [76].
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Rozdziaá 4

Powtórne
usprawiedliwienie
Józef, wiek: 19 lat
Wchodząc do ciemnego konfesjonaáu, Józef zamknąá za sobą
drzwiczki i uklĊknąá. Konfesjonaá byá w starym stylu i skáadaá
siĊ z trzech czĊĞci. Ojciec Sweeney, wikary lokalnej parafii, siedziaá juĪ w Ğrodkowej jego czĊĞci. W lewej czĊĞci jakaĞ starsza
kobieta szeptem wyznawaáa ksiĊdzu swoje grzechy. W prawej
czĊĞci Józef czekaá na swoją kolej i w milczeniu rozwaĪaá wydarzenia ostatniego tygodnia, mające gorzko-sáodki posmak.
Problemy Józefa zaczĊáy siĊ w ubiegáy weekend, w trakcie
dorocznej szkolnej wyprawy narciarskiej. Wróciá z gór w niedzielĊ póĨną nocą. ChociaĪ nie byá przygotowany do poniedziaákowych lekcji, wskoczyá do áóĪka zbyt zmĊczony imprezowaniem, by cokolwiek zrobiü w tym zakresie. NastĊpne dwa dni
przemknĊáy jak báyskawica w nadganianiu zalegáoĞci. W Ğrodku
tygodnia wszystko znów znajdowaáo siĊ pod kontrolą – wszystko, za wyjątkiem jednej rzeczy: sumienia, które go drĊczyáo.
JeĪdĪąc na nartach, Józef opuĞciá niedzielną MszĊ ĞwiĊtą.
Ale to nie byá problem. W koĔcu byá w podróĪy i nie wiedziaá,
w którym miejscu znajduje siĊ jakiĞ koĞcióá.
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Problemem byáa sobotnia noc. Problemem byáa Cyndy.
Józef spotkaá ją w sobotĊ na wyciągu narciarskim. Wspólnie
jeĨdzili na nartach przez caáy dzieĔ, a póĨniej postanowili spotkaü siĊ wieczorem na kolacji. Reszta potoczyáa siĊ sama.
Sobotnia noc byáa dla Józefa nowym doĞwiadczeniem.
– TrochĊ przesadziáem – pomyĞlaá Józef.
Na początku czuá siĊ z siebie dziwnie zadowolony, bardziej
wyrobiony, w kwiecie wieku. Jednak po kilku dniach namysáu
jego poczucie winy rzucaáo ciemny cieĔ na te wspomnienia. Musiaá coĞ z tym zrobiü.
– MoĪesz rozpocząü swoją spowiedĨ – powiedziaá ojciec
Sweeney.
Znajomy gáos ksiĊdza sprowadziá Józefa z powrotem na ziemiĊ, do konfesjonaáu. Ojciec Sweeney otworzyá okienko oddzielające dwie czĊĞci konfesjonaáu. MaleĔkie dziurki w póáprzeĨroczystym plastikowym okienku pozwalaáy sáyszeü siĊ, lecz
zatrzymywaáy wiĊkszoĞü Ğwiatáa. Józef widziaá profil twarzy
ksiĊdza rysujący siĊ w okienku, gdy ten czekaá, aĪ Józef odpowie na jego sáowa.
Józef skáoniá gáowĊ i przeĪegnawszy siĊ, rozpocząá spowiedĨ.
– W imiĊ Ojca i Syna, i Ducha ĝwiĊtego. Amen. Pobáogosáaw
mnie ojcze, gdyĪ zgrzeszyáem. Od mojej ostatniej spowiedzi minĊáy dwa lata – powiedziaá Józef.
– To dáugi czas – zauwaĪyá ojciec Sweeney.
– To dobrze, Īe wróciáeĞ do sakramentu pojednania. ChcĊ,
byĞ czuá siĊ swobodnie i opowiedziaá mi o wszystkim, co ci leĪy
na sercu – powiedziaá ojciec Sweeney.
NastĊpnie, coraz bardziej uroczyĞcie, ojciec Sweeney rozpocząá recytowanie sáów ObrzĊdu pojednania 20: „Bóg, który
oĞwieca nasze serca, niech ci da prawdziwe poznanie swoich
grzechów i Jego miáosierdzia” [77].
20. PoniewaĪ ta ksiąĪka jest adresowana do polskiego Czytelnika, przyjĊto tutaj polski tekst liturgiczny. W innych krajach kapáan korzystaáby z lokalnego odpowiednika (przyp. red.).
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Potem, po przeczytaniu kilku wersetów z Pisma ĝwiĊtego,
ojciec Sweeney przerwaá na chwilĊ, po czym dodaá:
– Teraz moĪesz wyznaü swoje grzechy.
Józef rozpocząá w szybkim tempie:
– Ojcze, wybacz mi, gdyĪ zgrzeszyáem. WyznajĊ, Īe, Īe…
– Józef zawahaá siĊ i zatrzymaá.
BĊdąc jeszcze cháopcem, Józef zawsze miaá ze sobą listĊ
grzechów do wyrecytowania: Trzy razy nie okazaáem szacunku
swojej matce; osiem razy skáamaáem; dziesiĊü razy byáem nieuprzejmy w stosunku do swoich sióstr; dwa razy ukradáem drobne z portmonetki matki…
Lecz tym razem byáo inaczej. To pierwszy raz, gdy Józef musiaá wyznaü ciĊĪki grzech seksualny.
– WyznajĊ, Īe okoáo dziesiĊü razy opuĞciáem MszĊ ĞwiĊtą,
cztery razy skáamaáem; oszukiwaáem na egzaminie w szkole,
i… raz uprawiaáem seks z dziewczyną – Józef zakoĔczyá w szybkim tempie.
Po dáugiej przerwie ojciec Sweeney odpowiedziaá spokojnie:
– Opuszczenie Mszy ĞwiĊtej jest ciĊĪkim wystĊpkiem. Pozbawia ciĊ ono pomocy potrzebnej do unikania grzechu.
NastĊpnie starszy ksiądz cierpliwie objaĞniaá Józefowi, w jaki
sposób lekcewaĪenie sakramentów doprowadziáo go do moralnego upadku.
– Czy uĞwiadamiasz sobie, Īe rozpusta jest grzechem ciĊĪkim? – zapytaá ojciec Sweeney.
– Tak, zdajĊ sobie z tego sprawĊ – Józef odpowiedziaá
szczerze.
– Bardzo dobrze – ojcowskim gáosem stwierdziá ksiądz.
– Za pokutĊ odmów róĪaniec. PowinieneĞ byü bardziej gorliwy w przyjmowaniu sakramentów i unikaü sytuacji, które mogą
prowadziü ciĊ do grzechu. Teraz zrób ĩal za grzechy – dodaá
ksiądz.
Józef nie mógá w to uwierzyü.
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– To wszystko? – powiedziaá sam do siebie – Czy to wszystko,
co on zamierza mi powiedzieü?
Odetchnąwszy, Īe najgorsze juĪ za nim, Józef zacząá powtarzaü ĩal za grzechy:
– BoĪe mój, ĪaáujĊ, Īe Ciebie obraziáem swoimi grzechami.
Mocno postanawiam wiĊcej nie grzeszyü i unikaü okazji do grzechu. Przez zasáugi mĊki Jezusa Chrystusa zmiáuj siĊ nade mną.
Podnosząc jedną rĊkĊ, ojciec Sweeney zacząá modliü siĊ uroczystym gáosem:
– Bóg, Ojciec miáosierdzia, który pojednaá Ğwiat ze sobą przez
Ğmierü i zmartwychwstanie swojego Syna i zesáaá Ducha ĝwiĊtego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia
i pokoju przez posáugĊ KoĞcioáa. I ja odpuszczam tobie grzechy
w imiĊ Ojca i Syna, i Ducha ĝwiĊtego.
Sáysząc te sáowa, Józef dostrzegá, jak ramiĊ ojca Sweeneya
kreĞli w powietrzu znak krzyĪa.
– Amen – odpowiedziaá Józef.
Kapáan zakoĔczyá obrzĊd modlitwą:
– MĊka Jezusa Chrystusa, naszego Pana, wstawiennictwo
NajĞwiĊtszej Maryi Panny i wszystkich ĝwiĊtych, dobro, które
speánisz, i cierpienie, które zniesiesz, niech bĊdą zadoĞüuczynieniem za twoje grzechy, wyjednają ci wzrost áaski i nagrodĊ
Īycia wiecznego. IdĨ w pokoju.
Józef niezwáocznie opuĞciá konfesjonaá i skierowaá siĊ ku
przodowi koĞcioáa. Tam uklĊknąá przy balustradzie i zacząá czyniü pokutĊ.
DziesiĊü minut póĨniej skoĔczyá siĊ modliü. Sumienie Józefa
znów byáo spokojne. Ciemna chmura zaczĊáa podnosiü siĊ. OpuĞciá koĞcióá i skierowaá siĊ do domu.
Gdy szedá, w jego umyĞle powoli ksztaátowaáa siĊ nastĊpująca myĞl:
– Nie byáo wcale tak Ĩle. DziesiĊü minut pokuty. Mimo wszystko, byü moĪe ten grzech nie jest taki záy. Niemal byá tego wart!
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Lecz moĪe jednak nie byá tego wart, gdyĪ wedáug KoĞcioáa
katolickiego, w sobotnią noc Józef mógá straciü coĞ wiĊcej niĪ
swoje dziewictwo. Mógá zgubiü swoją duszĊ, gdyĪ jego grzech
byá grzechem Ğmiertelnym.

Grzech ōmiertelny i powszedni
[1849-1876]

KoĞcióá katolicki naucza, Īe istnieją dwa rodzaje grzechu
Pierwszym rodzajem jest grzech Ğmiertelny [1855, 1874]:
Popeániamy grzech Ğmiertelny wtedy, gdy áamiemy przykazanie BoĪe w sprawie duĪej wagi,
bĊdąc w peáni tego Ğwiadomymi i za nieprzymuszoną zgodą naszej woli. Sprawą duĪej wagi
jest np. niewiara, nienawiĞü bliĨniego, cudzoáóstwo, powaĪna kradzieĪ, morderstwo itp.

[1854].

Dogmatic Theology for the Laity [78]

Tak jak grzech pierworodny zniszczyá Īycie BoĪe w Adamie, tak grzech Ğmiertelny niszczy Īycie BoĪe w ochrzczonych
katolikach [1855]. To wáaĞnie z tego powodu KoĞcióá nazywa ten
rodzaj grzechu Ğmiertelnym. Grzech Ğmiertelny zabija duszĊ i jeĞli nie zostanie odpokutowany, skutkuje wiecznym potĊpieniem
[1033, 1861, 1874].
Drugim rodzajem grzechu, wedáug KoĞcioáa, jest grzech powszedni [1862, 1875]:
Popeániamy grzech powszedni (czyli taki, który
moĪe zostaü przebaczony bez spowiedzi) wtedy,
gdy áamiemy przykazanie BoĪe albo w báahej
sprawie, albo bez peánej ĞwiadomoĞci, albo bez
peánego przyzwolenia woli […]; przykáady: dobrowolna utrata uwagi w czasie modlitwy, drobna kradzieĪ, próĪnoĞü, „káamstwo w biaáych rĊkawiczkach”, brak miáoĞci i hojnoĞci w maáych
sprawach itp.
Dogmatic Theology for the Laity [79]
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KoĞcióá nazywa te grzechy powszednimi. Bóg przebaczy
grzesznikowi te mniejsze grzechy, jeĞli wyzna je Bogu w modlitwie i bĊdzie szczerze pokutowaá. Grzechy powszednie osáabiają
duchową ĪywotnoĞü i czynią daną osobĊ podatniejszą na popeánienie wiĊkszych grzechów. Lecz w przeciwieĔstwie do grzechów Ğmiertelnych, grzechy powszednie nie zabijają Īycia duszy
ani nie naraĪają grzesznika na wieczne potĊpienie [1855].
Teologowie katoliccy porównują sposób, w jaki grzechy
Ğmiertelne i powszednie oddziaáują na duszĊ czáowieka, do
sposobów, w jakie choroby atakują ciaáo. WiĊkszoĞü chorób
jest niegroĨnych. System odpornoĞciowy organizmu zwalcza
je i w koĔcu zdrowie powraca. Grzech powszedni jest jak niegroĨna choroba duszy. Stanowi przeszkodĊ dla Īycia duchowego
i obniĪa odpornoĞü czáowieka na pokusĊ, lecz ĪywotnoĞü duszy
zostaje utrzymana [1863].
Grzech Ğmiertelny jest dla duszy Ğmiertelnym ciosem.
UĞmierca ją tak samo skutecznie, jak nieuleczalna choroba
uĞmierca ciaáo. Gdy katolik, który przez chrzest otrzymaá áaskĊ
uĞwiĊcającą, popeánia grzech Ğmiertelny, traci tĊ áaskĊ [1861] [80].
ChociaĪ ta osoba zostaáa usprawiedliwiona przez chrzest, to
z powodu popeánienia grzechu Ğmiertelnego traci áaskĊ usprawiedliwienia albo, jak moĪna by powiedzieü, staje siĊ osobą,
która doznaáa utraty usprawiedliwienia [81]. Staje siĊ dzieckiem
gniewu przeznaczonym na wieczne potĊpienie [1033, 1861, 1874]. KoĞcióá naucza, Īe tak jak martwe ciaáo nie jest zdolne przywróciü
samo siebie do Īycia, tak dusza uĞmiercona przez grzech Ğmiertelny nie moĪe sama siebie oĪywiü. Grzesznik musi zwróciü siĊ
do KoĞcioáa i skorzystaü z sakramentu pokuty [1446, 1856] [82].

Sakrament pokuty
[976-987, 1422-1498]

KoĞcióá katolicki naucza, Īe sakrament pokuty odbudowuje wáaĞciwą relacjĊ miĊdzy Bogiem i zbáąkanym katolikiem.
W konsekwencji, KoĞcióá nazywa sakrament pokuty takĪe sakramentem pojednania [1424].
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Sakrament pokuty ma kilka podobieĔstw do sakramentu
chrztu [980]. Tak jak chrzest jest Ĩródáem áaski uĞwiĊcającej dla
duszy, która jest martwa wskutek grzechu Adama, tak sakrament pokuty przywraca áaskĊ uĞwiĊcającą duszy, która jest martwa wskutek popeánienia grzechu Ğmiertelnego [987, 1446]. Chrzest
usprawiedliwia, podczas gdy pokuta, moĪna powiedzieü, powtórnie usprawiedliwia. DziĊki niej „ci zaĞ, którzy po otrzymaniu áaski usprawiedliwienia przez grzech od niej odpadli, znowu
bĊdą mogli byü usprawiedliwieni” [83].
Tak jak chrzest jest konieczny dla zbawienia niemowlĊcia,
które narodziáo siĊ z grzechem pierworodnym, tak pokuta jest
konieczna dla zbawienia ochrzczonego katolika, który popeániá grzech Ğmiertelny. Jednak w przeciwieĔstwie do przyjĊcia
chrztu, które jest wzglĊdnie proste, przyjĊcie sakramentu pokuty posiada kilka wymagaĔ [1448, 1491].

Wyznanie grzechów
[1455-1458, 1493]

Katolicy czĊsto mówią o sakramencie pokuty jako o sakramencie wyznania grzechów lub po prostu o wyznaniu grzechów,
gdyĪ w czasie tego obrzĊdu wyznają swoje grzechy kapáanowi [1424]. KoĞcióá wymaga od grzesznika, aby „po dokáadnym
zbadaniu siebie i wejrzeniu we wszystkie zakamarki i kryjówki
sumienia wyznaá te grzechy” [84]. KoĞcióá zachĊca takĪe do sakramentalnego wyznania grzechów powszednich, lecz nie Īąda
tego [1493].

Skrucha grzesznika
[1430-1433, 1450-1454, 1490-1492]

Zanim kapáan udzieli przebaczenia katolikowi bĊdącemu
winnym popeánienia grzechu Ğmiertelnego, musi on okazaü
smutek z powodu swoich grzechów i postanowiü unikaü tych
grzechów w przyszáoĞci. Katolicy wyraĪają to przez modlitwĊ
zwaną ĩalem za grzechy.
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Os¹d kap³ana
[1441-1445, 1461-1467, 1485]

Katolicyzm naucza, Īe chociaĪ jedynie Bóg moĪe przebaczaü
grzechy, to jednak wolą Boga jest, by czyniü to za poĞrednictwem KoĞcioáa [1441-1445]. W konsekwencji, udzielając sakramentu
pokuty, kapáan jest odpowiedzialny za to, by osądziü grzesznika. Kapáan moĪe najpierw zadaü kilka pytaĔ, aby ustaliü okolicznoĞci popeánienia grzechu i oceniü stopieĔ winy. NastĊpnie
decyduje on, czy grzesznik prawdziwie Īaáuje swego grzechu
i czy postanawia go nie powtórzyü. Na podstawie tej informacji
kapáan decyduje, czy przebaczyü grzesznikowi, czy nie [85].

Rozgrzeszenie udzielane przez kap³ana
[1441-1445, 1449, 1461-1467, 1495]

JeĞli kapáan decyduje siĊ przebaczyü grzesznikowi, a zwykle tak czyni, to dokonuje on aktu rozgrzeszenia. Rozgrzeszyü
oznacza uczyniü kogoĞ wolnym, uwolniü od konsekwencji winy.
KoĞcióá naucza, Īe „forma sakramentu pokuty, w której szczególnie zawiera siĊ jej siáa, jest w tych sáowach kapáana: Ja ciebie
rozgrzeszam” 21 [86]. Rozgrzeszenie uwalnia osobĊ winną popeánienia grzechu Ğmiertelnego od wiecznego potĊpienia. Faktycznie KoĞcióá twierdzi, Īe „nie ma takiej winy, nawet najciĊĪszej,
której nie mógáby odpuĞciü KoĞcióá ĞwiĊty” (982). To rozgrzeszenie nie jest po prostu deklaracją, Īe Bóg przebaczyá grzesznikowi, ale prawnym aktem samego kapáana [87].

Pokuta grzesznika
[1434-1439, 1459-1460, 1494]

Ostatnim wymaganiem, które musi speániü grzesznik, zanim
jego grzech moĪe byü w peáni przebaczony, jest zadoĞüuczynienie za ten grzech Bogu.
Grzesznik uwolniony z grzechu musi jeszcze odzyskaü peáne zdrowie duchowe. Powinien zatem
21. Wspóáczesna formuáa uĪywana w Polsce brzmi: I ja odpuszczam tobie grzechy w imiĊ Ojca,
i Syna, i Ducha ĝwiĊtego. ħródáo: Cichy S. (opracowaá), Odnowione obrzĊdy sakramentu pokuty, KsiĊgarnia Ğw. Jacka, Katowice 1983, s.33 (przyp. red.).
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zrobiü coĞ wiĊcej, by naprawiü swoje winy: powinien „zadoĞüuczyniü” w odpowiedni sposób
lub „odpokutowaü” za swoje grzechy. To zadoĞüuczynienie jest nazywane takĪe „pokutą”.
Katechizm KoĞcioáa Katolickiego (1459)
EUCHARYSTIA
i inne sakramenty
USPRAWIEDLIWIENIE
WZRASTAJĄCE
przez przyjmowanie
àASKI
SAKRAMENTALNEJ
i zdobywanie
àASKI
WYSàUĩONEJ

TAK
Wspóápracuje
z áaską?

WIARA

NIE
DOBRE
UCZYNKI

zgromadzone
ZASàUGI

Koniec
Īycia?

TAK

NIE
AKTY
POKUTY

GRZECH

PowaĪny,
Ğwiadomy
i rozmyĞlny?

NIE

GRZECH
POWSZEDNI

zgromadzona
KARA DOCZESNA

TAK
GRZECH ĝMIERTELNY

UTRATA
USPRAWIEDLIWIENIA
przez popeánienie
grzechu Ğmiertelnego
skutkująca
wiecznym potĊpieniem
i utratą áaski uĞwiĊcającej

POWTÓRNE
USPRAWIEDLIWIENIE
przez
SAKRAMENT POKUTY
skutkujące odpuszczeniem
grzechu Ğmiertelnego
i przywróceniem áaski
uĞwiĊcającej

DUCHOWO ĩYWA
STAN DUSZY
DUCHOWO MARTWA

TAK
Pokutuje NIE
z grzechu?

Koniec
Īycia?

TAK

NIE

Rysunek 4. Powtórne usprawiedliwienie

Aby pomóc danej osobie naprawiü skutki swojego grzechu,
kapáan nakáada na nią akt pokuty. Pokuta jest wybierana „wedáug
natury grzechów i moĪliwoĞci penitentów” [88]. MoĪe ona przyjąü
formĊ postu, uczynku miáosierdzia dla biednych, dobrowolnego
samowyrzeczenia, sáuĪby bliĨniemu lub jakąĞ formĊ duchowego
üwiczenia [1460]. Pokuta polega zwykle na odmówieniu pewnej
liczby modlitw, takich jak Ojcze nasz i ZdrowaĞ Maryjo. (Akt
pokuty – kara, która czyni zadoĞü grzechowi, nie powinna byü
mylona z sakramentem pokuty, który jest obrzĊdem sakramentalnego pojednania).
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KoĞcióá katolicki zaleca wszystkim katolikom regularne wyznawanie grzechów przez uczestnictwo w sakramencie pokuty
[1458]. Te osoby, które nie są winne popeánienia grzechów Ğmiertelnych, powinny wyznaü swoje „grzechy powszednie i wspomnieü o niektórych grzechach wyznanych w trakcie ostatniej
spowiedzi” [89] [1493]. W ten sposób katolik moĪe odnieĞü korzyĞü
z áaski aktualnej, otrzymywanej przez ten sakrament i w ten
sposób uniknąü grzechów w przyszáoĞci [1496]. Prawo koĞcielne
wymaga, aby katolicy wyznawali grzechy Ğmiertelne przynajmniej raz w roku [2042] [90]. „Ten, kto ma ĞwiadomoĞü, Īe popeániá
grzech Ğmiertelny, nie powinien przyjmowaü Komunii ĞwiĊtej,
nawet jeĞli przeĪywa wielką skruchĊ, bez uzyskania wczeĞniej
rozgrzeszenia sakramentalnego” (1457).

Biblijna odpowiedū
Od czasów Soboru WatykaĔskiego II zarówno kler katolicki, jak i laikat dokonują ponownej oceny sakramentu pojednania. Pytania dotyczące tego, w jaki sposób sakrament ten ma
byü udzielany (indywidualnie czy grupowo), jak czĊsto powinien byü praktykowany, a nawet czy sakrament ten jest w ogóle potrzebny, spowodowaáy, Īe rekordowo maáa liczba ludzi go
praktykuje.
Tym niemniej, oficjalna nauka KoĞcioáa w tym wzglĊdzie pozostaje niezmienna. „Indywidualna i integralna spowiedĨ oraz
rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierny, Ğwiadomy grzechu ciĊĪkiego, dostĊpuje pojednania
z Bogiem i KoĞcioáem” [91].
Pismo ĝwiĊte nie zawiera Īadnego takiego nakazu. Przeciwnie, Biblia naucza, Īe:
Ƈ Grzechy mają byü wyznawane Bogu, a nie kapáanowi.
Ƈ ZadoĞüuczynienie za grzech jest wynikiem przelania krwi
Chrystusa, a nie wynikiem pokuty.
Ƈ KaĪdy grzech jest Ğmiertelny; Īaden grzech nie jest
powszedni.
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Biblijne wyznanie grzechów
bezpoōrednio Bogu
Gdy król Dawid pokutowaá z cudzoáóstwa, to wyznaá swój
grzech bezpoĞrednio Bogu. Nie uczestniczyá w tym Īaden kapáan. Nie byáo Īadnego obrzĊdu. Nie byáo Īadnego sakramentu.
Byá jedynie záamany czáowiek, który uznawaá swój grzech przed
swoim Stwórcą. PóĨniej Dawid opisaá to przeĪycie w psalmie
adresowanym do Boga:
Grzech mój wyznaáem Tobie i nie ukryáem mej
winy. Rzekáem: WyznajĊ nieprawoĞü moją wobec Pana, a TyĞ darowaá záo mego grzechu.
KsiĊga Psalmów 32,5

Wyznanie grzechów bezpoĞrednio Bogu byáo równieĪ doĞwiadczeniem Nehemiasza (Ne 1,4-11), Daniela (Dn 9,3-19) i Ezdrasza (Ezd 9,5-10). Ezdrasz, choü sam byá kapáanem z pokolenia
Lewiego, tak nauczaá lud BoĪy: „A teraz wyznajcie wykroczenie
swoje wobec Pana, Boga ojców waszych” (Ezd 10,11).
RównieĪ nowotestamentowi chrzeĞcijanie mogą przyjĞü ze
swymi grzechami bezpoĞrednio do Boga [92]. Nie przychodzą oni
do SĊdziego, lecz przychodzą do swego Ojca, z Jezusem u swego
boku: „JeĞliby nawet ktoĞ zgrzeszyá, mamy Rzecznika u Ojca
– Jezusa Chrystusa sprawiedliwego” (1 J 2,1). Przychodzą oni
z ufnoĞcią, Īe Bóg ich wysáucha: „PrzybliĪmy siĊ wiĊc z ufnoĞcią do tronu áaski, abyĞmy doznali miáosierdzia i znaleĨli áaskĊ
pomocy w stosownej chwili” (Hbr 4,16). Przychodzą oni z obietnicą, Īe Bóg im przebaczy: „JeĪeli wyznajemy nasze grzechy,
Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuĞci je nam i oczyĞci nas
z wszelkiej nieprawoĞci” (1 J 1,9).
KoĞcióá katolicki naucza natomiast, Īe katolicy muszą wyznawaü wszystkie swoje grzechy ciĊĪkie kapáanowi w sakramencie
pokuty. KoĞcióá mówi, Īe obowiązek ten wynika z prawnej wáadzy kapáaĔstwa. KoĞcióá twierdzi, Īe Chrystus daá tĊ moc kapáanom, gdy ukazaá siĊ apostoáom, tchnąá na nich i powiedziaá:
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WeĨmijcie Ducha ĝwiĊtego! Którym odpuĞcicie
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
Ewangelia wedáug Jana 20,22-23

KoĞcióá naucza, Īe wypowiadając te sáowa, Pan daá kapáanom
wáadzĊ osądzania i przebaczania chrzeĞcijanom, którzy popadli
w grzech [976, 1461, 1485]. KoĞcióá twierdzi, Īe sakrament pokuty jest
wáaĞciwym zastosowaniem tej wáadzy.
Jednak w Ewangelii wedáug Jana 20,22-23 Pan nie mówiá
do grupy ordynowanych biskupów lub ksiĊĪy. Jego sáuchaczami byáa grupa záoĪona z dziesiĊciu apostoáów i kilku innych
uczniów. Dlatego nie ma Īadnego powodu, by ograniczaü zastosowanie tego fragmentu Pisma ĝwiĊtego do ordynowanego
kleru. Dodatkowo, w caáym Nowym Testamencie nie ma Īadnego biblijnego przykáadu sakramentalnej spowiedzi dokonywanej
wobec kapáana!
Co wiĊcej, relacja àukasza dotycząca tego samego zdarzenia
ukazuje, Īe Jezus nie ustanawiaá koĞcielnego sakramentu, lecz
mówiá o odpowiedzialnoĞci swoich uczniów, aby zwiastowaü
ewangeliĊ zgubionym ludziom:
I rzeká do nich: Tak jest napisane: Mesjasz bĊdzie cierpiaá i trzeciego dnia zmartwychwstanie;
w imiĊ Jego gáoszone bĊdzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy
od Jeruzalem. Wy jesteĞcie Ğwiadkami tego.
Ewangelia wedáug àukasza 24,46-48

Uczniowie mieli iĞü i zwiastowaü przebaczenie grzechów
przez Jezusa Chrystusa. Mieli staü siĊ Ğwiadkami Pana, a nie
spowiednikami chrzeĞcijan.
Widzimy, Īe to wáaĞnie czynili uczniowie w Dziejach Apostolskich. Na przykáad, Piotr zwiastowaá Chrystusa Korneliuszowi, mówiąc: „kaĪdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imiĊ
otrzymuje odpuszczenie grzechów” (Dz 10,43). Gdy Duch ĝwiĊty zstąpiá na Korneliusza i jego dom, Piotr uĞwiadomiá sobie, Īe
jego sáuchacze uwierzyli. NastĊpnie ogáosiá, Īe Bóg przebaczyá
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im i zaakceptowaá ich: „KtóĪ moĪe odmówiü chrztu tym, którzy
otrzymali Ducha ĝwiĊtego tak samo jak my? I rozkazaá ochrzciü
ich w imiĊ Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby pozostaá
u nich jeszcze kilka dni” (Dz 10,47-48).
Byáy równieĪ okazje, gdy uczniowie odkrywali, Īe konieczną rzeczą jest ogáaszanie, iĪ grzechy niektórych ludzi zostaáy
zatrzymane. Szymon czarnoksiĊĪnik byá jedną z takich osób.
Usáyszaá ewangeliĊ, powiedziaá, Īe uwierzyá, a nastĊpnie zostaá
ochrzczony. Wkrótce potem Szymon ujawniá swą prawdziwą
motywacjĊ: myĞlaá, Īe moĪe otrzymaü od apostoáów magiczną
moc. Piotr powiedziaá Szymonowi, Īe ciągle jest w swoich grzechach (Dz 8,21-22).
Jest jeszcze jeden argument wspierający interpretacjĊ Ewangelii wedáug Jana 20,22-23 mówiącą, Īe uczniowie mieli zwiastowaü
BoĪe przebaczenie grzechów w charakterze Ğwiadków: Z gramatycznego punktu widzenia Ewangelia wedáug Jana 20,23 uĪywa
szczególnego czasu. Pan nie powiedziaá: „Którym odpuĞcicie
grzechy, bĊdą im odpuszczone”. Nie powiedziaá teĪ: „Którym odpuĞcicie grzechy, są im odpuszczone”. Faktycznie On powiedziaá:
„Którym odpuĞcicie grzechy, zostaáy i są im odpuszczone” 22.
W greckim tekĞcie oryginalnym Jezus uĪywa czasu teraĨniejszego dokonanego. „Czas teraĨniejszy dokonany wskazuje na
proces, lecz postrzega ten proces jako dziaáanie, które osiągnĊáo
swój punkt kulminacyjny i znajduje siĊ w stanie koĔcowym” [93].
Oznacza to, Īe uczniowie mieli wáadzĊ ogáaszaü przebaczenie
grzechów tym, którym Bóg juĪ wczeĞniej przebaczyá.
JeĞli chodzi o katolicką interpretacjĊ, to moglibyĞmy zapytaü,
jak to moĪliwe, aby kapáan oceniaá anonimową osobĊ, której nawet nie moĪe wyraĨnie dostrzec, na podstawie kilkuminutowej
rozmowy. W jaki sposób jeden czáowiek moĪe wejrzeü do serca drugiego czáowieka i zmierzyü powagĊ jego grzechu, stopieĔ
jego winy i gáĊbiĊ jego skruchy, a nastĊpnie wskazaü mu BoĪe
zadoĞüuczynienie za ten grzech? „KtóĪ moĪe odpuszczaü grzechy, prócz jednego Boga?” (Mk 2,7).
22. PodkreĞlenia w tekĞcie dodane przez Autora ksiąĪki (przyp. red.).
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Biblijne zadoōæuczynienie za grzech
jedynie we krwi Chrystusa
Wedáug katolicyzmu grzech ma podwójny skutek: karĊ wieczną i karĊ doczesną [1472]. Grzech Ğmiertelny Ğciąga na daną osobĊ
karĊ wieczną, wygnanie sprzed oblicza Boga po to, aby cierpieü
w piekle na zawsze. KaĪdy grzech, czy to grzech Ğmiertelny, czy
grzech powszedni, Ğciąga na daną osobĊ karĊ doczesną, czyli
taką, która trwa przez ograniczony okres czasu.
Wedáug KoĞcioáa, kara doczesna nie jest po prostu naturalną
konsekwencją grzesznego i gáupiego sposobu Īycia, o którym
jest mowa w KsiĊdze Przysáów. Nie jest teĪ jedynie karceniem
miáującego Ojca, mającym na celu korektĊ postĊpowania, które
jest opisane w LiĞcie do Hebrajczyków 12,4-11. KoĞcióá mówi, Īe
doczesna kara wynika raczej z natury samego grzechu [1472]. Jest
to kara, która musi zostaü zapáacona nawet wtedy, gdy grzech
zostaá przebaczony [1473].
Katolicy wierzą, Īe w tym Īyciu mogą uniknąü kary doczesnej przez akty pokuty, a w przyszáym Īyciu (jak zobaczymy
to w nastĊpnym rozdziale) przez cierpienie w miejscu zwanym
czyĞücem [1030-1032, 1472].
Akty pokuty obejmują odmawianie szczególnych modlitw,
posty, dobrowolne wyrzeczenia, dawanie jaámuĪny biednym
oraz akceptacjĊ doĞwiadczeĔ i rozczarowaĔ Īycia. Niektórzy
katolicy uczestniczą w bardziej ekstremalnych formach pokuty,
takich jak: samobiczowanie, noszenie wáosiennicy lub áaĔcucha
z kolcami, pielgrzymka na kolanach do sanktuarium lub koĞcioáa, albo spanie na goáej, kamiennej podáodze [1460].
Najbardziej powszechnym aktem pokuty jest zadoĞüuczynienie za grzech, które nakazuje katolikowi kapáan wysáuchujący
jego spowiedzi. Samo zadoĞüuczynienie jest zdefiniowane w nastĊpujący sposób:
[…] dobrowolne znoszenie kary naáoĪonej
przez spowiednika w celu zrekompensowania
krzywdy wyrządzonej Bogu oraz odkupienie
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lub pokuta za karĊ doczesną, która zazwyczaj
jest konieczna, nawet wtedy, gdy grzech zostaá
przebaczony.
A Manual of Dogmatic Theology [94]

Biblia naucza jednak, Īe gdy Bóg przebacza, to przebacza
wszystko – nie pozostaje nawet jedna plamka grzechu:
Choüby wasze grzechy byáy jak szkaráat, jak
Ğnieg wybieleją; choüby byáy czerwone jak purpura, staną siĊ biaáe jak weána.
KsiĊga Izajasza 1,18

Na krzyĪu Chrystus dokonaá doskonaáego i zupeánego zadoĞüuczynienia za grzech: „On bowiem jest ofiarą przebáagalną
za nasze grzechy” (1 J 2,2).
Katolicka koncepcja, Īe grzesznik musi ponieĞü karĊ doczesną za swoje grzechy, jest równoznaczna ze stwierdzeniem, Īe
krew Chrystusa jest niewystarczająca i dlatego Bóg wymaga
czegoĞ wiĊcej. Ponadto taki pogląd, przynajmniej czĊĞciowo,
zmienia grzesznika w zbawiciela samego siebie. Grzesznik
moĪe nawet, podobnie jak Chrystus, „zrekompensowaü krzywdĊ wyrządzoną Bogu” [95].
W koĔcu, co jest konsekwencją tego, Īe gdy grzesznik wyznaje grzech ciĊĪki kapáanowi, to mówi mu siĊ, Īe moĪe odpokutowaü karą doczesną za grzech przez zrobienie czegoĞ, np. przez
odmówienie kilka razy modlitw ZdrowaĞ Maryjo i Ojcze nasz?
Grzesznik moĪe dojĞü jedynie do wniosku, Īe grzech nie jest
rzeczą bardzo powaĪną.

Ka¿dy grzech jest ōmiertelny
Jak powaĪną rzeczą jest grzech? Biblia naucza, Īe duchową
konsekwencją kaĪdego grzechu jest kara Ğmierci, czyli wieczne oddzielenie od Boga w jeziorze ognia (Ap 20,14-15): „Umrze
tylko ta osoba, która zgrzeszyáa” (Ez 18,4); „Albowiem zapáatą
za grzech jest Ğmierü” (Rz 6,23).
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Nie oznacza to, Īe kaĪdy grzech jest jednakowo nikczemny
i odraĪający w oczach Boga. Pismo ĝwiĊte naucza, Īe niektóre
grzechy są gorsze od innych i bĊdą w odpowiedni sposób osądzone (J 19,11; Mt 10,15). Jezus nauczaá, Īe w piekle bĊdą róĪne
stopnie potĊpienia (àk 12,47-48).
Tym niemniej, Pan nigdy nie róĪnicowaá grzechów pod kątem rodzaju kary zasadniczej [96]. Jezus nauczaá, Īe kaĪdy grzech
uzasadnia wieczne potĊpienie w piekle. Nauczaá takĪe, Īe grzech
gniewu jest tak samo karany jak grzech morderstwa (Mt 5,21-22),
a grzech poĪądliwoĞci jest tak samo karany jak grzech cudzoáóstwa (Mt 5,27-30).
Z drugiej strony katolicyzm naucza, Īe niektóre grzechy są
„grzechami powszednimi” (1863), mniejszymi pogwaáceniami
moralnych praw BoĪych [1862-1863]. Powiedzenie káamstewka lub
kradzieĪ rzeczy o maáej wartoĞci jest czymĞ odmiennym niĪ powiedzenie wielkiego káamstwa lub popeánienie wielkiej kradzieĪy. Maáe grzechy, grzechy powszednie, nie Ğciągają wiecznego
potĊpienia.
KoĞcióá katolicki naucza ponadto, Īe chociaĪ grzechy powszednie mogą skáaniaü daną osobĊ do popeánienia póĨniej grzechu Ğmiertelnego, to nawet regularne praktykowanie grzechów
powszednich nie zasáuguje na wieczne potĊpienie. Ochrzczony katolik, który nie popeániá grzechu Ğmiertelnego, pozostaje
w stanie áaski uĞwiĊcającej, nawet jeĞli jest winny nawykowego
popeániania mnóstwa grzechów powszednich [1863].
Pismo ĝwiĊte naucza natomiast, Īe jeĞli Īycie danej osoby charakteryzuje siĊ popeánianiem jakiegokolwiek rodzaju
grzechu, to nie powinna ona uwaĪaü siĊ za nowonarodzonego
chrzeĞcijanina:
Dzieci, nie dajcie siĊ zwodziü nikomu; ten, kto
postĊpuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy,
tak jak On jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest
dzieckiem diabáa […] Ktokolwiek narodziá siĊ
z Boga, nie grzeszy.
1 List Jana 3,7-9
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KoĞcióá mówi teĪ, Īe jeĞli istnieją okolicznoĞci áagodzące, to
nawet najwiĊkszy grzech nie zasáuguje na wieczne potĊpienie.
KoĞcióá naucza, Īe aby grzech zostaá uznany za Ğmiertelny, muszą byü áącznie speánione trzy warunki [1857-1862]:
Ƈ Grzech musi byü ciĊĪki. Záy czyn musi byü ciĊĪkim przestĊpstwem przeciwko Bogu lub komuĞ innemu.
Ƈ Grzesznik musi byü Ğwiadomy tego, co czyni. Kto popeánia czyn, musi mieü peáną ĞwiadomoĞü, Īe to, co czyni,
jest gáĊboko záe.
Ƈ Grzech musi byü dobrowolny. Grzesznik musi wiedzieü,
Īe jest w stanie oprzeü siĊ pokusie, jednak dobrowolnie
wybiera popeánienie záa.
JeĞli grzech nie speánia jednego z tych trzech warunków, to
nie zasáuguje on na karĊ wieczną, bez wzglĊdu na to, jak záy
czyn mógáby to byü.
W praktyce warunki te stają siĊ áatwymi wymówkami do popeániania nieprawoĞci. Na przykáad, zastanówmy siĊ nad kimĞ,
kto wykazuje maáą zdolnoĞü do przeciwstawiania siĊ pewnemu
grzechowi. Wedáug teologii katolickiej, jego grzech moĪe nie byü
caákowicie zamierzony: „WolnoĞü naszej woli moĪe byü skrĊpowana przez wrodzoną skáonnoĞü, wpáyw niewáaĞciwego wychowania, wewnĊtrzny lub zewnĊtrzny przymus albo siáĊ gwaátownej i nagáej namiĊtnoĞci” [97]. JeĞli w takich okolicznoĞciach dana
osoba popeániáaby grzech ciĊĪki, to nie bĊdzie to grzech Ğmiertelny. Ojciec Melvin L. Farrell pokazuje, w jaki sposób moĪe
odnosiü siĊ to do pokusy o charakterze seksualnym:
Na przykáad, máoda osoba moĪe nie byü w stanie przeáamaü chwilowo naáogu masturbacji.
Wskutek nieuwagi para planująca maáĪeĔstwo
moĪe ulec wzajemnej namiĊtnoĞci. Dana osoba moĪe mieü skáonnoĞü do popeániania aktów
homoseksualnych, których faktycznie nie jest
w stanie kontrolowaü. Nie jest uzasadnione, aby
123

Zbawienie
automatycznie zaklasyfikowaü te osoby jako
winne popeánienia grzechu Ğmiertelnego.
A Catholic Catechism for Parents and Teachers [98]

Biblia naucza, Īe wszelkie grzechy są Ğmiertelne. KoĞcióá
naucza jednak, Īe niekoniecznie kaĪdy grzech jest Ğmiertelny.
I chociaĪ Biblia nigdy nie wzmiankuje o grzechach powszednich, to KoĞcióá naucza, Īe kaĪdy grzech potencjalnie moĪe
byü powszedni!

Niedoceniany problem
W Kazaniu na Górze Jezus nauczaá: „JeĞli wiĊc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyáup je i odrzuü od siebie […] I jeĞli prawa twoja rĊka jest ci powodem do grzechu,
odetnij ją i odrzuü od siebie” (Mt 5,29-30). Po co stosowaü tak
drastyczne Ğrodki? „Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie
jeden z twoich czáonków, niĪ Īeby caáe twoje ciaáo miaáo byü
wrzucone do piekáa” (Mt 5,29). Wieczne konsekwencje grzechu
są tak przeraĪające, Īe jeĞli fizyczne okaleczenie mogáoby powstrzymaü kogoĞ od grzeszenia, to byáaby to lepsza alternatywa
niĪ skoĔczenie w piekle.
Bóg pozwala, by caáy ciĊĪar grzechu przygniótá grzesznika,
aby mógá on zawoáaü: „Panowie, co mam czyniü, abym byá zbawiony?” 23 (Dz 16,30). Jedynie grzesznik, który jest przekonany
o swoim grzechu, uĞwiadamia sobie, Īe potrzebuje Zbawiciela.
Jest to osoba, która poznawszy ewangeliĊ, chwyta siĊ krzyĪa,
jak tonący czáowiek chwyta siĊ koáa ratunkowego. Jest to osoba,
która wie, Īe chociaĪ tysiąc lub wiĊcej razy zasáuguje na pójĞcie
do piekáa, to jednak krew Jezusa w peáni zadoĞüuczyniáa za kaĪdy jej grzech: przeszáy, teraĨniejszy i przyszáy.
Z drugiej strony, teologia katolicka z uporem podkopuje powagĊ grzechu i jego konsekwencje, nauczając przede wszystkim,
Īe wiĊkszoĞü grzechów nie jest karana Ğmiercią.
23. Tekst tego fragmentu Pisma ĝwiĊtego zostaá zaczerpniĊty z Biblii Warszawskiej (przyp. red.).
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Jest to káamstwo tak stare, jak sam Ğwiat. Wkrótce po tym,
gdy Bóg ostrzegá Adama i EwĊ, Īe jeĞli bĊdą Mu nieposáuszni,
to „niechybnie umrą” (Rdz 2,17), szatan powiedziaá Ewie: „Na
pewno nie umrzecie!” (Rdz 3,4).
To samo káamstwo zwodzi niezliczoną rzeszĊ katolików.
W rezultacie wiĊkszoĞü z nich podąĪa przez Īycie nieĞwiadoma
wielkoĞci swojej winy wobec Boga. Nie doceniając wagi problemu, szybko przyjmują oni niedostateczne i báĊdne rozwiązanie:
ewangeliĊ wedáug Rzymu.
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Rozdziaá 5

Ostateczne przeznaczenie
Józef, wiek: 58 lat
ChociaĪ Józef nadal spaá, jego ciĊĪki, urywany oddech obudziá jego ĪonĊ MaágorzatĊ. ZaĞwieciáa lampkĊ i próbowaáa obudziü Józefa, lecz on nie reagowaá. Maágorzata przysáuchiwaáa
siĊ jego oddechom: byáy krótkie, w rytmie dziesiĊciu na minutĊ,
a kaĪdy z nich koĔczyá siĊ gáĊbokim jĊkniĊciem. PrzeraĪona, siĊgnĊáa po telefon.
Najpierw wykrĊciáa numer pogotowia ratunkowego.
– MyĞlĊ, Īe mój mąĪ ma atak serca! ProszĊ szybko przyjechaü – powiedziaáa dyspozytorowi.
Zadawszy kilka pytaĔ, dyspozytor zapewniá ją, Īe ambulans
jest juĪ w drodze.
Drugi telefon Maágorzata wykonaáa do ojca Mario Sancheza
– parafialnego proboszcza. Na wpóá przytomny, starszy ksiądz,
obiecaá przyjĞü natychmiast.
Gdy przybyli sanitariusze pogotowia, Maágorzata w milczeniu wycofaáa siĊ w róg pokoju. Stamtąd Ğledziáa, jak jeden z sanitariuszy badaá oznaki Īycia Józefa, a drugi przekazywaá przez
telefon informacje lekarzowi w szpitalu miejskim. Maágorzata
nie uĞwiadomiáa sobie, Īe ojciec Sanchez wszedá do pokoju,
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dopóki nie usáyszaáa, jak szeptem recytuje sáowa ObrzĊdu namaszczenia chorych 24 [99] – sáowa ostatniego sakramentu.
Ze stuáą na swych ramionach i maáym naczyniem wypeánionym olejem w swej lewej rĊce, starszy kapáan nachyliá siĊ nad
áóĪkiem i namaĞciá czoáo Józefa, czyniąc znak krzyĪa, a nastĊpnie modliá siĊ:
– Przez to ĞwiĊte namaszczenie niech Pan w swoim nieskoĔczonym miáosierdziu wspomoĪe ciebie áaską Ducha ĝwiĊtego.
NastĊpnie ojciec Sanchez namaĞciá lewą dáoĔ Józefa,
mówiąc:
– Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech ciĊ wybawi i áaskawie podĨwignie.
Maágorzata patrzyáa na to wszystko z niedowierzaniem. To
nie moĪe siĊ dziaü!
Ojciec Sanchez cofnąá siĊ, by pozwoliü pracowaü sanitariuszom, a nastĊpnie kontynuowaá obrzĊd:
– Ojcze miáosierny, Ty znasz dobro, które jest w czáowieku.
Ty zawsze odpuszczasz grzechy i nie odmawiasz przebaczenia
nikomu, kto o nie prosi. Zmiáuj siĊ nad swoim sáugą, Józefem,
który toczy ostatnią walkĊ. Z wiarą báagamy Ciebie, aby ĞwiĊte
namaszczenie, które przyjąá, przyniosáo ulgĊ jego duszy i ciaáu.
Przebacz mu grzechy i obdarz go swoją miáoĞcią. Przez Twojego
Syna, Jezusa Chrystusa, który zwyciĊĪyá Ğmierü i otworzyá nam
bramy Īycia wiecznego [100].
Sanitariusze zrobili dla Józefa, co mogli, przenieĞli go na
nosze, a nastĊpnie do ambulansu. Gdy ambulans poĞpiesznie
odjechaá, ojciec Sanchez udzieliá ostatniego báogosáawieĔstwa,
czyniąc znak krzyĪa:
– Niech Bóg Ojciec udzieli ci swojego báogosáawieĔstwa.
Amen. Niech Chrystus, Syn BoĪy, da ci zdrowie ciaáa i duszy.
Amen. Niech Duch ĝwiĊty oĞwieci twoje serce i zawsze ciĊ prowadzi. Amen.
24. PoniewaĪ ta ksiąĪka jest adresowana do polskiego Czytelnika, przyjĊto tutaj polski tekst liturgiczny. W innych krajach kapáan korzystaáby z lokalnego odpowiednika (przyp. red.).
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Józef zmará trzy godziny póĨniej.
NastĊpne tygodnie wypeánione byáy Īaáobą. Ojciec Sanchez
pomógá rodzinie Lorente zorganizowaü obrzĊdy pogrzebowe.
W domu pogrzebowym miaáo miejsce dwudniowe, wieczorne
czuwanie. Rodzina zamówiáa odmawianie róĪaĔca kaĪdego wieczoru w intencji Józefa. Trzeciego dnia odbyáa siĊ msza pogrzebowa, a po niej procesja na cmentarz i ObrzĊd pogrzebu.
Maágorzata pocieszaáa siĊ, gdy myĞlaáa o Īyciu Józefa: Byá
takim dobrym czáowiekiem, wychowaá czworo dzieci, ciĊĪko
pracowaá i chodziá na MszĊ ĞwiĊtą. Otrzymaá nawet ostatni sakrament. Z pewnoĞcią pójdzie do nieba.
NaprawdĊ? Józef przez caáe swoje Īycie – jak i wielu innych,
szczerych katolików – robiá to, co KoĞcióá kazaá mu robiü. Lecz
czy zrobiá dostatecznie wiele? Czy zrobiá to, czego Bóg oczekuje? Czy katolicka droga zbawienia prowadzi do nieba?

Wytrwanie do koñca i s¹d szczegó³owy
[1021-1022, 1051, 1274]

PomyĞl o katolickiej koncepcji zbawienia jako podróĪy wiodącej dáugą drogą, której koniec jest niepewny. Droga ta zaczyna
siĊ od sakramentu chrztu. Jej Ğrodkowy odcinek skáada siĊ z Īycia
wypeánionego przystĊpowaniem do sakramentów i speánianiem
dobrych uczynków. KoĔcem tej drogi jest Ğmierü [1682-1683].
ĝmierü jest dla katolika godziną prawdy. „W Ğmierci, bĊdącej
‘rozdzieleniem duszy i ciaáa, ciaáo czáowieka ulega zniszczeniu’,
podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem” (997). Tam
dana osoba poznaje, czy osiągnĊáa Īycie wieczne, czy nie. To
osobiste i prywatne wydarzenie jest nazywane sądem szczegóáowym. To wáaĞnie wtedy Bóg decyduje o ostatecznym przeznaczeniu tej osoby [1005, 1013, 1022, 1051].
By pomyĞlnie przejĞü przez sąd szczegóáowy i ostatecznie
dostaü siĊ do nieba, katolik musi umrzeü w stanie áaski [1010, 1052].
Oznacza to, Īe w momencie Ğmierci jego dusza musi byü w stanie áaski uĞwiĊcającej. W tym przypadku mówi siĊ, Īe katolik
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wytrwaá do koĔca, tzn. zachowaá áaskĊ w swej duszy aĪ do koĔca
[161, 1026, 2016].
Jednak, jeĞli ktoĞ jest pozbawiony áaski uĞwiĊcającej w chwili
Ğmierci, Bóg skaĪe go na wieczne potĊpienie [1022, 1033-1037, 1056-1057]:
Dusze tych, którzy odchodzą z tego Īycia w stanie faktycznego grzechu Ğmiertelnego lub w stanie grzechu pierworodnego, idą prosto do piekáa,
by cierpieü tam w róĪnym stopniu.
Sobór Florencki [101]

KoĞcióá naucza, Īe nikt nie zna swego ostatecznego losu do
czasu swego sądu szczegóáowego [1036, 2005] [102]. KaĪdy w ostatnim momencie swego Īycia moĪe popeániü grzech Ğmiertelny,
umrzeü w tym stanie i byü na wieki zgubionym. Dlatego Īaden
Īyjący katolik nie moĪe powiedzieü, Īe jest zbawiony na wieki.
Raczej moĪe powiedzieü, Īe jest zbawiany, gdy wspóádziaáa z áaską. Aby byü zbawionym na wieki, katolik musi wytrwaü do koĔca [161-162, 1026]. Wedáug KoĞcioáa katolickiego, tak wáaĞnie nauczaá
Jezus, gdy powiedziaá: „Lecz kto wytrwa do koĔca, ten bĊdzie
zbawiony” (Mt 24,13).

Czyōciec
[954, 958, 1030-1032, 1054, 1472]

Katolicyzm naucza, Īe jeĞli Bóg stwierdzi w trakcie sądu
szczegóáowego, iĪ ktoĞ jest w stanie áaski, to ostateczne zbawienie tej osoby jest pewne [1030]. Zanim jednak ta osoba bĊdzie mogáa wejĞü do nieba, moĪe potrzebowaü pokutowania za kary doczesne, które nie zostaáy zapáacone w trakcie jej Īycia na ziemi
[1022, 1030, 1682]. KoĞcióá naucza, Īe katolicy muszą zadoĞüuczyniü
za swoje grzechy:
Objawioną prawdą boską jest, Īe konsekwencją
grzechów są kary wymierzane przez ĞwiĊtoĞü
i sprawiedliwoĞü Boga. Trzeba je ponieĞü albo
na tym Ğwiecie, za sprawą bólu, biedy i trosk
Īycia doczesnego, a przede wszystkim Ğmierci,
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albo teĪ w przyszáym Īyciu przez ogieĔ, mĊki
lub kary oczyszczające.
Indulgentiarum Doctrina [103]

Ci, którzy przejdą przez sąd szczegóáowy, idą prosto do nieba. Na przykáad, ochrzczone niemowlĊta, które zmaráy przed
osiągniĊciem wieku odpowiedzialnoĞci, są uwaĪane za niewinne i dlatego nie podlegają karze doczesnej. Są one dostatecznie
czyste i dlatego idą prosto do nieba oraz cieszą siĊ wizją uszczĊĞliwiającą, oglądając Boga twarzą w twarz [1023-1029].
Inną grupą ludzi idących prosto do nieba są ci, którzy ciĊĪko
pracowali lub dostatecznie duĪo wycierpieli na ziemi. Odnosi siĊ
to do niektórych bohaterów wiary katolickiej, których KoĞcióá
kanonizowaá jako ĞwiĊtych.
Jednak przeciĊtny katolik moĪe nie byü gotowy na pójĞcie
bezpoĞrednio do nieba:
Ludzie, którzy popeánili wiele grzechów, nawet
jeĞli byáy to tylko grzechy powszednie, lecz którzy nigdy sami nie pokutowali i nigdy nie starali
siĊ otrzymaü Īadnych odpustów, mają wielki ciĊĪar kary do odpokutowania. Jednak Bóg jest nie
tylko miáosierny, lecz równieĪ w najwyĪszym
stopniu sprawiedliwy. JeĞli kara ta nie zostanie
odpokutowana na ziemi, to Īąda On, aby zadoĞüuczynienie zostaáo dokonane po Ğmierci, „dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza” (Mt 5,26).
Bowiem „nic nieczystego do niego nie wejdzie”
(Ap 21,27). TakĪe doĞwiadczenie poucza nas,
Īe wiĊkszoĞü ludzi w chwili swojej Ğmierci nie
jest na tyle dobrymi, aby pójĞü do nieba, a przy
tym nie jest na tyle záymi, aby pójĞü na wieczne
potĊpienie. Sam rozum, bez pomocy objawienia, prowadzi nas do wniosku, Īe musi istnieü
jakiĞ Ğrodek oczyszczenia i uwolnienia od kary
za grzech po Ğmierci. TĊ wáaĞnie koncepcjĊ
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okreĞlamy sáowem „czyĞciec”. Zarówno Pismo
ĝwiĊte, jak i Tradycja, jasno nauczają, Īe czyĞciec istnieje.
Dogmatic Theology for the Laity [104]

Teologowie katoliccy nie są zgodni co do istoty cierpienia
w czyĞücu. Niektórzy z nich nauczają, Īe bóle czyĞücowe to
przede wszystkim poczucie straty przeĪywanej w wyniku oddzielenia od Boga. Inni idąc za Tomaszem z Akwinu nauczają,
Īe dusze w czyĞücu doznają intensywnego i drĊczącego fizycznego bólu od ognia [1031].
Nie jest jasne, jak dáugo dana osoba musi cierpieü w czyĞücu,
gdyĪ katolik musi nie tylko zadoĞüuczyniü za swoje grzechy, lecz
jego dusza musi „zostaü oczyszczona po Ğmierci przez oczyszczające cierpienie” [105]. IloĞü czasu potrzebna do tego oczyszczenia duszy róĪni siĊ w zaleĪnoĞci od osoby:
Niektóre grzechy lekkie silniej przywaráy do
duszy niĪ inne, jako Īe przywiązanie do nich
z wiĊkszą siáą skáaniaáo do nich i mocniej w nich
tkwiáo. A poniewaĪ to, co silniej przywaráo do
czegoĞ, trudniej daje siĊ oczyĞciü, dlatego niektórzy w czyĞücu dáuĪej niĪ inni ponoszą mĊki:
w miarĊ tego, jak ich przywiązanie do grzechów
lekkich byáo gáĊbsze.
Suma teologiczna [106]

Ci z katolików, którzy nadal Īyją, mogą pomóc ukochanej
osobie w czyĞücu przez odmawianie modlitw, dawanie jaámuĪny
i speánianie dobrych uczynków [958, 1032, 1475]. Katolik ofiaruje te
chwalebne uczynki za biedną duszĊ, która cierpi w czyĞücu. KoĞcióá mówi, Īe najbardziej skutecznym Ğrodkiem pomocy zmaráym jest Msza ĞwiĊta [1055, 1689]. Parafianie mogą poprosiü ksiĊdza,
aby odprawiá MszĊ ĞwiĊtą w intencji osoby cierpiącej w czyĞücu.
Normalnie takiej proĞbie towarzyszy drobna ofiara pieniĊĪna.
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Odpusty
[1471-1479, 1498]

Innym sposobem pomocy zmaráym udzielanej przez Īyjących jest zdobywanie szczególnych zasáug zwanych odpustami,
które kasują kary doczesne [1032, 1471]. Katolicyzm naucza, Īe KoĞcióá posiada moc do udzielania odpustów z wielkiego rezerwuaru zasáug, zwanego skarbcem KoĞcioáa [1476-1477]:
Tak rozumiemy „skarbiec KoĞcioáa”, który
z pewnoĞcią nie powinien byü wyobraĪany jako
suma wszystkich dóbr materialnych, zgromadzonych na przestrzeni wieków, lecz jako nieskoĔczona i niewyczerpana wartoĞü, jaką mają
u Boga zadoĞüuczynienia i zasáugi Chrystusa
naszego Pana, ofiarowane, aby caáa ludzkoĞü
zostaáa uwolniona i osiągnĊáa spoáecznoĞü z Ojcem. Chrystus Odkupiciel jest tym, w którym
są i wzrastają zadoĞüuczynienia i zasáugi Jego
odkupienia. W skarbcu tym znajduje siĊ wartoĞü zaprawdĊ przeogromna, nie do przeliczenia
i wciąĪ ĞwieĪa, którą mają przed Bogiem modlitwy i dobre uczynki Báogosáawionej Maryi Dziewicy i wszystkich ĝwiĊtych, którzy idąc w Ğlady
Chrystusa dziĊki Jego áasce, sami uĞwiĊcili swoje Īycie i wypeánili misjĊ powierzoną im przez
Ojca. W ten sposób osiągając wáasne zbawienie,
przyczynili siĊ równieĪ do zbawienia swych braci w jednoĞci Mistycznego Ciaáa.
Indulgentiarum Doctrina [107]

Katolicy mogą od KoĞcioáa otrzymaü odpust przez speánianie szczególnych aktów poboĪnoĞci, takich jak odmawianie róĪaĔca [1478]. Odpust zupeány, tj. kasacja wszelkich naleĪnych kar
doczesnych, moĪe zostaü otrzymany przez speánianie szczególnych uczynków przy nienagannej postawie [1471]. Musi temu towarzyszyü uczestnictwo w sakramencie pokuty, komunii ĞwiĊtej
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i modlitwie w intencji papieĪa – tj. osobistej proĞbie zanoszonej
za niego.
Gdy katolik uzyska odpust, moĪe zdecydowaü, jak go wykorzystaü. MoĪe wykorzystaü go do unikniĊcia wáasnych kar doczesnych; alternatywnie, przez modlitwĊ, moĪe zapisaü go na
konto ukochanej osoby, która znajduje siĊ w czyĞücu [1479].

Zas³uga i S¹d Ostateczny
[678-679, 682, 2006-2011, 2025-2027]

KoĞcióá katolicki twierdzi, Īe gdy ktoĞ bĊdący w stanie áaski
speáni jakiĞ dobry uczynek, to zostaje nagrodzony [2010-2011, 2016].
Ta nagroda jest nazwana zasáugą.
W trakcie Īycia danej osoby wielkoĞü zasáugi akumuluje siĊ.
Jednak, gdy katolik popeánia grzech Ğmiertelny, to wszelka zasáuga jest tracona. Gdy pokutuje i przystĊpuje do sakramentu
pokuty, wtedy stracona zasáuga zostaje przywrócona [108].
W katolicyzmie nagroda za zasáugĊ przyjmuje trzy formy [109],
które omówimy poniĪej.

Wzrost ³aski
[2010, 2027]

KoĞcióá naucza, Īe gdy katolik speánia dobry uczynek, to natychmiast otrzymuje nagrodĊ w postaci wzrostu áaski. Ta áaska
usprawiedliwia katolika w wiĊkszym stopniu. Staje siĊ on w ten
sposób ĞwiĊtszy i bardziej podoba siĊ Bogu. Ten proces uĞwiĊcenia zostaá omówiony w Rozdziale 3, Usprawiedliwienie wzrastające i zachowujące.

¯ycie wieczne
[1022, 1036, 1051, 1821, 2010, 2027]

KoĞcióá naucza, Īe po Ğmierci kaĪdy musi stanąü przed obliczem Boga na sądzie szczegóáowym [1021-1022]. JeĞli Bóg uzna,
Īe dana osoba zmaráa w stanie áaski, to otrzymuje ona „radoĞü
nieba jako nagrodĊ wieczną Boga za dobre uczynki speánione
z pomocą áaski Chrystusa” (1821). Sobór Trydencki stwierdziá:
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Dlatego dobrze dziaáającym „aĪ do koĔca”
(Mt 10,22; Mt 24,13) i ufającym w Bogu naleĪy
stawiaü przed oczami Īycie wieczne i jako áaskĊ
miáosiernie przyobiecaną przez Chrystusa synom BoĪym i „jako zapáatĊ”, która mocą obietnicy samego Boga ma byü wiernie wypáacona za
ich dobre czyny i zasáugi.
Sobór Trydencki [110]

Sobór WatykaĔski II stwierdziá [1036]:
A poniewaĪ nie znamy dnia ani godziny, w myĞl
upomnienia PaĔskiego powinniĞmy ustawicznie
czuwaü, abyĞmy zakoĔczywszy bieg naszego
jedynego ziemskiego Īycia (por. Hbr 9,27), zasáuĪyli na to, by wejĞü razem z Panem na gody
weselne i zostali zaliczeni do báogosáawionych
(por. Mt 25,31-46).
Sobór WatykaĔski II [111]

Wzrost chwa³y niebieskiej
[1038-1041, 1053]

KoĞcióá naucza, Īe zasáuĪona nagroda skutkuje równieĪ
wzrostem chwaáy, którą dana osoba raduje siĊ w niebie. Bóg nie
okreĞla wielkoĞci tej nagrody aĪ do skoĔczenia Ğwiata. Chrystus
powróci na ziemiĊ. Zmarli zmartwychwstaną w nieĞmiertelnych
ciaáach, a Bóg uwolni wszystkich cierpiących w czyĞücu [988-1004,
1038]. Wtedy nastąpi powtórna ocena Īycia kaĪdej osoby. To wydarzenie nazywane jest sądem ostatecznym [1038-1041, 1059]. Wedáug
teologii katolickiej Jezus opisaá sąd ostateczny w Ewangelii wedáug Mateusza [678, 681-682, 1038-1039, 1059] [112]:
Gdy Syn Czáowieczy przyjdzie w swej chwale,
a z Nim wszyscy anioáowie, wtedy zasiądzie na
swoim tronie peánym chwaáy. I zgromadzą siĊ
przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce
od kozáów.
Ewangelia wedáug Mateusza 25,31-32
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Sąd ostateczny jest publicznym ogáoszeniem rezultatu sądu
szczegóáowego i okreĞleniem caákowitej nagrody dla danej osoby [1039]. BĊdzie on miaá miejsce przy koĔcu Ğwiata, aby ostateczny wpáyw Īycia kaĪdej osoby na caáe spoáeczeĔstwo i historiĊ
mógá byü wáaĞciwie oceniony i nagrodzony [1040].
JeĞli ktoĞ umrze w stanie áaski, Chrystus nagrodzi go proporcjonalnie do jego dobrych uczynków [682]. Ta ocena zadecyduje
o stopniu jego niebieskiej chwaáy.
Podobnie, jeĞli ktoĞ umrze nie posiadając áaski w swej duszy,
Chrystus okreĞli stopieĔ jego kary w piekle [679].

Biblijna odpowiedū
Gdy zapyta siĊ katolików, skąd czerpią nadziejĊ dostania siĊ
do nieba, to niewielu z nich wyraĪa swoją wiarĊ, uĪywając takich okreĞleĔ jak: usprawiedliwienie, áaska uĞwiĊcająca, kara
doczesna lub wytrwanie do koĔca. Typowa odpowiedĨ moĪe
brzmieü mniej wiĊcej tak:
Mam nadziejĊ, Īe pójdĊ do nieba, poniewaĪ wierzĊ w Boga i próbujĊ byü dobrym katolikiem.
Staram siĊ byü dla kaĪdego uprzejmy i usiáujĊ zachowywaü przykazania. ChodzĊ na MszĊ
ĞwiĊtą i modlĊ siĊ. Gdy zgrzeszĊ, odmawiam ĩal
za grzechy – chociaĪ nigdy nie zrobiáem czegoĞ
bardzo záego. Gdy umrĊ, to sądzĊ, Īe pójdĊ do
nieba. Jednak moĪe bĊdĊ musiaá najpierw pójĞü
do czyĞüca, jeĞli czyĞciec istnieje.
ChociaĪ przeciĊtny katolik ma niewielką formalną wiedzĊ
o teologii KoĞcioáa, to przekonania religijne wiĊkszoĞci katolików caákiem dobrze zgadzają siĊ z nauką KoĞcioáa. Niestety,
nauka KoĞcioáa nie odzwierciedla jednak dobrze nauki Pisma
ĝwiĊtego. W przeciwieĔstwie do doktryny katolickiej Pismo
ĝwiĊte naucza, Īe:
Ƈ ĩycie wieczne jest darem, a nie zasáuĪoną nagrodą.
Ƈ Zbawienie jest pewne, a nie warunkowe.
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Ƈ Zapáata za grzech zostaáa dokonana na krzyĪu, wiĊc nie
dokonuje siĊ w czyĞücu.

¯ycie wieczne jest darem
Jak widzieliĞmy, KoĞcióá katolicki naucza, Īe istnieją trzy
formy wysáuĪonej nagrody: wzrost áaski, Īycie wieczne i wiĊksza chwaáa niebieska. SprzecznoĞci, które nieodáącznie wiąĪą
siĊ z pojĊciem wysáuĪenia áaski – pierwszej formy wysáuĪonej
nagrody – zostaáy omówione w Rozdziale 3, Usprawiedliwienie
wzrastające i zachowujące. Trzecia forma wysáuĪonej nagrody
– wiĊksza chwaáa niebieska – nie jest unikalną doktryną katolicką. Wielu niekatolików takĪe sądzi, Īe Pismo ĝwiĊte naucza,
iĪ wierzący są szafarzami, którzy zostaną nagrodzeni za swoją
sáuĪbĊ (2 Kor 5,10; Rz 14,10-12).
JeĞli chodzi o drugą formĊ wysáuĪonej nagrody – Īycie
wieczne – to nauczanie KoĞcioáa stoi w bezpoĞredniej sprzecznoĞci z nauką Pisma ĝwiĊtego. ChociaĪ Pismo ĝwiĊte naucza, Īe
Bóg nagrodzi wiernych szafarzy w niebie, to nigdzie nie mówi,
Īe nagrodzi ich niebem.
ĩycie wieczne nie jest nagrodą, lecz niezasáuĪonym darem
BoĪym. Mówiąc o swoich owcach, Jezus powiedziaá: „Ja dajĊ im
Īycie wieczne” (J 10,28). Obiecaá On: „Ja pragnącemu dam darmo piü ze Ĩródáa wody Īycia” (Ap 21,6; zobacz równieĪ: J 4,14;
J 6,40; J 6,47; J 17,2; Rz 5,17; Rz 6,23).
Tym niemniej KoĞcióá katolicki uparcie twierdzi, Īe Īycie
wieczne jest wysáuĪoną nagrodą, którą zdobywa siĊ przez czynienie dobra [1036, 1051, 2010, 2027]. Tak jak katolik moĪe wysáuĪyü
sobie wzrost áaski i wiĊkszą niebieską chwaáĊ, tak równieĪ moĪe
wysáuĪyü sobie Īycie wieczne. KoĞcióá potĊpia kaĪdego, kto naucza odmiennie:
JeĞliby ktoĞ twierdziá, Īe dobre czyny usprawiedliwionego czáowieka w tym znaczeniu są darami
Boga, iĪ nie są takĪe dobrymi zasáugami usprawiedliwionego, albo Īe sam usprawiedliwiony
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dobrymi czynami, które speánia z pomocą áaski
Boga i przez zasáugĊ Jezusa Chrystusa (którego jest Īywym czáonkiem), nie zasáuguje prawdziwie na wzrost áaski, na Īycie wieczne i na
samo osiągniĊcie tego Īycia (jeĞli jednak umrze
w áasce), a takĪe nie zasáuguje na powiĊkszenie
chwaáy – niech bĊdzie wyáączony ze spoáecznoĞci wiernych.
Sobór Trydencki [113]

Gdy Sobór Trydencki stwierdza, Īe katolicy mogą prawdziwie zasáuĪyü na Īycie wieczne, oznacza to, Īe istnieje zaleĪnoĞü
miĊdzy wykonaną pracą a otrzymaną nagrodą. Tomasz z Akwinu wyjaĞnia tĊ zaleĪnoĞü twierdząc, Īe dziĊki miáosierdziu
BoĪemu dobre uczynki, które wypáywają z áaski Ducha ĝwiĊtego, zasáugują na Īycie wieczne w sposób stosowny 25 [114]. Wedáug Tomasza z Akwinu Bóg daje Īycie wieczne „wedáug sądu
sprawiedliwoĞci” [115].
Teologowie katoliccy porównują, na zasadzie przeciwieĔstwa, zasáugĊ stosowną (lub wysáuĪoną) z zasáugą niestosowną 26. Ten drugi rodzaj zasáugi stosuje siĊ do przypadków, w których nagroda „wynika z áaskawoĞci Boga okazywanej z powodu
Jego hojnoĞci” [116].
Wedáug KoĞcioáa Īycie wieczne jest prawdziwie wysáuĪoną
nagrodą. Jest ona wysáuĪona w sposób stosowny, a nie niestosowny. Nie jest to darmowy dar, którym Bóg áaskawie obdarza
czáowieka bez wzglĊdu na to, co uczyniá, aby na niego zasáuĪyü.
Wedáug KoĞcioáa Īycie wieczne jest rezultatem uczciwej oceny.
By uzasadniü swoje twierdzenie, Īe Īycie wieczne jest wysáuĪoną nagrodą, KoĞcióá katolicki cytuje List do Rzymian Apostoáa Pawáa:
[Bóg] który odda kaĪdemu wedáug uczynków
jego: tym, którzy przez wytrwaáoĞü w dobrych
25. Czyli de condigno (przyp. red.).
26. Czyli de congruo (przyp. red.).
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uczynkach szukają chwaáy, czci i nieĞmiertelnoĞci – Īycie wieczne; tym zaĞ, którzy są przekorni, za prawdą pójĞü nie chcą, a oddają siĊ nieprawoĞci – gniew i oburzenie.
List do Rzymian 2,6-8

KoĞcióá katolicki interpretuje ten fragment w ten sposób, Īe
jeĞli ktoĞ umrze posiadając w swej duszy áaskĊ uĞwiĊcającą, to
zasáuguje, aby pójĞü do nieba z powodu swoich dobrych uczynków [55]:
Trzeba wierzyü, Īe samym usprawiedliwionym
niczego juĪ nie brak, by tymi czynami, które w Bogu zostaáy dokonane, zadoĞüuczynili
BoĪemu prawu w obecnym Īyciu i w swoim
czasie wysáuĪyli sobie prawdziwie osiągniĊcie
Īycia wiecznego, zwáaszcza jeĞli umrą w áasce
(por. Ap 14,13).
Sobór Trydencki [117]

Z drugiej strony Biblia naucza, Īe kaĪdy mĊĪczyzna i kaĪda kobieta prawdziwie zasáugują na wieczną karĊ. Jednak dobrą
nowiną o Jezusie Chrystusie jest Īycie wieczne, które Bóg chce
áaskawie daü tym, którzy zaufają Chrystusowi – to jest dar, na
który nikt nie zasáuguje! Aby nie mylono ze sobą tych dwóch
prawd, Duch ĝwiĊty zawará je obie w jednym wersecie:
Albowiem zapáatą za grzech jest Ğmierü, a áaska
przez Boga dana – to Īycie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
List do Rzymian 6,23

W Ğwietle tak jasnego stwierdzenia, Īe Īycie wieczne jest
darem, List do Rzymian 2,6-8 nie moĪe byü interpretowany caákowicie odmiennie – tj. Īe Īycie wieczne jest wysáuĪoną nagrodą. BliĪsze przypatrzenie siĊ Listowi do Rzymian 2,6-8 objawia
przyczynĊ báĊdnej interpretacji tego fragmentu przez KoĞcióá.
W LiĞcie do Rzymian 2,6-8 Paweá zwraca siĊ do kogoĞ, kto
uwaĪa siĊ za moralnie wyĪszego od innych ludzi, jeĞli chodzi
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A co z dobrymi buddystami?
JeĞli, jak twierdzi KoĞcióá, Bóg uznaje dobre uczynki katolików jako
podstawĊ ich zbawienia, to co bĊdzie w tym wzglĊdzie z dobrymi uczynkami judaistów, muzuámanów, hinduistów, buddystów, a nawet agnostyków?
Czy są oni w stanie osiągnąü Īycie wieczne?
Sobór WatykaĔski II przedstawiá caáą ludzkoĞü jako jedną spoáecznoĞü,
która zadaje te same pytania dotyczące Īycia i Boga [119]. Sobór uznaá duchowe i moralne wartoĞci judaizmu, buddyzmu, hinduizmu i islamu. Sobór
mówi, Īe ci niechrzeĞcijanie „w rozmaity sposób przyporządkowani są do
Ludu BoĪego” [120] i objĊci są BoĪym planem zbawienia [839-842, 847, 1257,
1260] [121]. To samo jest prawdą w odniesieniu do tych, którzy praktykują
najbardziej prymitywne formy religii [843]:
TakĪe od innych, którzy szukają nieznanego Boga po
omacku i wĞród cielesnych wyobraĪeĔ, sam Bóg równieĪ
nie jest daleko, skoro daje wszystkim Īycie, tchnienie
i wszystko (por. Dz 17,25-28), a Zbawiciel chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni (por. 1 Tm 2,4). Ci bowiem,
którzy bez wáasnej winy, nie znając Ewangelii Chrystusa

o charakter i postĊpowanie. Jednak ten moralista sam praktykuje wáaĞnie te grzechy, które potĊpia w postĊpowaniu innych.
Paweá ostrzega tego obáudnika, Īe nie uniknie on sądu BoĪego.
Nadchodzi dzieĔ, w którym Bóg „odda kaĪdemu wedáug uczynków jego” (Rz 2,6). Ci, którzy czynią dobro – co jest biblijnym
dowodem posiadania przez nich nowego Īycia (J 15,8) – zostaną
uczczeni i otrzymają Īycie wieczne. Ci, którzy czynią záo – co
jest biblijnym dowodem posiadania przez nich nieodrodzonego
serca (1 J 3,7-10) – spotkają siĊ z gniewem i oburzeniem.
ZauwaĪmy, Īe Paweá nie mówi tutaj, Īe Bóg obdarzy kaĪdego
czáowieka czcią lub wywrze na nim swój gniew z powodu jego
uczynków. Gdyby tak byáo, to uczynki staáyby siĊ przyczyną
otrzymania Īycia wiecznego – jak naucza katolicyzm. Przeciwnie, Paweá mówi, Īe Bóg osądzi czáowieka na podstawie tego, jak
Īyá. Oznacza to, Īe bĊdzie istniaáa zgodnoĞü miĊdzy tym, w jaki
sposób ktoĞ Īyje, a wynikiem jego sądu. Ci, którzy praktykują
dobro – co jest dowodem posiadania prawdziwego duchowego
Īycia – otrzymają dobro od Pana. Ci, którzy praktykują záo, jak
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i Jego KoĞcioáa, szczerym sercem szukają jednak Boga,
a Jego wolĊ poznaną przez nakaz sumienia starają siĊ pod
wpáywem áaski wypeániaü w swoim postĊpowaniu, mogą
osiągnąü wieczne zbawienie. Nie odmawia teĪ OpatrznoĞü BoĪa pomocy koniecznej do zbawienia tym, którzy
bez wáasnej winy w ogóle nie doszli jeszcze do wyraĨnego
poznania Boga, a usiáują, nie bez áaski BoĪej, prowadziü
uczciwe Īycie.
Sobór WatykaĔski II [122]
Bezprecedensowa otwartoĞü Soboru WatykaĔskiego II wobec niechrzeĞcijan zdziwiáa katolików w 1965 roku. W tamtym okresie laikat byá
bardziej przyzwyczajony sáyszeü apele o datki pieniĊĪne na gáoszenie wiary „poganom” i ulĪenie „pogaĔskim dzieciom”. Od tego momentu katolicy musieli wiĊc zmieniü swój punkt widzenia na Ğwiat. Muszą oni teraz
uznawaü inne religie za waĪne instrumenty zbawienia, chociaĪ instrumenty mniej znaczące w stosunku do peáni prawdy, którą posiada KoĞcióá
katolicki [837, 845-846, 848].

obáudny moralista, do którego Paweá siĊ zwraca, spotkają siĊ
z gniewem i oburzeniem.
Natomiast katolicyzm naucza, Īe Bóg obdarza ludzi Īyciem
wiecznym z powodu ich dobrych uczynków – tych, którzy na to
zasáugują:
Powszechnie akceptowanym dogmatem KoĞcioáa katolickiego jest to, Īe czáowiek w poáączeniu z dziaáaniem áaski Ducha ĝwiĊtego
musi zasáuĪyü sobie na niebo przez speánianie
dobrych uczynków […]. Speániając je, moĪemy
rzeczywiĞcie zasáuĪyü sobie na niebo jako naszą
nagrodĊ […]. O niebo trzeba walczyü; na niebo
musimy sobie zapracowaü.
Dogmatic Theology for the Laity [118]
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Biblijne zbawienie jest ca³kowicie pewne
ChociaĪ katolicy mogą w jednej chwili dostąpiü usprawiedliwienia przez chrzest, to przez popeánienie grzechu Ğmiertelnego
mogą je równie szybko straciü. Tego samego dnia katolik moĪe
obudziü siĊ usprawiedliwiony, straciü áaskĊ usprawiedliwienia przez popeánienie grzechu Ğmiertelnego i zostaü ponownie
usprawiedliwiony przez sakrament pokuty. Dla niektórych katolików ten cykl powtarza siĊ setki razy w trakcie ich Īycia, lecz
decydującą rzeczą jest stan ich duszy w momencie Ğmierci.
Z drugiej strony, zbawienie przedstawione w PiĞmie ĝwiĊtym jest pewne, gdyĪ nie zaleĪy ono od czáowieka, lecz od Boga.
Pan Jezus obiecuje: „a Ja dajĊ im Īycie wieczne. Nie zginą na
wieki” (J 10,28). BĊdąc gwarantem tej obietnicy, Duch ĝwiĊty zamieszkuje wewnątrz kaĪdego chrzeĞcijanina (Ef 1,13-14),
a Ojciec, aby zachowaü kaĪdego wierzącego, umieszcza go
w swojej dáoni (J 10,29).
W przeciwieĔstwie do katolickiej koncepcji zbawienia,
w której nie istnieje Īaden pewny związek miĊdzy początkowym usprawiedliwieniem przez chrzest i osiągniĊciem Īycia
wiecznego, biblijne koncepcje usprawiedliwienia i wiecznego
zbawienia są nierozáączne. Usprawiedliwienie przedstawione
w PiĞmie ĝwiĊtym obiecuje ratunek od wiecznego potĊpienia:
„Tym bardziej wiĊc bĊdziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliĞmy usprawiedliwieni” (Rz 5,9). JeĞli ktoĞ jest usprawiedliwiony, to jego
wejĞcie do wiecznej chwaáy jest równieĪ zapewnione: „Tych
zaĞ, których przeznaczyá, tych teĪ powoáaá, a których powoáaá – tych teĪ usprawiedliwiá, a których usprawiedliwiá – tych
teĪ obdarzyá chwaáą” (Rz 8,30). Usprawiedliwienie jest nieodwracalną deklaracją Boga. Pismo ĝwiĊte zadaje pytanie: „KtóĪ
moĪe wystąpiü z oskarĪeniem przeciw tym, których Bóg wybraá? CzyĪ Bóg, który usprawiedliwia? KtóĪ moĪe wydaü wyrok potĊpienia? […] KtóĪ nas moĪe odáączyü od miáoĞci Chrystusowej?” (Rz 8,33-35).
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Natomiast katolicyzm naucza, Īe Īycie czáowieka na ziemi
jest okresem próby, której rezultat jest niepewny. Tylko ten, kto
wspóádziaáając z áaską wytrwa do samego koĔca, bĊdzie zbawiony [161-162, 837, 1026]:
JeĞli zaĞ z tą áaską nie wspóádziaáają myĞlą, sáowem i uczynkiem, nie tylko nie bĊdą zbawieni,
lecz jeszcze surowiej bĊdą osądzeni.
Sobór WatykaĔski II [123]

Skoro w ujĊciu katolickim zbawienie zaleĪy od postĊpowania danej osoby, to nikt, nawet sam papieĪ, nie moĪe wiedzieü
z caákowitą pewnoĞcią, jakie bĊdzie jego wieczne przeznaczenie [1036, 2005]:
Nikt takĪe, jak dáugo Īyje na tej ziemi, niech
siĊ nie waĪy wdzieraü w zakrytą tajemnicĊ BoĪego przeznaczenia aĪ tak, by mógá z pewnoĞcią twierdziü, Īe niewątpliwie naleĪy do liczby
przeznaczonych, jakby to byáo prawdą, Īe usprawiedliwiony albo nie moĪe juĪ wiĊcej zgrzeszyü,
albo Īe – gdyby zgrzeszyá – moĪe na pewno liczyü na swoją poprawĊ. Bez specjalnego objawienia bowiem nie moĪna wiedzieü, kogo Bóg
sobie wybraá.
Sobór Trydencki [124]

Z drugiej strony Pismo ĝwiĊte naucza, Īe „dary áaski i wezwanie BoĪe są nieodwoáalne” (Rz 11,29). ĩycie wieczne jest
rzeczą tak pewną, Īe Pismo ĝwiĊte mówi o nim jako o teraĨniejszej wáasnoĞci kaĪdego prawdziwie wierzącego czáowieka:
A Ğwiadectwo jest takie: Īe Bóg daá nam Īycie
wieczne, a to Īycie jest w Jego Synu. Ten, kto
ma Syna, ma Īycie, a kto nie ma Syna BoĪego,
nie ma teĪ i Īycia. O tym napisaáem do was, którzy wierzycie w imiĊ Syna BoĪego, abyĞcie wiedzieli, Īe macie Īycie wieczne.
1 List Jana 5,11-13
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Pismo ĝwiĊte stwierdza tutaj, Īe ktoĞ, kto prawdziwie ufa
Chrystusowi, moĪe wiedzieü, Īe posiada Īycie wieczne. Posiadanie ufnoĞci odnoĞnie swojego stanowiska przed Bogiem nie jest
wiĊc ze strony chrzeĞcijanina zarozumiaáoĞcią, lecz przejawem
biblijnej wiary.

Zap³ata za grzech jedynie na krzy¿u
Pismo ĝwiĊte naucza, Īe Jezus „przez swą krew uwolniá nas
od naszych grzechów” (Ap 1,5). Pismo ĝwiĊte nie wspomina
o aktach skruchy, odpustach, czy takim miejscu jak czyĞciec,
gdzie moĪna zadoĞüuczyniü karze za grzech.

Problematyczny fragment:
2 Ksiêga Machabejska 12,39-45
KoĞcióá katolicki twierdzi, Īe czyĞciec ma solidną podstawĊ
biblijną. Podstawowy dowód jego istnienia opiera siĊ na tekĞcie
2 KsiĊgi Machabejskiej, która stanowi czĊĞü Apokryfów [958,
1032]. Fragment tej ksiĊgi, w którym KoĞcióá dopatruje siĊ czyĞüca, dotyczy wydarzenia, które miaáo miejsce okoáo 160 roku
p.n.e. Toczyáa siĊ wówczas wojna miĊdzy Judą Machabeuszem
– Īydowskim generaáem – a Gorgiasem – zarządcą Idumei. Po
stoczeniu krwawej bitwy ĩydzi obchodzili szabat, a nastĊpnie
poszli pogrzebaü swoich polegáych rodaków:
NastĊpnego dnia, kiedy byáo to juĪ konieczne,
Īoánierze Judy przyszli zabraü ciaáa tych, którzy
polegli, i pochowaü razem z krewnymi w rodzinnych grobach. Pod chitonem jednak u kaĪdego
ze zmaráych znaleĨli przedmioty poĞwiĊcone
bóstwom z Jamnii, chociaĪ Prawo tego ĩydom
zakazuje. Dla wszystkich wiĊc staáo siĊ jasne, Īe
oni i z tej wáaĞnie przyczyny zginĊli. Wszyscy
zaĞ wychwalali Pana, sprawiedliwego SĊdziego,
który rzeczy ukryte czyni jawnymi, a potem
oddali siĊ modlitwie i báagali, aby popeániony
grzech zostaá caákowicie wymazany. MĊĪny
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Juda upomniaá wszystkich, aby strzegli samych
siebie i byli wolni od grzechów, mając przed
oczyma to, co siĊ staáo na skutek grzechu tych,
który zginĊli. Uczyniwszy zaĞ zbiórkĊ pomiĊdzy
ludĨmi, posáaá do Jerozolimy okoáo dwu tysiĊcy
srebrnych drachm, aby záoĪono ofiarĊ za grzech.
Bardzo piĊknie i szlachetnie uczyniá, myĞlaá bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie
byá przekonany, Īe ci zabici zmartwychwstaną,
to modlitwa za zmaráych byáaby czymĞ zbĊdnym i niedorzecznym, lecz jeĞli uwaĪaá, Īe dla
tych, którzy poboĪnie zasnĊli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda – byáa to myĞl ĞwiĊta
i poboĪna. Dlatego wáaĞnie sprawiá, Īe záoĪono ofiarĊ przebáagalną za zabitych, aby zostali
uwolnieni od grzechu.
2 KsiĊga Machabejska 12,39-45

Uczeni katoliccy mówią, Īe skoro zabici „poboĪnie zasnĊli”
(2 Mch 12,45), to nie poszli do piekáa. Jednak, poniewaĪ potrzebowali byü uwolnionymi od grzechu przez dokonanie przebáagania, to równieĪ nie poszli bezpoĞrednio do nieba. Dlatego dusze
zabitych musiaáy znajdowaü siĊ w jakimĞ trzecim miejscu. To
trzecie miejsce KoĞcióá nazywa czyĞücem.
Uczeni katoliccy wskazują równieĪ, Īe autor 2 KsiĊgi Machabejskiej komentuje, iĪ dla Judy „byáa to myĞl ĞwiĊta i poboĪna” (2 Mch 12,45), aby „záoĪono ofiarĊ za grzech” (2 Mch 12,43)
i modlono siĊ za nich po Ğmierci (2 Mch 12,44). W ten sposób
Juda „sprawiá, Īe záoĪono ofiarĊ przebáagalną za zabitych, aby
zostali uwolnieni od grzechu” (2 Mch 12,45).
ChociaĪ niektórzy mogą uwaĪaü modlitwĊ za zmaráych znajdujących siĊ w czyĞücu za myĞl poboĪną, tym niemniej nie jest
to myĞl biblijna. 2 KsiĊga Machabejska 12 nie stanowi biblijnej
podstawy ani dla czyĞüca, ani dla modlitwy za zmaráych.
ZauwaĪmy najpierw, Īe fragment z 2 KsiĊgi Machabejskiej 12
w ogóle nie wspomina bezpoĞrednio o czyĞücu. BĊdąc podstawą
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argumentacji KoĞcioáa na rzecz istnienia czyĞüca, jest on zadziwiająco niejasny.
Po drugie, fragment ten jest wewnĊtrznie sprzeczny. Mówi
on, Īe umarli „poboĪnie zasnĊli” (2 Mch 12,45). Jednak zmarli
Īoánierze byli baáwochwalcami, którzy zostali osądzeni przez
Boga za swój grzech. Zmarli jako winni przed Bogiem.
Po trzecie, w Prawie MojĪeszowym nie ma niczego, co wskazywaáoby, Īe ofiary za zmaráych stanowiáy kiedykolwiek autentyczną czĊĞü wiary Īydowskiej. Dlatego 2 KsiĊga Machabejska 12
nie dowodzi niczego poza tym, Īe nieznany autor tej ksiĊgi wierzyá, iĪ ofiary mogą dokonaü przebáagania za grzech zmaráych.
Fragment ten nie dowodzi nawet tego, Īe sam Juda Machabeusz
w to wierzyá. Autor ksiĊgi przedstawia swą wáasną interpretacjĊ
czynów i motywacji Judy. W Ğwietle KsiĊgi KapáaĔskiej 4,1-6,7
bardziej prawdopodobnym wydaje siĊ, Īe Juda posáaá pieniądze
do Jerozolimy, aby za nie záoĪono ofiarĊ za grzech lub ofiarĊ zadoĞüuczynienia. Celem Judy prawdopodobnie byáo przebáaganie
Boga za skalanie obozu, które wywoáaá grzech baáwochwalców;
a w takim razie byáa to ofiara za Īyjących, a nie za zmaráych.
W koĔcu praktyka opisana w 2 KsiĊdze Machabejskiej nie
moĪe zostaü uznana za dowód biblijny. 2 KsiĊga Machabejska
stanowi czĊĞü Apokryfów. Nie jest to autentyczna czĊĞü Pisma
ĝwiĊtego. (W celu poznania faktów dotyczących stosunku KoĞcioáa katolickiego do Apokryfów, zobacz: Zaáącznik C, Biblia
katolicka). Anonimowy autor 2 KsiĊgi Machabejskiej nie twierdzi, Īe przemawia w imieniu Boga. Nie przedstawia on nawet
swej ksiĊgi jako oryginalnego dzieáa. Twierdzi, Īe ksiĊga ta stanowi skrót pism innego czáowieka: „wszystko to, co Jazon Cyrenejczyk opisaá w piĊciu ksiĊgach, usiáowaliĞmy streĞciü w jednym dziele” (2 Mch 2,23).

Problematyczny fragment:
Ewangelia wed³ug Mateusza 12,32
Katolickie argumenty na istnienie czyĞüca, które pochodzą
z Nowego Testamentu, są takĪe sáabe. Na przykáad, uczeni
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katoliccy wskazują na sáowa Jezusa w Ewangelii wedáug Mateusza [1031]:
JeĞli ktoĞ powie sáowo przeciw Synowi Czáowieczemu, bĊdzie mu odpuszczone, lecz jeĞli powie przeciwko Duchowi ĝwiĊtemu, nie
bĊdzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani
w przyszáym.
Ewangelia wedáug Mateusza 12,32

Uczeni katoliccy uzasadniają, Īe kiedy Jezus ostrzega tutaj,
iĪ mówienie przeciwko Duchowi ĝwiĊtemu nie moĪe byü przebaczone w wieku przyszáym, to ma na myĞli, Īe niektóre grzechy
mogą byü przebaczone w przyszáym Īyciu. JeĞli mogą byü one
przebaczone po Ğmierci, to musi istnieü miejsce przebáagania po
Ğmierci, mianowicie czyĞciec.
Ta konkluzja zarówno wypacza, jak i wykracza ponad to, co
Jezus powiedziaá. Chrystus nauczaá, Īe bluĨnierstwo przeciwko
Duchowi nigdy nie moĪe byü przebaczone. Przeciwne stwierdzenie niekoniecznie wynika z tego, co Jezus powiedziaá, a takĪe niekoniecznie jest prawdą.

Problematyczny fragment:
1 List do Koryntian 3,10-15
KoĞcióá katolicki wskazuje takĪe na 1 List do Koryntian 3
jako fragment wspierający koncepcjĊ czyĞüca [1031]:
Wedáug danej mi áaski BoĪej, jako roztropny
budowniczy, poáoĪyáem fundament, ktoĞ inny
zaĞ wznosi budynek. Niech kaĪdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt
nie moĪe poáoĪyü innego, jak ten, który jest
poáoĪony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak
jak ktoĞ na tym fundamencie buduje: ze záota,
ze srebra, z drogich kamieni, z drewna, z trawy lub ze sáomy, tak teĪ jawne siĊ stanie dzieáo kaĪdego: odsáoni je dzieĔ PaĔski; okaĪe siĊ
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bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest.
Ten, którego budowla wzniesiona na fundamencie przetrwa, otrzyma zapáatĊ; ten zaĞ, którego
dzieáo spáonie, poniesie szkodĊ: sam wprawdzie
ocaleje, lecz tak jakby przez ogieĔ.
1 List do Koryntian 3,10-15

Aby zrobiü z tego fragmentu opis czyĞüca, trzeba zignorowaü
jego kontekst. W pierwszych czterech rozdziaáach 1 Listu do Koryntian Paweá zajmuje siĊ pewnym problemem koĞcioáa w Koryncie. Faászywi nauczyciele, którzy poszukiwali wáasnej chwaáy, niszczyli jednoĞü koĞcioáa przy pomocy Ğwiatowej mądroĞci
(1 Kor 1,10-3,4). We fragmencie cytowanym powyĪej Paweá
ostrzega tych ludzi, którzy powodowali problemy, Īe pewnego
dnia bĊdą musieli odpowiedzieü przed Bogiem za swoje czyny.
Paweá ilustruje swoje twierdzenie, porównując sáuĪbĊ w koĞciele korynckim do wznoszenia budowli. Paweá zaáoĪyá fundament tego budynku – koĞcióá koryncki – w trakcie swej drugiej
podróĪy misyjnej (Dz 18,1-17). Pracownikami budującymi Ğciany budynku byli ci, którzy usáugiwali w tym koĞciele. JeĞli ci
pracownicy sáuĪyli dobrze, to tak, jak gdyby budowali budynek,
uĪywając w tym celu záota, srebra i kosztownych kamieni. JeĞli
ci pracownicy sáuĪyli Ĩle – jak ci, którzy powodowali podziaáy
– to tak, jak gdyby wznosili tĊ budowlĊ, uĪywając w tym celu
drewna, trawy i sáomy.
W przyszáoĞci Chrystus osądzi sáuĪbĊ kaĪdego sáugi. Paweá
porównuje ten sąd do poĪaru budynku, który wáaĞnie opisaá. JeĞli czyjeĞ dzieáo siĊ ostoi, gdyĪ zostaáo zbudowane z ogniotrwaáych materiaáów, to otrzyma nagrodĊ. JeĞli czyjeĞ dzieáo spáonie,
gdyĪ zostaáo zbudowane z áatwopalnych materiaáów, to straci
nagrodĊ, którą mógá otrzymaü.
Katolicka interpretacja tego fragmentu jest kompletnie niezrozumiaáa. Paweá uĪywa tutaj figury literackiej zwanej analogią (porównaniem). Nie mówi o rzeczywistym ogniu. Nie mówi
o spalaniu mĊĪczyzn i kobiet. Paweá mówi obrazowo o budynku, który reprezentuje sáuĪbĊ danej osoby, a nie o samej osobie.
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Mówiąc obrazowo, to dzieáo danej osoby spáonie, a nie sama
osoba. Sednem tej ilustracji jest potencjalna utrata nagrody za
záą sáuĪbĊ, a nie przebáaganie za grzech czy oczyszczenie dusz.

Czyōciec: Podstawowa doktryna katolicka
ChociaĪ nie ma Īadnego uzasadnienia istnienia czyĞüca w PiĞmie ĝwiĊtym, to jednak w teologii katolickiej istnieje mocna
filozoficzna potrzeba jego istnienia. KoĞcióá postrzega zbawienie
jako obiektywną ozdobĊ lub upiĊkszenie duszy. Jest to proces
rozpoczynający siĊ od chrztu, w wyniku którego zostaje wlana pierwotna áaska uĞwiĊcająca. UĞwiĊca to duszĊ i sprawia,
Īe w swej istocie podoba siĊ ona Bogu. Inne sakramenty i dobre uczynki usprawiedliwiają duszĊ w coraz wiĊkszym stopniu
i czynią ją coraz bardziej pociągającą dla Boga. Celem tego
procesu jest przeksztaácenie samej istoty duszy w coĞ, co samo
w sobie jest rzeczą obiektywnie dobrą. Dlatego zanim dusza
bĊdzie mogáa stanąü w obecnoĞci Boga, Īądanie caákowitego
oczyszczenia Ğladu kaĪdego grzechu jest rzeczą rozsądną. W ten
sposób koncepcja czyĞüca jest logicznym rozszerzeniem koĞcielnego procesu zbawienia.
CzyĞciec jest równieĪ integralnym elementem koĞcielnego
systemu pokuty. Wedáug KoĞcioáa kaĪdy grzech obciąĪa konto
grzesznika karą doczesną. Pokuty, cierpienie i odpusty zmniejszają obciąĪenie tego konta. PoniewaĪ grzesznicy mogą nie byü
w stanie dokonaü peánego zadoĞüuczynienia za grzechy w czasie
swojego Īycia, wiĊc dla zbilansowania konta ich Īycia, przebywanie w czyĞücu po Ğmierci jest konieczne.
W koĔcu, KoĞcióá uĪywa czyĞüca, aby motywowaü katolików do prowadzenia sprawiedliwego Īycia. Rozumuje, Īe gdyby
nie byáo czyĞüca, to ludzie grzeszyliby bez Īadnej bojaĨni.
Z drugiej strony, koncepcja zbawienia przedstawiona w PiĞmie ĝwiĊtym nie potrzebuje takiego miejsca jak czyĞciec. Pismo ĝwiĊte nie wiąĪe zbawienia z uczynkami lub cierpieniami
grzesznika, lecz wyáącznie z osobą Chrystusa. Pan Jezus dokonaá
oczyszczenia z grzechów na krzyĪu (Hbr 1,3). Jego krew moĪe
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oczyĞciü najbardziej nikczemnego grzesznika (Hbr 9,14). Nie
pozostaje wiĊc Īadna doczesna kara, którą wierzący czáowiek
musiaáby ponieĞü. Jezus zapáaciá juĪ za wszystko: „On bowiem
jest ofiarą przebáagalną za nasze grzechy” (1 J 2,2).
Zbawienie przedstawione w PiĞmie ĝwiĊtym w ogóle nie potrzebuje czegoĞ takiego jak czyĞciec, gdzie dusza rzekomo staje
siĊ obiektywnie piĊkna dla Boga. Przeciwnie, zbawienie to jest
zakorzenione w przypisaniu duszy przez Boga Jego wáasnej,
doskonaáej sprawiedliwoĞci (2 Kor 5,21). W biblijnej koncepcji
zbawienia „objawia siĊ sprawiedliwoĞü BoĪa, która od wiary
wychodzi i ku wierze prowadzi” (Rz 1,17). W kwestii swego
usprawiedliwienia grzesznik skáada swą ufnoĞü w Chrystusie.
Odtąd Īyje wiarą, i Īyje sprawiedliwie, dziĊki uzdalniającej
mocy Ducha. Tym niemniej nie ma on Īadnej nadziei, Īe kiedykolwiek bĊdzie w stanie staü siĊ sam w sobie na tyle osobiĞcie
i obiektywnie dobrym, aby stanąü w obecnoĞci Boga. W kwestii swojego zbawienia grzesznik skáada swą ufnoĞü wyáącznie
w Chrystusie (Flp 3,7-9).
Zamiast koncentrowaü siĊ na dobrych uczynkach i cierpieniu
jakiejĞ osoby, biblijna koncepcja zbawienia podkreĞla doskonaáe
dzieáo Chrystusa. Chrystus wystarcza, by grzeszników „ustrzec
od upadku i stawiü wobec swej chwaáy bez zarzutu, w radoĞci”
(Jud 24). Bóg nie patrzy juĪ na czáowieka jako na skalanego
grzesznika, lecz widzi go wyáącznie w Chrystusie (Ef 1,1-14),
jako „ĞwiĊtego i nieskalanego przed Jego obliczem” (Ef 1,4).
W koĔcu, zbawienie przedstawione w PiĞmie ĝwiĊtym
obejmuje narodzenie siĊ na nowo, w wyniku czego powstaje
nowe stworzenie (J 3,7; Ef 2,15). ChrzeĞcijanin, który narodziá siĊ na nowo, chce byü posáuszny Bogu. Jest on motywowany miáoĞcią Chrystusa, a nie strachem przed bolesną karą
(2 Kor 5,14; Rz 8,15).

Czy katolicy wci¹¿ wierz¹ w czyōciec?
Wielu wspóáczesnych katolików traktuje czyĞciec jako relikt ciemnych wieków Ğredniowiecza, o którym chcieliby jak
152

Ostateczne przeznaczenie
najszybciej zapomnieü. Niektórzy katolicy wierzą nawet, Īe koncepcja czyĞüca nie jest juĪ katolicką doktryną.
Jednak wbrew temu popularnemu poglądowi czyĞciec ciągle
jest oficjalnym dogmatem KoĞcioáa katolickiego i istotną czĊĞcią katolickiego planu zbawienia. KoĞcióá potwierdziá istnienie
czyĞüca na kaĪdym z trzech ostatnich soborów powszechnych:
Soborze Trydenckim [125], Soborze WatykaĔskim I [126] i Soborze
WatykaĔskim II [127]. PapieĪ Paweá VI opisaá czyĞciec jako miejsce, w którym dusze zmaráych odpokutowują „w przyszáym Īyciu przez ogieĔ, mĊki lub kary oczyszczające” [128]. Wedáug Pawáa VI „faktycznie, w czyĞücu dusze tych, ‘którzy umarli w miáoĞci Boga i prawdziwie pokutowali, lecz zanim zadoĞüuczynili
za swoje grzechy i zaniedbania godnymi owocami pokuty’ [129],
są oczyszczane po Ğmierci karami czyĞücowymi” [130]. Katechizm
KoĞcioáa Katolickiego opisuje czyĞciec jako miejsce, w którym
páonie „ogieĔ oczyszczający” (1031).
Wiara w istnienie czyĞüca jest takĪe wyraĪana w trakcie
kaĪdej Mszy ĞwiĊtej. W ramach liturgii eucharystycznej ofiarowane są modlitwy za zmaráych. Zwykle sama msza jest ofiarowana w intencji kogoĞ cierpiącego w czyĞücu. ImiĊ i nazwisko osoby, w intencji której dana msza jest ofiarowana, bywa
wczeĞniej wymieniane w trakcie niedzielnych ogáoszeĔ parafialnych. Faktycznie kaĪdego roku w rocznicĊ Ğmierci ostatniego papieĪa obecny papieĪ ofiarowuje MszĊ ĞwiĊtą za dusze swych dwóch poprzedników, które – jak siĊ przypuszcza
– cierpią w czyĞücu [131].

Biblijny werdykt
W piĊciu pierwszych rozdziaáach zobaczyliĞmy, w jaki sposób katolicka droga zbawienia róĪni siĊ od drogi zbawienia nauczanej w PiĞmie ĝwiĊtym. Musimy w tym miejscu zapytaü: Jak
powaĪne są to báĊdy?
OdpowiedĨ na to pytanie moĪna znaleĨü w LiĞcie do Galatów
Apostoáa Pawáa. Paweá byá pierwszym apostoáem, który zwiastowaá ewangeliĊ i zaáoĪyá koĞcioáy w Galacji, która stanowi czĊĞü
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wspóáczesnej Turcji. Wkrótce po opuszczeniu przez niego tego
regionu, przybyáa tam grupa Īydowskich nauczycieli. Przedstawiali siĊ oni jako naĞladowcy Chrystusa, posiadający tĊ samą
wiarĊ, co Galatowie. Wydaje siĊ, Īe ci nauczyciele wierzyli, iĪ
Jezus byá PomazaĔcem BoĪym (Mesjaszem), który umará, zmartwychwstaá i który przyjdzie ponownie. Nie ma Īadnej podstawy, by nie wierzyü, Īe ci nauczyciele nie potwierdziliby swej
wiary w naukĊ zawartą w Apostolskim wyznaniu wiary i Nicejsko-konstantynopolitaĔskim wyznaniu wiary, gdyby te wyznania istniaáy w I wieku naszej ery. Poglądy tych ludzi wydawaáy
siĊ Galatom caákowicie ortodoksyjne.
Jednak ci nowi Īydowscy nauczyciele krytykowali Pawáa.
UwaĪali, Īe zrozumienie usprawiedliwienia przez Pawáa jest
nieco uáomne. W szczególnoĞci nauczali oni, Īe poza wiarą w Jezusa, konieczną rzeczą dla chrzeĞcijan jest przestrzeganie niektórych aspektów Prawa MojĪeszowego (Ga 4,21). Twierdzili, Īe
wierzący pogaĔskiego pochodzenia powinni takĪe obrzezaü siĊ
(Ga 5,2-4). Nauczali, Īe wszyscy wierzący powinni przestrzegaü
szabat i obchodziü Īydowskie ĞwiĊta (Ga 4,9-10). Twierdzili, Īe
tego rodzaju dobre uczynki są konieczne do osiągniĊcia usprawiedliwienia (Ga 5,4).
Gdy Paweá dowiedziaá siĊ, co dziaáo siĊ w Galacji, napisaá
najsurowszy, natchniony przez Ducha ĝwiĊtego list, jaki mamy
w Nowym Testamencie. W pierwszych wersetach tego listu
oskarĪa on faászywych nauczycieli o to, Īe „chcieliby przekrĊciü
EwangeliĊ Chrystusową” (Ga 1,7).
Sáowo „przekrĊciü” oznacza wypaczyü lub przeksztaáciü istotĊ
czegoĞ w coĞ zupeánie przeciwnego. Sáowo to jest równieĪ uĪyte
w Dziejach Apostolskich 2,20: „SáoĔce zamieni siĊ w ciemnoĞci”
i w LiĞcie Jakuba 4,9: „ĝmiech wasz niech siĊ obróci w smutek,
a radoĞü w przygnĊbienie”. Oba te przykáady opisują transformacjĊ czegoĞ w coĞ zupeánie przeciwnego.
Dokáadnie to samo faászywi nauczyciele robili z ewangelią
Jezusa Chrystusa. ĩądając posáuszeĔstwa Prawu MojĪeszowemu
w celu osiągniĊcia i utrzymania usprawiedliwienia, uniewaĪniali
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oni áaskĊ BoĪą (Ga 2,21). Zmienili ewangeliĊ wiary w ewangeliĊ
uczynków, ewangeliĊ áaski w ewangeliĊ zasáug.
Paweá powiedziaá Galatom, Īe idąc za tymi nauczycielami
porzucali Chrystusa (Ga 1,6). Galatowie rezygnowali z polegania na Chrystusie dla innej ewangelii. „Innej jednak Ewangelii
nie ma” (Ga 1,7).
Greckie sáowa, których Paweá tutaj uĪywa, mówią nam, Īe
nowa ewangelia w Galacji nie byáa inną ewangelią tego samego
rodzaju, lecz inną ewangelią innego rodzaju. Nie byáa to inna
odmiana chrzeĞcijaĔstwa, z innym rozáoĪeniem akcentów lub
innymi Ğrodkami wyrazu. To w ogóle nie byáo chrzeĞcijaĔstwo!
OskarĪenia Pawáa musiaáy zaszokowaü Galatów. Sądzili, Īe
są oddanymi chrzeĞcijanami. ChociaĪ zaczĊli zastanawiaü siĊ
nad posáuszeĔstwem niektórym aspektom Prawa MojĪeszowego,
których przestrzeganie byáo rzekomo potrzebne do osiągniĊcia
usprawiedliwienia, to jednak, przynajmniej w swoich umysáach,
nie porzucili wiary w Chrystusa. Postrzegali teraz usprawiedliwienie jako coĞ, co byáo osiągalne przez wiarĊ i uczynki. JeĞli
chodziáo o nich samych, to czynili coĞ wiĊcej, a nie mniej.
Paweá ostrzegá Galatów, Īe jeĞli swoje stanowisko przed Bogiem oprą na tym, czego dokonaá Chrystus oraz na tym, co sami
robili, to bĊdą potĊpieni, gdyĪ przestrzeganie Prawa MojĪeszowego pociąga za sobą przekleĔstwo: „PrzeklĊty kaĪdy, kto nie
wypeánia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonaü KsiĊga
Prawa” (Ga 3,10). Innymi sáowy, ci, którzy proszą Boga o osądzenie ich chociaĪ w czĊĞci, w oparciu o ich wáasne zachowanie,
powinni uĞwiadomiü sobie, Īe Prawo potĊpia tych, którzy nie
wypeániają go doskonale.
Paweá powiedziaá Galatom, Īe jeĞli dadzą siĊ obrzezaü – jako
wyraz pragnienia, aby Īyü pod panowaniem Prawa MojĪeszowego – to Chrystus na nic im siĊ nie przyda (Ga 5,2). BĊdą oni
zobowiązani zachowywaü wszystkie przepisy Prawa MojĪeszowego (Ga 5,3). Z ten sposób zerwą z Chrystusem i wypadną z áaski (Ga 5,4).
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WaĪną rzeczą jest uznaü ponownie, Īe herezja galacka nie
polegaáa na bezpoĞrednim odrzuceniu Chrystusa albo odrzuceniu koniecznoĞci posiadania wiary, áaski czy zbawienia. Báąd
polegaá na naleganiu, Īe do osiągniĊcia usprawiedliwienia, poza
wiarą, konieczne jest posáuszeĔstwo niektórym aspektom Prawa
MojĪeszowego. PodejĞcie to polegaáo na przyjĞciu do Boga na
podstawie wiary oraz uczynków.
Problem z tą formuáą usprawiedliwienia polega na tym, Īe
jest ona poĞrednim odrzuceniem warunków zbawienia oferowanych przez Boga. Chrystus nauczaá: „Nie przyszedáem powoáaü
do nawrócenia siĊ sprawiedliwych, lecz grzeszników” (àk 5,32).
Gdy przychodzimy do Boga, choü czĊĞciowo na podstawie wáasnych dokonaĔ, to faktycznie mówimy Mu, Īe nie jesteĞmy wcale tacy Ĩli, Īe z punktu widzenia odkupienia jest w nas coĞ moralnego – tzn., Īe przynajmniej czĊĞciowo zasáugujemy na Īycie
wieczne.
BoĪa oferta zbawienia nie jest adresowana do ludzi z takim
nastawieniem (J 9,39-41; àk 5,31). Bóg jest gotów przebaczyü
tylko tym, którzy przychodzą do Niego z pustymi rĊkoma, uznając w peáni swoją winĊ. To wáaĞnie z tego powodu biblijne zbawienie dokonuje siĊ przez wiarĊ, „nie z uczynków, aby siĊ nikt
nie chlubiá” (Ef 2,9).
Podobnie jak faászywi nauczyciele z Galacji, KoĞcióá katolicki utrzymuje, Īe usprawiedliwienie dokonuje siĊ na podstawie wiary oraz uczynków. Podobnie jak faászywi nauczyciele
z Galacji wymagali obrzezania dla otrzymania usprawiedliwienia, tak KoĞcióá wymaga, aby w tymĪe celu niemowlĊta zostaáy ochrzczone. Podobnie jak obowiązkową praktyką w Galacji
staáo siĊ przestrzeganie szabatu i Ğwiąt Īydowskich, tak uczestnictwo w niedzielnej Mszy ĞwiĊtej jest obowiązkowe dla katolika [2180-2181]. Podobnie jak faászywi nauczyciele wymagali posáuszeĔstwa Prawu MojĪeszowemu dla osiągniĊcia zbawienia,
tak KoĞcióá wymaga przestrzegania DziesiĊciorga PrzykazaĔ
– moralnego streszczenia Prawa MojĪeszowego – jako warunku
koniecznego dla osiągniĊcia zbawienia [2052, 2068, 2075].
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Katolicyzm jeszcze bardziej wypaczyá ewangeliĊ przez zmianĊ definicji takich biblijnych pojĊü, jak: usprawiedliwienie, zbawienie, wiara, áaska, a nawet grzech. Do ewangelii zostaáy natomiast dodane koncepcje obce Pismu ĝwiĊtemu, takie jak: áaska
uĞwiĊcająca, siedem sakramentów, grzech powszedni, kara doczesna, czyĞciec, akty pokuty, odpusty itd. Dla dorosáych poszukujących usprawiedliwienia KoĞcióá stworzyá obszerne wymagania i wáączyá zbawienie w system zasáug zdobywanych przez
przyjmowanie sakramentów i speánianie dobrych uczynków.
Nawet áaska i Īycie wieczne staáy siĊ zasáuĪonymi nagrodami.
Katolicki plan zbawienia zaprzecza biblijnym prawdom
w dwudziestu czterech gáównych aspektach, które wymieniono
w podsumowaniu na nastĊpnych stronach. Ci, którzy realizują
ten plan zbawienia w swoim Īyciu, nie unikną konsekwencji,
przed którymi Paweá ostrzegaá Galatów. Ani przywódcy, ani nauczyciele KoĞcioáa katolickiego nie unikną swej winy prowadzenia milionów ludzi na manowce. Paweá ostrzegá:
Ale gdybyĞmy nawet my lub anioá z nieba gáosiá
wam EwangeliĊ róĪną od tej, którą wam gáosiliĞmy – niech bĊdzie przeklĊty! JuĪ to przedtem
powiedzieliĞmy, a teraz jeszcze mówiĊ: Gdyby
wam ktoĞ gáosiá EwangeliĊ róĪną od tej, którą od
nas otrzymaliĞcie – niech bĊdzie przeklĊty!
List do Galatów 1,8-9
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Zbawienie: B³¹d kontra prawda
KoĞcióá katolicki naucza

Pismo ĝwiĊte naucza

1. Usprawiedliwienie jest
przemianą duszy, w wyniku
której usuwany jest grzech
pierworodny, a dusza jest
napeániana áaską uĞwiĊcającą
[1987-1995].

Usprawiedliwienie jest
aktem Boga, poprzez który
ogáasza On grzesznika
sprawiedliwym w swoich
oczach, przebaczywszy mu
grzechy i przypisawszy mu
wáasną sprawiedliwoĞü BoĪą
(Rz 3,21-4,8).

2. WstĊpne usprawiedliwienie
dokonuje siĊ poprzez chrzest
[1262-1274].

Usprawiedliwienie
dokonuje siĊ jedynie przez
wiarĊ (Rz 3,28).

3. DoroĞli muszą przygotowaü
siĊ na przyjĊcie
usprawiedliwienia przez
wiarĊ i dobre uczynki
[1247-1249].

Bóg usprawiedliwia
bezboĪnych grzeszników,
którzy wierzą (Rz 4,5).
Dobre uczynki są rezultatem
zbawienia, a nie jego
przyczyną (Ef 2,8-10).

4. Usprawiedliwieni są sami
w sobie wewnĊtrznie piĊkni
i ĞwiĊci w oczach BoĪych
[1992, 1999-2000, 2024].

Usprawiedliwieni są
w oczach BoĪych ĞwiĊci
i nieskalani w Chrystusie
(Ef 1,1-14).

5. StopieĔ usprawiedliwienia
zwiĊksza siĊ przez
przystĊpowanie do
sakramentów i speánianie
dobrych uczynków
[1212, 1392, 2010].

Usprawiedliwienie jest
przypisaniem doskonaáej
sprawiedliwoĞci BoĪej
(2 Kor 5,21). Wierzący
ma peániĊ w Chrystusie
(Kol 2,10).

6. Usprawiedliwienie traci siĊ
przez popeánienie grzechu
Ğmiertelnego [1033, 1855, 1874].

Usprawiedliwienie nie
moĪe zostaü utracone. Ci,
których Bóg usprawiedliwia,
bĊdą zachowani od gniewu
BoĪego (Rz 5,8-9).
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KoĞcióá katolicki naucza

Pismo ĝwiĊte naucza

7. Katolicy winni popeánienia
grzechu Ğmiertelnego są
ponownie usprawiedliwiani
przez sakrament pokuty
[980, 1446].

Nie istnieje powtórne
usprawiedliwienie.
Tych, których Bóg
usprawiedliwia, tych
równieĪ uwielbi (Rz 8,30).

8. Zbawienie od wiecznych
konsekwencji grzechu jest
procesem trwającym caáe
Īycie [161-162, 1254-1255].

Zbawienie od wiecznych
konsekwencji grzechu
jest natychmiastowym
i skutecznym aktem
Boga, który dokonuje
siĊ równoczeĞnie
z usprawiedliwieniem
(Rz 5,9).

9. Zbawienie osiąga siĊ
wskutek wspóádziaáania
z áaską przez wiarĊ, dobre
uczynki i uczestnictwo
w sakramentach
[183, 1129, 1815, 2002].

Zbawienie osiąga siĊ przez
wiarĊ, bez speániania
uczynków (Ef 2,8-9). Dobre
uczynki są rezultatem, a nie
przyczyną zbawienia (Ef 2,10).

10. Wiara jest przeĞwiadczeniem
o istnieniu Boga i silną
akceptacją wszystkiego,
co KoĞcióá podaje nam do
wierzenia [181-182, 1814].

Zbawiająca wiara jest
oddaniem samego siebie
Chrystusowi jako Panu
i Zbawicielowi (Rz 10,8-17).

11. àaska uĞwiĊcająca
jest jakoĞcią duszy,
nadprzyrodzoną dyspozycją
udoskonalającą samą duszĊ
[1999-2000].

àaska jest niezasáuĪoną
przychylnoĞcią Boga (Ef 1,7-8).

12. Sakramenty są koniecznymi
kanaáami ciągáego wlewania
áaski. Są one Ĩródáem áaski
przez sam fakt wykonywania
okreĞlonych obrzĊdów
[1127-1129].

Dziecko BoĪe jest stale
obiektem áaski swojego Ojca
(Rz 5,1-2).
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13. Na áaskĊ zasáuguje siĊ,
speániając dobre uczynki
[2010, 2027].

àaska jest darem (Rz 11,6).

14. Grzechy powszednie nie
pociągają za sobą wiecznego
potĊpienia [1855, 1863].

KaĪdy grzech jest karany
wieczną Ğmiercią (Rz 6,23).

15. CiĊĪkie grzechy muszą
byü wyznane kapáanowi
[1456-1457].

Grzech ma byü wyznawany
bezpoĞrednio Bogu
(Ezd 10,11).

16. Kapáan przebacza grzech
wystĊpując w charakterze
sĊdziego [1442, 1461].

Nikt nie moĪe przebaczyü
grzechu, z wyjątkiem Boga
(Mk 2,7).

17. Gdy wina grzechu zostaje
przebaczona, pozostaje
jeszcze kara doczesna
[1472-1473].

Gdy Bóg przebacza grzech,
to przebacza go zupeánie
(Kol 2,13; Iz 43,25).

18. Akty pokuty dokonują
zadoĞüuczynienia za karĊ
doczesną naáoĪoną z powodu
grzechu [1434, 1459-1460].

Jezus dokonaá doskonaáego
zadoĞüuczynienia za
wszystkie grzechy (1 J 2,1-2).

19. Odpusty, których KoĞcióá
udziela w zamian za
speánianie poboĪnych
uczynków, uwalniają
grzeszników od kary
doczesnej [1471-1473].

Jezus uwalnia wierzących
od ich grzechów przez moc
swojej krwi (Ap 1,5).

20. Pobyt w czyĞücu jest
konieczny, aby odpokutowaü
za grzech i oczyĞciü duszĊ
[1030-1031].

CzyĞciec nie istnieje. Jezus
dokonaá oczyszczenia
z grzechów na krzyĪu
(Hbr 1,3).
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21. ĩyjący na ziemi mogą pomóc
biednym duszom cierpiącym
w czyĞücu, zanosząc za
nich modlitwy, speániając
dobre uczynki i ofiarując
w ich intencji ofiary Mszy
ĞwiĊtych [1032, 1371, 1479].

Ci, którzy zasnĊli
w Chrystusie, nie potrzebują
Īadnej pomocy. BĊdąc
nieobecni w ciele, w duchu
są obecni u Pana (2 Kor 5,8).

22. Nikt nie moĪe wiedzieü,
czy osiągnie Īycie wieczne
[1036, 2005].

Na podstawie Sáowa BoĪego
wierzący moĪe wiedzieü, Īe
ma Īycie wieczne (1 J 5,13).

23. ĩycie wieczne jest zasáuĪoną
nagrodą [1821, 2010].

ĩycie wieczne jest darem
BoĪym (Rz 6,23).

24. KoĞcióá katolicki jest
konieczny do osiągniĊcia
zbawienia [846].

Nie ma zbawienia w nikim
innym poza osobą Pana
Jezusa Chrystusa, „gdyĪ nie
dano ludziom pod niebem
Īadnego innego imienia,
przez które moglibyĞmy byü
zbawieni” (Dz 4,12).
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Dlaczego katolicy chodzą na MszĊ ĞwiĊtą? Czy faktycznie
czczą oni EucharystiĊ? Czy ofiara skáadana w trakcie Mszy
ĞwiĊtej jest faktyczną ofiarą?
Druga czĊĞü ksiąĪki odpowiada na te i inne waĪne pytania
dotyczące sakramentu Eucharystii i ofiary eucharystycznej, potocznie nazywanych Mszą ĞwiĊtą.
Eucharystia ma dwie funkcje:
[…] po pierwsze, ma byü ona niebieskim pokarmem dla naszych dusz, który wspiera i zachowuje nasze Īycie duchowe; po drugie, KoĞcióá ma
mieü moĪliwoĞü skáadania nieustannej Ofiary.
The Roman Catechism [132]

Te dwie funkcje Eucharystii stanowią podstawĊ naszej analizy istoty Mszy ĞwiĊtej:
Ƈ Eucharystia jest Ciaáem Chrystusa – niebieskim pokarmem duszy (Rozdziaá 6, Ciaáo Chrystusa).
Ƈ Eucharystia jest niepokalaną ofiarą – nieustanną ofiarą
KoĞcioáa (Rozdziaá 7, Krew Chrystusa).
W drugiej czĊĞci ksiąĪki Czytelnik bĊdzie równieĪ towarzyszyá wdowie po Józefie Lorente, gdy ona i jej rodzina bĊdą
uczestniczyü w Mszy ĞwiĊtej, w intencji duszy jej mĊĪa.
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Cia³o Chrystusa
Niedzielna Msza ōwiêta
w pierwsz¹ rocznicê ōmierci Józefa
Ojciec Mario Sanchez staá milcząco przy balustradzie oátarza,
gdy piĊciu czáonków rodziny Lorente zbliĪaáo siĊ, idąc Ğrodkową
nawą. W rĊkach nieĞli dary chleba i wina. W sercach natomiast
nieĞli gáĊbokie uczucie straty, gdyĪ wczoraj minĊáa pierwsza
rocznica Ğmierci Józefa Lorente – ich umiáowanego mĊĪa i ojca.
Na proĞbĊ pani Lorente ojciec Sanchez zgodziá siĊ ofiarowaü tĊ
poranną ofiarĊ Mszy ĞwiĊtej w intencji duszy Józefa.
Gdy ojciec Sanchez przyjmowaá dary chleba i wina, odczuá
ten rodzinny ból. Dobrze pamiĊtaá noc Ğmierci Józefa, a nastĊpnie jego pogrzeb. Gdy kapáan odwróciá siĊ do oátarza, miaá
nadziejĊ, Īe dzisiejsza Msza ĞwiĊta pocieszy rodzinĊ Lorente
i przyspieszy uwolnienie duszy Józefa z czyĞüca.
Biorąc chleb, ojciec Sanchez podniósá go nad oátarzem i rozpocząá liturgiĊ eucharystyczną, modląc siĊ [133]:
– Báogosáawiony jesteĞ, Panie, BoĪe wszechĞwiata, bo dziĊki
Twojej hojnoĞci otrzymaliĞmy chleb, który jest owocem ziemi
i pracy rąk ludzkich; Tobie go przynosimy, aby staá siĊ dla nas
chlebem Īycia.
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Wlewając maáą iloĞü wody do záoconego kielicha, w którym
byáo juĪ wino, ojciec Sanchez modliá siĊ po cichu:
– Przez to misterium wody i wina daj nam, BoĪe, udziaá w bóstwie Chrystusa, który przyjąá nasze czáowieczeĔstwo.
Podnosząc kielich, kontynuowaá:
– Báogosáawiony jesteĞ, Panie, BoĪe wszechĞwiata, bo dziĊki
Twojej hojnoĞci otrzymaliĞmy wino, które jest owocem winnego
krzewu i pracy rąk ludzkich; Tobie je przynosimy, aby staáo siĊ
dla nas napojem duchowym.
NastĊpnie ojciec Sanchez zwróciá siĊ do zgromadzenia:
– Módlcie siĊ, aby moją i waszą OfiarĊ przyjąá Bóg, Ojciec
wszechmogący.
Na to wszyscy odpowiedzieli:
– Niech Pan przyjmie OfiarĊ z rąk twoich na czeĞü i chwaáĊ swojego imienia, a takĪe na poĪytek nasz i caáego KoĞcioáa
ĞwiĊtego.
Rozkáadając rĊce, kapáan pobáogosáawiá zgromadzenie:
– Pan z wami – powiedziaá kapáan.
– I z duchem twoim – odpowiedzieli wierni.
– W górĊ serca – wezwaá kapáan.
– Wznosimy je do Pana – odpowiedzieli zgromadzeni.
– DziĊki skáadajmy Panu Bogu naszemu – powiedziaá kapáan.
– Godne to i sprawiedliwe – odpowiedzieli zgromadzeni.
Atmosfera stawaáa siĊ coraz bardziej podniosáa. Nadchodziá
kulminacyjny punkt Mszy ĞwiĊtej. Skáadając swoje rĊce nad
chlebem i winem, ojciec Sanchez prosiá Boga, aby dokonaá cudownego przeistoczenia:
– Prosimy CiĊ, BoĪe, uĞwiĊü tĊ OfiarĊ peánią swojego báogosáawieĔstwa, mocą Twojego Ducha uczyĔ ją doskonaáą i miáą sobie, aby siĊ staáa dla nas Ciaáem i Krwią Twojego umiáowanego
Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa.
NastĊpnie kapáan rozpocząá recytacjĊ tekstu mówiącego
o Ostatniej Wieczerzy. Wziąá wiĊc kawaáek biaáego, okrągáego
i páaskiego chleba, zwanego opáatkiem, i podniósá go nad oátarzem. MyĞląc o Chrystusie, ojciec Sanchez powiedziaá:
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– On to w dzieĔ przed mĊką wziąá chleb w swoje ĞwiĊte
i czcigodne rĊce, podniósá oczy ku niebu, do Ciebie, Boga, swojego Ojca wszechmogącego, i dziĊki Tobie skáadając, báogosáawiá, áamaá i rozdawaá swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i jedzcie
z tego wszyscy: To jest bowiem Ciaáo moje, które za was bĊdzie
wydane.
Wedáug nauki KoĞcioáa katolickiego, wskutek tych sáów,
chleb w rĊkach ojca Sancheza staá siĊ ciaáem Jezusa Chrystusa.
Dając wyraz wiary temu przekonaniu, kapáan opuĞciá opáatek na
záoconą patenĊ i uklĊknąá przed nim w uwielbieniu.
SiĊgając po kielich, ojciec Sanchez podniósá go nad oátarzem i kontynuowaá swoją opowieĞü o tym, co Chrystus uczyniá
w trakcie Ostatniej Wieczerzy:
– Podobnie po wieczerzy wziąá ten przesáawny kielich w swoje ĞwiĊte i czcigodne rĊce, ponownie dziĊki Tobie skáadając,
báogosáawiá i podaá swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i pijcie
z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi mojej nowego
i wiecznego przymierza, która za was i za wielu bĊdzie wylana
na odpuszczenie grzechów. To czyĔcie na moją pamiątkĊ.
Ojciec Sanchez ponownie uklĊknąá w cichym uwielbieniu.

Pierwsza Msza ōwiêta
[610-611, 1323, 1337-1340]

Katolicyzm naucza, Īe Chrystus ustanowiá MszĊ ĞwiĊtą
w trakcie Ostatniej Wieczerzy, w noc wydania Go [1323]. Pan
wypowiedziaá nastĊpujące sáowa dotyczące chleba: „to jest Ciaáo moje” (Mt 26,26), a nastĊpnie dotyczące wina: „to jest moja
Krew” (Mt 26,28). KoĞcióá katolicki naucza, Īe Chrystus tym
samym dokonaá fizycznego przeistoczenia tych substancji [621].
Chleb staá siĊ Jego ciaáem, a wino staáo siĊ Jego krwią [1339]. NastĊpnie Chrystus ofiarowaá swoje ciaáo i krew Ojcu, po czym daá
je swoim uczniom, aby je spoĪywali [610-611]. KoĞcióá twierdzi, Īe
to byáa pierwsza Eucharystia.
W trakcie Ostatniej Wieczerzy Chrystus powiedziaá takĪe
do swoich uczniów: „To czyĔcie na moją pamiątkĊ!” (àk 22,19).
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KoĞcióá naucza, Īe uĪywając tych sáów Pan ustanowiá swoich
uczniów kapáanami i nakazaá im praktykowanie ofiary Mszy
ĞwiĊtej [611, 1337]. Mieli oni czĊsto celebrowaü EucharystiĊ, jeĞli
to moĪliwe, nawet codziennie. Ofiarowywanie Mszy ĞwiĊtej
i przebaczanie grzechów miaáy staü siĊ dwoma podstawowymi
funkcjami ich kapáaĔstwa [1461, 1566].

Konsekracja w trakcie Mszy ōwiêtej
[1333, 1352-1353, 1357-1358, 1373-1377]

Kulminacyjnym punktem Mszy ĞwiĊtej jest konsekracja,
bĊdąca czĊĞcią liturgii eucharystycznej. Konsekracja nastĊpuje wtedy, gdy powtarzając sáowa Chrystusa wypowiedziane
w trakcie Ostatniej Wieczerzy kapáan uwaĪa, Īe mocą Ducha
ĝwiĊtego przemienia chleb i wino w fizyczne ciaáo i krew Chrystusa [1105-1106, 1353]:
W sakramencie Eucharystii Chrystus jest obecny w sposób zupeánie wyjątkowy, jako Bóg
i czáowiek, zupeánie i caákowicie, substancjalnie
i nieprzerwanie.
Sobór WatykaĔski II [134]

W powyĪszym cytacie KoĞcióá opisuje piĊü charakterystycznych cech obecnoĞci Chrystusa w Eucharystii.

Wyj¹tkowoōæ
W Eucharystii Chrystus jest obecny „w sposób zupeánie wyjątkowy” [135], gdyĪ nie istnieje w przyrodzie coĞ, co moĪna by
porównaü z tym, co dzieje siĊ na oátarzu [1085, 1374].

Boskoōæ i cz³owieczeñstwo
Chleb i wino stają siĊ „Bogiem i czáowiekiem” [136], gdyĪ
EucharystiĊ uwaĪa siĊ za wcielonego Chrystusa, za „prawdziwe ciaáo Chrystusa Pana, to samo ciaáo, które narodziáo siĊ
z Dziewicy” [137] [1106-1374].
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Ca³kowitoōæ i zupe³noōæ
Chleb i wino, kaĪde z osobna, zawierają Chrystusa „zupeánie
i caákowicie” [138] [1374]. Wedáug KoĞcioáa oznacza to, Īe nawet najmniejsza kruszynka chleba zawiera caáe ciaáo i caáą krew Chrystusa. To samo jest prawdą w odniesieniu do najmniejszej kropli
wina [1377] [139].

Substancjalnoōæ
Katolicyzm naucza, Īe jedynie wewnĊtrzna postaü chleba
i wina, zwana substancją, zostaje przeistoczona [1374, 1376]. ZewnĊtrzny wygląd chleba i wina pozostaje niezmieniony.

Ci¹g³oōæ
KoĞcióá naucza, Īe Chrystus istnieje w Eucharystii „nieprzerwanie” [140], dopóki trwają postacie eucharystyczne [1377]. Z tego
powodu naleĪy wykazywaü wielką troskĊ, by chroniü konsekrowany chleb i wino przed zgubieniem lub profanacją. Po komunii
ĞwiĊtej kapáan zamyka pozostaáe konsekrowane opáatki w maáym, staáym sejfie, zwanym tabernakulum [1183, 1379]. Sejf jest
zwykle pokryty záotem i znajduje siĊ obok jednego z koĞcielnych
oátarzy. Gdy Chrystus przebywa eucharystycznie w tabernakulum, obok sanktuarium zawsze pali siĊ lampka. Wchodząc do
koĞcioáa lub przechodząc obok tabernakulum, katolicy są wezwani do okazania czci Eucharystii przez krótkie przyklĊkniĊcie
na prawe kolano [1378]. Z tego samego powodu niektórzy katolicy
Īegnają siĊ takĪe znakiem krzyĪa, gdy przejeĪdĪają obok budynku koĞcioáa katolickiego.

Sakrament Eucharystii
[1322-1419]

Wedáug KoĞcioáa katolickiego Msza ĞwiĊta, podobnie jak
Ostatnia Wieczerza, jest „ĞwiĊtym posiákiem” [141]. Jest on Ğwiadectwem jednoĞci spoáecznoĞci katolickiej i dziĊki niemu cieszy siĊ ona spoáecznoĞcią z Bogiem [1118, 1396]. Jest to okazja, aby
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wspominaü dzieáa Chrystusa, zwiastowaü Jego Ğmierü i dziĊkowaü Bogu. Dlatego KoĞcióá nazywa konsekrowany chleb i wino
takĪe Eucharystią, od greckiego sáowa oznaczającego dziĊkczynienie [1328, 1358-1361].
KoĞcióá naucza, Īe Eucharystia jest Ğrodkiem áaski, sakramentem KoĞcioáa [1210-1212]. DziĊki niej wierni otrzymują áaskĊ
uĞwiĊcającą i zostają w wiĊkszym stopniu usprawiedliwieni:
Komunia ĞwiĊta w przedziwny sposób dokonuje w naszym Īyciu duchowym tego, co pokarm
materialny sprawia w Īyciu cielesnym. Przyjmowanie w Komunii Ciaáa Chrystusa Zmartwychwstaáego, „oĪywionego i oĪywiającego Duchem
ĝwiĊtym”, podtrzymuje, pogáĊbia i odnawia Īycie áaski otrzymane na chrzcie.
Katechizm KoĞcioáa Katolickiego (1392)

Poprzez EucharystiĊ katolicy otrzymują równieĪ áaskĊ aktualną, która uzdalnia ich do przestrzegania przykazaĔ i speániania dobrych uczynków. KoĞcióá mówi, Īe Eucharystia jest „Ğrodkiem zaradczym uwalniającym nas od grzechów powszednich
i zachowującym od grzechów Ğmiertelnych” (1436) [1395]. Eucharystia to równieĪ „zadatek naszej przyszáej chwaáy i wiecznej
szczĊĞliwoĞci” [142] [1402-1405].
Wedáug KoĞcioáa Eucharystia jest NajĞwiĊtszym Sakramentem, poniewaĪ jest samym Chrystusem [1330]. Eucharystia karmi duszĊ duchowo i bardziej upodabnia katolika do Chrystusa,
gdyĪ „uczestnictwo w Ciele i Krwi Chrystusa przemienia nas
w to, co przyjmujemy” [143].
WáaĞciwie przygotowany katolik otrzymuje dobrodziejstwa Eucharystii przez poboĪne uczestnictwo we Mszy ĞwiĊtej
[1385-1388, 1415]. PrzystĊpujący do komunii ĞwiĊtej otrzymują peániejsze báogosáawieĔstwo i cieszą siĊ „gáĊbokim zjednoczeniem
z Chrystusem Jezusem” (1391) [1396, 1416].
PoniewaĪ katolicyzm utrzymuje, Īe Eucharystia pomaga danej osobie osiągnąü Īycie wieczne, KoĞcióá zachĊca wiernych
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do przyjmowania jej codziennie [1389]. Z tego samego powodu
prawo koĞcielne wymaga od katolików uczestnictwa we Mszy
ĞwiĊtej w kaĪdą niedzielĊ i w niektóre ĞwiĊta koĞcielne [1389, 2042,
[144]
2181]
. Raz do roku, w ramach ĝwiąt Wielkanocnych, katolicy
muszą przyjmowaü komuniĊ ĞwiĊtą [1417, 2042] [145]. Dobrowolne
nieposáuszeĔstwo tym przykazaniom KoĞcioáa jest grzechem
ciĊĪkim [2181].
Jednak Eucharystii nie moĪe przyjmowaü nikt, kto nie wierzy, Īe Chrystus jest w niej rzeczywiĞcie obecny, tzn. ktoĞ, kto
nie wierzy, Īe Eucharystia „jest substancjalna. Przez nią mianowicie staje siĊ obecny Chrystus caáy, Bóg i czáowiek” [146]
w konsekrowanym chlebie i winie [1355, 1374, 1396, 1400-1401]. W celu
unikniĊcia ĞwiĊtokradztwa podczas podawania komunii ĞwiĊtej
danej osobie, kapáan trzyma konsekrowany opáatek przed przystĊpującym do komunii ĞwiĊtej, mówiąc: „Ciaáo Chrystusa”.
Zanim osoba przyjmie hostiĊ, musi odpowiedzieü: „Amen”, co
oznacza: „Tak, to jest prawda!” (1396).

Kult Eucharystii
[1378-1381, 1418]

KoĞcióá katolicki naucza, Īe „wierni powinni z najwiĊkszym szacunkiem odnosiü siĊ do NajĞwiĊtszej Eucharystii
[…] czĊsto przyjmując ten sakrament i adorując Go z najwyĪszą
czcią” [147], z „tym samym uwielbieniem i czcią, którą obdarzamy
Boga” [148] [1178, 1183, 1378, 1418, 2691].
W niczyim umyĞle nie powinno byü Īadnej wątpliwoĞci, „Īe wszyscy wierni powinni oddawaü
temu NajĞwiĊtszemu Sakramentowi uwielbienie, które naleĪy siĊ prawdziwemu Bogu, jak to
zawsze byáo w zwyczaju KoĞcioáa katolickiego.
Ani nie powinno siĊ go adorowaü w mniejszym
stopniu, poniewaĪ zostaá on ustanowiony przez
Chrystusa po to, aby byá spoĪywany”.
Sobór WatykaĔski II [149]
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KoĞcióá promuje kult Eucharystii przez doroczne obchodzenie ĞwiĊta BoĪego Ciaáa, w ramach którego nastĊpuje Wystawienie NajĞwiĊtszego Sakramentu. W szklanym naczyniu umieszcza siĊ duĪą hostiĊ, która jest konsekrowanym kawaákiem chleba. To naczynie z duĪą hostią umieszcza siĊ nastĊpnie w Ğrodku
ozdobnego, záoconego stojaka, zwanego monstrancją, która
przypomina rozbáysk sáoĔca. NastĊpnie monstrancjĊ umieszcza
siĊ na oátarzu, aby wierni mogli ją adorowaü. W krajach, w których dominującą czĊĞü ludnoĞci stanowią katolicy, kapáan w ramach uroczystej procesji moĪe równieĪ obnosiü monstrancjĊ po
ulicach parafii [1378].
KoĞcióá promuje takĪe oddawanie czci Eucharystii przez
dziaáalnoĞü szczególnych zakonów mĊskich i ĪeĔskich, powoáanych do ciągáej adoracji konsekrowanego chleba i wina. WĞród
zakonów tych są nastĊpujące: Siostry Nieustannej Adoracji NajĞwiĊtszego Sakramentu, Siostry Adoratorki Kosztownej Krwi
i Zgromadzenie NajĞwiĊtszego Sakramentu. ĝwiĊty Pierre Julien Eymard (1811-1868), zaáoĪyciel ostatniego z wymienionych
zakonów, jako gáówny cel istnienia tego zakonu okreĞliá uwielbianie NajĞwiĊtszego Sakramentu:
[…] nieustannie uwielbiaü naszego Pana, Jezusa
Chrystusa na Jego tronie áaski i miáoĞci; oddawaü Mu nieustanne dziĊkczynienie za niewysáowiony dar Eucharystii; stawaü siĊ w jednoĞci z Nim ofiarą przebáagania za wiele zbrodni
popeánianych na caáym Ğwiecie; sprawowaü
ciągáą misjĊ modlitwy i wstawiennictwa przed
NajĞwiĊtszym Sakramentem […]. To jest Īycie
religijne czáonka Zgromadzenia NajĞwiĊtszego
Sakramentu.
Saint Peter Julian Eymard [150]

NastĊpująca modlitwa, uáoĪona przez kardynaáa Carberry'ego, byáego Arcybiskupa Saint Louis, jest reprezentatywna dla
katolickiego uwielbienia Eucharystii:
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Jezu, BoĪe mój, adorujĊ CiĊ, obecnego tutaj
w NajĞwiĊtszym Sakramencie oátarza, gdzie
czekasz dniem i nocą, aby staü siĊ naszym pocieszeniem, podczas gdy my oczekujemy przebywania w Twojej jawnej obecnoĞci w niebie.
Jezu, BoĪe mój, adorujĊ CiĊ we wszystkich
miejscach, gdzie NajĞwiĊtszy Sakrament jest
przechowywany i gdzie grzechy są popeániane
przeciwko temu Sakramentowi MiáoĞci. Jezu,
BoĪe mój, adorujĊ CiĊ w kaĪdym czasie, przeszáym, teraĨniejszym, i przyszáym, za kaĪdą
duszĊ, która kiedykolwiek istniaáa, istnieje lub
bĊdzie stworzona. Jezu, BoĪe mój.
Reflections and Prayers for Visits with Our
Eucharistic Lord [151]

Biblijna odpowiedū
W Rozdziale 3, Usprawiedliwienie wzrastające i zachowujące, zbadaliĞmy báĊdy związane z sakramentem Eucharystii jako
Ğrodkiem otrzymania áaski uĞwiĊcającej. Tutaj bĊdziemy rozwaĪaü EucharystiĊ jako ciaáo Chrystusa. Naszą uwagĊ skupimy na
dwóch fragmentach Pisma ĝwiĊtego, uĪywanych przez KoĞcióá
katolicki w celu wyjaĞnienia, czym jest Msza ĞwiĊta. Pierwszy
z nich mówi o wydarzeniach Ostatniej Wieczerzy (Mt 26,20-30;
Mk 14,17-26; àk 22,14-38); drugi o dyskusji Jezusa opisanej
w Ewangelii wedáug Jana 6. Udowodnimy, Īe:
Ƈ W trakcie Ostatniej Wieczerzy Chrystus mówiá o chlebie
i winie jako o symbolach swego ciaáa i krwi, a nie o ich
substancjach.
Ƈ W Ewangelii wedáug Jana 6 Chrystus nauczaá, Īe Īycie
wieczne otrzymuje siĊ przez wiarĊ w Niego, a nie przez
spoĪywanie Jego ciaáa.
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Chleb i wino s¹ symbolami
Istnieje kilka problemów związanych z katolicką interpretacją faktu, Īe w trakcie Ostatniej Wieczerzy chleb i wino zostaáy przemienione, wskutek czego w nich „zawarte są prawdziwie, rzeczywiĞcie i substancjalnie ciaáo i krew wraz z duszą
i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a wiĊc caáy Chrystus” [152] [1374]. Po pierwsze, nie ma nawet najmniejszej oznaki,
Īe podczas Ostatniej Wieczerzy chleb lub wino zostaáy przemienione. To samo dotyczy konsekracji dokonywanej w trakcie
Mszy ĞwiĊtej dzisiaj. Zarówno przed, jak i po konsekracji chleb
i wino wyglądają dokáadnie tak samo. Co wiĊcej, mają ten sam
zapach i smak; takĪe w dotyku wyglądają tak samo. Faktycznie,
caáy dowód empiryczny wspiera interpretacjĊ, Īe chleb i wino
nie zostaáy wcale przemienione.
KoĞcióá utrzymuje, Īe chociaĪ chleb i wino nie wydają siĊ
byü przemienione, faktycznie są przemienione. W celu wyjaĞnienia, dlaczego tego rzekomego cudu nie moĪna zobaczyü,
KoĞcióá formuáuje teoriĊ przeistoczenia (zwanego takĪe transsubstancjacją) [1376, 1413].
Filozoficzna podstawa tej teorii pochodzi z pism Arystotelesa. Nauczaá on, Īe wszelka materia skáada siĊ z dwóch elementów: formy i substancji. Arystoteles zdefiniowaá formĊ jako
zewnĊtrzny wygląd obiektu, a substancjĊ jako jego wewnĊtrzną
istotĊ – rdzeĔ jego realnoĞci.
Teoria transsubstancjacji mówi, Īe w wyniku konsekracji
dokonywanej w trakcie Mszy ĞwiĊtej, substancja chleba i wina
zmienia siĊ, podczas gdy ich forma pozostaje taka sama [1373-1377,
[153]
1413]
. KoĞcióá twierdzi, Īe formuáa konsekracji „wywoáuje trzy
cudowne i zadziwiające skutki” [154]:
Ƈ WewnĊtrzna istota chleba i wina przestaje istnieü.
Ƈ ZewnĊtrzny wygląd chleba i wina pozostaje taki sam,
chociaĪ nie jest on juĪ w jakikolwiek sposób związany
z ich wewnĊtrzną istotą.
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Ƈ WewnĊtrzna istota prawdziwego ciaáa i krwi Chrystusa
zaczyna istnieü, przybierając wygląd chleba i wina.
KoĞcióá katolicki nie jest poruszony Īadnymi argumentami
wymierzonymi przeciwko przeistoczeniu, które wywodzą siĊ
z obserwacji i zdrowego rozsądku. KoĞcióá twierdzi, Īe ta przemiana jest zjawiskiem nadprzyrodzonym, które stanowi czĊĞü
„tajemnicy Eucharystii” [155]. Tajemnica ta „przeciwstawia siĊ
zdolnoĞci pojmowania” [156] [1381]. KoĞcióá twierdzi, Īe fakt, iĪ
„taka przemiana ma miejsce, musi zostaü uznany przez wiarĊ;
nie wolno nam z ciekawoĞci pytaü, w jaki sposób siĊ to dzieje” [157]. Od wiernych oczekuje siĊ, by zaakceptowali to wyjaĞnienie, bez wzglĊdu na to, jak „odraĪające moĪe siĊ ono wydawaü
zmysáom” [158].
Jednak wiara musi opieraü siĊ na objawieniu BoĪym, a rzekoma przemiana wyjaĞniana przez przeistoczenie nie jest opisana w Biblii. Nie istnieje takĪe biblijny precedens cudu, w który
wierni wedáug woli BoĪej mają uwierzyü – cudu, który polegaáby na tym, Īe zdarzyáo siĊ coĞ nadprzyrodzonego, podczas gdy
faktycznie zewnĊtrzny dowód wskazuje, Īe w ogóle nic siĊ nie
zdarzyáo. Bóg nigdy nie traktowaá ludzi w taki sposób.
Drugim problemem związanym z katolicką interpretacją sáów
Chrystusa wypowiedzianych w trakcie Ostatniej Wieczerzy jest
koniecznoĞü spoĪywania ludzkiego ciaáa. KoĞcióá naucza, Īe Eucharystia jest „prawdziwym ciaáem Chrystusa Pana, tym samym
ciaáem, które narodziáo siĊ z Dziewicy” [159]. WáaĞnie to ciaáo
uczniowie rzekomo spoĪywali w trakcie Ostatniej Wieczerzy!
MoĪna by pomyĞleü, Īe absurdalnoĞü takiego rozumowania
jest wystarczająca do odrzucenia katolickiej interpretacji, jako
interpretacji nie do utrzymania. Przeciwnie, KoĞcióá podkreĞla
sáusznoĞü swojego rozumowania twierdząc, Īe Pan w podobny
sposób poleciá swoim uczniom piü swoją krew!
Dla ĩyda picie ludzkiej krwi byáoby czymĞ wiĊcej niĪ rzeczą
odraĪającą; byáoby ono sprzeczne z Prawem MojĪeszowym, które surowo zabraniaáo ĩydom spoĪywania krwi (Kpá 17,10-14).
MoĪemy byü pewni, Īe jeĞli uczniowie pomyĞleliby, iĪ Jezus
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poprosiá ich o pogwaácenie tego przykazania, wywoáaáoby to
gorącą dyskusjĊ i gáoĞne protesty. Jednak w biblijnej relacji na
temat Ostatniej Wieczerzy nie ma najmniejszej wzmianki o takiej kontrowersji.
Co wiĊcej, gdyby w trakcie Ostatniej Wieczerzy uczniowie
pili krew Chrystusa, to Piotr nie mógáby twierdziü kilka miesiĊcy póĨniej: „Bo nigdy nie jadáem nic skaĪonego i nieczystego”
(Dz 10,14). Gdyby chrzeĞcijanie regularnie pili krew w trakcie
obchodzenia Wieczerzy PaĔskiej, to Sobór w Jerozolimie nie
mógáby pouczyü chrzeĞcijan pogaĔskiego pochodzenia: „Powstrzymajcie siĊ od […] krwi” (Dz 15,29).
Nie ma Īadnego powodu, by wierzyü, Īe uczniowie choü
przez chwilĊ myĞleli, iĪ chleb i wino zostaáy przemienione w ciaáo i krew Chrystusa. Nigdzie nie czytamy o skrupulatnym chronieniu przez nich kaĪdej kruszynki konsekrowanego chleba lub
padaniu na kolana i adorowaniu chleba oraz wina. Przeciwnie,
natychmiast po tym, jak Pan rzekomo przemieniá wino w swoją
krew, On sam nadal nazywaá tĊ substancjĊ winem:
Lecz powiadam wam: Odtąd nie bĊdĊ juĪ piá napoju z tego owocu winnego krzewu aĪ do owego
dnia, kiedy piü go bĊdĊ z wami, nowy, w królestwie Ojca mojego.
Ewangelia wedáug Mateusza 26,29

Innym argumentem, który trzeba rozwaĪyü, jest fizyczna
obecnoĞü Chrystusa ze swoimi uczniami, gdy powiedziaá o chlebie: „To jest Ciaáo moje” (Mt 26,26). Byá On fizycznie obecny
ze swoimi uczniami. Z pewnoĞcią nie uwierzyliby oni, Īe ciaáo
Jezusa byáo jednoczeĞnie przy stole i na stole, a póĨniej pod stoáem, jako rozrzucone okruchy chleba!
Lecz taka jest wáaĞnie katolicka interpretacja. Idzie ona o wiele
dalej. Wedáug KoĞcioáa, Chrystus jest dzisiaj obecny cieleĞnie w tysiącach koĞcioáów na caáym Ğwiecie – jest obecny w kaĪdej konsekrowanej kruszynie chleba i kaĪdej konsekrowanej kropli wina!
Z drugiej strony Pismo ĝwiĊte nigdy nie mówi o fizycznej obecnoĞci ciaáa Chrystusa w wiĊcej niĪ jednym miejscu równoczeĞnie.
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KtoĞ moĪe podnieĞü zarzut: „Lecz czy Chrystus nie jest Bogiem? CzyĪ Bóg nie jest wszechobecny?”. Tak, lecz odnosi siĊ
to do Jego duchowej obecnoĞci. Pan Jezus jest duchowo wszechobecny, lecz cieleĞnie jest obecny tylko w jednym miejscu. Wedáug Pisma ĝwiĊtego obecnie zasiada On cieleĞnie „po prawicy
Majestatu na wysokoĞciach” (Hbr 1,3).
Wszystkie opisane wyĪej problemy znajdują swoje rozwiązanie, gdy sáowa Jezusa wypowiedziane w trakcie Ostatniej Wieczerzy rozumiemy w przenoĞni. Oznacza to, Īe w trakcie Ostatniej Wieczerzy Jezus uĪyá chleba i wina jako symboli swojego
ciaáa i swojej krwi.
PrzenoĞna interpretacja sáów Jezusa jest rzeczą rozsądną. Nie
wymaga ona od uczniów picia ludzkiej krwi i spoĪywania ludzkiego ciaáa. Ciaáo Chrystusa pozostaje w jednym miejscu. Nie
ma takĪe Īadnej potrzeby wymyĞlania skomplikowanych teorii
w celu wyjaĞnienia oczywistej rzeczy: chleb i wino pozostają
chlebem i winem.
Uczniowie byli przyzwyczajeni do tego, Īe w swoim nauczaniu Pan uĪywaá przenoĞni. Przy róĪnych okazjach Chrystus mówiá
o swoim ciele jako Ğwiątyni (J 2,19), o nowym Īyciu jako wodzie
Īywej (J 4,10), o swoich uczniach jako soli (Mt 5,13), a o nauce faryzeuszów jako kwasie (Mt 16,6). Ewangelia wedáug Jana zawiera
siedem stwierdzeĔ o charakterze przenoĞnym, które Jezus wypowiedziaá o samym sobie. W kaĪdym z nich zostaá uĪyty ten sam
czasownik „jestem”, który zostaá przetáumaczony „jest” w sáowach Jezusa: „To jest Ciaáo moje” (àk 22,19). Jezus rzeká:
Ƈ „Ja jestem chlebem Īycia” (J 6,48).
Ƈ „Ja jestem ĞwiatáoĞcią Ğwiata” (J 8,12).
Ƈ „Ja jestem bramą” (J 10,9).
Ƈ „Ja jestem dobrym pasterzem” (J 10,11).
Ƈ „Ja jestem zmartwychwstaniem i Īyciem” (J 11,25).
Ƈ „Ja jestem drogą i prawdą, i Īyciem” (J 14,6).
Ƈ „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym” (J 15,1).
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Wszystkie te stwierdzenia naleĪy rozumieü w przenoĞni. Dwa
ostatnie z nich zostaáy nawet wypowiedziane w trakcie Ostatniej Wieczerzy. Analiza nauczania Chrystusa tej nocy ukazuje
nam kilka figur stylistycznych, których uĪyá. Na przykáad, Jezus
mając na myĞli nowe przymierze, mówi w przenoĞni: „Kielich
ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej” (1 Kor 11,25).
Kielich nie byá oczywiĞcie samym przymierzem, lecz symbolem
przymierza. Co wiĊcej, po zakoĔczeniu Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedziaá swoim uczniom:
Mówiáem wam o tych sprawach w przypowieĞciach. Nadchodzi godzina, kiedy juĪ nie bĊdĊ
wam mówiá w przypowieĞciach, ale caákiem
otwarcie oznajmiĊ wam o Ojcu.
Ewangelia wedáug Jana 16,25

ObroĔcy katolickiej interpretacji mówią, Īe nie ma sensu rozpatrywania jej w sposób przenoĞny. Twierdzą, Īe rozpatrywanie
tej interpretacji w sposób przenoĞny czyni chleb i wino rzeczami
bez znaczenia: czyni je zwykáymi symbolami. Z katolickiej perspektywy obroĔcy ci mogą mieü racjĊ. JeĞli celem Mszy ĞwiĊtej jest dostarczanie niebieskiego pokarmu dla nakarmienia duszy, to rzeczywiĞcie musi istnieü potrzeba cudownej przemiany
chleba i wina. Co wiĊcej, jeĞli KoĞcióá zamierza w trakcie Mszy
ĞwiĊtej kontynuowaü ofiarĊ krzyĪa (jak to zobaczymy w nastĊpnym rozdziale), to jest rzeczą oczywistą, Īe zwykáy chleb i wino
bĊdą maáo uĪyteczne.
Jednak jeĞli naszym celem jest posáuszeĔstwo przykazaniu
Pana: „To czyĔcie na moją pamiątkĊ!” (àk 22,19), to zwykáy
chleb i wino są wystarczające. Chleb reprezentuje ciaáo Chrystusa, które zostaáo záamane na krzyĪu za nas. Wino reprezentuje
krew Chrystusa, która zostaáa wylana za nasze grzechy. Uczestnictwo w kaĪdym z nich jest publiczną deklaracją wiary w dokonane przez Chrystusa dzieáo zbawienia. Jest to deklaracja: „Mam
udziaá w ciele i krwi Chrystusa. On za mnie oddaá swoje Īycie”
(zobacz: 1 Kor 10,16). Gdy wierzący dzielą wspólnie chleb, to
Ğwiadczą równieĪ o ich jednoĞci w Chrystusie – jednoĞci w Jego
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Ciele (1 Kor 10,17). Niedbaáe uczestnictwo w áamaniu chleba
– jak to siĊ dziaáo w Koryncie – jest powaĪną sprawą. Powodem
tego nie jest to, czym chleb i wino są fizycznie, lecz to, co reprezentują (1 Kor 11,18-27).
PrzenoĞna interpretacja wydarzeĔ w trakcie Ostatniej Wieczerzy jest zgodna z nauczaniem Jezusa na temat istoty uwielbienia. Nauczaá On, Īe „Bóg jest duchem; trzeba wiĊc, by czciciele Jego oddawali Mu czeĞü w Duchu i prawdzie” (J 4,24). Skoro celem áamania chleba jest duchowa spoáecznoĞü, to cielesna
obecnoĞü Chrystusa nie jest konieczna. Zwykáy chleb i zwykáe
wino mogą byü wystarczającym przypomnieniem dla chrzeĞcijan, gdy gromadzą siĊ, aby gáosiü Ğmierü PaĔską, aĪ On przyjdzie (1 Kor 11,26). Gdy to nastąpi, wtedy chrzeĞcijanie nie bĊdą
potrzebowali juĪ symboli, gdyĪ bĊdą mieü Jego!

¯ycie wieczne jedynie przez
wiarê w samego Chrystusa
KoĞcióá katolicki opiera swoją interpretacjĊ wydarzeĔ Ostatniej Wieczerzy na Ewangelii wedáug Jana 6 [1336, 1338, 1406]. Rozdziaá ten opisuje dyskusjĊ miĊdzy Jezusem i grupą ĩydów,
z których wiĊkszoĞü nie wierzyáa w Niego. Dyskusja ta odbyáa
siĊ w synagodze w Kafarnaum, w czasie Paschy, na rok przed
Ostatnią Wieczerzą.
Wedáug KoĞcioáa katolickiego w trakcie tego wydarzenia Jezus obiecaá daü KoĞcioáowi niebieski pokarm:
Ja jestem chlebem Īywym, który zstąpiá z nieba. JeĞli ktoĞ spoĪywa ten chleb, bĊdzie Īyá na
wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciaáo,
wydane za Īycie Ğwiata.
Ewangelia wedáug Jana 6,51

KoĞcióá mówi, Īe chlebem, który Chrystus da, bĊdzie Eucharystia – Jego faktyczne ciaáo i krew. Wedáug KoĞcioáa wáaĞnie to
miaá na myĞli Chrystus, mówiąc: „Ciaáo moje jest prawdziwym
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pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem” (J 6,55).
W tej wáaĞnie postaci Eucharystia miaáa byü Ĩródáem duchowego Īycia [1509]:
ZaprawdĊ, zaprawdĊ, powiadam wam: JeĪeli
nie bĊdziecie jedli Ciaáa Syna Czáowieczego ani
pili Krwi Jego, nie bĊdziecie mieli Īycia w sobie. Kto spoĪywa moje Ciaáo i pije moją Krew,
ma Īycie wieczne, a Ja go wskrzeszĊ w dniu
ostatecznym.
Ewangelia wedáug Jana 6,53-54

Wedáug KoĞcioáa Chrystus naucza tutaj, Īe dusze wiernych
przyjmujących komuniĊ ĞwiĊtą podczas Mszy ĞwiĊtej są karmione niebieskim pokarmem – jest nim „Chleb, który daje Īycie wieczne” (1509) [1383-1384]. Katolicy „jedzą ciaáo Chrystusa i piją
krew Chrystusa, i w ten sposób otrzymują áaskĊ, która jest początkiem Īycia wiecznego i ‘lekarstwem nieĞmiertelnoĞci’” [160].
W ten sposób KoĞcióá katolicki wyjaĞnia znaczenie Ewangelii
wedáug Jana 6. Jednak, jeĞli ktoĞ zwróci uwagĊ na kontekst tego
fragmentu, to wyáania siĊ odmienna interpretacja.
Ewangelia wedáug Jana 6 zaczyna siĊ od opisu cudownego nakarmienia piĊciu tysiĊcy ludzi nad Jeziorem Galilejskim (J 6,1-14).
NastĊpnego dnia grupa ĩydów, którzy byli Ğwiadkami cudownego
rozmnoĪenia bochenków chleba i kilku ryb, przybyáa do Kafarnaum w poszukiwaniu Jezusa (J 6,22-25).
Jezus powiedziaá tym ĩydom, Īe szukają Go z niewáaĞciwego
powodu: „ZaprawdĊ, zaprawdĊ, powiadam wam: Szukacie Mnie
nie dlatego, Īe widzieliĞcie znaki, ale dlatego, Īe jedliĞcie chleb
do syta” (J 6,26). On miaá im do zaoferowania coĞ o wiele wiĊkszego niĪ darmowy posiáek: „Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na Īycie wieczne, a który da
wam Syn Czáowieczy; Jego to bowiem pieczĊcią swą naznaczyá
Bóg Ojciec” (J 6,27).
W tej dyskusji Jezus uĪyá przenoĞni. Skoro wydawaáo siĊ,
Īe ĩydzi nie chcą niczego wiĊcej poza nastĊpnym darmowym
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posiákiem, Jezus przedstawiá swoją ofertĊ pokarmu: nie byá
to zwykáy pokarm, lecz „ten, który trwa na Īycie wieczne” (J 6,27).
ĩydzi przypuszczali, Īe w celu zasáuĪenia sobie na ten trwaáy pokarm bĊdą musieli dokonaü jakiegoĞ szlachetnego czynu.
Zapytali wiĊc Jezusa: „CóĪ mamy czyniü, abyĞmy wykonywali
dzieáa Boga?” (J 6,28).
Jezus odpowiedziaá: „Na tym polega dzieáo Boga, abyĞcie
wierzyli w Tego, którego On posáaá” (J 6,29). To, czego oni potrzebowali, to záoĪenia swej ufnoĞci w Jezusie jako BoĪym posáaĔcu, czyli Mesjaszu.
Odpowiadając, ĩydzi rzucili Mu wyzwanie: „Jaki wiĊc Ty
uczynisz znak, abyĞmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? CóĪ
zdziaáasz?” (J 6,30).
Ta odpowiedĨ ĩydów wyjaĞnia dwie rzeczy. Po pierwsze, ĩydzi zrozumieli, Īe Jezus wzywaá ich, by w Niego uwierzyli. Po
drugie, nie zaakceptowali oni twierdzenia Jezusa, Īe On jest Mesjaszem. ChociaĪ poprzedniego dnia byli Ğwiadkami zadziwiającego cudu, Īądali jednak dodatkowego dowodu w postaci innego
znaku. PosunĊli siĊ nawet do tego, Īe zasugerowali, aby Jezus
zesáaá im mannĊ z nieba, jak uczyniá to kiedyĞ MojĪesz (J 6,31).
W odpowiedzi Jezus ponownie nawiązaá do manny z nieba.
ĩydzi wiedzieli, Īe manna byáa potrzebna do fizycznego przetrwania narodu izraelskiego na pustyni. Jezus, próbując przekonaü ich, Īe On sam jest im potrzebny do ich duchowego przetrwania, odpowiedziaá im: „Ja jestem chlebem Īycia. Kto do
Mnie przychodzi, nie bĊdzie áaknąá; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąü nie bĊdzie” (J 6,35). Innymi sáowy, skáadający swą
ufnoĞü w Nim, bĊdą duchowo zaspokojeni na wieki.
Gdy intensywnoĞü dyskusji wzrosáa, Jezus ponownie wypowiedziaá swoje twierdzenie, posuwając analogiĊ jeszcze dalej:
„Ja jestem chlebem Īywym, który zstąpiá z nieba. JeĞli ktoĞ spoĪywa ten chleb, bĊdzie Īyá na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest
moje ciaáo, wydane za Īycie Ğwiata” (J 6,51).
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Jezus zapowiada tutaj swoją Ğmierü na krzyĪu, a nie ustanowienie sakramentu Eucharystii. Zapowiada oddanie swojego
Īycia na krzyĪu.
Gdy Jezus obiecaá: „JeĞli ktoĞ spoĪywa ten chleb, bĊdzie Īyá
na wieki” (J 6,51), nie mówiá o literalnym chlebie, lecz nauczaá,
Īe On sam jest Ĩródáem Īycia wiecznego dla wszystkich wierzących. Przedstawia tĊ prawdĊ w sposób bezpoĞredni: „ZaprawdĊ, zaprawdĊ, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma Īycie
wieczne” (J 6,47). Objawia tĊ samą prawdĊ, uĪywając przenoĞni:
„Ja jestem chlebem Īycia” (J 6,48).
PrezentacjĊ tej samej prawdy wprost i w sposób przenoĞny
moĪna dostrzec w równolegáej konstrukcji dwóch wersetów:
J 6,40 i J 6,54. Ilustruje to poniĪsza tabela.
Stwierdzenie wprost
J 6,40

Stwierdzenie przenoĞne
J 6,54

…aby kaĪdy, kto
widzi Syna
i
wierzy w Niego,
miaá Īycie wieczne.
A
Ja go wskrzeszĊ
w dniu ostatecznym

Kto
spoĪywa moje Ciaáo
i
pije moją Krew,
ma Īycie wieczne,
a
Ja go wskrzeszĊ
w dniu ostatecznym.

Uczeni katoliccy odrzucają przenoĞny sposób interpretacji.
Wskazują na zrozumienie ĩydów, Īe Jezus prosiá ich o spoĪywanie
swego faktycznego ciaáa. To z tej przyczyny ĩydzi zaczĊli szemraü i opuĞcili Go. Uczeni katoliccy argumentują, Īe skoro Jezus
nie skorygowaá zrozumienia ĩydów w tej sprawie, to jest rzeczą
oczywistą, iĪ zrozumieli wypowiedĨ Pana prawidáowo [1336].
Ta argumentacja zawiera w sobie pewną dozĊ sáusznoĞci.
Niektórzy ĩydzi faktycznie sądzili, Īe Jezus prosiá ich, by spoĪywali Jego fizyczne ciaáo (J 6,52). Lecz nie dowodzi to tego, Īe
zrozumieli Jezusa prawidáowo. Ludzie czĊsto báĊdnie rozumieli
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wypowiedzi Pana, poniewaĪ zwykle nie byli w stanie odróĪniü, kiedy mówiá do nich w sposób przenoĞny (np. J 2,19-21
i J 4,10-11). Czasami Jezus celowo uĪywaá przenoĞni jĊzykowych w celu zasáoniĊcia prawdy przed niewierzącymi sáuchaczami o zatwardziaáych sercach (Mt 13,10-16).
Tym niemniej, twierdzenie, Īe Jezus nie podjąá Īadnej próby
skorygowania báĊdnego zrozumienia przez ĩydów Jego wypowiedzi w Ewangelii wedáug Jana 6, jest nieprawdziwe. Odpowiadając na szemranie táumu, Jezus stwierdziá: „To Duch daje
Īycie; ciaáo na nic siĊ nie zda. Sáowa, które Ja wam powiedziaáem, są duchem i są Īyciem” (J 6,63). ĩycie wieczne moĪna byáo
osiągnąü przez uwierzenie w sáowa Jezusa. W tej sytuacji spoĪywanie Jego ciaáa nie przyniosáoby Īadnej korzyĞci.
Gdy Īydowscy oponenci Jezusa oddalili siĊ w niewierze, On
zwróciá siĊ do dwunastu apostoáów i w celu wypróbowania ich
wiary zapytaá: „CzyĪ i wy chcecie odejĞü?” (J 6,67).
Piotr odpowiedziaá: „Panie, do kogóĪ pójdziemy? Ty masz
sáowa Īycia wiecznego. A myĞmy uwierzyli i poznali, Īe Ty
jesteĞ ĝwiĊtym BoĪym” (J 6,68-69). Przynajmniej Piotr zrozumiaá, Īe Īycie wieczne moĪna byáo otrzymaü przez uwierzenie
w Chrystusa, a nie przez spoĪywanie Jego ciaáa.
ChociaĪ w Ewangelii wedáug Jana 6 Jezus mówiá o chlebie,
to nie powinniĞmy wiązaü z tym fragmentem opisu Ostatniej
Wieczerzy. Kontekst Ewangelii wedáug Jana 6 i kontekst opisu
Ostatniej Wieczerzy są kompletnie róĪne.
W Ewangelii wedáug Jana 6 Jezus przemawia do niewierzących ĩydów. Tematem Jego wypowiedzi jest Īycie wieczne, które moĪna otrzymaü przez wiarĊ w Niego. Jezus uĪywa
chleba jako symbolu, który reprezentuje Jego osobĊ jako: posáanego przez Ojca (J 6,29), Ĩródáo Īycia (J 6,35) i Zbawiciela
Ğwiata (J 6,51). Celem wypowiedzi Pana jest zilustrowanie potrzeby grzeszników – potrzeby zaufania Mu w kwestii Īycia
wiecznego.
W trakcie Ostatniej Wieczerzy Jezus przemawia do swoich uczniów. UĪywa chleba jako symbolu reprezentującego
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Jego ciaáo. Celem wypowiedzi Jezusa jest ustanowienie pamiątkowego posiáku. SpoĪywając ten posiáek, uczniowie mieli
Go wspominaü. Jezus pragnie, aby Jego uczniowie zwiastowali
w ten sposób Jego Ğmierü, dopóki On sam nie powróci.
Dyskusja w Ewangelii wedáug Jana 6 i Ostatnia Wieczerza
to dwa zupeánie odmienne wydarzenia. UĪywanie pierwszego
z nich do wyjaĞnienia drugiego, wypacza znaczenie obydwu.
Jednak KoĞcióá katolicki wáaĞnie to czyni. PowiĊkszając swój
báąd, KoĞcióá odmawia uznania faktu, Īe w opisie obydwu wydarzeĔ Pan uĪyá przenoĞni.

Sfa³szowany Chrystus
JeĞli Chrystus nauczaá, Īe chleb i wino reprezentują Jego ciaáo i krew, a KoĞcióá katolicki naucza, Īe chleb i wino staáy siĊ
Jego ciaáem i krwią, to co z tego wynika? JeĞli katolicy szczerze
wierzą, Īe Chrystus jest obecny w Eucharystii, to jaką szkodĊ
ponoszą?
Pod kaĪdym wzglĊdem wielką szkodĊ. KaĪdego tygodnia
miliony katolików ustawiają siĊ w kolejce przed oátarzem, oczekując na przyjĊcie Chrystusa. Przychodzą w nadziei otrzymania niebieskiego pokarmu, który posili ich dusze i stanie siĊ
lekarstwem przeciwko grzechowi [1395, 1405]. KoĞcióá obiecuje
im, Īe w Eucharystii odnajdą „Ĩródáo i szczyt caáego chrzeĞcijaĔskiego Īycia” [161], „Ĩródáo zbawienia” [162] oraz „samego
Chrystusa” [163] [1324-1327].
Lecz co katolicy faktycznie otrzymują? Nic, oprócz cienkiego opáatka wyprodukowanego z przaĞnego chleba, który w Īaden sposób nie zbliĪa ich do wiecznego zbawienia. Faktycznie,
dla katolików poszukujących zbawienia Msza ĞwiĊta jest jedynie przeszkodą. Uczestnictwo we Mszy ĞwiĊtej jest jeszcze jedną rzeczą, którą KoĞcióá daje ludziom do zrobienia w celu dostąpienia zbawienia; jeszcze jedną rzeczą, która zastĊpuje osobistą
relacjĊ z Chrystusem; jeszcze jedną rzeczą, która w sprawie zbawienia uzaleĪnia ich od KoĞcioáa.
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Co wiĊcej, liturgia Mszy ĞwiĊtej w rzeczywistoĞci wymaga
od katolików praktykowania baáwochwalstwa przez oddawanie
Eucharystii „najwyĪszej czci” [164] [1378-1381]. Lecz czemu katolicy
faktycznie oddają najwyĪszą czeĞü? Kawaákowi chleba! Kielichowi wina!
Jednak Bóg zabrania czczenia jakiejkolwiek rzeczy, nawet
takiej, która Go przedstawia:
Nie bĊdziesz czyniá Īadnej rzeĨby ani Īadnego
obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego,
co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach
pod ziemią! Nie bĊdziesz oddawaá im pokáonu
i nie bĊdziesz im sáuĪyá.
KsiĊga WyjĞcia 20,4-5

MoĪemy mieü pewnoĞü, Īe Bóg nigdy nie zaprzeczy swojemu Sáowu. On nigdy nie wejdzie do wnĊtrza jakiegokolwiek fizycznego obiektu (jak chleb i wino) i nigdy nie nakaĪe ludziom
uwielbiaü Go w tej postaci:
Ja, któremu na imiĊ jest Jahwe, chwaáy mojej nie
odstąpiĊ nikomu innemu ani czci mojej boĪkom.
KsiĊga Izajasza 42,8
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Niedzielna Msza ōwiêta
w pierwsz¹ rocznicê ōmierci Józefa.
– Oto wielka tajemnica wiary! [165] – donoĞnym gáosem obwieĞciá ojciec Sanchez.
– Gáosimy Ğmierü Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjĞcia w chwale – odpowiedzieli wierni.
Rozkáadając rĊce nad konsekrowanym chlebem i winem, które znajdowaáy siĊ przed nim na oátarzu, ojciec Sanchez podniósá
oczy ku niebu i uroczyĞcie wspominaá Ğmierü Pana:
– BoĪe Ojcze, my, Twoi sáudzy, oraz lud Twój ĞwiĊty, wspominając báogosáawioną mĊkĊ, zmartwychwstanie oraz chwalebne wniebowstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa […]
NastĊpnie kapáan ofiarowaá Bogu Ojcu ofiarĊ Jego Syna:
– […] skáadamy Twojemu najwyĪszemu majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów OfiarĊ czystą, ĞwiĊtą i doskonaáą. Chleb
ĞwiĊty Īycia wiecznego i Kielich wiekuistego zbawienia.
Mając nadal rozáoĪone rĊce, kapáan kontynuowaá:
– Racz wejrzeü na nie z miáoĞcią i áaskawie przyjąü, podobnie
jak przyjąáeĞ dary swojego sáugi, sprawiedliwego Abla, i ofiarĊ
187

Msza święta
naszego Patriarchy Abrahama oraz tĊ ofiarĊ, którą záoĪyá Ci
najwyĪszy Twój kapáan Melchizedek, jako zapowiedĨ Ofiary
doskonaáej.
NastĊpnie záoĪywszy swoje rĊce, ojciec Sanchez skáoniá siĊ,
po czym modliá siĊ dalej:
– Pokornie CiĊ báagamy, wszechmogący BoĪe, niech Twój
ĞwiĊty Anioá zaniesie tĊ OfiarĊ na oátarz w niebie przed oblicze
boskiego majestatu Twego, abyĞmy przyjmując z tego oátarza
NajĞwiĊtsze Ciaáo i Krew Twojego Syna, otrzymali obfite báogosáawieĔstwo i áaskĊ. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ofiarowanie Chrystusa zostaáo zakoĔczone. Ojciec Sanchez
przygotowywaá siĊ do wykorzystania owoców tej ofiary dla duszy Józefa Lorente i innych dusz cierpiących w czyĞücu.
Wyprostowawszy siĊ, kapáan prosiá Boga:
– PamiĊtaj, BoĪe, o swoich sáugach i sáuĪebnicach Twoich,
szczególnie o sáudze Twoim Józefie, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i Ğpią w pokoju. Báagamy CiĊ, daj tym
zmaráym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udziaá
w Twojej radoĞci, ĞwiatáoĞci i pokoju.
Ojciec Sanchez poprowadziá zgromadzenie w modlitwie Ojcze nasz, po czym wziąá wielką, konsekrowaną hostiĊ i ostroĪnie
záamaá ją na trzy czĊĞci. Najmniejszy kawaáek upuĞciá do kielicha zawierającego juĪ konsekrowane wino, mówiąc po cichu:
– Ciaáo i Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które áączymy i bĊdziemy przyjmowaü, niech nam pomogą osiągnąü Īycie
wieczne.
– Panie Jezu Chryste, niech przyjĊcie Ciaáa i Krwi Twojej
nie Ğciągnie na mnie wyroku potĊpienia, lecz dziĊki Twemu miáosierdziu niech mnie chroni oraz skutecznie leczy moją duszĊ
i ciaáo.
NastĊpnie kapáan gáoĞno obwieĞciá:
– Oto Baranek BoĪy, który gáadzi grzechy Ğwiata.
Wypowiedziawszy te sáowa, kapáan podniósá hostiĊ, aby
zgromadzenie mogáo ją zobaczyü, a nastĊpnie dodaá:
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– Báogosáawieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztĊ.
Ludzie klĊcząc z pochylonymi gáowami, záączyli siĊ z kapáanem we wspólnej modlitwie:
– Panie, nie jestem godzien, abyĞ przyszedá do mnie, ale powiedz tylko sáowo, a bĊdzie uzdrowiona dusza moja.
Ojciec Sanchez ponownie po cichu zwróciá siĊ do Boga:
– Ciaáo Chrystusa niech mnie strzeĪe na Īycie wieczne.
Po wypowiedzeniu tych sáów zjadá pozostaáe kawaáki záamanej hostii.
NastĊpnie wziąwszy w swoje rĊce kielich, modliá siĊ:
– Krew Chrystusa niech mnie strzeĪe na Īycie wieczne.
NastĊpnie wypiá zawartoĞü kielicha.
Przyjąwszy samemu EucharystiĊ, ojciec Sanchez przygotowywaá siĊ do udzielenia komunii ĞwiĊtej wiernym. Ci spoĞród
nich, którzy chcieli przyjąü EucharystiĊ, zaczĊli spokojnie formowaü dwa rzĊdy przed oátarzem. Ojciec Sanchez podszedá
i stanąá naprzeciw pierwszego rzĊdu. Gdy stawaá przed kaĪdą
osobą, podnosiá w górĊ konsekrowaną hostiĊ, mówiąc: „Ciaáo
Chrystusa”. KaĪda osoba odpowiadaáa: „Amen”, potwierdzając
w ten sposób wiarĊ w rzeczywistą obecnoĞü Chrystusa w Eucharystii, a nastĊpnie przyjmowaáa hostiĊ na jĊzyk lub do dáoni.
Gdy komunia ĞwiĊta zakoĔczyáa siĊ, ojciec Sanchez wróciá do
oátarza i rozpocząá obrzĊd oczyszczenia. Najpierw zebraá wszystkie okruchy pozostaáe z hostii i wrzuciá je do kielicha. NastĊpnie
wlaá wodĊ do kielicha i obmyá w nim swoje palce ze wszystkich
kawaáków hostii, jakie do nich przywaráy. NastĊpnie wypiá zawartoĞü kielicha i wytará go kawaákiem lnianego páótna. Czyniąc
to wszystko, ojciec Sanchez wykazywaá kraĔcową ostroĪnoĞü
dbając, aby nawet najmniejsza cząstka konsekrowanego chleba
nie zostaáa zgubiona i sprofanowana. NastĊpnie zamknąá pozostaáe konsekrowane hostie w koĞcielnym tabernakulum.
– Módlmy siĊ – kontynuowaá ojciec Sanchez.
– Miáosierny BoĪe, przyjĊliĞmy NajĞwiĊtszy Sakrament,
który daje zbawienie, prosimy CiĊ, abyĞ za wstawiennictwem
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NajĞwiĊtszej Maryi Panny WniebowziĊtej doprowadziá nas do
chwaáy zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego [166].
Rozkáadając rĊce w kierunku zgromadzenia, dodaá:
– Pan z wami.
– I z duchem twoim – odpowiedzieli wierni.
– Niech was báogosáawi Bóg wszechmogący, Ojciec, i Syn,
i Duch ĝwiĊty – powiedziaá ojciec Sanchez, kreĞląc w powietrzu
znak krzyĪa.
– Amen – odpowiedzieli wierni.
– IdĨcie w pokoju Chrystusa – powiedziaá ojciec Sanchez.
– Bogu niech bĊdą dziĊki – odpowiedzieli ludzie.
Ojciec Sanchez skáoniá siĊ, ucaáowaá oátarz i opuĞciá sanktuarium przez boczne drzwi. Gdy to uczyniá, zgromadzenie zaczĊáo spokojnie wychodziü przez tylne i boczne drzwi koĞcioáa.
Wkrótce budynek opustoszaá. Nie byáo w nim nikogo oprócz
dwóch osób: pani Lorente, która odmawiaáa róĪaniec w intencji
duszy swojego mĊĪa i Chrystusa zamkniĊtego wewnątrz tabernakulum. Czerwona lampka, która paliáa siĊ w sanktuarium,
byáa milczącym Ğwiadkiem Jego cielesnej obecnoĞci.

Kontynuacja krzy¿a
[1323, 1330, 1362-1372]

Katolicyzm naucza, Īe po dokonaniu konsekracji chleba
i wina w trakcie Ostatniej Wieczerzy Jezus „ofiarowaá Bogu
Ojcu ciaáo i swoją krew” [167]. NastĊpnie Chrystus daá swoje ciaáo i krew apostoáom w celu ich spoĪywania, pouczając ich: „To
czyĔcie na moją pamiątkĊ!” (àk 22,19). Wedáug KoĞcioáa, uĪywając tych sáów, Chrystus ustanowiá swoich apostoáów „kapáanami Nowego Przymierza” [168] i „poleciá, by oni i ich nastĊpcy
w kapáaĔstwie” [169] kontynuowali ofiarĊ Eucharystii [1337]. W ten
sposób Chrystus:
[…] ustanowiá Nową PaschĊ, aby KoĞcióá przez
posáugĊ kapáanów skáadaá Go w ofierze pod
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widzialnymi znakami na pamiątkĊ Jego przejĞcia z tego Ğwiata do Ojca.
Sobór Trydencki [170]

Wedáug KoĞcioáa katolickiego, Msza ĞwiĊta jest „prawdziwą
i wáaĞciwą ofiarą” [171], a nie jedynie symbolicznym obrzĊdem. Jest
ona rzeczywistą „ofiarą Eucharystii” [172] [1367]. W trakcie Mszy
ĞwiĊtej skáadana jest rzeczywista ofiara – Pan Jezus obecny pod
postaciami chleba i wina. Z tej przyczyny KoĞcióá nazywa konsekrowane opáatki hostiami, od áaciĔskiego sáowa oznaczającego
ofiarĊ. Ofiara ta jest rzeczywista. Kapáan „ofiaruje niepokalaną
ofiarĊ Bogu Ojcu, przez Ducha ĝwiĊtego” [173].
Charakter ofiarny Eucharystii ukazuje siĊ juĪ
w sáowach jej ustanowienia: „To jest Ciaáo moje,
które za was bĊdzie wydane” i „Ten kielich to
Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was
bĊdzie wylana” (àk 22,19-20). W Eucharystii
Chrystus daje to samo ciaáo, które wydaá za nas
na krzyĪu, tĊ samą krew, którą On wylaá „za wielu […] na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,28).
Katechizm KoĞcioáa Katolickiego (1365)

Ofiarowanie jest nadrzĊdnym celem Mszy ĞwiĊtej. PapieĪ
Jan Paweá II napisaá: „Eucharystia jest nade wszystko ĞwiĊtą ofiarą: ofiarą Odkupienia, i tym samym ofiarą Nowego
Przymierza” [174].
KoĞcióá naucza, Īe ofiara krzyĪa i ofiara Mszy ĞwiĊtej są
„jedną i tą samą ofiarą” [175], gdyĪ w kaĪdej z nich Chrystus jest
zarówno kapáanem, jak i ofiarą [1367, 1407-1410]. Na krzyĪu Chrystus ofiarowaá samego siebie bezpoĞrednio Ojcu. W trakcie
Mszy ĞwiĊtej Chrystus ofiaruje samego siebie Ojcu przez rĊce
kapáana [1088]. Tym niemniej, Chrystus ciągle pozostaje gáównym
kapáanem, gdyĪ KoĞcióá uwaĪa kapáana za „drugiego Chrystusa” [176] [1348, 1566]:
Kapáan nie istnieje juĪ dáuĪej jako indywidualna osoba. Staá siĊ on znakiem sakramentalnym,
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reprezentantem Chrystusa, który jest obecny
na oátarzu i ofiaruje samego siebie jako ofiarĊ. Chrystus jest rzeczywistym kapáanem; On
jest tym, który przeistacza chleb w swoje ciaáo,
a wino w swoją krew, ofiarując je Ojcu Niebieskiemu jako dar sakramentalny.
Dogmatic Theology for the Laity [177]

KoĞcióá twierdzi, Īe Chrystus „ustanowiá eucharystyczną
OfiarĊ swojego Ciaáa i Krwi, aby w niej na caáe wieki, aĪ do swego przyjĞcia, utrwaliü ofiarĊ krzyĪa” [178] [1323, 1382]. KaĪda Msza
ĞwiĊta ma byü aktem „sakramentalnej odnowy” [179] krzyĪa, mającym potrójny cel [1366]:
[Chrystus] pragnąá pozostawiü KoĞcioáowi,
swej umiáowanej Oblubienicy, ofiarĊ widzialną
[zgodnie z wymaganiami ludzkiej natury], aĪeby uobecniaáa tamtą krwawą ofiarĊ mającą siĊ
raz dokonaü na krzyĪu i aby aĪ do koĔca Ğwiata
byáa jej trwaáą pamiątką, a jej zbawcza moc sáuĪyáa odpuszczaniu grzechów codziennie przez
nas popeánianych.
Sobór Trydencki [180]

KoĞcióá opisuje tutaj trzy powiązania, które istnieją miĊdzy
Mszą ĞwiĊtą a krzyĪem. Aby zrozumieü ofiarną naturĊ Mszy
ĞwiĊtej, konieczne jest zbadanie kaĪdego z tych trzech powiązaĔ
z osobna.

Ka¿da Msza ōwiêta ponownym
przedstawieniem oáary krzy¿a
[1330, 1354, 1357]

WyjaĞniając znaczenie Ostatniej Wieczerzy, katolicyzm podkreĞla, Īe Chrystus oddzielnie konsekrowaá chleb i wino. Najpierw przemieniá chleb, nastĊpnie przemieniá wino. Kapáan zachowuje tĊ samą kolejnoĞü w trakcie Mszy ĞwiĊtej:
GdyĪ krew, która jest konsekrowana oddzielnie, ma na celu pokazanie wszystkim w sposób
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bardziej dobitny mĊkĊ naszego Pana, Jego
Ğmierü i charakter Jego cierpieĔ.
The Roman Catechism [181]

Z tej samej przyczyny w trakcie Mszy ĞwiĊtej chleb i wino
pozostają rozdzielone:
[…] postaci zaĞ eucharystyczne, pod którymi
jest On obecny, wyobraĪają krwawe rozdzielenie
Ciaáa i Krwi. W ten sposób to upamiĊtniające
przedstawienie Jego Ğmierci, która w rzeczywistoĞci miaáa miejsce na Kalwarii, powtarza siĊ
w poszczególnych ofiarach oátarza dziĊki tym
rozdzielonym symbolom, które oznaczają i wyobraĪają Chrystusa Jezusa w stanie ofiary.
Mediator Dei [182]

W konsekwencji, w trakcie konsekracji chleba i wina ma
miejsce skáadanie w ofierze Chrystusa:
GdyĪ w trakcie ofiary Mszy ĞwiĊtej nasz Pan
skáadany jest w ofierze, gdy „zaczyna On byü
sakramentalnie obecny – w wyniku wypowiedzenia sáów konsekracji – jako duchowy pokarm
wiernych, pod postaciami chleba i wina”.
Sobór WatykaĔski II [183]

ZáoĪenie w ofierze to nic innego jak ceremonialne zabicie
ofiary. Jednak KoĞcióá twierdzi, Īe w trakcie Mszy ĞwiĊtej Chrystus nie cierpi, nie przelewa swojej krwi i nie umiera. Przeciwnie, Chrystus staje siĊ „niekrwawą ofiarą” [184], w wyniku której
staje siĊ sakramentalnie obecny pod postaciami chleba i wina
jako „najĞwiĊtsza ofiara” [185] [1085, 1353, 1362, 1364, 1367, 1383, 1409, 1545].
Katolicyzm naucza, Īe kiedy Chrystus staje siĊ obecny na
oátarzu w charakterze ofiary, to nastĊpnie ofiaruje samego siebie Bogu Ojcu przez rĊce kapáana i w jednoĞci z KoĞcioáem
[1354, 1357]:
Sprawowanie Eucharystii jest czynnoĞcią samego Chrystusa i KoĞcioáa, w której Chrystus Pan,
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przez posáugĊ kapáana, siebie samego, obecnego substancjalnie pod postaciami chleba i wina,
skáada w ofierze Bogu Ojcu.
Kodeks Prawa Kanonicznego [186]

To powtórne záoĪenie Chrystusa w ofierze Ojcu ma miejsce,
gdy kapáan modli siĊ tymi sáowami:
Pokornie CiĊ báagamy, wszechmogący BoĪe,
niech Twój ĞwiĊty Anioá zaniesie tĊ OfiarĊ na
oátarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu
Twego, abyĞmy przyjmując z tego oátarza NajĞwiĊtsze Ciaáo i Krew Twojego Syna, otrzymali
obfite báogosáawieĔstwo i áaskĊ.
Mszaá rzymski [187]

KoĞcióá uwaĪa wiĊc MszĊ ĞwiĊtą za prawdziwą ofiarĊ [1365]:
PrzenajĞwiĊtsza Ofiara Oátarza nie jest tylko prostym i zwykáym wspomnieniem mĊki i Ğmierci
Jezusa Chrystusa, ale prawdziwym i wáaĞciwym
ofiarowaniem, w którym NajwyĪszy Kapáan to
samo czyni przez niekrwawą ofiarĊ, co uczyniá
juĪ na krzyĪu, ofiarowując siebie samego Ojcu
Przedwiecznemu jako HostiĊ najmilszą.
Mediator Dei [188]

Aby pomóc wiernym pamiĊtaü o związku miĊdzy ofiarą
krzyĪa a ofiarą Mszy ĞwiĊtej, KoĞcióá wymaga, aby podczas
kaĪdej Mszy ĞwiĊtej „krzyĪ byá dla ludzi áatwo widoczny, albo
na oátarzu, albo gdzieĞ w jego pobliĪu” [189].

Ka¿da Msza ōwiêta pami¹tk¹ oáary krzy¿a
[610-611, 1356-1358, 1362-1372]

Wedáug KoĞcioáa kaĪda Msza ĞwiĊta:
[…] poucza nas, Īe poza krzyĪem Pana naszego
Jezusa Chrystusa nie ma zbawienia. Sam Bóg
chce, aby nie ustawaáa taka ofiara.
Mediator Dei [190]
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Msza ĞwiĊta „celebrowana jest na pamiątkĊ Chrystusa, przywoáując szczególnie na myĞl Jego báogosáawioną mĊkĊ, chwalebne
zmartwychwstanie i wniebowstąpienie” [191]. Msza ĞwiĊta wyraĪa
to na kilka sposobów. Jednym z nich jest tzw. anamneza: „Chrystus umará, Chrystus zmartwychwstaá, Chrystus powróci” [192].

Ka¿da Msza ōwiêta ūród³em zbawczej
mocy oáary Chrystusa
[1366, 1407, 1416, 1566]

Katolicyzm naucza, Īe Chrystus ustanowiá EucharystiĊ:
[…] po to, aby KoĞcióá mógá mieü nieustanną
ofiarĊ, przez którą nasze grzechy mogáyby zostaü odkupione, a nasz niebieski Ojciec, czĊsto
zasmucony naszymi przestĊpstwami, mógá odwróciü siĊ od gniewu ku miáosierdziu, od surowoĞci sprawiedliwego karania ku áagodnoĞci.
The Roman Catechism [193]

Wedáug wiary katolickiej, za kaĪdym razem, kiedy kapáan
ofiaruje MszĊ ĞwiĊtą, gniew BoĪy skierowany przeciwko grzechowi zostaje uĞmierzony. Podobnie jak sama ofiara na krzyĪu,
Msza ĞwiĊta jest ofiarą przebáagalną lub uĞmierzającą:
A poniewaĪ w Boskiej ofierze, dokonującej siĊ
we Mszy ĞwiĊtej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który
na oátarzu krzyĪa „ofiarowaá samego siebie”
(por. Hbr 9,27) w sposób krwawy, dlatego ĞwiĊty Sobór naucza, Īe ofiara ta jest prawdziwie
przebáagalna (kan. 3). Kiedy przystĊpujemy do
Boga ze szczerym sercem i prawdziwą wiarą,
z bojaĨnią i ze czcią, skruszeni i pokutujący,
przez nią „otrzymujemy miáosierdzie i znajdujemy áaskĊ w stosownej chwili” (Hbr 4,16). Pan
przebáagany tą ofiarą, udzielając áaski i daru
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pokuty, odpuszcza nawet bardzo wielkie przestĊpstwa i grzechy.
Sobór Trydencki [194]

UĞmierzenie gniewu jest skutkiem, który wywoáuje ofiara Mszy ĞwiĊtej w odniesieniu do Boga. Skutek wywoáywany
w odniesieniu do czáowieka to oczyszczenie oraz uwolnienie
grzesznika od kary za grzech [1371, 1394, 1416]:
Ciaáo Chrystusa, które przyjmujemy w Komunii, zostaáo „za nas wydane”, a Krew, którą pijemy, zostaáa „wylana za wielu na odpuszczenie
grzechów”. Dlatego Eucharystia nie moĪe jednoczyü nas z Chrystusem, nie oczyszczając nas
równoczeĞnie z popeánionych grzechów i nie zachowując nas od grzechów w przyszáoĞci.
Katechizm KoĞcioáa Katolickiego (1393)

Ofiara Mszy ĞwiĊtej przynosi korzyĞü zarówno Īywym, jak
i umaráym [1371, 1414, 1689]:
Dlatego teĪ sáusznie jest skáadana nie tylko za
grzechy, kary, zadoĞüuczynienia i w innych
potrzebach Īyjących wiernych, ale wedáug tradycji Apostoáów takĪe za zmaráych w Chrystusie, którzy jeszcze nie zostali caákowicie
oczyszczeni (kan. 3).
Sobór Trydencki [195]

W ujĊciu nowego Katechizmu:
Eucharystia jako ofiara jest takĪe skáadana na
wynagrodzenie za grzechy Īywych i zmaráych,
a takĪe by otrzymaü od Boga duchowe i doczesne dary.
Katechizm KoĞcioáa Katolickiego (1414)

KoĞcióá naucza, Īe „przeobfite owoce tej to krwawej ofiary
otrzymujemy przez tĊ niekrwawą” [196], tzn. przez ofiarĊ Mszy
ĞwiĊtej:
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Stąd powszechną modlitwą KoĞcioáa jest: Tak
czĊsto jak pamiątka tej ofiary jest celebrowana,
tak czĊsto dokonywane jest dzieáo zbawienia,
tzn. przez tĊ bezkrwawą ofiarĊ páyną do nas najobfitsze owoce tej krwawej ofiary.
The Roman Catechism [197]

Wiara w to, Īe ofiara Mszy ĞwiĊtej posiada moc krzyĪa, jest
wyraĪana w liturgii eucharystycznej. Kapáan prosi Boga: „Wejrzyj, prosimy na dar Twojego KoĞcioáa i przyjmij OfiarĊ, przez
którą nas pojednaáeĞ ze sobą” [198]. NastĊpnie dodaje: „Prosimy
CiĊ, BoĪe, aby ta Ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziáa
na caáy Ğwiat pokój i zbawienie” [199].

Biblijna odpowiedū
Koncepcja permanentnej ofiary za grzech jest obca biblijnemu chrzeĞcijaĔstwu. Pismo ĝwiĊte uczy, Īe „juĪ wiĊcej nie
zachodzi potrzeba ofiary za grzechy” (Hbr 10,18). Chrystus pojednaá nas z Bogiem „wprowadziwszy pokój przez krew Jego
krzyĪa” (Kol 1,20). W przeciwieĔstwie do doktryny katolickiej,
Pismo ĝwiĊte naucza, Īe:
Ƈ Chrystus prosiá, aby Go wspominano, a nie ofiarowywano.
Ƈ Dzieáo odkupienia Chrystusa jest dokonane, a nie nadal
dokonywane.
Ƈ Chrystus uczyniá kapáanem kaĪdego wierzącego, a nie
kilku wybranych wierzących.

Chrystus prosi³, aby Go wspominano,
a nie oáarowywano
W czasie Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus poinstruowaá swoich uczniów: „To czyĔcie na moją pamiątkĊ!” (àk 22,19). Sáowo
przetáumaczone jako pamiątka oznacza przywoáywanie na myĞl.
Pan chciaá, aby Jego uczniowie przywoáywali sobie na myĞl Jego
dzieáo zbawienia na krzyĪu. Mając przed sobą chleb i wino,
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symbole Jego ciaáa i krwi, mieli oni gáosiü Ğmierü Pana, aĪ przyjdzie (1 Kor 11,26). Spotkania chrzeĞcijan, w czasie których to
czyniono, nazywane byáy áamaniem chleba (Dz 2,42) i Wieczerzą PaĔską (1 Kor 11,20). Byáy one pamiątką Jego Ğmierci.
Jednak Pismo ĝwiĊte nigdzie nie nazywa Ostatniej Wieczerzy (paschalnego posiáku spoĪytego przez Pana i apostoáów
w noc wydania Go) lub Wieczerzy PaĔskiej (pamiątkowego
posiáku spoĪywanego przez chrzeĞcijan) ofiarą. Tym niemniej,
teologowie katoliccy uznają zarówno Ostatnią WieczerzĊ, jak
i WieczerzĊ PaĔską, za rzeczywiste ofiary. RozwaĪmy szeĞü
argumentów z Pisma ĝwiĊtego, które przedstawiają oni w celu
uzasadnienia stanowiska KoĞcioáa:
Ƈ Ofiara przepowiedziana przez Malachiasza:
Malachiasz prorokowaá, Īe w kaĪdym miejscu bĊdzie
skáadana ofiara (Ml 1,11).
Ƈ Ofiara przepowiedziana przez Jezusa:
Jezus prorokowaá, Īe w kaĪdym miejscu bĊdzie skáadana
ofiara (J 4,21).
Ƈ Ofiara skáadana wedáug porządku Melchizedeka:
Jezus jako kapáan ofiarowaá chleb i wino wedáug porządku Melchizedeka (Ps 110,4).
Ƈ UĪycie czasu teraĨniejszego:
W trakcie Ostatniej Wieczerzy Jezus mówiá o swojej ofierze w czasie teraĨniejszym (àk 22,19-20).
Ƈ Ofiara Nowego Przymierza:
Chrystus, nasza Pascha, jest ofiarą Nowego Przymierza
(1 Kor 5,7).
Ƈ Ofiara oátarza:
Paweá mówiá o Wieczerzy PaĔskiej jako ofierze oátarza
(1 Kor 10,21).
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Przepowiedziana przez Malachiasza
KoĞcióá katolicki mówi, Īe Malachiasz prorokowaá, iĪ pewnego dnia wszystkie narody bĊdą skáadaü ofiary. Pismo ĝwiĊte
mówi:
Albowiem od wschodu sáoĔca aĪ do jego zachodu wielkie bĊdzie imiĊ moje miĊdzy narodami,
a na kaĪdym miejscu dar kadzielny bĊdzie skáadany imieniu memu i ofiara czysta.
KsiĊga Malachiasza 1,11

KoĞcióá katolicki naucza, Īe Eucharystia jest wypeánieniem
proroctwa Malachiasza [1350, 2643]:
Jest to owa czysta ofiara, której nie moĪe splamiü Īadna niegodnoĞü i nieprawoĞü tych, którzy
ją skáadają; a Pan zapowiedziaá przez Malachiasza, Īe Jego imieniu, które bĊdzie wielkie wĞród
narodów, „na kaĪdym miejscu bĊdzie skáadana
ofiara czysta” (Ml 1,11).
Sobór Trydencki [200]

Zarówno katolickie táumaczenie, jak i interpretacja KsiĊgi
Malachiasza 1,11 są wątpliwe. W oryginale nie uĪyto tu powszechnego hebrajskiego terminu ofiara. Faktycznie werset ten
jest jedynym miejscem w Starym Testamencie, w którym wystĊpuje hebrajskie sáowo przetáumaczone tutaj jako ofiara. Jak
to ma miejsce w przypadku wielu innych rzadko uĪywanych
sáów, znaczenie tego sáowa jest niepewne. Wiadomo, Īe jego
sáowem Ĩródáowym jest okreĞlenie „spowodowaü wzniesienie
siĊ dymu” [201]. Táumacze czoáowych przekáadów protestanckich
uwaĪają, Īe sáowo to odnosi siĊ do kadzidáa: „na kaĪdym miejscu dar kadzielny bĊdzie skáadany” (Ml 1,11). StaroĪytne greckie
táumaczenie Starego Testamentu, zwane Septuagintą 27, równieĪ
uĪywa tutaj sáowa kadzidáo.
27. Septuaginta (LXX) jest najstarszym przekáadem Starego Testamentu na jĊzyk grecki, powstaáym na przestrzeni III-I wieku p.n.e. na uĪytek ĩydów w Egipcie. Dla mówiących po grecku
pierwszych chrzeĞcijan Septuaginta byáa Pismem ĝwiĊtym. (przyp. red.).
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Dodatkowo, okreĞlenie ofiara czysta, uĪywane przez Malachiasza, niekoniecznie odnosi siĊ do ofiary za grzech. W innych
miejscach Starego Testamentu sáowo przetáumaczone tutaj jako
ofiara odnosi siĊ do ofiary pokarmowej, bĊdącej dobrowolnym
aktem wdziĊcznoĞci, a nie do ofiary za grzech (Kpá 6,14-23).
W koĔcu, Malachiasz mówi o czasie, kiedy imiĊ Pana „wielkie bĊdzie […] miĊdzy narodami” (Ml 1,11). Z pewnoĞcią nie
odnosi siĊ to do obecnego czasu. Dzisiaj imiĊ Chrystusa jest
przedmiotem szyderstw i drwin. Kontekst proroctwa Malachiasza wskazuje w oczywisty sposób, Īe mówi ono o wydarzeniach
przyszáych, które nastąpią po powtórnym przyjĞciu Chrystusa.
Nawiasem mówiąc, okreĞlanie przez KoĞcióá katolicki Mszy
ĞwiĊtej jako „czystej ofiary, której nie moĪe splamiü Īadna niegodnoĞü i nieprawoĞü tych, którzy ją skáadają” [202], wyraĪa inne báĊdne
przekonanie. Mianowicie KoĞcióá naucza, Īe ofiara Mszy ĞwiĊtej
jest ĞwiĊta i akceptowalna dla Boga, bez wzglĊdu na duchowy stan
kapáana, który ją ofiaruje [1128] [203]. Innymi sáowy, jeĞli prawidáowo
wyĞwiĊcony kapáan ofiaruje MszĊ ĞwiĊtą, to ofiara jest ĞwiĊta dla
Pana nawet wtedy, gdy ofiarujący ją kapáan osobiĞcie praktykuje
najnikczemniejszy z grzechów. Z drugiej strony, Pismo ĝwiĊte naucza, Īe „ofiara wystĊpnych obrzydáa Panu” (Prz 15,8).

Przepowiedziana przez Jezusa
Uczeni katoliccy twierdzą, Īe Jezus przepowiedziaá ofiarĊ
Mszy ĞwiĊtej, gdy powiedziaá do samarytaĔskiej niewiasty:
Rzekáa do Niego kobieta: […] Ojcowie nasi oddawali czeĞü Bogu na tej górze [Górze Gerizim],
a wy mówicie, Īe w Jerozolimie jest miejsce,
gdzie naleĪy czciü Boga. Odpowiedziaá jej Jezus: Wierz Mi, kobieto, Īe nadchodzi godzina,
kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie bĊdziecie czcili Ojca.
Ewangelia wedáug Jana 4,19-21

Ojciec Matthias Premm – katolicki autor – komentuje ten
fragment Pisma w nastĊpujący sposób:
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Tak wiĊc, nie tylko w Jerozolimie lub na Górze
Gerizim, lecz na caáej Ziemi („od wschodu sáoĔca aĪ do jego zachodu” – mówi Malachiasz) bĊdzie skáadana ofiara.
Dogmatic Theology for the Laity [204]

Jednak Jezus nie powiedziaá, Īe bĊdzie skáadana ofiara na caáym Ğwiecie; On powiedziaá, Īe bĊdzie miaáo miejsce oddawanie
czci (J 4,21). W nastĊpnych wersetach nazywa to oddawaniem
czci „w Duchu i prawdzie” (J 4,23). Jezus w ogóle nie wspomina
o ofiarach przebáagalnych.

Porz¹dek Melchizedeka
Podczas Mszy ĞwiĊtej kapáan prosi Boga, aby spojrzaá
przychylnie na konsekrowany chleb i wino, i przyjąá je tak,
jak przyjąá „tĊ ofiarĊ, którą […] záoĪyá Twój najwyĪszy kapáan
Melchizedek” [205]. KoĞcióá naucza, Īe w KsiĊdze Rodzaju 14,18
Melchizedek ofiarowaá Bogu chleb i wino. KoĞcióá mówi, Īe ta
ofiara wskazywaáa na ofiarowanie ciaáa i krwi Chrystusa pod
postaciami chleba i wina w trakcie Ostatniej Wieczerzy [1333, 1350,
1544]. KoĞcióá mówi, Īe z tego powodu Chrystus jest nazwany
w PiĞmie ĝwiĊtym „Kapáanem na wieki na wzór Melchizedeka”
(Ps 110,4).
Jednak Pismo ĝwiĊte nigdzie nie mówi, Īe Melchizedek ofiarowaá chleb i wino. Fragment Pisma ĝwiĊtego, na który KoĞcióá
powoáuje siĊ – KsiĊga Rodzaju 14,13-24 – jest sprawozdaniem ze
zwyciĊskiego powrotu Abrahama i jego wojska z wielkiej bitwy.
Gdy zbliĪali siĊ do Jerozolimy, Melchizedek wyszedá naprzeciw
Abrahamowi, aby go pozdrowiü:
Melchizedek zaĞ, król Szalemu, wyniósá chleb
i wino; a poniewaĪ byá on kapáanem Boga NajwyĪszego, báogosáawiá Abrama, mówiąc: Niech
bĊdzie báogosáawiony Abram przez Boga NajwyĪszego, StwórcĊ nieba i ziemi! Niech bĊdzie
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báogosáawiony Bóg NajwyĪszy, który w twe rĊce
wydaá twoich wrogów!
KsiĊga Rodzaju 14,18-20

Najbardziej naturalna interpretacja tego wydarzenia jest nastĊpująca: Melchizedek wyszedá, aby chwaliü Boga i pobáogosáawiü Abrahama z powodu zwyciĊstwa. Chleb i wino byáy posiákiem dla zmĊczonych Īoánierzy Abrahama. W kaĪdym razie nie
ma Īadnej wzmianki o jakiejkolwiek ofierze.
Dlaczego wiĊc Pan Jezus jest nazwany „Kapáanem na wieki
na wzór Melchizedeka” (Ps 110,4)? Biblijną przyczyną takiego
porównania jest to, Īe zarówno Chrystus, jak i Melchizedek, są
przedstawieni w PiĞmie ĝwiĊtym jako nieĞmiertelni.
Z Īydowskiego punktu widzenia Melchizedek jest traktowany jak czáowiek, który nigdy siĊ nie urodziá i nigdy nie umará.
W KsiĊdze Rodzaju 14 pojawia siĊ on na scenie historii bez wáaĞciwego Īydowskiego wprowadzenia. Nie ma Īadnej wzmianki
o jego rodowodzie; nie jest nawet wymienione imiĊ jego ojca
lub matki. Wydaje siĊ, jak gdyby Melchizedek Īyá od zawsze.
Melchizedek spotyka siĊ z Abrahamem, a nastĊpnie oddala siĊ.
Od tego momentu nigdy nie sáyszymy o jego Ğmierci. Wydaje
siĊ, jak gdyby Melchizedek nigdy nie umará. Pismo ĝwiĊte mówi
o Melchizedeku:
Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma
ani początku swych dni, ani teĪ koĔca Īycia,
upodobniony zaĞ do Syna BoĪego, pozostaje kapáanem na zawsze.
List do Hebrajczyków 7,3

WáaĞnie nieĞmiertelne Īycie stanowi biblijny związek miĊdzy
Jezusem i Melchizedekiem. Oboje są kapáanami niemającymi
„ani początku swych dni, ani teĪ koĔca Īycia” (Hbr 7,3). Dlatego
Jezus jest nazwany „kapáanem na wieki na wzór Melchizedeka”
(Ps 110,4; Hbr 5,6; Hbr 7,17). Ani o Jezusie, ani o Melchizedeku
Pismo ĝwiĊte nie mówi, Īe záoĪyli ofiarĊ z chleba i wina.
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U¿ycie czasu teraūniejszego
Uczeni katoliccy twierdzą, Īe Chrystus wypowiadając okreĞlone stwierdzenia podczas Ostatniej Wieczerzy nie pozostawiá
wątpliwoĞci, Īe tej nocy záoĪyá ofiarĊ [1365]. Pan nie powiedziaá po
prostu: „To jest Ciaáo moje” (Mt 26,26) oraz „to jest moja Krew”
(Mt 26,28), lecz dodaá nastĊpujące sáowa: „[…], które za was bĊdzie wydane” (àk 22,19) oraz „[…], która za was bĊdzie wylana”
(àk 22,20). Ojciec A. Tanquerey wyjaĞnia, w jaki sposób sformuáowania te wspierają stanowisko katolickie w tej kwestii:
Lecz sáowa te same przez siĊ oznaczają, Īe ciaáo
i krew Chrystusa byáy ofiarowane jako prawdziwa ofiara […]. Te same sáowa oznaczają faktyczną ofiarĊ w trakcie samej wieczerzy. W jĊzyku
greckim uĪyto czasu teraĨniejszego: jest wydane, jest wylewana; o krwi Chrystusa mówi siĊ,
Īe wylewa siĊ z kielicha – oznacza to krew znajdującą siĊ w kielichu, nie zaĞ krew, która bĊdzie
przelana na krzyĪu.
A Manual of Dogmatic Theology [206]

Innymi sáowy, katoliccy uczeni twierdzą, Īe skoro w trakcie
Ostatniej Wieczerzy Chrystus mówiá o swojej ofierze w czasie
teraĨniejszym, to ofiara ta byáa natychmiast záoĪona. Dlatego
Ostatnia Wieczerza byáa prawdziwą ofiarą. A skoro Ostatnia
Wieczerza byáa pierwszą Mszą ĞwiĊtą, wiĊc dzisiaj kaĪda Msza
ĞwiĊta jest takĪe ofiarą.
Ta interpretacja ignoruje fakt, Īe wyraĪenia „[…] które za
was bĊdzie wydane” (àk 22,19) i „[…] która za was bĊdzie wylana” (àk 22,20) są táumaczeniami greckich imiesáowów. Imiesáów czasu teraĨniejszego niekoniecznie odnosi siĊ do wydarzenia dziejącego siĊ w czasie teraĨniejszym: „ZaleĪnoĞci czasowe
wyraĪane przez imiesáów nie odnoszą siĊ do jego czasu, lecz
odnoszą siĊ do znaczenia jego kontekstu” [207].
W kontekĞcie tego fragmentu Pisma ĝwiĊtego Jezus mówi
o swojej Ğmierci, która nastąpi nazajutrz. UĪywa On imiesáowu
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czasu teraĨniejszego, aby jasno przekazaü pewnoĞü tego przyszáego zdarzenia. Greka pozwala na wyraĪenie takiego przyszáego znaczenia czasu teraĨniejszego[208]. Nawet táumacze katolickiego przekáadu New American Bible (NAB) 28 uznają, Īe Jezus
uĪywaá podczas Ostatniej Wieczerzy czasu teraĨniejszego, gdy
mówiá o przyszáym wydarzeniu:
Wziąwszy wiĊc chleb i podziĊkowawszy, záamaá
go i daá im mówiąc: To jest moje ciaáo, które za
was bĊdzie wydane. To czyĔcie na moją pamiątkĊ. Podobnie kielich po wieczerzy, mówiąc: To
jest kielich nowego przymierza w mojej krwi,
która za was bĊdzie wylana.
Ewangelia wedáug àukasza 22,19-20, w przekáadzie NAB

Jezus nie wylaá swojej krwi w czasie Ostatniej Wieczerzy,
lecz na krzyĪu. Absurdalną rzeczą jest twierdziü, Īe Jego krew
„wylewa siĊ z kielicha” [209] na odpuszczenie grzechów.

Oáara Nowego Przymierza
Ostatnia Wieczerza miaáa miejsce w trakcie ĞwiĊta Paschy.
Zgodnie z Prawem MojĪeszowym Chrystus i Jego uczniowie
obchodzili to ĞwiĊto zabijając, piekąc i spoĪywając baranka
(Wj 12). KoĞcióá katolicki twierdzi, Īe Chrystus obchodziwszy
starą PaschĊ „ustanowiá Nową PaschĊ, aby KoĞcióá przez posáugĊ kapáanów skáadaá Go w ofierze pod widzialnymi znakami” [210] [1339-1340]. KoĞcióá twierdzi, Īe ta nowa ofiara paschalna
dokonuje naszego odkupienia [1068, 1364, 1405]:
Ilekroü sprawowana jest na oátarzu ofiara krzyĪa, w której „Chrystus zostaá záoĪony w ofierze
jako nasza Pascha” (1 Kor 5,7), dokonuje siĊ
dzieáo naszego odkupienia.
Sobór WatykaĔski II [211]

28. New American Bible (NAB) jest podstawowym katolickim przekáadem Pisma ĝwiĊtego na
jĊzyk angielski, który jest w uĪyciu w Stanach Zjednoczonych od 1970 roku (przyp. red.).
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KoĞcióá ponownie wychodzi poza to, czego uczy Pismo
ĝwiĊte. Pismo ĝwiĊte nigdzie nie stwierdza, Īe Ostatnia Wieczerza, Wieczerza PaĔska lub Msza ĞwiĊta są ofiarami Nowego
Przymierza. Jedyną ofiarą przebáagalną Nowego Przymierza jest
ofiara záoĪona na krzyĪu – dzieáo odkupienia dokonane przez
Chrystusa. To wáaĞnie dlatego, Paweá pisząc „Chrystus bowiem
zostaá záoĪony w ofierze jako nasza Pascha” (1 Kor 5,7) uĪyá czasownika, który wyraĪa czyn przeszáy [212]. Chrystus nie jest ofiarowany; On zostaá ofiarowany na krzyĪu.

Oáara o³tarza
Paweá napisaá do Koryntian:
Nie moĪecie piü z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie moĪecie zasiadaü przy stole Pana
i przy stole demonów.
1 List do Koryntian 10,21

KoĞcióá katolicki twierdzi, Īe werset ten ukazuje pojmowanie
przez Pawáa Wieczerzy PaĔskiej jako ofiary.
Na tĊ ofiarĊ wskazuje jasno Apostoá Paweá, kiedy pisząc do Koryntian, mówi, Īe ci, którzy splamili siĊ „uczestniczeniem w stole demonów, nie
mogą uczestniczyü w stole Pana” (1 Kor 10,21);
w obu wypadkach przez stóá rozumie oátarz.
Sobór Trydencki [213]

KoĞcióá chce tutaj zastąpiü sáowo stóá sáowem oátarz, poniewaĪ oátarze są przeznaczone do skáadania ofiar, podczas
gdy stoáy do spoĪywania posiáków. Ta zamiana wzmocniáaby
twierdzenie KoĞcioáa, Īe pierwsi chrzeĞcijanie traktowali WieczerzĊ PaĔską jako ofiarĊ. Jednak taka zamiana nie moĪe byü
usprawiedliwiona.
Co wiĊcej, Paweá posiada dobry powód dla uĪycia sáowa stóá
w 1 LiĞcie do Koryntian 10,21. Uczestniczenie w „stole demonów” (1 Kor 10,21) odnosi siĊ do znanej praktyki religii hellenistycznej, w ramach której jej uczestnicy spoĪywali kultowe
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posiáki: „Uczestnik posiáku wierzyá, Īe zasiada przy stole boga
oraz w to, Īe przez spoĪywanie posiáku wchodzi z nim w spoáecznoĞü” [214]. Paweá ostrzegaá chrzeĞcijan w Koryncie, Īe nie
mogą oni uczestniczyü w tych pogaĔskich posiákach religijnych
i równoczeĞnie „zasiadaü przy stole Pana” (1 Kor 10,21). Paweá
mówiá o „stole Pana” (1 Kor 10,21), poniewaĪ pierwsi chrzeĞcijanie traktowali WieczerzĊ PaĔską jako wspólny posiáek, spoĪywany na pamiątkĊ Chrystusa, a nie jako ofiarĊ.

Dzie³o odkupienia Chrystusa
jest ca³kowicie dokonane
Na krótko zanim Pan oddaá swojego ducha na krzyĪu, zawoáaá: „Dokonaáo siĊ!” (J 19,30). Jego dzieáo odkupienia dokonaáo
siĊ przez záoĪenie ofiary.
W Ewangelii wedáug Jana 19,30 grecki czasownik uĪyty jest
w czasie teraĨniejszym dokonanym. „Czas teraĨniejszy dokonany wskazuje na proces, lecz postrzega ten proces jako dziaáanie,
które osiągnĊáo swój punkt kulminacyjny i znajduje siĊ w stanie
koĔcowym” [215]. Innymi sáowy, zbawcze dzieáo Chrystusa zostaáo zakoĔczone na krzyĪu i taki jest jego stan obecny. Werset ten
mógáby zostaü przetáumaczony w nastĊpujący sposób: „Zostaáo
i jest dokonane” (J 19,30) [216].
Katolicyzm báĊdnie interpretuje dzieáo Chrystusa dokonane na krzyĪu twierdząc, Īe ofiara krzyĪa jest kontynuowana
we Mszy ĞwiĊtej. KoĞcióá twierdzi, Īe „sam Bóg chce, aby nie
ustawaáa taka ofiara” [217]. KoĞcióá twierdzi takĪe, Īe Chrystus
„záoĪyá ofiarĊ z samego Siebie za nasze grzechy i wiecznie ją
skáada” [218]. Wedáug teologii katolickiej, w trakcie 120 milionów
Mszy ĞwiĊtych sprawowanych kaĪdego roku, mają miejsce cztery opisane poniĪej rzeczy [219].

Z³o¿enie w oáerze
Jak widzieliĞmy, KoĞcióá naucza, Īe w trakcie kaĪdej Mszy
ĞwiĊtej przez sáowa i czynnoĞci kapáana Chrystus jest ofiarowany
– tj. uobecniany na oátarzu w charakterze ofiary pod postaciami
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chleba i wina. KoĞcióá mówi, Īe to wydarzenie „nie jest tylko
prostym i zwykáym wspomnieniem mĊki i Ğmierci Jezusa Chrystusa, ale prawdziwym i wáaĞciwym ofiarowaniem, w którym
NajwyĪszy Kapáan to samo czyni przez niekrwawą ofiarĊ, co
uczyniá juĪ na krzyĪu, ofiarowując siebie samego Ojcu Przedwiecznemu jako HostiĊ najmilszą” [220]. Doktryna ta straszliwie
wypacza obecny stan zmartwychwstaáego i uwielbionego Pana
Jezusa Chrystusa. Pismo ĝwiĊte naucza, Īe „Chrystus powstawszy z martwych, juĪ wiĊcej nie umiera, Ğmierü nad Nim nie ma
juĪ wáadzy” (Rz 6,9). Sam Chrystus objawia siĊ jako Īyjący:
„Byáem umaráy, a oto jestem Īyjący na wieki wieków” (Ap 1,18),
a nastĊpnie dodaje: „i mam klucze Ğmierci i Otcháani” (Ap 1,18).
Czy Īyjący, który posiada wszelką moc nad Ğmiercią, ma ciągle
umieraü? Czy ci, za których umará, mają go ciągle uĞmiercaü?
Z pewnoĞcią nie. Co wiĊcej, Pismo ĝwiĊte nigdzie nie wspomina
o bezkrwawej ofierze. Pismo ĝwiĊte naucza, Īe „bez rozlania
krwi nie ma odpuszczenia grzechów” (Hbr 9,22). JeĞli nie ma
przelania krwi, nie ma teĪ przebáagania, „poniewaĪ krew jest
przebáaganiem za Īycie” (Kpá 17,11).

Ponowne przedstawienie oáary krzy¿a
KoĞcióá naucza, Īe w trakcie kaĪdej Mszy ĞwiĊtej Chrystus
„to samo czyni przez niekrwawą ofiarĊ, co uczyniá juĪ na krzyĪu, ofiarowując siebie samego Ojcu Przedwiecznemu jako HostiĊ
najmilszą” [221]. W Modlitwie eucharystycznej kapáan prosi Boga:
„Wejrzyj, prosimy na dar Twojego KoĞcioáa i przyjmij OfiarĊ,
przez którą nas pojednaáeĞ ze sobą” [222]. KoĞcióá wyjaĞnia, Īe kapáan modli siĊ o to, aby „Ciaáo i Krew Chrystusa mogáy staü siĊ akceptowalną ofiarą, która przynosi zbawienie caáemu Ğwiatu” [223].
To powtórne przedstawienie Chrystusa w stanie ofiary, rzekomo dokonujące siĊ w trakcie Mszy ĞwiĊtej miliony razy kaĪdego
roku, wypacza juĪ przyjĊte dzieáo Chrystusa. Pismo ĝwiĊte naucza, Īe Chrystus tylko raz záoĪyá ofiarĊ swojego Īycia Ojcu. Po
swojej Ğmierci Pan Jezus przeszedá „przez wyĪszy i doskonalszy
[…] przybytek” (Hbr 9,11). Jego celem jest „wstawiaü siĊ za nami
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przed obliczem Boga” (Hbr 9,24). Jezus wszedá do tronowej sali
Boga „nie przez krew kozáów i cielców, lecz przez wáasną krew”
(Hbr 9,12). Jego celem byáo dokonanie „przebáagania za grzechy
ludu” (Hbr 2,17). On „wszedá raz na zawsze do Miejsca ĝwiĊtego
i osiągnąá wieczne odkupienie” (Hbr 9,12).
Ojciec przyjąá doskonaáą ofiarĊ Chrystusa bez Īadnych zastrzeĪeĔ. „Baranek zabity jest godzien otrzymaü potĊgĊ i bogactwo, i mądroĞü, i moc, i czeĞü, i chwaáĊ, i báogosáawieĔstwo” (Ap 5,12) – bĊdzie pieĞnią chwaáy niezliczonych anioáów
w niebie przez caáą wiecznoĞü.
Na ziemi Ojciec zamanifestowaá przyjĊcie dzieáa Chrystusa
przez dramatyczne usuniĊcie jednego z zasadniczych symboli
oddzielenia, które grzech spowodowaá miĊdzy Bogiem
i czáowiekiem. W Starym Testamencie Bóg nakazaá, aby
w Īydowskiej Ğwiątyni gruba zasáona odgradzaáa miejsce,
w którym mogli sáuĪyü kapáani wedáug porządku Aarona, od
Miejsca NajĞwiĊtszego, w którym mieszkaá sam Bóg. Pismo
ĝwiĊte mówi, Īe gdy Chrystus oddaá swego ducha, wtedy
„zasáona przybytku rozdaráa siĊ na dwoje z góry na dóá”
(Mt 27,51). UsuniĊcie tej bariery miĊdzy Bogiem a czáowiekiem
oznaczaáo, Īe dokonane przez Chrystusa dzieáo odkupienia
zostaáo przyjĊte.
NajwiĊksza manifestacja przyjĊcia ofiary Chrystusa przez
Ojca nastąpiáa trzy dni póĨniej. Pismo ĝwiĊte mówi, Īe Jezus
zostaá „wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia” (Rz 4,25). Ofiara Chrystusa za grzech zostaáa przyjĊta
(1 Kor 15,17-20).
Mówiąc o Chrystusie, Pismo ĝwiĊte naucza dalej: „dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadá po prawicy Majestatu na
wysokoĞciach” (Hbr 1,3). On zasiadá tam, poniewaĪ Jego dzieáo
zostaáo zakoĔczone. On pozostaje tam do dzisiaj i bĊdzie tam
przebywaá aĪ do dnia, który nadejdzie: „Ten przeciwnie, záoĪywszy raz na zawsze jedną ofiarĊ za grzechy, zasiadá po prawicy Boga, oczekując tylko, aĪ nieprzyjaciele Jego staną siĊ podnóĪkiem pod Jego stopy” (Hbr 10,12-13).
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Katolicka Msza ĞwiĊta wypacza te prawdy, wzywając Chrystusa z Jego tronu na ziemiĊ dziesiątki tysiĊcy razy kaĪdego dnia,
prosząc Go, aby powtórnie wszedá do Miejsca NajĞwiĊtszego
i powtórnie ofiarowaá siebie swojemu Ojcu. Chrystus rzekomo
stoi w Miejscu NajĞwiĊtszym, gdy kapáan prosi Boga na ziemi:
„BoĪe, przyjmij áaskawie tĊ OfiarĊ od nas, sáug Twoich, i caáego
ludu Twego” [224]. To nieustanne ofiarowanie jest zaprzeczeniem
zakoĔczonego i przyjĊtego dzieáa Chrystusa.

Uōmierzenie gniewu
Katolicyzm naucza, Īe ofiara Mszy ĞwiĊtej jest „prawdziwie
przebáagalna” [225] i posiada „nieskoĔczoną wartoĞü” [226]:
Dlatego teĪ sáusznie jest skáadana nie tylko za
grzechy, kary, zadoĞüuczynienia i w innych potrzebach Īyjących wiernych, ale wedáug tradycji Apostoáów takĪe za zmaráych w Chrystusie,
którzy jeszcze nie zostali caákowicie oczyszczeni (kan. 3).
Sobór Trydencki [227]

KoĞcióá katolicki mówi, Īe dziĊki kaĪdej Mszy ĞwiĊtej
uĞmierzany jest gniew BoĪy skierowany przeciwko grzechowi
[1371, 1414]:
[…] ofiara ta jest prawdziwie przebáagalna (kan.
3) […]. Pan przebáagany tą ofiarą, udzielając áaski i daru pokuty, odpuszcza nawet bardzo wielkie przestĊpstwa i grzechy.
Sobór Trydencki [228]

Przeciwnie, ofiara Mszy ĞwiĊtej obraĪa Pana. Bóg powiedziaá nam juĪ, Īe ofiara Chrystusa, záoĪona raz na zawsze na
krzyĪu, w peáni Go satysfakcjonuje: „W Nim mamy odkupienie
przez Jego krew – odpuszczenie wystĊpków, wedáug bogactwa
Jego áaski” (Ef 1,7). „Daje nam zaĞ Ğwiadectwo Duch ĝwiĊty,
skoro powiedziaá: […] A na ich grzechy oraz ich nieprawoĞci
wiĊcej juĪ nie wspomnĊ” (Hbr 10,15-17). Wniosek nasuwa siĊ
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Mistyczna tajemnica Mszy ōwiêtej
JeĞli masz trudnoĞci ze zrozumieniem istoty Mszy ĞwiĊtej, to pociesz
siĊ: nie jesteĞ sam. Wedáug KoĞcioáa, Msza ĞwiĊta to „wprawiające w drĪenie misterium” [231]. Nawet wiĊkszoĞü katolików nie rozumie istoty Mszy
ĞwiĊtej.
To oczywiĞcie sprawia, Īe wyjaĞnienie katolikowi báĊdów związanych
z Mszą ĞwiĊtą staje siĊ zadaniem jeszcze trudniejszym. Zanim spróbujemy
to zrobiü, razem ze swoim katolickim przyjacielem moĪecie potrzebowaü
dokonania przeglądu nauki KoĞcioáa katolickiego na ten temat. Prosty katechizm, moĪliwy do nabycia w kaĪdej ksiĊgarni katolickiej, bĊdzie w tym
wzglĊdzie uĪyteczną pomocą.
PoniewaĪ Msza ĞwiĊta jest tajemnicą, dyskutowanie o niej z katolikami moĪe byü frustrujące. JeĞli jednak bĊdziesz unikaá uĪywania pewnych
okreĞleĔ, to moĪesz osiągnąü zamierzony rezultat. Oto kilka wskazówek
w tym wzglĊdzie.
Mówiąc o Chrystusie obecnym pod postaciami eucharystycznymi,
moĪesz stwierdziü, Īe On jest prawdziwie, rzeczywiĞcie, caákowicie i stale
obecny. Lecz jeĞli powiesz, Īe On jest fizycznie obecny, to Twój katolicki
przyjaciel moĪe dojĞü do nastĊpującego wniosku: „Ty po prostu nie rozumiesz”. Znający siĊ na rzeczy katolik poinformuje CiĊ, Īe stwierdzenie, iĪ
Chrystus jest fizycznie obecny, implikowaáoby, Īe jest On lokalnie obecny. Tak nie jest [232]. KoĞcióá mówi, Īe Chrystus jest substancjalnie obecny. To wáaĞnie dlatego, mimo Īe Chrystus jest obecny, to nie wydaje siĊ
byü obecny. On jest obecny w wyjątkowy sposób. KoĞcióá mówi, Īe jest to
tak wyjątkowy sposób, iĪ nie ma on Īadnego odpowiednika w przyrodzie.
OczywiĞcie to czyni EucharystiĊ rzeczą trudną do zrozumienia (albo krytykowania) dla kogokolwiek.

sam: „Gdzie zaĞ jest ich odpuszczenie, tam juĪ wiĊcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy” (Hbr 10,18). Z tego powodu
Pismo ĝwiĊte wielokrotnie okreĞla ofiarĊ na krzyĪu jako „raz na
zawsze” záoĪoną ofiarĊ Chrystusa (Hbr 7,27; Hbr 9,12; Hbr 9,26;
Hbr 9,28; Hbr 10,10; Rz 6,10; 1 P 3,18). Kontynuowanie prób
uĞmierzenia gniewu Boga przy pomocy nieustannej ofiary jest
aktem niewiary.
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Dodatkowo, nie mów, Īe w trakcie Mszy ĞwiĊtej Chrystus jest powtórnie ofiarowany lub Īe Msza ĞwiĊta jest powtórzeniem ofiary krzyĪa. MoĪesz
powiedzieü, Īe Msza ĞwiĊta jest powtórzeniem Ostatniej Wieczerzy, ale nie
krzyĪa. Ona go nie powtarza. KoĞcióá mówi, Īe Msza ĞwiĊta odnawia lub
powtórnie przedstawia krzyĪ. KoĞcióá mówi, Īe Msza ĞwiĊta jest krzyĪem.
Tylko sposób, w jaki ofiara jest skáadana, jest inny (moglibyĞmy dodaü, Īe
czas jej skáadania teĪ róĪni siĊ o okoáo 2000 lat!). Co wiĊcej, chociaĪ mówi
siĊ, Īe kaĪde ofiarowanie Mszy ĞwiĊtej uĞmierza gniew Boga, to jednak
KoĞcióá z naciskiem podkreĞla, Īe nie jest to inna ofiara. KoĞcióá mówi, Īe
kaĪda Msza ĞwiĊta jest raz na zawsze záoĪoną ofiarą na krzyĪu. „Misterium
Paschalne Chrystusa […] nie moĪe pozostawaü jedynie w przeszáoĞci”, lecz
„przekracza wszelkie czasy i jest w nich stale obecne” (1085).
Jeszcze jedno: nigdy nie mów, Īe Chrystus umiera w trakcie Mszy
ĞwiĊtej. Wedáug KoĞcioáa Chrystus nie umiera, On jest skáadany w ofierze. W czasie konsekracji Chrystus jest przedstawiany w swojej Ğmierci lub
w stanie ofiary, lecz nie umiera, aby siĊ nią staü. Nie wyjaĞnia siĊ, jak to
jest moĪliwe. W jakiĞ sposób Chrystus nie umiera w trakcie Mszy ĞwiĊtej.
W trakcie Mszy ĞwiĊtej Chrystus ani nie cierpi, ani nie umiera, gdyĪ jest
to bezkrwawa ofiara. ChociaĪ KoĞcióá naucza, Īe kapáan przeistacza wino
w krew Chrystusa i ofiaruje je Ojcu, to jednak Msza ĞwiĊta w jakiĞ sposób
ciągle pozostaje bezkrwawą ofiarą!
UwaĪaj na sáowa, których uĪywasz, a unikniesz sklasyfikowania CiĊ
jako jeszcze jednego poszukiwacza dziury w caáym. A jeĞli naprawdĊ nie
rozumiesz, o co tu chodzi, to pamiĊtaj o tym, Īe nawet najlepsi z katolickich uczonych przyznają, iĪ Msza ĞwiĊta jest „wprawiającym w drĪenie
misterium” [233], którego znaczenie nie jest oczywiste ani dla zmysáów, ani
dla intelektu.

Zastosowanie
Katolicyzm naucza w koĔcu, Īe w trakcie kaĪdej Mszy ĞwiĊtej katolicy dostĊpują báogosáawieĔstw Golgoty:
Dostojna Ofiara Oátarza jest zaĞ najcelniejszym
narzĊdziem, przy pomocy którego zasáugi powstaáe z krzyĪa Boskiego Zbawiciela dostają siĊ
wierzącym.
Mediator Dei [229]
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PoniewaĪ zasáugi krzyĪa są dostĊpne gáównie przez MszĊ
ĞwiĊtą, KoĞcióá nalega wiĊc, aby kapáani celebrowali EucharystiĊ, nazywaną „sakramentem Odkupienia” (1846), czĊsto, a jeĞli
to moĪliwe, nawet codziennie. Kapáani powinni to czyniü, mając
na wzglĊdzie zbawienie Ğwiata:
Z ojcowskiego i zatroskanego serca polecamy
kapáanom, którzy są naszą najwiĊkszą radoĞcią
i koroną w Panu, aby pamiĊtali o wáadzy, którą
otrzymali od wyĞwiĊcającego ich biskupa – wáadzy skáadania Bogu Ofiary i odprawiania Mszy
w imiĊ Pana za Īywych i umaráych. Polecamy,
aby odprawiali MszĊ codziennie w sposób godny i bogobojny tak, aby zarówno oni sami, jak
i pozostali wierni, mogli radowaü siĊ z korzyĞci
páynących bardzo obficie z Ofiary KrzyĪa. Czyniąc tak wielce przyczyniają siĊ do zbawienia
rodzaju ludzkiego.
Mysterium Fidei [230]

Ponownie czytamy [1405]:
W misterium Ofiary eucharystycznej, w którym
kapáani wypeániają swoje gáówne zadanie, dokonuje siĊ nieustannie dzieáo naszego odkupienia.
Sobór WatykaĔski II [234]

PapieĪ Pius XII napisaá o Chrystusie:
RównieĪ i na oátarzach ofiarowuje siĊ co dzieĔ
dla naszego odkupienia, abyĞmy uwolnieni od
wiecznego potĊpienia mogli naleĪeü do grona
wybranych.
Mediator Dei [235]

Ten związek pomiĊdzy dzieáem odkupienia a Mszą ĞwiĊtą
jest równieĪ wyraĪany w liturgii eucharystycznej. Kapáan modli
siĊ nad darami:
Panie, nasz BoĪe, daj nam godnie uczestniczyü w ĞwiĊtych obrzĊdach, ilekroü bowiem
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sprawujemy pamiątkĊ Ofiary Chrystusa, speánia
siĊ dzieáo naszego odkupienia. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Mszaá rzymski [236]

To stoi w sprzecznoĞci z Pismem ĝwiĊtym. Pismo ĝwiĊte
naucza, Īe Bóg obdarza kaĪdego wierzącego „wszelkim báogosáawieĔstwem duchowym na wyĪynach niebieskich” (Ef 1,3) za
darmo i natychmiast. To báogosáawieĔstwo zlewa na swoje dzieci w Chrystusie (Ef 1,7-8). Nigdzie Bóg nie wymaga od chrzeĞcijanina uczestnictwa w nieustannej ofierze po to, aby mógá on
otrzymaü swoje báogosáawieĔstwo w Chrystusie. Nauka KoĞcioáa katolickiego, Īe ofiara Mszy ĞwiĊtej jest „najcelniejszym narzĊdziem, przy pomocy którego zasáugi powstaáe z krzyĪa Boskiego Zbawiciela dostają siĊ wierzącym” [237], jest jeszcze jednym sposobem, przy pomocy którego KoĞcióá uzaleĪnia ludzi od
siebie w sprawie BoĪych báogosáawieĔstw.

Chrystus uczyni³ kap³anem
ka¿dego wierz¹cego
Skoro chrzeĞcijanie nie mają Īadnej potrzeby uczestnictwa
w nieustannej ofierze za grzech, nie potrzebują wiĊc katolickiego kapáaĔstwa. ChrzeĞcijanie nie potrzebują, by ktoĞ inny funkcjonowaá w charakterze ich kapáana, gdyĪ Pismo ĝwiĊte uczy, Īe
kaĪdy wierzący jest powoáany do kapáaĔskiej sáuĪby dla Boga.
W Apokalipsie Jana 1,6 Jan pisze, Īe Chrystus uczyniá wszystkich wierzących królestwem kapáanów (zobacz takĪe: Ap 5,10;
Ap 20,6). Apostoá Piotr pisze, Īe kaĪdy prawdziwie wierzący
jest uczestnikiem „królewskiego kapáaĔstwa” (1 P 2,9). Wszyscy
wierzący są „budowani jako duchowa Ğwiątynia, by stanowiü
ĞwiĊte kapáaĔstwo, dla skáadania duchowych ofiar” (1 P 2,5).
Tymi ofiarami są: oddane Īycie chrzeĞcijaĔskie (Rz 12,1), finansowe wsparcie sáuĪby chrzeĞcijaĔskiej (Flp 4,18) i chwaáa dla
Boga (Hbr 13,15), lecz nie jest nią nieustanna ofiara za grzech.
KoĞcióá katolicki uznaje, Īe Pismo ĝwiĊte mówi o generalnym lub powszechnym kapáaĔstwie wierzących [941, 1141, 1546,
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. KoĞcióá naucza, Īe katolicy stają siĊ czĊĞcią tego kapáaĔstwa poprzez chrzest [748, 1268]. To powszechne kapáaĔstwo umoĪliwia danej osobie czynienie takich rzeczy, jak: uczestnictwo
w Eucharystii, czytanie Sáowa BoĪego w trakcie koĞcielnych
naboĪeĔstw, przyjmowanie sakramentów, modlitwĊ i speánianie
dobrych uczynków [901-903, 1657].
KoĞcióá naucza, Īe poza kapáaĔstwem powszechnym istnieje
takĪe kapáaĔstwo sáuĪebne lub hierarchiczne [1142, 1547, 1592] [239]. To
kapáaĔstwo jest dostĊpne tylko dla mĊĪczyzn [1577, 1598]. W KoĞciele katolickim kandydaci do tego kapáaĔstwa muszą byü stanu wolnego i muszą byü zdecydowani Īyü w celibacie [1599]. Dana osoba
staje siĊ uczestnikiem kapáaĔstwa sáuĪebnego przez wáoĪenie rąk
biskupa w trakcie udzielania sakramentu ĞwiĊceĔ [1573, 1597]. W ten
oto sposób mĊĪczyĨni „zostają naznaczeni szczególnym znamieniem i wskutek tego upodabniają siĊ do Chrystusa Kapáana,
tak iĪ mogą dziaáaü w osobie Chrystusa Gáowy” [240] [1548]. Przez
wyĞwiĊcenie otrzymują oni „wáadzĊ konsekrowania i ofiarowywania prawdziwego ciaáa i krwi PaĔskiej, a takĪe odpuszczania
i zatrzymywania grzechów” [241] [1411, 1461, 1566]. Ich uczestnictwo
w sáuĪebnym kapáaĔstwie jest staáe: „Od momentu, kiedy mĊĪczyzna zostaje wyĞwiĊcony na kapáana, jego kapáaĔstwo jest staáe, podobnie jak kapáaĔstwo Chrystusa ‘wedáug porządku Melchizedeka’ (Hbr 5; Hbr 6; Hbr 7)” [242] [1582]. KoĞcióá twierdzi, Īe
kapáaĔstwo to zostaáo ustanowione przez Pana w trakcie Ostatniej Wieczerzy, gdy wypowiedziaá On nastĊpujące sáowa: „To
czyĔcie na moją pamiątkĊ!” (àk 22,19) [611, 1337].
Na podstawie Pisma ĝwiĊtego KoĞcióá katolicki nie jest w stanie wykazaü prawdziwoĞci któregokolwiek z powyĪszych twierdzeĔ. Nowy Testament w ogóle nie rozróĪnia powszechnego
i hierarchicznego kapáaĔstwa. Twierdzenie, Īe katoliccy kapáani
mają udziaá w kapáaĔstwie Melchizedeka, jest nieuzasadnione.
Jak widzieliĞmy, kapáaĔstwo Melchizedeka opiera siĊ na „mocy
niezniszczalnego Īycia” (Hbr 7,16). Kapáani katoliccy starzeją siĊ i umierają, podobnie jak kaĪdy z nas. Ich kapáaĔstwa nie
moĪna wiĊc zakwalifikowaü jako kapáaĔstwa wedáug porządku
Melchizedeka. W koĔcu, koronny tekst uĪywany przez KoĞcióá
1591]
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w celu uzasadnienia kapáaĔstwa opartego na wyĞwiĊceniu: „To
czyĔcie na moją pamiątkĊ!” (àk 22,19) nie mówi niczego o ĞwiĊceniach lub kapáaĔstwie.
Niektórzy uczeni katoliccy, peáni determinacji, by znaleĨü
biblijne wsparcie dla swej argumentacji, twierdzą, Īe nowotestamentowa sáuĪba starszego zboru (prezbitera) jest tym samym,
co katolickie kapáaĔstwo. Ten punkt widzenia zostaá nawet odzwierciedlony w niektórych katolickich táumaczeniach Pisma
ĝwiĊtego. Na przykáad:
Kiedy w kaĪdym koĞciele wĞród modlitw i postów wyĞwiĊcili ich na kapáanów […], polecili
ich Panu.
Dzieje Apostolskie 14,23 w przekáadzie Douay Rheims

Zostawiáem ciĊ na Krecie w tym celu, byĞ
[…] ustanowiá kapáanów w kaĪdym mieĞcie, jak
ci poleciáem.
List do Tytusa 1,5 w przekáadzie Douay Rheims

Choruje ktoĞ wĞród was? Niech sprowadzi kapáanów KoĞcioáa.
List Jakuba 5,14 w przekáadzie Douay Rheims

W kaĪdym z tych wersetów sáowo kapáan jest táumaczeniem
greckiego sáowa presbyteros, który jest w nich uĪyty w liczbie
mnogiej. Presbyteros oznacza starszego czáowieka lub starszego. Pismo ĝwiĊte naucza, Īe apostoáowie „w kaĪdym KoĞciele
[…] ustanowili im starszych” (Dz 14,23), a nie kapáanów. Apostoá
Paweá nakazaá Tytusowi, aby „ustanowiá w kaĪdym mieĞcie prezbiterów” (Tt 1,5), a nie kapáanów. A chorzy chrzeĞcijanie mieli
„wezwaü prezbiterów koĞcioáa” (Jk 5,14), a nie parafialnego ksiĊdza. Na okreĞlenie kapáana Nowy Testament uĪywa greckiego
rzeczownika hiereus. Rzeczownik ten nie pojawia siĊ w Īadnym
z trzech cytowanych powyĪej fragmentów Pisma ĝwiĊtego [243].
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Biblijny werdykt
Pragnienie posiadania nieustannej ofiary moĪna dostrzec juĪ
w czasach pierwotnego chrzeĞcijaĔstwa. WiĊkszoĞü pierwotnych
chrzeĞcijan byáa ĩydami, którzy byli przyzwyczajeni do skáadania
codziennie ofiar i wszystkiego, co tym ofiarom towarzyszyáo:
oátarza, Ğwiątyni, obrzĊdów, Ğwiąt, kapáanów skáadających ofiary i arcykapáana. Dla nowych wierzących opuszczenie judaizmu
byáo szalenie trudne. Gdy to czynili, ich rodziny i przyjaciele
skazywali ich na wygnanie i przeĞladowali jako odstĊpców.
Nie wszyscy z pierwszych nawróconych Īydowskiego pochodzenia, którzy przyáączyli siĊ do wspólnoty chrzeĞcijaĔskiej,
byli ugruntowani w swojej decyzji. Niektórzy z nich zaczĊli rozwaĪaü powrót do judaizmu, a w konsekwencji: powrót do starotestamentowego prawa, starotestamentowej Ğwiątyni i ofiar
Starego Testamentu.
Nowotestamentowy List do Hebrajczyków zostaá napisany,
by pomóc tym sáabym i chwiejnym chrzeĞcijanom Īydowskiego pochodzenia (Hbr 12,12). List ten przypomina czytelnikom,
Īe chrzeĞcijanie nie potrzebują juĪ dalszych ofiar: „Na mocy tej
woli uĞwiĊceni jesteĞmy przez ofiarĊ ciaáa Jezusa Chrystusa raz
na zawsze” (Hbr 10,10). List ten zachĊca wątpiących chrzeĞcijan: „Trzymajmy siĊ niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy,
bo godny jest zaufania Ten, który daá obietnicĊ” (Hbr 10,23).
List ten wzywa chrzeĞcijan, aby nie wyzbywali siĊ swojej ufnoĞci (Hbr 10,35), aby okazywali wytrwaáoĞü (Hbr 10,36) i aby
Īyli wiarą (Hbr 10,38). Autor tego listu wyraĪa ufnoĞü, Īe ci
chrzeĞcijanie naleĪą „do wiernych, którzy zbawiają duszĊ”
(Hbr 10,39). Nazywa tĊ wiarĊ „porĊką tych dóbr, których siĊ
spodziewamy, dowodem tych rzeczywistoĞci, których nie widzimy” (Hbr 11,1).
List do Hebrajczyków zawiera takĪe powaĪne ostrzeĪenie:
„Baczcie, bracia, aby nie byáo w kimĞ z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga Īywego”
(Hbr 3,12). Autor listu ostrzega czytelników, aby „nie naleĪeli do
odstĊpców, którzy idą na zatracenie” (Hbr 10,39). Mówi im, Īe
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powrót do judaizmu i Ğwiątynnych ofiar byáby aktem niewiary.
Byáby odrzuceniem Chrystusa i Jego dzieáa zbawienia dokonanego na krzyĪu.
Niektórzy juĪ powrócili do judaizmu (Hbr 6,4-6). Z ich
punktu widzenia, jedna, záoĪona raz na zawsze ofiara, byáa po
prostu niewystarczająca. Gromadzenie siĊ wokóá zwykáego
chleba i wina w celu wspominania Chrystusa wydawaáo im siĊ
bezsensowne. Doszli do wniosku, Īe chrzeĞcijaĔstwo nie ofiaruje im nic poza niewidzialnymi obietnicami: niebieskiego powoáania (Hbr 3,1), niebieskiej Ğwiątyni (Hbr 9,23-24), niebieskiego
arcykapáana (Hbr 8,1-2) i niebieskiej ojczyzny (Hbr 11,16). Potrzebowali religii, którą mogli zobaczyü: widzialnej Ğwiątyni,
widzialnego kapáaĔstwa i widzialnej ofiary. I wáaĞnie dlatego
wrócili do judaizmu, który, jak myĞleli, miaá im o wiele wiĊcej
do zaoferowania.
Katolicyzm stanowi dzisiaj podobną atrakcjĊ dla tych, którzy
są religijni, lecz nie znaleĨli odpocznienia w dokonanym dziele
Chrystusa. Katolicyzm oferuje im religiĊ, którą mogą zobaczyü.
KoĞcióá katolicki okreĞla sam siebie jako „widzialne zgromadzenie” [244] i „widzialny organizm” [245] z „widzialną strukturą
spoáeczną” [246] [771]. Gáową tej struktury jest papieĪ – „widzialna
gáowa caáego KoĞcioáa” [247]. KaĪdy sakrament jest „widzialnym
wyrazem niewidzialnej áaski” [248]. Sakramenty te są administrowane przez „widzialne i zewnĊtrzne kapáaĔstwo” [249], którego
pierwszym obowiązkiem jest przebaczanie grzechów i ofiarowanie Mszy ĞwiĊtej – „ofiary widzialnej [zgodnie z wymaganiami
ludzkiej natury]” [250] [1366].
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Msza ōwiêta: B³¹d kontra prawda
KoĞcióá katolicki naucza

Pismo ĝwiĊte naucza

1. Ostatnia Wieczerza byáa
rzeczywistą ofiarą, w ramach
której krew Chrystusa,
znajdująca siĊ w kielichu,
zostaáa wylana za nasze
grzechy [610-611, 621, 1339].

Ostatnia Wieczerza byáa
posiákiem paschalnym. Krew
Chrystusa zostaáa wylana
za nasze grzechy na krzyĪu
(1 P 2,24).

2. Chleb i wino stają siĊ
rzeczywistym ciaáem i krwią
Chrystusa [1373-1377].

Chleb i wino są symbolami
ciaáa i krwi Chrystusa
(1 Kor 11,23-25).

3. Ciaáo i krew Chrystusa
istnieją zupeánie i w caáoĞci
w kaĪdym fragmencie
konsekrowanego chleba
i wina, w kaĪdym katolickim
koĞciele na caáym Ğwiecie
[1374, 1377].

Chrystus jest cieleĞnie
obecny w niebie
(Hbr 10,12-13).

4. Konsekrowany chleb i wino
są niebieskim pokarmem,
którego spoĪywanie pomaga
danej osobie osiągnąü Īycie
wieczne [1392, 1405, 1419].

Chleb i wino są symbolami,
które pomagają danej
osobie wspominaü
Chrystusa (àk 22,19).

5. Bóg pragnie, aby
konsekrowany chleb i wino
byáy przedmiotem czci
boskiej [1378-1381].

Bóg zabrania oddawania czci
czemukolwiek, nawet tym
rzeczom, które Go reprezentują
(Wj 20,4-5; Iz 42,8).

6. Chrystus ustanowiá
niektórych ludzi kapáanami
w celu kontynuowania ofiary
krzyĪa [1142, 1547, 1577].

Chrystus ustanowiá kaĪdego
wierzącego czáonkiem
ĞwiĊtego i królewskiego
kapáaĔstwa w celu skáadania
Bogu duchowych ofiar –
uwielbienia ich ust i Īycia
oddanego Bogu (1 P 2,5-10;
Hbr 13,15; Rz 12,1).
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KoĞcióá katolicki naucza

Pismo ĝwiĊte naucza

7. Ofiara Mszy ĞwiĊtej
jest ofiarą krzyĪa [1085,
1365-1367]. Jedynie sposób jej
ofiarowania jest odmienny
[1367].

Ofiara krzyĪa
byáa wydarzeniem
historycznym. Miaáo ono
miejsce jeden raz, okoáo
2000 lat temu, w okolicy
Jerozolimy (Mk 15,21-41).

8. Ofiara krzyĪa jest
kontynuowana w ofierze
Mszy ĞwiĊtej [1323, 1382].

Ofiara krzyĪa jest dokonana
(J 19,30).

9. Msza ĞwiĊta uobecnia
Chrystusa w Jego Ğmierci
i charakterze skáadanej
ofiary [1353, 1362, 1364, 1367, 1409].

Chrystus nie powinien byü
obecnie przedstawiany jako
umaráy i w stanie ofiary, gdyĪ
On zmartwychwstaá i „jest
Īyjący na wieki wieków”
(Ap 1,17-18; Rz 6,9-10).

10. W trakcie kaĪdej Mszy
ĞwiĊtej kapáan ponownie
przedstawia Ojcu ofiarĊ
Chrystusa [1354, 1357].

Chrystus ofiarowaá samego
siebie Ojcu „raz jeden
[…] na koĔcu wieków”
(Hbr 9,24-28).

11. Msza ĞwiĊta jest bezkrwawą
ofiarą, która stanowi
przebáaganie za grzechy
Īywych i umaráych
[1367, 1371, 1414].

Bez rozlania krwi nie ma
odpuszczenia grzechów
(Kpá 17,11; Hbr 9,22).

12. KaĪda ofiara Mszy ĞwiĊtej
uĞmierza gniew BoĪy
skierowany przeciwko
grzechowi [1371, 1414].

Ofiara krzyĪa, która zostaáa
záoĪona raz na zawsze,
caákowicie uĞmierzyáa gniew
BoĪy skierowany przeciwko
grzechowi (Hbr 10,12-18).

13. Wierni dostĊpują
dobrodziejstw ofiary
krzyĪowej Chrystusa
w najpeániejszym stopniu
przez uczestnictwo we Mszy
ĞwiĊtej [1366, 1407].

Wierzący otrzymują peániĊ
dobrodziejstw ofiary
krzyĪowej Chrystusa jedynie
przez wiarĊ (Ef 1,3-14).
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14. Dzieáo odkupienia jest stale
dokonywane przez ofiarĊ
Mszy ĞwiĊtej [1364, 1405, 1846].

Ofiara, która przyniosáa
odkupienie, dokonaáa siĊ,
gdy Chrystus oddaá za
nas swoje Īycie na krzyĪu
(Ef 1,7; Hbr 1,3).

15. KoĞcióá ma kontynuowaü
ofiarĊ Chrystusa dla
zbawienia Ğwiata
[1323, 1382, 1405, 1407].

KoĞcióá ma zwiastowaü Ğmierü
Pana poniesioną dla zbawienia
Ğwiata (1 Kor 11,26).
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Dlaczego wierni KoĞcioáa katolickiego modlą siĊ do Maryi?
Dlaczego niektórzy katolicy wydają siĊ byü bardziej oddani Maryi niĪ Chrystusowi? Na czym polegają doktryny o Niepokalanym PoczĊciu i WniebowziĊciu Maryi? Czy katolicy rzeczywiĞcie oddają czeĞü Maryi?
W czĊĞci trzeciej ksiąĪki przyjrzymy siĊ „najznakomitszej” [251] i „caákiem szczególnej” [252] roli Maryi w nauce KoĞcioáa katolickiego. Ona, jak twierdzi KoĞcióá, „znacznie przewyĪsza wszystkie inne stworzenia, niebieskie i ziemskie” [253],
a takĪe zajmuje pozycjĊ ustĊpującą jedynie pozycji Chrystusa.
KoĞcióá katolicki naucza, Īe Maryi sáusznie naleĪy siĊ ten przywilej, poniewaĪ:
Ƈ Jest bezgrzeszną, wiecznie dziewiczą Matką Boga (Rozdziaá 8, Matka BoĪa).
Ƈ Wziąwszy udziaá w dziele odkupienia, Maryja zasiada
obecnie po prawicy Chrystusa, jako poĞredniczka wszelkiej áaski (Rozdziaá 9, Królowa Nieba i Ziemi).
W trzeciej czĊĞci ksiąĪki Czytelnik zapozna siĊ równieĪ ze
szczególnym oddaniem, z jakim odnosiá siĊ do Maryi papieĪ Jan
Paweá II oraz dowie siĊ, dlaczego papieĪ przypisywaá Maryi uratowanie mu Īycia.
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Rozdziaá 8

Matka Bo¿a
Rzym, Plac ōw. Piotra, 13 maja 1981
Ksiądz Stanisáaw 29, polski sekretarz papieĪa Jana Pawáa II,
zacząá siĊ denerwowaü, kiedy wielki, biaáy samochód, którym
podróĪowali, skrĊciá w stronĊ Placu Ğw. Piotra. Przed nim staá
papieĪ, z odkrytego pojazdu machający rĊką do ogromnego táumu wypeániającego plac. Mimo, Īe Jan Paweá II sprawowaá swój
urząd zaledwie od dwóch i póá roku, zdąĪyá juĪ podbiü serca
milionów ludzi.
Tym niemniej siedzący w tylnej czĊĞci pojazdu ksiądz Stanisáaw obawiaá siĊ, Īe w tak wielkim táumie papieĪ naraĪa siĊ na
niebezpieczeĔstwo. Trzy dni wczeĞniej wielebny Andrzej Maria
Deskur, kardynaá z Watykanu, opowiadaá o záym przeczuciu, jakiego doĞwiadczyá. Stojąc przed wizerunkiem Matki Boskiej CzĊstochowskiej, patronki Polski, Deskur poczuá lĊk o Īycie papieĪa.
Po chwili milczącego skupienia spojrzaá w górĊ na obraz Dziewicy i powiedziaá do siebie spokojnie: „Jego Pani go ochroni” [254].
Ten incydent przyszedá na myĞl ksiĊdzu Stanisáawowi, kiedy
pojazd przemierzaá obrzeĪa placu. Nerwowo sprawdziá rozmieszczenie funkcjonariuszy ochrony watykaĔskiej, otaczających samochód. Kilku z nich naleĪaáo wczeĞniej do carabinieri, sáuĪąc
29. Chodzi o ksiĊdza Stanisáawa Dziwisza, obecnie kardynaáa, Arcybiskupa MetropolitĊ Krakowskiego (przyp. red.).
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w ochronie wáoskiego parlamentu. Wyglądają na twardych, ale
co mogą zrobiü w takim táumie? – pomyĞlaá sekretarz.
NajwyraĨniej nie za wiele, skoro Īaden ze straĪników nawet
nie zauwaĪyá máodego Turka o lodowatym spojrzeniu, który
oczekiwaá na zbliĪenie siĊ papieĪa przy póánocnej stronie kolumnady Berniniego. Dwudziestotrzylatek o ostrych rysach twarzy,
ubrany w sportowy páaszcz i biaáą koszulĊ, wyglądaá caákiem
normalnie. Automatyczny, 9-milimetrowy Browning, który Ğciskaá w kieszeni páaszcza, mówiá jednak co innego.
MĊĪczyzna nazywaá siĊ Mehmet Ali A÷ca. Byá skazanym za
morderstwo psychopatą i miaá za sobą szkolenie terrorystyczne.
Na sam jego widok turecka policja miaáa rozkaz zastrzeliü go.
Jednak tego popoáudnia A÷ca miaá wáasne plany. Kiedy tylko
zobaczyá zbliĪającego siĊ papieĪa, ostroĪnie odbezpieczyá pistolet tak, Īe nikt poza nim nie usáyszaá trzasku, stáumionego przez
haáas táumu.
ChwilĊ póĨniej samochód papieĪa podjechaá zupeánie blisko.
Niezwykáa charyzma Jana Pawáa zdumiaáa A÷cĊ, podobnie jak
entuzjazm táumu reagującego na uĞmiech papieĪa. A÷ca jeszcze nigdy nie widziaá takiego oddania. Zachwiaáo to poczuciem
pewnoĞci máodego Turka. Chwila niezdecydowania spowodowaáa, Īe pojazd przejechaá obok i znalazá siĊ poza zasiĊgiem
niebezpieczeĔstwa.
A÷ca przekląá wáasną gáupotĊ. PapieĪ byá tak blisko, Īe mógá
go niemalĪe dotknąü! Powinien byá strzeliü!
OgarnĊáa go wĞciekáoĞü, ale po chwili zdaá sobie sprawĊ, Īe
táum nagle ucichá – nikt nie opuszczaá placu, bo samochód papieski rozpocząá drugie okrąĪenie!
Wielebny Stanisáaw uspokoiá siĊ nieco na tylnym siedzeniu,
obserwując papieĪa nawiązującego kontakt z táumem. Pielgrzymi z caáego Ğwiata radoĞnie wyciągali dáonie w kierunku Ojca
ĝwiĊtego i podnosili dzieci, które ten przytulaá i caáowaá.
To byá dzieĔ radoĞci, szczególnie dla samego papieĪa, poniewaĪ przypadaáo akurat ĞwiĊto na czeĞü Maryi, której Jan Paweá II
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byá gáĊboko oddany. Kiedy zostaá wyznaczony na biskupa pomocniczego Krakowa w 1958 roku, na swój herb biskupi wybraá
krzyĪ z inicjaáem „M” – na czeĞü Maryi. Jego mottem staáo siĊ
zawoáanie Totus Tuus, oznaczające „Caáy Twój” [255], w odniesieniu do Maryi. Byá to wyraz jego caákowitego poĞwiĊcenia
NajĞwiĊtszej Dziewicy. Szczególny stosunek papieĪa do Maryi
powodowaá, Īe ĞwiĊta na jej czeĞü byáy zawsze wyjątkową okazją dla caáego personelu w Watykanie. W tym dniu ĞwiĊto miaáo
szczególny charakter – byáa to rocznica pierwszego objawienia
Matki BoĪej w Fatimie.
PapieĪ uĞmiechnąá siĊ, oddając maáą dziewczynkĊ z balonikiem w ramiona jej matki po lewej stronie pojazdu. NastĊpnie przeszedá na drugą stronĊ, aby pozdrowiü stojących tam
pielgrzymów. W tym momencie stanąá niemal twarzą w twarz
z A÷cą.
Zamachowiec poczuá, Īe ofiara jest w jego rĊkach. Z zimnym
uĞmiechem pogratulowaá sobie sprytu i ruchem przeüwiczonym
setki razy wyjąá broĔ ponad táum, nacisnąá spust i zacząá bezlitoĞnie strzelaü.
Pierwsza kula záamaáa palec wskazujący w lewej dáoni Jana
Pawáa II i przeszáa dalej, raniąc jego brzuch. Kolejna trafiáa go
z prawej strony, przeszywając áokieü. ChwilĊ póĨniej zamachowiec ugodziá jeszcze dwie Amerykanki stojące obok w táumie.
Wielebny Stanisáaw, ogáuszony przez potworny huk, nie wiedziaá, co siĊ dzieje. PomiĊdzy nim a Janem Pawáem II dostrzegá
áuskĊ po naboju, ale na szatach papieĪa nie byáo Ğladów krwi.
Dopiero gdy Jan Paweá II zacząá siĊ chwiaü, ksiądz Stanisáaw
zrozumiaá, Īe jego dobry przyjaciel zostaá postrzelony. Szybko
poderwaá siĊ z miejsca, Īeby záapaü upadającego papieĪa.
– Gdzie dostaáeĞ? – zapytaá ksiądz Stanisáaw.
– W brzuch – odpowiedziaá spokojnie papieĪ.
– Boli? – ksiądz Stanisáaw nie mógá wyjĞü ze zdziwienia.
– Tak – odpowiedziaá papieĪ, zamykając oczy i rozpoczynając modlitwĊ.
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Kiedy pojazd pĊdziá w kierunku czekającej karetki, ksiądz
Stanisáaw sáyszaá papieĪa powtarzającego báagalnie: „Maryjo,
matko moja! Maryjo, matko moja!” [256].
PiĊtnaĞcie minut póĨniej w klinice Gemelli, z modlitwą ciągle na ustach, Jan Paweá II w koĔcu straciá przytomnoĞü. Krwotok wewnĊtrzny spowodowaá obniĪenie ciĞnienia krwi do poziomu zagraĪającego Īyciu. Chirurdzy pospieszyli na ratunek,
a wielebny Stanisáaw zrozumiaá, Īe na nim spoczywa teraz obowiązek troski o duszĊ papieĪa. PrzeĪegnawszy siĊ, przystąpiá do
udzielenia ostatniego sakramentu.
WiadomoĞü o zamachu na papieĪa zaszokowaáa caáy Ğwiat.
Caáy Rzym zamará, a na Plac Ğw. Piotra przybyáo jeszcze wiĊcej ludzi. Pielgrzymi z Polski, na tronie papieskim, na którym
normalnie zasiadaáby papieĪ, umieĞcili wizerunek z Matką Boską CzĊstochowską, patronką ich kraju. Na odwrocie wizerunku
ktoĞ juĪ wczeĞniej umieĞciá napis: Niech Nasza Pani chroni Ojca
ĝwiĊtego od záego. Ludzie otoczyli obraz, a watykaĔskie gáoĞniki zaczĊáy rozbrzmiewaü sáowami modlitwy róĪaĔcowej.
O godzinie dwudziestej táum ciągle trwaá w modlitwie na
placu, gdy ogáoszono wiadomoĞü o stanie zdrowia Jana Pawáa II.
ChociaĪ operacja jeszcze siĊ nie zakoĔczyáa, jego Īyciu nie zagraĪaáo niebezpieczeĔstwo. Táum zacząá siĊ rozchodziü w ufnoĞci, Īe Bóg wysáuchaá woáania Maryi o Īycie papieĪa.

Maryja we wspó³czesnym Koōciele
Oddanie, z jakim papieĪ Jan Paweá II odnosiá siĊ do Maryi,
jest charakterystyczne dla rozwijającego siĊ ruchu w áonie KoĞcioáa katolickiego – ruchu, który rozprzestrzenia siĊ na caáym
Ğwiecie. Jego początków naleĪy szukaü w roku 1830, w pierwszym z caáej serii rzekomych objawieĔ maryjnych, które od tego
czasu miaáy miejsce w róĪnych czĊĞciach Ğwiata, przede wszystkim w Europie. Najsáynniejszymi miejscami tych objawieĔ są:
ParyĪ (Francja, 1830), La Salette (Francja, 1846), Lourdes (Francja, 1858), Knock (Irlandia, 1879), Fatima (Portugalia, 1917),
Beauraing (Belgia, 1932) i Banneaux (Belgia, 1933). KoĞcióá
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katolicki oficjalnie uznaá wszystkie te wydarzenia za autentyczne objawienia [67].
Ukazując siĊ róĪnym ludziom, Maryja wzywaáa katolików
do pokuty, nawrócenia i odmawiania modlitwy róĪaĔcowej
w intencji nawrócenia grzeszników i o pokój na Ğwiecie. Prosiáa
równieĪ o wiĊksze poĞwiĊcenie siĊ wiernych jej osobie, ze szczególnym podkreĞleniem tytuáów Niepokalanego Serca i Niepokalanego PoczĊcia.
W wyniku tych objawieĔ doszáo do rozwiniĊcia siĊ róĪnych
praktyk religijnych, takich jak noszenie cudownych medalionów
i szkaplerzy z wizerunkiem Maryi. Jeszcze w XIV wieku Maryja ukazaáa siĊ papieĪowi Janowi XXII (1316-1334), przez którego
wezwaáa katolików do noszenia szkaplerza – dwóch kawaáków
materiaáu (czĊsto z odpowiednimi wizerunkami), poáączonych
sznurem, zawieszanych na szyi. Maryja obiecaáa papieĪowi Janowi, Īe katolicy umierający ze szkaplerzem, bĊdą uwolnieni
z czyĞüca w pierwszą sobotĊ po swojej Ğmierci [257].
Miejsca objawieĔ maryjnych staáy siĊ waĪnymi oĞrodkami
poboĪnoĞci katolickiej. KaĪdego roku piĊü i póá miliona pielgrzymów katolickich odwiedza Lourdes. Prawie tyle samo gromadzi siĊ w Fatimie oraz w Guadalupe w Meksyku – w miejscu
wczeĞniejszego objawienia Maryi w roku 1531.
W Europie ĝrodkowej najwaĪniejszym oĞrodkiem kultu
maryjnego staáa siĊ CzĊstochowa, w której przechowuje siĊ cudowny obraz Matki BoĪej, drewnianą ikonĊ z Czarną Madonną,
pochodzącą z XIV wieku. Rosnącą popularnoĞü Matki Boskiej
CzĊstochowskiej naleĪy przypisaü w pierwszym rzĊdzie oddaniu, jaką darzyá ją sam papieĪ Jan Paweá II oraz jego czĊstym
wizytom na Jasnej Górze. PoáoĪoną niedaleko Krakowa CzĊstochowĊ odwiedza rokrocznie okoáo piĊü milionów wiernych KoĞcioáa katolickiego.
W miarĊ upowszechniania siĊ kultu maryjnego coraz powszechniejsze stają siĊ równieĪ twierdzenia o kolejnych objawieniach. WĞród najnowszych objawieĔ najsáynniejsze z nich
miaáy miejsce w Medziugorie, w BoĞni-Hercegowinie. SzeĞciu
227

Maryja
máodych mieszkaĔców wioski twierdziáo, Īe NajĞwiĊtsza Panna ukazywaáa siĊ jednemu lub kilkorgu z nich prawie codziennie począwszy od 1981 roku. Choü KoĞcióá oficjalnie nie uznaá
prawdziwoĞci tych twierdzeĔ, od początku objawieĔ w Medziugorie miejsce to odwiedziáo ponad 10 milionów katolików.
PapieĪ Jan Paweá II byá tylko jednym z kilku ostatnich papieĪy, którzy promowali wspóáczesny ruch maryjny. PapieĪe ci
opublikowali liczne encykliki, w których bronili cnót Maryi, jej
nieustającego dziewictwa oraz wstawienniczej roli Matki BoĪej.
Szczególne znaczenie mają w tym kontekĞcie dwa dokumenty:
Ineffabilis Deus papieĪa Piusa IX z 1854 roku, definiujący dogmat Niepokalanego PoczĊcia Maryi oraz Munificentissimus
Deus papieĪa Piusa XII z 1950 roku, który definiuje dogmat
WniebowziĊcia Maryi.

Niepokalane Poczêcie
[411, 490-493, 508]

WywyĪszona pozycja Maryi w KoĞciele katolickim wypáywa
ze zrozumienia jej szczególnej roli w dziele zbawienia. Zdaniem
KoĞcioáa rola ta zaczĊáa siĊ juĪ w odwiecznej przeszáoĞci [488]:
Niewysáowiony Bóg […] od początku i przed
wiekami wybraá matkĊ dla swego Jednorodzonego Syna i przeznaczyá Ją, aby w báogosáawionej
peáni czasów staá siĊ w Niej ciaáem i tak Ją umiáowaá przed wszystkimi innymi stworzeniami,
Īe w Niej jednej najbardziej sobie upodobaá.
Ineffabilis Deus [258]

KoĞcióá naucza, Īe aby Maryja mogáa staü siĊ „odpowiednim
mieszkaniem dla Chrystusa” [259], Bóg zdecydowaá siĊ zachowaü
ją od skaĪenia grzechem Adama. W 1854 roku KoĞcióá oficjalnie
zdefiniowaá tĊ doktrynĊ jako dogmat Niepokalanego PoczĊcia
Maryi [491]:
Ogáaszamy, orzekamy i okreĞlamy, Īe nauka,
która utrzymuje, iĪ NajĞwiĊtsza Maryja Panna od
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pierwszej chwili swego poczĊcia – mocą szczególnej áaski i przywileju wszechmocnego Boga,
mocą przewidzianych zasáug Jezusa Chrystusa,
Zbawiciela rodzaju ludzkiego – zostaáa zachowana jako nietkniĊta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga
objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni
w nią wytrwale i bez wahania wierzyü.
Ineffabilis Deus [260]

NaleĪy zwróciü uwagĊ, Īe Niepokalane PoczĊcie odnosi siĊ
do poczĊcia Maryi, a nie do poczĊcia Chrystusa czy Jego narodzin z dziewicy. Jak twierdzi KoĞcióá, Maryja zostaáa stworzona
bez grzesznej natury i sama byáa „zawsze wolna od wszelkiej
zmazy grzechu oraz caáa piĊkna i doskonaáa” [261], „przez caáe Īycie pozostaáa wolna od wszelkiego grzechu osobistego” (493). Jej
ĞwiĊta niewinnoĞü i ĞwiĊtoĞü są tak doskonaáe, Īe „poniĪej Boga
nie ma nic wiĊkszego i której oprócz Boga nikt myĞlą nie moĪe
dosiĊgnąü” [262].

Dziewicza Matka Boga
[484-489, 495-511]

Zgodnie z Pismem ĝwiĊtym, KoĞcióá katolicki naucza, Īe
gdy anioá Gabriel ukazaá siĊ Maryi, zwiastując BoĪy plan zrodzenia „Syna NajwyĪszego” (àk 1,32), Maryja odpowiedziaáa
„Oto ja sáuĪebnica PaĔska, niech mi siĊ stanie wedáug sáowa
twego” (àk 1,38).
Wedáug Pisma ĝwiĊtego, póĨniej nastąpiáo cudowne poczĊcie, przez które Maryja, pozostając dziewicą, „znalazáa siĊ brzemienną za sprawą Ducha ĝwiĊtego” (Mt 1,18). Pod koniec ciąĪy
Maryja urodziáa Syna i nadaáa Mu imiĊ Jezus.
KoĞcióá katolicki naucza, Īe narodziny Jezusa byáy tak cudowne jak Jego poczĊcie, bo zdaniem KoĞcioáa Maryja nie doĞwiadczyáa Īadnego bólu związanego z porodem: „Ewie powiedziano: W bólu bĊdziesz rodziáa dzieci (Rdz 3,16). Maryja zostaáa
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wyáączona spod tego prawa” [263]. Ponadto KoĞcióá utrzymuje, Īe
Bóg zachowaá „nienaruszoną czystoĞü dziewiczą” Maryi [264] [499].
To znaczy, Īe Chrystus zostaá:
[…] zrodzony ze swej Matki bez jakiegokolwiek naruszenia jej macierzyĔskiego dziewictwa […]. Tak jak promienie sáoĔca przechodzą
przez twardą substancjĊ szkáa bez jej naruszenia
czy záamania, tak teĪ w podobny, ale i doskonalszy sposób Jezus Chrystus wyszedá z áona
swej matki, bez szkody dla jej macierzyĔskiego
dziewictwa.
The Roman Catechism [265]

Co wiĊcej, choü Maryja byáa poĞlubiona Józefowi, KoĞcióá
naucza, Īe po urodzeniu Jezusa pozostaáa „niepokalaną i wieczną” [266] dziewicą, powstrzymując siĊ od wszelkich kontaktów
seksualnych ze swoim mĊĪem. KoĞcióá nazywa MaryjĊ „NajĞwiĊtszą Maryją zawsze Dziewicą” [267], „Królową Dziewic” [268]
i „NajĞwiĊtszą Matką Boga, zawsze Dziewicą” (721).

Wniebowziêcie Maryi
[966, 974]

Mając na uwadze bezgrzeszną doskonaáoĞü Maryi, KoĞcióá
katolicki naucza, Īe ciaáo Maryi nie ulegáo rozkáadowi po Ğmierci. Bóg w cudowny sposób wziąá ją do nieba. Ta doktryna, znana
jako dogmat WniebowziĊcia Maryi, zostaáa zdefiniowana przez
KoĞcióá w 1950 roku:
Ogáaszamy, wyjaĞniamy i okreĞlamy jako dogmat przez Boga objawiony, Īe Niepokalana Bogarodzica zawsze Dziewica Maryja, po zakoĔczeniu biegu ziemskiego Īycia, zostaáa z ciaáem
i duszą wziĊta do niebieskiej chwaáy.
Munificentissimus Deus [269]
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Biblijna odpowiedū
Biblijny portret Maryi znacząco róĪni siĊ od tego, który
przedstawia KoĞcióá katolicki. Stary Testament wspomina MaryjĊ jedynie mimochodem w kilku fragmentach o charakterze
prorockim [270]. Przykáadowo, Izajasz pisze: „Oto Panna pocznie
i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel” (Iz 7,14).
Micheasz opowiada o czasach, gdy Īydowska niewiasta bĊdzie
miaáa bóle porodowe i urodzi Mesjasza w Betlejem (Mi 5,2-3).
W Nowym Testamencie z oczywistych wzglĊdów Maryja
odgrywa znaczącą rolĊ podczas narodzin Chrystusa, jego niemowlĊctwa i ucieczki do Egiptu (Mt 1,2; àk 1,26-2,40). Biblia
wspomina o niej nastĊpnie, gdy wraz z Józefem zabrali dwunastoletniego Jezusa do Jerozolimy (àk 2,41-52). W kaĪdej z tych
relacji Maryja jawi siĊ jako kobieta, która byáa wierną i pokorną
sáuĪebnicą Boga (àk 1,38; àk 1,46-55).
Kolejna nowotestamentowa wzmianka o Maryi pojawia siĊ
przy okazji rozpoczĊcia przez Jezusa publicznej dziaáalnoĞci
w wieku 30 lat. Znajdujemy matkĊ wraz z jej Synem podczas
uczty weselnej w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11). Powiadomiwszy
Jezusa o tym, Īe skoĔczyáo siĊ wino, Maryja zwraca siĊ do sáuĪących: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). To
jej ostatnie sáowa zanotowane w PiĞmie ĝwiĊtym. Stanowią doskonaáe wskazanie dla tych, którzy pragną podobaü siĊ Bogu.
NastĊpnie Maryja udaáa siĊ wraz z Jezusem do Kafarnaum,
gdzie zatrzymali siĊ na „kilka dni” (J 2,12). PoniewaĪ nie ma
Īadnej wzmianki o tym, Īe Maryja towarzyszyáa Jezusowi
w dalszych etapach Jego sáuĪby, najwyraĨniej powróciáa do
Nazaretu.
W pozostaáej czĊĞci historycznych relacji zawartych w Nowym Testamencie znajdujemy tylko trzy inne wzmianki o Maryi. Pierwsza pojawia siĊ mniej wiĊcej w poáowie publicznej
dziaáalnoĞci Jezusa (Mk 3,20-21; Mk 3,31-35). Maryja i jej pozostali synowie przybyli do Kafarnaum w poszukiwaniu Jezusa, „Īeby Go powstrzymaü. Mówiono bowiem: Odszedá od
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zmysáów” (Mk 3,21). To wydarzenie rodzi pewne wątpliwoĞci
co do tego, w jakim stopniu nawet sama Maryja rozumiaáa toĪsamoĞü i misjĊ Pana.
NastĊpna wzmianka o Maryi w PiĞmie ĝwiĊtym to chwila
ukrzyĪowania Pana. Jan opisuje ją jako stojącą pod krzyĪem
(J 19,25). W najtrudniejszym momencie ujawnia siĊ wyraĨnie
jej miáoĞü i oddanie dla Syna.
Ostatnia wzmianka o Maryi w historycznych relacjach nowotestamentowych pojawia siĊ po wniebowstąpieniu Pana.
Apostoáowie powrócili do Jerozolimy i zebrali siĊ w sali na górze. Tam modlili siĊ „razem z niewiastami, z Maryją, Matką
Jezusa” (Dz 1,14).

Maryja w Nowym Testamencie [271]
PoniĪej przedstawiono fragmenty odnoszące siĊ do Maryi,
które moĪna znaleĨü w Nowym Testamencie:
Ƈ Narodziny i dzieciĔstwo Chrystusa: Mt 1,2; àk 1,26-2,40
Ƈ Jezus pozostawiony w Ğwiątyni w wieku 12 lat: àk 2,41-51
Ƈ PrzyjĊcie weselne w Kanie Galilejskiej: J 2,1-11
Ƈ Krótka wizyta w Kafarnaum: J 2,12
Ƈ Przybycie Maryi i braci Jezusa do Kafarnaum:
Mt 12,46-50; Mk 3,20-35; àk 8,19-21
Ƈ Wątpiący podwaĪają pochodzenie Jezusa: Mt 13,55-56;
Mk 6,3-4; J 6,42
Ƈ UkrzyĪowanie Jezusa: J 19,25-27
Ƈ Modlitwa po wniebowstąpieniu Chrystusa: Dz 1,14
Ƈ Wzmianki w pismach Pawáa: Rz 1,3; Ga 4,4
W swoich pismach Paweá wzmiankuje MaryjĊ dwukrotnie, ale
nie wymienia jej z imienia. W LiĞcie do Rzymian pisze o Synu
BoĪym, „pochodzącym wedáug ciaáa z rodu Dawida” (Rz 1,3).
W LiĞcie do Galatów Paweá stwierdza: „Gdy jednak nadeszáa
peánia czasu, zesáaá Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty,
zrodzonego pod Prawem” (Ga 4,4).
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Pismo ĝwiĊte nie mówi nic na temat dalszych losów Maryi,
jej Ğmierci czy pogrzebu. Nie ma Īadnych opisów jej charakteru,
cnót czy wyglądu fizycznego. Nie ma równieĪ Īadnych biblijnych przykáadów modlitwy zanoszonej do Maryi lub oddającej
jej czeĞü.
Po pierwszej lekturze Pisma ĝwiĊtego wielu katolików jest
zaskoczonych, jak maáo mówi siĊ w nim o Maryi. Co istotniejsze, Pismo ĝwiĊte przeczy wielu elementom nauczania koĞcielnego na jej temat:
Ƈ Maryja byáa matką Jezusa, ale nie matką Boga 30.
Ƈ Maryja byáa dziewicą, ale nie wiecznie dziewicą.
Ƈ Maryja byáa grzesznikiem, a nie bezgrzeszną ĞwiĊtą.

Maryja by³a matk¹ Jezusa
Choü nie ma Īadnego biblijnego precedensu dla takiego stanowiska, KoĞcióá katolicki czci MaryjĊ jako MatkĊ Boga [963, 971,
2677]. Argumentacja przebiega nastĊpująco: Skoro Jezus jest Bogiem, a Maryja jest matką Jezusa, to Maryja musi byü Matką
Boga [495, 509].
Jednak Biblia nigdy nie nazywa Maryi Matką Boga, a to
z bardzo prostego powodu: Bóg nie ma matki. KtoĞ sáusznie
zauwaĪyá, Īe tak jak ludzka natura Chrystusa nie ma ojca, tak
jego boska natura nie ma matki. Tak wiĊc Biblia sáusznie okreĞla
MaryjĊ mianem „Matki Jezusa” (J 2,1; Dz 1,14), ale nigdy nie
nazywa jej Matką Boga.
Uczeni katoliccy odpierają ten zarzut twierdząc, Īe Tradycja
poĞwiadcza z caáą mocą uĪycie tego tytuáu. Przypominają, Īe
Sobór w Efezie (431 r.) oficjalnie usankcjonowaá praktykĊ zwracania siĊ do Maryi jako Matki BoĪej [466, 495] [272].
Jednak Sobór Efeski wcale nie przypominaá spotkania
duchowych chrzeĞcijan, szukających z modlitwą woli BoĪej.
30. Czyli ani Matką BoĪą ani Matką Boską (przyp. red.).
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Dwaj wáadcy rządzący wspólnie imperium, Teodozjusz II
i Walentynian III, zwoáali Sobór w Efezie na proĞbĊ Nestoriusza
(zmaráego okoáo 451 r.), Patriarchy Konstantynopola. Nestoriusz
poszukiwaá okazji do obrony wáasnej osoby. Lokalny sobór
zwoáany rok wczeĞniej w Rzymie potĊpiá go za krytykĊ
uĪywania w odniesieniu do Maryi greckiego tytuáu theotokos,
oznaczającego BoĪą rodzicielkĊ. Nestoriusz byá zagorzaáym
przeciwnikiem arianizmu i gáoszonej przez ten ruch nauki,
Īe Chrystus jest stworzeniem. Nestoriusz obawiaá siĊ, Īe
nazywanie Maryi BoĪą rodzicielką prowadzi do tej samej herezji,
a mianowicie uznania, Īe Maryja daáa początek istnienia osobie
Trójjedynego Boga.
Sobór Efeski staá siĊ areną zwalczających siĊ ugrupowaĔ
oraz miejscem uprawiania polityki koĞcielnej. Historycy opisują
ten sobór jako miejsce jednych z najbardziej odraĪających walk
w historii KoĞcioáa. Zanim wszyscy biskupi zdąĪyli zjawiü siĊ
na miejscu, i jeszcze przed przybyciem samego Nestoriusza,
jego przeciwnicy oskarĪyli go o dzielenie Chrystusa na dwie
odrĊbne osoby. Choü nie ma pewnoĞci, Īe Nestoriusz wyznawaá
tego rodzaju poglądy, sobór uznaá go za heretyka, a 34 biskupów,
którzy stanĊli po jego stronie, za odstĊpców. NastĊpnie sobór zatwierdziá uĪywanie tytuáu theotokos, BoĪa rodzicielka, w odniesieniu do Maryi, chociaĪ jasno odrzuciá jakiekolwiek sugestie,
Īe Chrystus jest stworzeniem [466].
To wáaĞnie termin theotokos jest dzisiaj táumaczony przez
KoĞcióá katolicki w najwznioĞlejszy moĪliwy sposób jako Matka BoĪa. Jednak mając na uwadze gloryfikacjĊ Maryi w katolicyzmie, brak biblijnego precedensu dla uĪycia tego tytuáu oraz
historyczny kontekst Soboru w Efezie, chrzeĞcijanie nie powinni
odwoáywaü siĊ do tego tytuáu, a zamiast tego winni raczej uĪywaü okreĞleĔ wystĊpujących faktycznie w Biblii.

Maryja nie by³a wiecznie dziewic¹
Pismo ĝwiĊte naucza, Īe Maryja poczĊáa dziecko z mocy
Ducha ĝwiĊtego mimo tego, iĪ byáa dziewicą (àk 1,26-35).
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Natomiast nie mówi niczego na temat zachowania przez Boga
„nienaruszonej czystoĞci dziewiczej” [273] Maryi w trakcie porodu ani na temat powstrzymywania siĊ przez MaryjĊ od kontaktów seksualnych ze swoim mĊĪem po urodzeniu Chrystusa.
KoĞcióá katolicki opiera swoje przekonanie o wiecznym dziewictwie Maryi na podstawie Tradycji oraz rozwaĪaĔ filozoficznych. Tomasz z Akwinu przedstawiá cztery powody, dla których
ta nauka jest sáuszna [274]:
Ƈ PoniewaĪ Chrystus jest „Jednorodzonym Synem Ojca”,
wiĊc „podobnie teĪ wypadaáo, aby On byá Jednorodzonym Synem Matki” [275].
Ƈ Akt maáĪeĔski z Józefem sprofanowaáby dziewicze áono
Maryi. Byáoby to zniewagą dla Ducha ĝwiĊtego, którego
Ğwiątynią staáo siĊ jej áono [276].
Ƈ Gdyby Maryja z wáasnej woli chciaáa utraciü cudownie
zachowane dziewictwo przez stosunek cielesny z Józefem, to ubliĪaáoby to jej godnoĞci i ĞwiĊtoĞci. Taki czyn
Ğwiadczyáby o jej niewdziĊcznoĞci i nieusatysfakcjonowaniu bycia matką Jezusa [277].
Ƈ „Byáoby wreszcie szczytem zuchwalstwa ze strony Józefa” [278], „gdyby usiáowaá zbezczeĞciü” [279] MaryjĊ, wiedząc, Īe poczĊáa z mocy Ducha ĝwiĊtego.
Tomasz z Akwinu dochodzi do nastĊpującego wniosku: „ToteĪ trzeba stwierdziü po prostu, Īe Matka BoĪa, jak poczĊáa
w dziewictwie, tak teĪ zrodziáa Chrystusa i pozostaáa Dziewicą
na zawsze” [280].
ChociaĪ moĪna by wiele powiedzieü na temat rozumienia stosunku maáĪeĔskiego przez Tomasza z Akwinu, z perspektywy
omawianego przez nas zagadnienia duĪo waĪniejszy jest fakt,
Īe KoĞcióá daje sobie prawo do ogáoszenia jako dogmatu wiary doktryny, która nie ma podstawy biblijnej. To bardzo istotne
spostrzeĪenie, poniewaĪ Pismo ĝwiĊte nie tylko nie potwierdza
nauki o wiecznym dziewictwie Maryi, ale prowadzi nas do diametralnie odmiennego wniosku.
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Ōwiêci
[828, 946-962, 2683-2684]

KoĞcióá katolicki kanonizowaá wielu nieĪyjących bohaterów wiary,
przyznając im tytuá ĞwiĊtych. Ze wzglĊdu na ich znakomite cnoty i zasáugi,
KoĞcióá wierzy, Īe ĞwiĊci są juĪ w niebie. SáuĪą wiernym na ziemi jako
„wzory i orĊdownicy” (828).
Katolicy mogą zwróciü siĊ z proĞbą do ĞwiĊtych, tak jak zwracają siĊ
do Maryi, aby wstawiali siĊ za nimi u Boga. Jest to moĪliwe dziĊki komunii
ĞwiĊtych [954-962, 1474-1475]. KoĞcióá opisuje tĊ komuniĊ jako mistyczną wiĊĨ
i wspóápracĊ miĊdzy wszystkimi katolikami – Īyjącymi na ziemi, cierpiącymi w czyĞücu oraz cieszącymi siĊ chwaáą nieba [954, 1689].
Modlitwy ĞwiĊtych są „szczególnie skuteczne, poniewaĪ kochają oni
Boga z wielkim oddaniem i mogą powoáaü siĊ na swoje zasáugi oraz ofiary
poniesione za Īycia na ziemi” [281] [956]. KoĞcióá radzi katolikom, by przystĊpowali do Boga za poĞrednictwem ĞwiĊtych, poniewaĪ „jest wiele darów,
których Bóg nie udziela bez poĞrednika czy orĊdownika” [282].
Katolicy wybierają ĞwiĊtego, do którego chcą siĊ modliü, w zaleĪnoĞci
od potrzeby, zawodu lub kraju. PoniĪej przedstawiono wybranych ĞwiĊtych
oraz sfery ich patronatu:
x ĞwiĊty Jan BoĪy – pacjenci cierpiący na serce
x ĞwiĊty BáaĪej – choroby gardáa
x ĞwiĊta àucja – choroby oczu
x ĞwiĊty Franciszek Salezy – gáusi

Kilka razy pojawiają siĊ w PiĞmie ĝwiĊtym wzmianki o wydarzeniach, w których brali udziaá przyrodni bracia i przyrodnie siostry Jezusa. Pierwsza z tych wzmianek wiąĪe siĊ z weselem w Kanie Galilejskiej. Pismo ĝwiĊte mówi, Īe Jezus udaá
siĊ do Kafarnaum ze swoją matką, braümi i uczniami (J 2,12).
NastĊpnie czytamy, Īe „Matka i bracia” Chrystusa poszukiwali
Go w Kafarnaum (Mt 12,46; zobacz takĪe Mk 3,31 i àk 8,19).
Niedáugo potem przeciwnicy Chrystusa pytają: „CzyĪ nie jest
On synem cieĞli? Czy Jego Matce nie jest na imiĊ Mariam,
a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? TakĪe Jego siostry czy nie Īyją wszystkie u nas?” (Mt 13,55-56; zobacz takĪe
Mk 6,3-4). W ostatnim roku Īycia Jezusa Jego wáaĞni bracia
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x ĞwiĊty Tomasz z Akwinu – uczniowie
x ĞwiĊta Monika – matki
x ĞwiĊty Mateusz – poborcy podatkowi
x ĞwiĊty Józef – stolarze
x ĞwiĊty Mikoáaj z Miry – mosty
x ĞwiĊty Walenty – pozdrowienia
x ĞwiĊty Franciszek z AsyĪu – zwierzĊta
x ĞwiĊta Klara z AsyĪu – telewizja
x ĞwiĊty Antoni – rzeczy zagubione
x ĞwiĊty Juda – sprawy beznadziejne
x ĞwiĊty Bonifacy – Niemcy
x ĞwiĊty Patryk – Irlandia
x Matka Boska z Guadalupy – Meksyk
x Niepokalane PoczĊcie Maryi – Brazylia
Natomiast Pismo ĝwiĊte nazywa ĞwiĊtymi wszystkich prawdziwie
wierzących, mając na uwadze ich pozycjĊ w Chrystusie (Ef 1,1). Oni „zostali uĞwiĊceni w Jezusie Chrystusie i powoáani do ĞwiĊtoĞci” (1 Kor 1,2).
JeĞli chodzi o katolicką praktykĊ zwracania siĊ do duchów osób zmaráych,
ma ona wiĊcej wspólnego ze spirytyzmem i wróĪbiarstwem niĪ z chrzeĞcijaĔską poboĪnoĞcią (Pwt 18,10-11).

naigrywają siĊ z Niego (J 7,2-10), a apostoá Jan komentuje to
zdarzenie w nastĊpujący sposób: „Bo nawet Jego bracia nie wierzyli w Niego” (J 7,5).
Po pewnym czasie bracia PaĔscy najwyraĨniej nawrócili
siĊ i uwierzyli w Niego. àukasz pisze, Īe po wniebowstąpieniu apostoáowie zebrali siĊ na modlitwie „razem z niewiastami,
Maryją, Matką Jezusa, i braümi Jego” (Dz 1,14). DuĪo póĨniej
Paweá pisze, Īe gdy przybyá do Jerozolimy, udaá siĊ na spotkanie z „Jakubem, bratem PaĔskim” (Ga 1,19), który w tym czasie
byá jednym z przywódców w koĞciele jerozolimskim (Ga 2,9-12;
Dz 15,13-21). W 1 LiĞcie do Koryntian Paweá równieĪ wspomina
„braci PaĔskich” (1 Kor 9,5).
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Uczeni katoliccy rozprawiają siĊ z tymi fragmentami utrzymując, Īe wszystkie one odnoszą siĊ do kuzynów Pana, a nie do
przyrodnich braci czy sióstr Jezusa. Twierdzą, iĪ ĩydzi czĊsto
posáugiwali siĊ okreĞleniem „bracia” w odniesieniu do bliskich
krewnych [500].
Nie wiadomo, w jaki sposób uczeni ci wiedzą, Īe to wáaĞnie
kuzyni, a nie bracia i siostry, kryją siĊ za tymi wzmiankami
w Nowym Testamencie. Prawdą jest, Īe greckie odpowiedniki
sáów brat (adelphos) i siostra (adelphe) moĪna rozumieü szerzej.
Ale ich podstawowe znaczenie odnosi siĊ do wiĊzi wynikającej
z posiadania wspólnych rodziców. O ile kontekst nie wskazuje
na coĞ innego, takie jest podstawowe znaczenie tych sáów, zamierzone przez autora. Gdyby Duch ĝwiĊty chciaá, Īeby chrzeĞcijanie czcili MaryjĊ jako wiecznie dziewicĊ, nie dopuĞciáby do
okreĞlania krewnych Jezusa jako braci i sióstr bez dodatkowego
wyjaĞnienia.
Ponadto, gdyby Duch ĝwiĊty chciaá wyraziü nieco mniej bliski stosunek niĪ wiĊĨ braterską czy siostrzaną, dostĊpne byáy
dwa inne greckie sáowa. Paweá posáuguje siĊ sáowem anepios
(kuzyn) w odniesieniu do Marka, „kuzyna Barnaby” (Kol 4,10).
àukasz uĪywa terminu sungenis, który oddaje szersze znaczenie
pokrewieĔstwa, nazywając ElĪbietĊ „krewną” Maryi (àk 1,36).
Dodatkowo, w psalmach mesjanistycznych znajdujemy proroctwo o wrogoĞci, jakiej Pan Jezus początkowo doĞwiadczaá ze
strony swych braci. Mesjasz Īali siĊ: „Dla braci moich staáem
siĊ obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki” (Ps 69,9). Nie
moĪna byáo jaĞniej przedstawiü relacji istniejącej miĊdzy braümi
i matką Jezusa.
W koĔcu Mateusz pisze, Īe po wziĊciu Maryi za ĪonĊ Józef
„nie zbliĪaá siĊ do niej, aĪ porodziáa Syna” (Mt 1,25). Wnioski
nasuwają siĊ same.

Maryja nie by³a bezgrzeszn¹ ōwiêt¹
BĊdąc potomkiem Adama, Maryja urodziáa siĊ grzeszna,
tak jak wszyscy inni ludzie. Pismo ĝwiĊte mówi, Īe „jak przez
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jednego czáowieka grzech wszedá do Ğwiata, a przez grzech
Ğmierü, i w ten sposób Ğmierü przeszáa na wszystkich ludzi, poniewaĪ wszyscy zgrzeszyli” (Rz 5,12).
Mimo to KoĞcióá katolicki podtrzymuje doktrynĊ o Niepokalanym PoczĊciu – mianowicie naucza, Īe Maryja „od pierwszej
chwili swego poczĊcia […] zostaáa zachowana jako nietkniĊta
od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego” [283] [491]. Uczeni katoliccy twierdzą, Īe to przekonanie wyraĪa opisane w PiĞmie
ĝwiĊtym Zwiastowanie, zapowiedĨ wcielenia Chrystusa, przekazaną Maryi przez anioáa Gabriela: „BądĨ pozdrowiona, áaski
peána, Pan z Tobą, báogosáawiona jesteĞ miĊdzy niewiastami”
(àk 1,28) [490-491]. Zdaniem KoĞcioáa w tym stwierdzeniu zawiera
siĊ prawda, Īe Maryja „nigdy nie byáa pod przekleĔstwem” [284]
oraz Īe byáa caákowicie „wolna od osobistej czy dziedzicznej
zmazy” [285].
Jednak anioá Gabriel nigdy nie powiedziaá do Maryi, Īe jest
„áaski peána” (àk 1,28). W tym miejscu katolickie przekáady
Pisma ĝwiĊtego opierają siĊ na tekĞcie áaciĔskim. W táumaczeniu z greckiego oryginaáu werset ten brzmi nastĊpująco: „BądĨ
pozdrowiona, áaską obdarzona, Pan jest z tobą” (àk 1,28). Bóg
uprzywilejowaá MaryjĊ, wybierając ją na matkĊ swojego Syna,
a nie zachowując ją od grzechu Adama. Pobáogosáawiá ją „miĊdzy niewiastami” (àk 1,28), a nie ponad niewiastami.
Biblia naucza, Īe jedyną osobą bez grzechu, która kiedykolwiek Īyáa na ziemi, byá Pan Jezus Chrystus (2 Kor 5,21; 1 P 2,22;
1 J 3,5). W tym wzglĊdzie Pismo ĝwiĊte nie pozostawia miejsca
na Īaden wyjątek: „Bo nie ma na ziemi czáowieka sprawiedliwego, który by zawsze postĊpowaá dobrze, a nigdy nie zgrzeszyá”
(Koh 7,20). Anioáowie w niebie oddają Panu czeĞü, ogáaszając: „Ty
sam jesteĞ ĝwiĊty” (Ap 15,4). Pan Jezus powiedziaá: „Nikt nie jest
dobry, tylko sam Bóg” (àk 18,19). Paweá pisze: „wszyscy bowiem
zgrzeszyli i pozbawieni są chwaáy BoĪej” (Rz 3,23) oraz:
Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego
[…] nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoáa ani
jednego.
List do Rzymian 3,10-12
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Maryja, tak kaĪdy inny czáowiek, byáa grzesznikiem potrzebującym odkupienia. Sama uznaáa taki stan, gdy modliáa siĊ nastĊpującymi sáowami: „Wielbi dusza moja Pana i raduje siĊ duch
mój w Bogu, moim Zbawcy” (àk 1,46-47).
KoĞcióá uznaje, Īe Maryja zostaáa odkupiona, ale jedynie
z dáugu grzechu pierworodnego. Twierdzi, Īe Maryja nie zostaáa odkupiona ze zmazy grzechu, poniewaĪ „zostaáa zachowana jako nietkniĊta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego” [286] [491-492, 508].
W PiĞmie ĝwiĊtym nie znajdziemy takiego rozróĪnienia. Fakt
Ğmierci Maryi jest wystarczającym dowodem na to, Īe zostaáa
poddana peánej karze za grzech (Rdz 2,17; Rdz 3,19; Rz 6,23).
W tym miejscu KoĞcióá znowu wyraĪa odmienne zdanie.
Twierdzi, Īe Maryja nie umaráa z powodu grzechu osobistego
czy odziedziczonego [287]. Umaráa dlatego, Īe „spodobaáo siĊ
Bogu, aby Maryja we wszystkim upodobniáa siĊ do Jezusa. Tak
jak Syn umará, tak sáusznym byáo równieĪ, Īeby umaráa i matka” [288]. Ponadto, zdaniem KoĞcioáa Bóg zabraá MaryjĊ cieleĞnie
do nieba. Jej ciaáo nie ulegáo zepsuciu w grobie pod przekleĔstwem grzechu, poniewaĪ byáa bezgrzeszna.
W dokumencie definiującym WniebowziĊcie Maryi papieĪ
Pius XII cytuje kilka fragmentów z Pisma ĝwiĊtego w celu wykazania biblijnych podstaw tej doktryny [289]. Uznaje jednoczeĞnie, Īe „czĊsto zdarzają siĊ teologowie i ĞwiĊci kaznodzieje,
którzy, aby wyjaĞniü swoją wiarĊ we WniebowziĊcie, w swobodny sposób przytaczają wydarzenia i sáowa zaczerpniĊte z Pisma ĝwiĊtego” [290]. W rzeczywistoĞci Īaden z cytowanych przez
papieĪa wersetów nie ma nic wspólnego z WniebowziĊciem Maryi. Tylko jeden – (àk 1,28) – odnosi siĊ do jej osoby. Niemniej
jednak papieĪ decyduje siĊ je przytoczyü.

Inna Maryja
Maryja KoĞcioáa katolickiego nie jest Maryją Biblii. Pismo
ĝwiĊte nie mówi niczego na temat kobiety poczĊtej bez grzechu,
doskonaáej i bezgrzesznej, zawsze dziewicy, wziĊtej do nieba.
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Matka Boża
Mimo to KoĞcióá przyznając wiĊkszą rangĊ Tradycji i ludzkiemu rozumowaniu niĪ Pismu ĝwiĊtemu, ogáosiá dziewicĊ MaryjĊ – zawsze dziewicą Maryją, matkĊ Jezusa – Matką Boga,
a niewiastĊ, którą Bóg obdarzyá áaską – Maryją peáną áaski.
W dąĪeniu do wywyĪszenia Maryi KoĞcióá znieksztaáciá i zignorowaá jasne nauczanie Pisma ĝwiĊtego. Porzuciwszy prawdĊ
i bezpieczeĔstwo wynikające z Pisma ĝwiĊtego, KoĞcióá katolicki naraĪa swych wiernych na niebezpieczne, „mistyczne” objawienia istoty duchowej, która okreĞla siĊ jako Maryja i propaguje wáasną osobĊ. Objawienia te odwiodáy katolików od peánego
oddania Chrystusowi i zaleĪnoĞci w kwestii zbawienia tylko od
Niego. NiezaleĪnie od tego, czy mają charakter rzeczywisty, czy
wyimaginowany, owoce owych objawieĔ wskazują, Īe nie pochodzą one od Boga.
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Z podwyĪszenia przed Bazyliką Matki Boskiej Fatimskiej
papieĪ Jan Paweá II spoglądaá na olbrzymi táum ludzi. Na placu
zgromadziáo siĊ ponad 200 tysiĊcy katolików. Gdy papieĪ rozpocząá przemówienie, byá to historyczny moment tak dla KoĞcioáa,
jak i dla niego samego:
Przybyáem dzisiaj na to miejsce, poniewaĪ tego
samego dnia w zeszáym roku, na Placu Ğw. Piotra
w Rzymie, dokonano zamachu na Īycie papieĪa,
co zbiegáo siĊ w tajemniczy sposób z rocznicą
pierwszego objawienia w Fatimie w dniu 13 maja 1917 roku.
Jan Paweá II [291]

Wizyta Jana Pawáa II w Fatimie stanowiáa speánienie cichej
obietnicy, którą záoĪyá po zamachu na jego Īycie w 1981 roku. Po
odzyskaniu przytomnoĞci papieĪ powiedziaá, Īe pierwsze myĞli
skierowaá ku Matce Boskiej Fatimskiej. PóĨniej postanowiá udaü
siĊ z wizytą do Fatimy w rocznicĊ zamachu. Jak sam przyznaá,
chciaá w ten sposób „záoĪyü w sercu niebieskiej Matki dziĊkczynienie za ocalenie od niebezpieczeĔstwa. We wszystkich wydarzeniach – powtarzam to bez znuĪenia – widziaáem szczególną matczyną ochronĊ naszej Pani” [292]. PapieĪ byá przekonany,
Īe gdy Mehmet Ali A÷ca nacisnąá spust pistoletu, miaá miejsce
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cud. „Jedna dáoĔ oddaáa strzaá” – powiedziaá, „a inna poniosáa
kulĊ” [293]. Byá pewien, Īe dáoĔ niosąca kulĊ naleĪaáa do Maryi.
Lekarze stwierdzili, Īe Jan Paweá II miaá w istocie wiele
szczĊĞcia. Kula, która przeszyáa jamĊ brzuszną, przedziurawiáa okrĊĪnicĊ i jelita. Dokonaáa równieĪ powaĪnego uszkodzenia
naczyĔ krwionoĞnych, powodując obfity krwotok wewnĊtrzny.
Ale gdyby kula przeszáa tylko kilka milimetrów dalej, trafiáaby
w aortĊ i spowodowaáaby natychmiastowy zgon papieĪa. W istocie przeszáa na wylot przez jego ciaáo bez uszkodzenia kluczowych organów.
Po roku rekonwalescencji Jan Paweá II przybyá do Fatimy
nie tylko po to, aby podziĊkowaü Maryi, ale poĞwiĊciü jej caáą
ludzkoĞü [294]:
Uciekamy siĊ pod twą obronĊ, ĞwiĊta Matko
BoĪa. […] MiáoĞcią Matki i SáuĪebnicy obejmij nasz Ğwiat, który Tobie zawierzamy i poĞwiĊcamy.[…] Zawierzając Ci, o Matko, Ğwiat,
wszystkich ludzi i narody, zawierzamy Tobie
równieĪ samo dzieáo poĞwiĊcenia, skáadając je
w twym matczynym Sercu. O Niepokalane Serce! PomóĪ nam przezwyciĊĪyü zagroĪenie záa.
[…] O Matko Chrystusa, przyjmij nasze woáanie. […] Niech jeszcze raz w historii Ğwiata objawi siĊ nieskoĔczona moc twej áaskawej MiáoĞci.
Niech ona poáoĪy kres záu. Niech przemienia
sumienia. Niech twe Niepokalane Serce objawi
wszystkim Ğwiatáo Nadziei.
Jan Paweá II [295]

Wspó³odkupicielka
[494, 963-973]

Choü gáĊbokie oddanie Jana Pawáa II Īywione wzglĊdem
Maryi oraz poĞwiĊcenie jej caáego Ğwiata mogą wydaü siĊ dziwne dla niekatolików, nie jest to niczym niezwykáym w KoĞciele
katolickim. W istocie taka postawa wynika z zamierzonego celu
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nauczania koĞcielnego na temat Maryi. W nauce katolickiej Maryja nie jest jedynie wzorem cnót – ona jest takĪe wspóáodkupicielką rodzaju ludzkiego [964, 968, 970].
Zgodnie z nauczaniem KoĞcioáa, przyjmując BoĪe zaproszenie do urodzenia Jezusa, Maryja „wspóádziaáaáa juĪ w caáym
dziele, jakie miaá wypeániü Jej Syn” (973):
Ojciec miáosierdzia pragnąá, by Wcielenie poprzedziáa zgoda tej, która zostaáa przeznaczona
na matkĊ, aby w ten sposób, podobnie jak kobieta przyczyniáa siĊ do Ğmierci, tak równieĪ
kobieta przyczyniáa siĊ do Īycia […] Sáusznie
wiĊc sądzą ĞwiĊci Ojcowie, Īe Maryja nie zostaáa tylko biernie uĪyta przez Boga, lecz wolną wiarą i posáuszeĔstwem wspóápracowaáa
w dziele ludzkiego zbawienia. Sama bowiem,
jak mówi Ğw. Ireneusz, „bĊdąc posáuszna, staáa
siĊ przyczyną zbawienia zarówno dla siebie, jak
i dla caáego rodzaju ludzkiego”. Dlatego bardzo
wielu staroĪytnych Ojców chĊtnie wraz z nim
twierdzi w swoim nauczaniu: „WĊzeá związany
przez nieposáuszeĔstwo Ewy zostaá rozwiązany
przez posáuszeĔstwo Maryi; co związaáa przez
niewiernoĞü dziewica Ewa, to dziewica Maryja
rozwiązaáa przez wiarĊ”, a przeprowadziwszy
porównanie z Ewą, nazywają MaryjĊ „matką
Īyjących” i niejednokrotnie stwierdzają: „Ğmierü
przez EwĊ, Īycie przez MaryjĊ”.
Sobór WatykaĔski II [296]

Wedáug KoĞcioáa katolickiego udziaá Maryi we wcieleniu
stanowiá jedynie początek jej roli w dziele zbawienia. KoĞcióá
naucza, Īe „Maryja Dziewica, która wydawaáa siĊ jakby trzymaü z dala od dziaáalnoĞci publicznej Chrystusa, jeĞli byáa przy
Nim, gdy ponosiá Ğmierü przybity do krzyĪa, to byáa tam obecna
nie bez boskiego zamysáu” [297]. Zjednoczona z Chrystusem, Maryja záoĪyáa Go Bogu w ofierze krzyĪowej:
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Ona to, wolna od osobistej czy dziedzicznej
zmazy, zawsze najĞciĞlej záączona z Synem,
ofiarowaáa Go na Golgocie Ojcu Przedwiecznemu wraz z caáopalną ofiarą swych praw macierzyĔskich i matczynej miáoĞci, jakby Nowa Ewa
za wszystkich synów Adama, zbrukanych jego
nieszczĊsnym upadkiem.
Mystici Corporis [298]

Maryja nie tylko ofiarowaáa Bogu swego Syna, ale pozostaáa
pod krzyĪem, aby cierpieü razem z Chrystusem [964]:
W ten sposób takĪe Báogosáawiona Dziewica postĊpowaáa naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymywaáa wiernie swe zjednoczenie z Synem aĪ do
krzyĪa, pod którym stanĊáa nie bez postanowienia BoĪego (por. J 19,25), najgáĊbiej wspóápracowaáa ze swym Jednorodzonym i z Jego ofiarą záączyáa siĊ matczynym duchem, z miáoĞcią godząc
siĊ na ofiarowanie zrodzonej z Niej ĩertwy.
Sobór WatykaĔski II [299]

Zgodnie z nauką KoĞcioáa, cierpienia Maryi byáy tak intensywne, Īe przywiodáy ją na próg Ğmierci. Jak mówi KoĞcióá, Maryja „uczestniczyáa z Jezusem Chrystusem w bardzo bolesnym
dziele odkupienia” [300]:
Mianowicie tak z cierpiącym i umierającym Synem cierpiaáa i niemal umaráa, do tego stopnia
dla zbawienia ludzi zrzekáa siĊ matczynych praw
wzglĊdem Syna i dla uĞmierzenia Boskiej sprawiedliwoĞci, na ile byáo to w jej mocy, záoĪyáa
w ofierze Syna, Īe sáusznie moĪna powiedzieü,
Īe wraz z Chrystusem odkupiáa rodzaj ludzki.
Inter Sodalicia [301]

A zatem Maryja, w roli podporządkowanej do roli Chrystusa, staáa siĊ „uczestniczką dzieáa Odkupienia rodzaju ludzkiego” [302]. KoĞcióá nazywa ją zatem „wspóápracowniczką w dziele
odkupienia czáowieka” [303] i „naszą wspóáodkupicielką” [304]. Na
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krzyĪu bowiem Maryja „odniosáa najwiĊkszy triumf nad starodawnym wĊĪem” [305].
Po Ğmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, zdaniem KoĞcioáa, Maryja odegraáa znaczącą rolĊ w rozprzestrzenianiu siĊ
ewangelii [965]:
Nie zdaje siĊ teĪ byü przesadne twierdzenie, Īe
szczególnie pod Jej przewodnictwem i z Jej pomocą mądroĞü i nauka ewangeliczna do ogóáu
narodów, zaprowadziáa wszĊdzie nowy porządek sprawiedliwoĞci i pokoju.
Adiutricem [306]

W koĔcu, KoĞcióá katolicki naucza, Īe gdy Maryja zakoĔczyáa swoje Īycie na ziemi, Bóg zabraá ją w cudowny sposób do
nieba. Tam koronowaá ją na Królową Nieba i Ziemi [966]:
JednakĪe NajĞwiĊtszą MaryjĊ PannĊ trzeba nazywaü Królową nie tylko z racji Jej Boskiego
MacierzyĔstwa, lecz takĪe dlatego, Īe z woli
Boga miaáa wyjątkowy udziaá w dziele naszego
zbawienia […]. OtóĪ w dokonaniu tego dzieáa odkupienia NajĞwiĊtsza Maryja Panna byáa zaiste
ĞciĞle záączona z Chrystusem […]. Albowiem jak
Chrystus, poniewaĪ nas odkupiá, jest ze szczególnego tytuáu naszym Panem i Królem, tak teĪ
i NajĞwiĊtsza Dziewica ze wzglĊdu na szczególny sposób, w jaki przyczyniáa siĊ do naszego Odkupienia, sáuĪąc swoją naturą, ofiarowując Go za
nas dobrowolnie, specjalnie naszego zbawienia
pragnąc, prosząc i starając siĊ o nie.
Ad Caeli Reginam [307]

Poōredniczka wszelkiej ³aski
[968-971, 975, 2673-2682]

KoĞcióá katolicki naucza, Īe dziĊki swojemu udziaáowi w dziele naszego odkupienia, Maryja uzyskaáa przywilej poĞredniczki,
przez którą Bóg udziela Ğwiatu wszelkiej áaski:
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Gdy zaĞ nadeszáa ostatnia godzina Syna, Maryja Matka Jego staáa pod KrzyĪem Jezusa nie
tylko zaprzątniĊta rozwaĪaniem tego okrutnego
widowiska, lecz radowaáa siĊ, Īe jej Jednorodzony Syn jest ofiarowywany dla zbawienia rodzaju
ludzkiego, i tak caákowicie uczestniczyáa w Jego
MĊce, Īe jeĞli byáoby to moĪliwe, z radoĞcią
zniosáaby wszystkie mĊczarnie, które zniósá jej
Syn. Na podstawie zaĞ wspólnoty cierpieĔ i woli
miĊdzy Maryją i Chrystusem zasáuĪyáa ona,
aby staü siĊ w sposób jak najgodniejszy odnowicielką zgubionego Ğwiata i dlatego jest szafarką
wszystkich darów, które nam przygotowaá Jezus
przez swoją Ğmierü i krew.
Ad Diem Illum Laetissimum [308]

Wedáug KoĞcioáa Maryja jest szczególnym kanaáem BoĪego
báogosáawieĔstwa. JeĞli Chrystus „jakiejkolwiek áaski udziela
ludziom, udziela jej z Jej pomocą i dziĊki Jej decyzji” [309] i nic
„nie moĪe byü dla nas uzyskane, jak tylko za zgodą Boga, przez
MaryjĊ” [310]. Ona jest „Ĩródáem wszelkich áask BoĪych […],
skarbcem niemal nieskoĔczonym” [311], do którego wierni zgodnie z zaleceniem KoĞcioáa mają siĊ uciekaü w potrzebie:
Niech sáyszą te Nasze sáowa wszyscy najmilsi
Nam katolickiego KoĞcioáa synowie i z gorĊtszym jeszcze poboĪnoĞci, religijnoĞci i miáoĞci
przywiązaniem nadal czczą, wzywają, báagają
NajĞwiĊtszą MaryjĊ PannĊ BogarodzicĊ, bez
skazy pierworodnej poczĊtą, a do tej najsáodszej
Matki miáosierdzia i áaski we wszystkich niebezpieczeĔstwach, uciskach, potrzebach, wątpliwych i trwoĪnych okolicznoĞciach ze wszelkim ufaniem uciekają siĊ. Niczego bowiem baü
siĊ, o niczym rozpaczaü nie potrzeba, gdy Ona
wiedzie, gdy Ona radzi, gdy Ona sprzyja, gdy
Ona broni, która macierzyĔskie zaiste ku nam
mając serce i naszego zbawienia odbywając
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sprawy, caáym rodem ludzkim jest zajĊta,
a niebios i ziemi Królową od Pana ustanowiona,
a nad wszystkie anioáów chóry i ĞwiĊtych rzĊdy
wywyĪszona, stojąc po prawicy Jednorodzonego Syna swego Pana naszego Jezusa Chrystusa,
macierzyĔskimi swymi proĞbami najskuteczniej otrzymuje i czego szuka znajduje, a zawodziü nie moĪe.
Ineffabilis Deus [312]

KoĞcióá naucza, Īe nic „nie moĪe byü dla nas uzyskane, jak
tylko za zgodą Boga, przez MaryjĊ” [313]. Maryja jest „potĊĪną PoĞredniczką i Pojednawczynią caáego krĊgu ziemi u swojego Jednorodzonego Syna” [314], „chwalebnym poĞrednikiem” [315]. Sáynna
áaciĔska maksyma Ğw. Bernarda z Clairvaux, Ad Jesum per Mariam (Do Jezusa przez MaryjĊ) dobrze podsumowuje nauczanie
KoĞcioáa. O jej orĊdownictwo proszą katolicy w jednej z tradycyjnych modlitw na zakoĔczenie róĪaĔca, Witaj Królowo:
Witaj Królowo, Matko Miáosierdzia, Īycie, sáodyczy i nadziejo nasza witaj! Do Ciebie woáamy
wygnaĔcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jĊcząc i páacząc na tym áez padole. Przeto OrĊdowniczko nasza, owe miáosierne oczy
Twoje na nas zwróü, a Jezusa, báogosáawiony
owoc Īywota Twojego, po tym wygnaniu nam
okaĪ! O, áaskawa, o, litoĞciwa, o, sáodka Panno
Maryjo! AbyĞmy siĊ stali godnymi obietnic
Chrystusowych.

Kult Maryi
[971, 2676-2679, 2682]

Mając na uwadze rolĊ Maryi jako Matki Boga, jej przykáadną cnotĊ i ĞwiĊtoĞü, jej udziaá w naszym odkupieniu oraz wyznaczenie jej na poĞredniczkĊ wszelkich áask, oraz ogáoszenie
ją Królową Nieba i Ziemi, KoĞcióá katolicki naucza, Īe wierni
powinni oddawaü jej wielką czeĞü:
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Maryja, dziĊki áasce BoĪej wywyĪszona po
Synu ponad wszystkich anioáów i ludzi, jako
NajĞwiĊtsza Matka BoĪa, która uczestniczyáa
w misteriach Chrystusa, sáusznie doznaje od
KoĞcioáa szczególnej czci.
Sobór WatykaĔski II [316]

Ten szczególny rodzaj kultu lub tĊ szczególną formĊ poboĪnoĞci okreĞla siĊ mianem hyperdulia. Jest to jeden z trzech stopni kultu uznanych przez KoĞcióá:
Ƈ Latria – to najwyĪsza forma adoracji. KoĞcióá naucza,
Īe w ten sposób wierni powinni czciü wyáącznie samego
Boga.
Ƈ Hyperdulia – to kult o niĪszej randze niĪ latria. Stanowi
najwyĪszy stopieĔ czci, jaką moĪna oddawaü istocie stworzonej. KoĞcióá naucza, Īe taka czeĞü naleĪy siĊ wyáącznie
Maryi.
Ƈ Dulia – to zwykáa forma czci, którą katolicy winni oddawaü ĞwiĊtym i anioáom.
Najpopularniejszym sposobem oddawania czci Maryi jest
odmawianie róĪaĔca [971, 1674, 2708]. RóĪaniec – uznany przez KoĞcióá za „streszczenie caáej Ewangelii” (971) – to zestaw modlitw
odmawianych przy uĪyciu áaĔcucha paciorków. Dzieli siĊ je
na grupy po dziesiĊü maáych paciorków, oddzielonych jednym
wiĊkszym. àącznie na róĪaniec skáada siĊ piĊü takich dziesiątek. Na wiĊkszym paciorku odmawia siĊ modlitwĊ Ojcze nasz.
Na maáych paciorkach katolicy odmawiają modlitwĊ ZdrowaĞ
Maryjo [2676-2677]:
ZdrowaĞ Maryjo, áaski peána, Pan z Tobą, báogosáawionaĞ Ty miĊdzy niewiastami i báogosáawiony owoc Īywota Twojego, Jezus.
ĝwiĊta Maryjo, Matko BoĪa, módl siĊ za nami
grzesznymi, teraz i w godzinĊ Ğmierci naszej.
Amen.
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KoĞcióá oferuje odpust cząstkowy (darowanie czĊĞci kary doczesnej za grzechy) tym katolikom, którzy odmawiają róĪaniec
[1471-1479, 1498]. MoĪna równieĪ uzyskaü odpust zupeány (caákowite
darowanie wszelkich kar doczesnych naleĪących siĊ czáowiekowi w danym momencie Īycia) przez odmówienie róĪaĔca, przystąpienie do sakramentów pokuty i Eucharystii oraz odmówienie modlitwy w intencji papieĪa [1471].

Biblijna odpowiedū
Choü Pismo ĝwiĊte ukazuje MaryjĊ w pozytywnym Ğwietle, nie
znajdziemy w Biblii Ğladów nieskrĊpowanej czci oddawanej Maryi
czy sentymentalnego uniesienia, tak charakterystycznego dla katolicyzmu. Tym bardziej nie ma Īadnych sugestii, jakoby Maryja
uczestniczyáa w dziele odkupienia i staáa siĊ tym samym poĞredniczką wszelkich áask. Przeciwnie, Pismo ĝwiĊte naucza, Īe:
Ƈ Jest tylko jeden odkupiciel, a nie dwóch.
Ƈ Jest tylko jeden poĞrednik, a nie dwóch.

Jest tylko jeden odkupiciel
Pismo ĝwiĊte jasno stwierdza, Īe tylko Pan jest naszym Odkupicielem. Bóg ogáosiá Izraelowi: „Ja jestem Pan, twój Zbawca,
i twój Odkupiciel, Wszechmocny Jakuba” (Iz 49,26). Pisma Nowego Testamentu objawiają, Īe to w umiáowanym Synu „mamy
odkupienie – odpuszczenie grzechów” (Kol 1,14). Bóg usprawiedliwia grzeszników „przez odkupienie, które jest w Chrystusie
Jezusie” (Rz 3,24).
Twierdzenie KoĞcioáa, jakoby Maryja „ofiarowaáa Go [Chrystusa] na Golgocie Ojcu Przedwiecznemu” [317] przeczy Pismu
ĝwiĊtemu. Biblia mówi, Īe Chrystus „záoĪyá Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarĊ” 31 (Hbr 9,14).
Podobnie nie ma Īadnego biblijnego poparcia dla twierdzenia
KoĞcioáa katolickiego, Īe Maryja „wraz z Chrystusem odkupiáa
rodzaj ludzki” [318]. W odniesieniu do Maryi KoĞcióá mówi:
31. PodkreĞlenia w tekĞcie dodane przez Autora ksiąĪki (przyp. red.).
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Wszystkie cierpienia, które záączyáy siĊ w Niej
jakby w jedno, nieprzerwane pasmo, Ğwiadczą
nie tylko o niewzruszonej wierze Maryi, ale
stanowią Jej wkáad w dzieáo powszechnego zbawienia. […] wáaĞnie na Kalwarii cierpienie Matki u boku cierpiącego Jezusa osiągnĊáo stopieĔ
przechodzący wszelką ludzką wyobraĨniĊ; byáo
ono jednak w tajemniczy i nadprzyrodzony sposób owocne dla Odkupienia Ğwiata.
Salvifici Doloris [319]

Zamiast przedstawiü MaryjĊ jako wdziĊczną, odkupioną
grzesznicĊ u stóp Zbawiciela, KoĞcióá ukazuje ją w tym miejscu jako osobĊ, która wnosi „wkáad w dzieáo powszechnego
zbawienia” [320] przez wáasne cierpienie. Sáowami Soboru WatykaĔskiego II [968]:
Poczynając, rodząc i karmiąc Chrystusa, ofiarując Go w Ğwiątyni Ojcu i wspóácierpiąc ze swoim Synem umierającym na krzyĪu, w caákiem
szczególny sposób wspóápracowaáa w dziele
Zbawiciela przez posáuszeĔstwo, wiarĊ, nadziejĊ i Īarliwą miáoĞü dla odnowienia nadprzyrodzonego Īycia dusz ludzkich.
Sobór WatykaĔski II [321]

Ksiêga Rodzaju 3,15
W celu znalezienia poparcia dla gáoszonej przez KoĞcióá nauki o Maryi jako wspóáodkupicielce, niektórzy uczeni katoliccy
wskazują na fragment z KsiĊgi Rodzaju 3,15. W wielu katolickich
przekáadach Biblii, na przykáad w przekáadzie Douay Rheims
przekleĔstwo rzucone przez Boga na szatana brzmi nastĊpująco:
WprowadzĊ nieprzyjaĨĔ pomiĊdzy ciebie a niewiastĊ, pomiĊdzy potomstwo twoje, a potomstwo jej: ona zmiaĪdĪy ci gáowĊ, a ty bĊdziesz
czyhaá na jej piĊtĊ.
KsiĊga Rodzaju 3,15 w przekáadzie Douay Rheims
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Na podstawie tego wersetu powstaáo wiele podobizn i obrazów Maryi, które przedstawiają ją, gdy miaĪdĪy wĊĪa swoją
stopą – co stanowi wizualne wyobraĪenie jej roli wspóáodkupicielki. Tego rodzaju metaforykĊ znajdziemy równieĪ w dokumentach KoĞcioáa katolickiego:
Jak wiĊc Chrystus poĞrednik miĊdzy Bogiem
a ludĨmi, ludzką przybrawszy naturĊ, znosząc
pismo dekretu, które przeciw nam byáo, takowe w tryumfie do KrzyĪa przytwierdziá, tak
NajĞwiĊtsza Panna najĞciĞlejszym i nierozerwalnym związkiem z Nim záączona, wspólnie
z Nim i przez Niego wieczną przeciw jadowitemu wĊĪowi nieprzyjaĨĔ wiodąc i nad nim najzupeániej tryumfując, Niepokalaną swą nogą
gáowĊ jego staráa.
Ineffabilis Deus [322]

Jednak ten jĊzyk opiera siĊ na báĊdnym táumaczeniu wersetu
z KsiĊgi Rodzaju 3,15 dokonanym na podstawie áaciĔskiego tekstu Wulgaty 32, oficjalnej Biblii KoĞcioáa katolickiego od czwartego stulecia. Do niedawna Wulgata sáuĪyáa jako podstawowy
tekst dla wszystkich katolickich przekáadów Biblii, w tym przekáadu Douay Rheims.
W oryginalnym tekĞcie hebrajskim Starego Testamentu podmiot cytowanego zdania jest rodzaju mĊskiego, a nie ĪeĔskiego.
A zatem, zamiast „ona zmiaĪdĪy ci gáowĊ” (Rdz 3,15 Douay
Rheims), werset ten naleĪy przetáumaczyü nastĊpująco: „Ono
zdepcze ci gáowĊ” 33 (Rdz 3,15). Werset ten zawiera proroctwo
dotyczące zwyciĊstwa nad szatanem odniesionego przez Chrystusa, a nie przez MaryjĊ.
Choü nowsze przekáady katolickie zawierają poprawne táumaczenie, teologia KoĞcioáa katolickiego ciągle pozostaje w báĊdzie.
32. Wulgata jest podstawowym katolickim przekáadem Pisma ĝwiĊtego na jĊzyk áaciĔski, dokonanym w latach 382-406 przez Hieronima, na zlecenie papieĪa Damazego I. W 1546 roku Sobór Trydencki ogáosiá WulgatĊ oficjalnym katolickim przekáadem Pisma ĝwiĊtego do uĪytku
koĞcielnego (przyp. red.).
33. Tekst tego fragmentu Pisma ĝwiĊtego zostaá zaczerpniĊty z Biblii Warszawskiej (przyp. red.).
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Ewangelia wed³ug £ukasza 2,34-35
Inny fragment, którym KoĞcióá posáuguje siĊ na poparcie
nauki o „áącznoĞci Matki z Synem w dziele zbawczym” [323], to
Ewangelia wedáug àukasza 2,34-35. Józef i Maryja zabrali niemowlĊ Jezus do Jerozolimy, aby przedstawiü Go w Ğwiątyni. Symeon, sprawiedliwy czáowiek wyczekujący przyjĞcia Mesjasza,
wziąá dzieciĊ w ramiona i powiedziaá do Maryi:
Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiaü siĊ bĊdą – a Twoją duszĊ miecz przeniknie
– aby na jaw wyszáy zamysáy serc wielu.
Ewangelia wedáug àukasza 2,34-35

Wedáug KoĞcioáa, miecz odnosi siĊ w tym miejscu do udziaáu
Maryi w odkupieĔczym cierpieniu Chrystusa [618]. Ona, jak napisaá papieĪ Jan Paweá II, wniosáa „wkáad w dzieáo powszechnego
zbawienia” [324]:
[…] wáaĞnie na Kalwarii cierpienie Matki u boku
cierpiącego Jezusa osiągnĊáo stopieĔ przechodzący wszelką ludzką wyobraĨniĊ; byáo ono
jednak w tajemniczy i nadprzyrodzony sposób
owocne dla Odkupienia Ğwiata.
Salvifici Doloris [325]

Twierdzenie KoĞcioáa katolickiego, jakoby Maryja cierpiaáa
za odkupienie Ğwiata, jest nieuzasadnione z trzech powodów.
1. Maryja nie cierpiaáa za grzech. Gdy widziaáa swego Syna
wiszącego na krzyĪu, z caáą pewnoĞcią cierpiaáa do gáĊbi. Jednak to samo moĪna powiedzieü o innych obecnych
osobach, które kochaáy Pana i byáy Ğwiadkami Jego mĊki:
o Janie, Marii Magdalenie, Salome i Marii, Īonie Kleofasa
(J 19,25-27; Mk 15,40). MoĪna opisaü naturĊ tego rodzaju
smutku jako cierpienie wspóáczucia.
Jest równieĪ prawdopodobne, Īe Maryja – podobnie jak
Chrystus – znosiáa záoĞliwoĞci i drwiny ze strony záych ludzi.
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Robiáa to ochoczo, Ğwiadoma, Īe Bóg powoáaá ją, aby sáuĪyáa
Mu jako matka Jezusa. Pismo ĝwiĊte opisuje takie przeĞladowanie jako cierpienie dla sprawiedliwoĞci (1 P 3,14).
Oba powyĪsze rodzaje cierpienia naleĪy jednak odróĪniü od
doĞwiadczenia Chrystusa na krzyĪu. On cierpiaá za grzech,
„stawszy siĊ za nas przekleĔstwem” (Ga 3,13). Chrystus staá
siĊ obiektem gniewu BoĪego, gdy Ojciec „obarczyá Go winami nas wszystkich” (Iz 53,6). Ten rodzaj cierpienia Pan
Jezus, „cháostany przez Boga i zdeptany” (Iz 53,4), przeĪywaá w samotnej mĊce:
HaĔba záamaáa moje serce i siá mi zabrakáo,
na wspóáczującego czekaáem, ale go nie byáo,
i na pocieszających, lecz ich nie znalazáem.
KsiĊga Psalmów 69,21

W rzeczywistoĞci ani Maryja, ani Īadna inna osoba obecna
u stóp krzyĪa nie byáa Ğwiadoma, Īe przed nimi Syn BoĪy
cierpi za grzechy Ğwiata.
2. Maryja nie poniosáa Ğmierci za grzech. Mimo gáĊbi fizycznych cierpieĔ Chrystusa Pismo ĝwiĊte konsekwentnie áączy
nasze odkupienie nie tyle z Jego bólem, ile z Jego Ğmiercią. Paweá pisze, Īe „zostaliĞmy pojednani z Bogiem przez
Ğmierü Jego Syna” 34 (Rz 5,10). Autor Listu do Hebrajczyków przypomina nam o „Ğmierci poniesionej dla odkupienia
przestĊpstw” (Hbr 9,15). A Jan mówi nam, Īe Jezus „przez
swą krew uwolniá nas od naszych grzechów” (Ap 1,5).
Wynika to w sposób oczywisty z zasady, Īe karą za nasze
grzechy jest Ğmierü (Rdz 2,17; Rz 6,23). Aby nas odkupiü,
trzeba byáo oddaü Īycie. Po to wáaĞnie przyszedá Chrystus
– „Īeby […] daü swoje Īycie jako okup za wielu” (Mk 10,45).
„Chrystus bowiem równieĪ raz jeden umará za grzechy,
sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadziü” (1 P 3,18). Pismo ĝwiĊte nigdzie nie naucza, Īe
34. PodkreĞlenia w tekĞcie dodane przez Autora ksiąĪki (przyp. red.).
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zostaliĞmy odkupieni przez sprawiedliwe Īycie Chrystusa,
Jego wiernoĞü i posáuszeĔstwo, czy nawet cierpienia poniesione z rĊki okrutnych ludzi.
W tym miejscu widaü wyraĨnie, Īe cierpienia Maryi nie
mogą mieü odkupieĔczej wartoĞci [326]. KoĞcióá twierdzi, Īe
Maryja „z cierpiącym i umierającym Synem cierpiaáa i niemal umaráa” [327], „wspóáumierając z Nim sercem, przebita
mieczem boleĞci” [328]. Faktem jest jednak, Īe Maryja nie
umaráa na Golgocie. Chrystus sam oddaá Īycie dla naszego
odkupienia.
3. Maryja nie miaáa kwalifikacji do odkupienia ludzkoĞci. Nawet gdyby Maryja umaráa na Golgocie, jej Ğmierü nikogo by
nie zbawiáa. Jak wspomnieliĞmy w poprzednim rozdziale,
Maryja byáa grzeszna, a zatem winna przed Bogiem, i nie
byáa w stanie odkupiü kogokolwiek. To samo jest prawdą
w stosunku do kaĪdej innej osoby. Pismo ĝwiĊte uczy:
Nikt bowiem siebie samego nie moĪe wykupiü,
ani nie uiĞci Bogu ceny swego wykupu
– jego Īycie jest zbyt kosztowne
i nie zdarzy siĊ to nigdy.
KsiĊga Psalmów 49,8-9

Dlatego wáaĞnie Bóg zesáaá swego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, aby nas odkupiü. Jedynie On miaá odpowiednie kwalifikacje. PoniewaĪ byá Synem BoĪym, Jego Īycie miaáo
nieskoĔczoną wartoĞü i mógá dokonaü dzieáa odkupienia
caáego rodzaju ludzkiego. „Stając siĊ podobnym do ludzi”
(Flp 2,7), Jezus byá w stanie zarówno reprezentowaü ludzkoĞü przed Bogiem, jak i fizycznie umrzeü (Hbr 2,14-17).
PoniewaĪ byá bez grzechu, Jego Īycie stanowiáo ofiarĊ, którą Bóg mógá zaakceptowaü (1 P 1,19; 1 P 2,22). A zatem,
wyáącznie Chrystus zasáuguje na tytuá Odkupiciela. „Baranek zabity jest godzien” (Ap 5,12).
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Jest tylko jeden poōrednik
Nie ma Īadnego biblijnego uzasadnienia dla nauki gáoszonej
przez KoĞcióá, Īe Maryja peáni rolĊ poĞrednika miĊdzy Bogiem
i czáowiekiem. Nie znajdziemy w Biblii przykáadu chrzeĞcijanina, który modliáby siĊ do Maryi albo otrzymaá báogosáawieĔstwo od Boga dziĊki jej wstawiennictwu w niebie.
KoĞcióá katolicki nie zgadza siĊ, twierdząc, Īe istnieje solidne biblijne poparcie dla poĞrednictwa Maryi. Wskazuje na wesele w Kanie Galilejskiej. Tam wáaĞnie, zdaniem KoĞcioáa, Maryja
„spowodowaáa swym wstawiennictwem początek znaków Jezusa jako Mesjasza (por. J 2,1-11)” [329]. KoĞcióá naucza, Īe w ten
sam sposób takĪe dzisiaj Maryja „tak wiele moĪe u Syna BoĪego
zdziaáaü” [330].
BliĪsze przyjrzenie siĊ uczcie w Kanie ujawnia jednak nieco
inne rozáoĪenie akcentów. Zdając sobie sprawĊ, Īe skoĔczyáo siĊ
wino, Maryja przedkáada tĊ sprawĊ Jezusowi w sáowach: „Nie
mają wina” (J 2,3). Jezus odpowiada: „Czego chcesz ode mnie,
niewiasto? Jeszcze nie nadeszáa godzina moja” 35 (J 2,4). Pan chce,
aby Maryja zrozumiaáa, Īe w swej misji nie jest uzaleĪniony od
jej próĞb. Przyszedá po to, aby peániü wolĊ swego niebieskiego
Ojca, a nie ziemskiej matki. WyjaĞniwszy tĊ kwestiĊ, Pan áaskawie zapewnia wino dla goĞci, starając siĊ nie robiü wokóá tego
cudu wielkiego rozgáosu. JeĞli ten fragment Pisma ĝwiĊtego mówi
cokolwiek na temat modlitwy wstawienniczej, to raczej tyle, Īe
powinniĞmy kierowaü nasze proĞby bezpoĞrednio do Pana Jezusa,
tak jak zrobiáa to sama Maryja. On jest naszym jedynym poĞrednikiem: „Albowiem jeden jest Bóg, jeden teĪ poĞrednik miĊdzy
Bogiem a ludĨmi, czáowiek, Chrystus Jezus” (1 Tm 2,5).
Sobór WatykaĔski II potwierdziá wyjątkowe poĞrednictwo
Chrystusa, ogáaszając: „jeden teĪ [jest] poĞrednik” [331]. Sobór
przytacza nawet fragment z 1 Listu do Tymoteusza 2,5. Jednak
z drugiej strony sobór podkreĞla równieĪ rolĊ Maryi jako „OrĊdowniczki, WspomoĪycielki, Pomocnicy, PoĞredniczki” [332].
35. Tekst tego fragmentu Pisma ĝwiĊtego zostaá zaczerpniĊty z Biblii Warszawskiej (przyp. red.).
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Ostatni z tych tytuáów jest ĪeĔskim rodzajem rzeczownika poĞrednik [969].
Sobór przedstawiá trzy argumenty przemawiające za tym, Īe
poĞrednicząca rola Maryi nie podwaĪa prawdy o wyáącznym poĞrednictwie Chrystusa:

Wyjaōnienie 1: Poōrednictwo Maryi ukazuje
moc poōrednictwa Chrystusa
[970]

MacierzyĔska zaĞ rola Maryi w stosunku do ludzi Īadną miarą nie przyümiewa i nie umniejsza tego jedynego poĞrednictwa Chrystusa, lecz
ukazuje jego moc.
Sobór WatykaĔski II [333]

To zastrzeĪenie brzmi jednak faászywie, gdy w peáni zdamy sobie sprawĊ z istoty poĞrednictwa Maryi jako matki ludzi
i Matki BoĪej.
Zdaniem KoĞcioáa, Maryja staáa siĊ naszą matką i poĞredniczką na Golgocie. Gdy Chrystus wisiaá na krzyĪu, Jego wzrok
spocząá na matce. Obok staá Apostoá Jan, do którego Pan powiedziaá „Oto Matka Twoja” (J 19,27). KoĞcióá twierdzi, Īe na
mocy tych sáów Maryja staáa siĊ „Matką wszystkich ludzi” [334]
i „Matką KoĞcioáa” (963).
KoĞcióá katolicki naucza, Īe wierni powinni zatem „naturalnie zwracaü siĊ do potĊĪnej Matki BoĪej, […] niezmiennie najlepszej i najpewniejszej ucieczki dla katolików w próbach, które
przechodzą” [335]. „NaleĪy zaufaü Marii, naleĪy báagaü MariĊ” [336]
– radzi KoĞcióá, bo jej moĪliwoĞci wywierania wpáywu na Syna
nie da siĊ z niczym porównaü:
Jest to najpewniejszym wyrazem nie tylko nadziei, lecz peánej ufnoĞci, jaką KoĞcióá katolicki
zawsze pokáadaá w BoĪej Rodzicielce. RzeczywiĞcie ta Dziewica wolna od pierworodnej zmazy i wybrana Matką BoĪą, a tym samym wspóázachowawczyni rodzaju ludzkiego cieszy siĊ
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u Syna tak wielką áaską i wáadzą, Īe wiĊkszej
nie moĪe ani nie bĊdzie mogáa osiągnąü, ani
ludzka ani anielska natura.
Supremi Apostolatus Officio [337]

KoĞcióá twierdzi, Īe Maryja moĪe przekonaü Boga, aby odpowiedziaá na proĞby, które w innych okolicznoĞciach mógáby
odrzuciü:
Wszystkich ogarnia miáa nadzieja i ufnoĞü, iĪ to,
co Bóg przyjąáby mniej mile, jako przedáoĪone
od nas niegodnych, polecone PrzenajĞwiĊtszej
Matce – ze wzglĊdu na Nią bĊdzie Mu milsze
i najáaskawiej zostanie przyjĊte.
Octobri Mense [338]

MaryjĊ przedstawia siĊ jako matkĊ o czuáym sercu:
Dobrze bowiem wiedziaá [Dominik], Īe Maryja
z jednej strony tak wiele moĪe u Syna BoĪego
zdziaáaü dziĊki szacunkowi, Īe ten, jakiejkolwiek áaski udziela ludziom, udziela jej z Jej pomocą i dziĊki Jej decyzji. Z drugiej zaĞ strony,
jest tak áagodnej i áaskawej natury, Īe poniewaĪ
zwykáa nawet bez wezwania przychodziü z pomocą nieszczĊĞliwym, w ogóle nie jest w stanie
odmówiü pomocy proszącym. Przeto KoĞcióá,
który zwyká Ją pozdrawiaü jako MatkĊ àaski
i MatkĊ Miáosierdzia, taką wáaĞnie ją odnajduje
dziĊki modlitwie róĪaĔcowej.
Fausto Appetente Die [339]

Bóg natomiast jawi siĊ jako nieco zimny i niechĊtny wspomoĪyciel, do którego naleĪy przystĊpowaü za poĞrednictwem
Maryi:
Silną Īywimy nadziejĊ, Īe kiedyĞ zmiáuje siĊ
Bóg i Īe ulitowawszy siĊ nad dolą swego KoĞcioáa, speáni wreszcie modáy báagających za
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przyczyną Tej, którą sam szafarką áask niebieskich uczyniá.
Superiore Anno [340]

PapieĪ Pius XII nauczaá: „O ile Piotr dzierĪy klucze do nieba,
Maryja ma klucz do BoĪego serca” [341]. Gdy przekrĊca ten klucz,
KoĞcióá gwarantuje, Īe zamek siĊ otworzy:
Nie moglibyĞmy znaleĨü potĊĪniejszej wspomoĪycielki ani kogoĞ, komu Bóg nie mógáby
odmówiü. Jest nam najlepszą z matek, najbezpieczniejszą powierniczką i w istocie podstawą
naszej nadziei. Zawsze uzyskuje to, o co prosi,
gdyĪ jej modlitwa jest zawsze wysáuchiwana.
Exultavit Cor Nostrum [342]

Jako matka Chrystusa, „Maryja z jednej strony tak wiele
moĪe u Syna BoĪego zdziaáaü” [343], bo jest „potĊĪną bowiem
[…] Rodzicielką Boga wszechmogącego” [344]:
Bowiem o ile modlitwy dusz w niebie z pewnoĞcią mają jakieĞ prawo zwrócenia na siebie
uwaĪnego wzroku Boga, o tyle modlitwy Maryi
opierają swą pewnoĞü na prawach matki. Z tego
wzglĊdu, gdy przystĊpuje ona do tronu swego
Boskiego Syna, báaga jako orĊdowniczka, modli
siĊ jako sáuĪebnica, ale rozkazuje jako matka.
Tanto Studio [345]

Moc wstawiennictwa Maryi rozciąga siĊ zdaniem KoĞcioáa
nawet na kwestiĊ zbawienia. Odmawiając modlitwĊ ZdrowaĞ
Maryjo katolicy proszą: „i módl siĊ za nami grzesznymi, teraz
i w godzinĊ Ğmierci naszej” (2677). KoĞcióá komentuje to w nastĊpujący sposób:
Prosząc MaryjĊ, by siĊ modliáa za nami, uznajemy
siebie za biednych grzeszników i zwracamy
siĊ do „Matki miáosierdzia”, do Caáej ĝwiĊtej.
Oddajemy Jej „teraz”, w dniu „dzisiejszym”
naszego Īycia. Nasza ufnoĞü rozciąga siĊ aĪ
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do powierzenia Jej juĪ teraz „godziny naszej
Ğmierci”. Modlimy siĊ, by byáa obecna przy nas,
jak byáa przy Ğmierci swojego Syna na krzyĪu,
i w godzinie naszego przejĞcia przyjĊáa nas jako
nasza Matka, by poprowadziü nas do swego
Syna Jezusa, do raju.
Katechizm KoĞcioáa Katolickiego (2677)

Wszystko to jest w oczywisty sposób báĊdem. Idea, Īe Maryja jest bardziej skáonna do odpowiedzi na nasze modlitwy niĪ
nasz niebieski Ojciec, który ofiarowaá za nas swego jednorodzonego Syna, stoi w sprzecznoĞci z BoĪym charakterem. Ponadto
twierdzenie, Īe matka Jezusa ma nad nim autorytet, jest teologicznie niemoĪliwe. Odwieczny Bóg nie ma Īadnej matki – tym
bardziej nie ma „potĊĪnej bowiem” Matki [346], której musiaáby
byü posáuszny. Co wiĊcej, umierając na krzyĪu, Jezus nie uczyniá Maryi matką ludzkoĞci czy teĪ matką KoĞcioáa. Jego sáowa
są wystarczająco jasne, gdy odczytamy je, biorąc pod uwagĊ ich
kontekst:
Kiedy wiĊc Jezus ujrzaá MatkĊ i stojącego obok
Niej ucznia, którego miáowaá, rzeká do Matki:
Niewiasto, oto syn Twój. NastĊpnie rzeká do
ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeĔ
wziąá Ją do siebie.
Ewangelia wedáug Jana 19,26-27

Jezus zatroszczyá siĊ o los matki po swojej Ğmierci. Fragment
ten nic nie mówi na temat przypisania Maryi przez Chrystusa
roli matki ludzkoĞci bądĨ matki KoĞcioáa.
Katolicy, którzy godzinĊ swej Ğmierci powierzyli caákowicie
opiece Maryi [2677], przeĪyją tragiczne rozczarowanie. Poza Panem Jezusem Chrystusem „nie ma w Īadnym innym zbawienia, gdyĪ nie dano ludziom pod niebem Īadnego innego imienia,
przez które moglibyĞmy byü zbawieni” (Dz 4,12).
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Wyjaōnienie 2: Poōrednictwo Maryi czerpie
sw¹ moc z poōrednictwa Chrystusa
[970]

Drugi argument przedstawiony przez sobór w charakterze
wyjaĞnienia, dlaczego poĞrednictwo Maryi nie uszczupla roli
Chrystusa jako jedynego poĞrednika miĊdzy Bogiem i czáowiekiem, wiąĪe siĊ z zasáugą. Sobór stwierdziá, Īe poĞrednictwo
Maryi:
[…] wypáywa z nadmiaru zasáug Chrystusa,
opiera siĊ na Jego poĞrednictwie, od tego poĞrednictwa caákowicie zaleĪy i z niego czerpie
caáą moc.
Sobór WatykaĔski II [347]

PapieĪ Pius X przedstawiá ten sam argument, ale dodaá istotne uzupeánienie:
Jest wiĊc zupeánie jasne, Īe jesteĞmy w rzeczywistoĞci daleko od tego, by BoĪej Rodzicielce
przypisywaü moc sprawiania ponadnaturalnej
áaski, którą posiada jedynie Bóg. Ona jednak,
poniewaĪ góruje nad wszystkim ĞwiĊtoĞcią
i áącznoĞcią z Chrystusem i zostaáa wáączona
przez Chrystusa do dzieáa ludzkiego zbawienia,
pozyskuje dla nas, jak mówią wedáug odpowiednioĞci to, co Chrystus pozyskaá wedáug godnoĞci
i jest pierwszą Szafarką przy rozdzielaniu áask.
Ad Diem Illum Laetissimum [348]

Innymi sáowy, jeĞli zdefiniujemy zasáugĊ wąsko, jako prawo
do wypracowanej sáusznie zapáaty, wtedy áaskĊ wysáuĪyá nam
wyáącznie Chrystus. JeĞli jednak zdefiniujemy zasáugĊ szerzej
– jeĞli zapáata obejmuje element BoĪej hojnoĞci – wtedy, jak powiedziano wczeĞniej, Maryja równieĪ wysáuĪyáa nam to, „co
Chrystus pozyskaá ‘wedáug godnoĞci’”. Co wiĊcej, jej zasáugi
stanowią wraz z zasáugami Chrystusa i ĞwiĊtych jeden wielki
skarbiec [1476-1477]:
262

Królowa Nieba i Ziemi
Tak rozumiemy „skarbiec KoĞcioáa”, który
z pewnoĞcią nie powinien byü wyobraĪany jako
suma wszystkich dóbr materialnych, zgromadzonych na przestrzeni wieków, lecz jako nieskoĔczona i niewyczerpana wartoĞü, jaką mają
u Boga zadoĞüuczynienia i zasáugi Chrystusa
naszego Pana, ofiarowane, aby caáa ludzkoĞü
zostaáa uwolniona i osiągnĊáa spoáecznoĞü z Ojcem. Chrystus Odkupiciel jest tym, w którym
są i wzrastają zadoĞüuczynienia i zasáugi Jego
odkupienia. W skarbcu tym znajduje siĊ wartoĞü zaprawdĊ przeogromna, nie do przeliczenia
i wciąĪ ĞwieĪa, którą mają przed Bogiem modlitwy i dobre uczynki Báogosáawionej Maryi
Dziewicy.
Indulgentiarum Doctrina [349]

Tak zwane „nie do przeliczenia” [350] zasáugi Maryi stanowią
nie tylko czĊĞü skarbca KoĞcioáa, ale dodatkowo, to wáaĞnie ona
zasáuĪyáa na prawo do rozdzielania owych skarbów wiernym:
Na podstawie zaĞ wspólnoty cierpieĔ i woli
miĊdzy Maryją i Chrystusem zasáuĪyáa ona,
aby staü siĊ w sposób jak najgodniejszy odnowicielką zgubionego Ğwiata i dlatego jest szafarką
wszystkich darów, które nam przygotowaá Jezus
przez swoją Ğmierü i krew.
Ad Diem Illum Laetissimum [351]

W KoĞciele katolickim to Maryja, a nie Chrystus, jest „pierwszą Szafarką przy rozdzielaniu áask” [352].

Wyjaōnienie 3: Poōrednictwo Maryi umacnia
bezpoōredni¹ ³¹cznoōæ z Chrystusem
Ostateczny argument przedstawiony przez Sobór WatykaĔski II w uzasadnieniu roli Maryi jako wspóápoĞredniczki jest
taki, Īe jej poĞrednictwo:
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[…] nie przeszkadza zaĞ w Īaden sposób bezpoĞredniej áącznoĞci wiernych z Chrystusem, ale
ją umacnia.
Sobór WatykaĔski II [353]

Nie wiadomo dokáadnie, w jaki sposób poĞrednictwo Maryi
umacnia bezpoĞrednią áącznoĞü z Chrystusem, poniewaĪ tym
samym KoĞcióá w gruncie rzeczy zniechĊca katolików do samodzielnego, bezpoĞredniego zwracania siĊ do Chrystusa. Zaczyna od tego, Īe mówi wiernym, iĪ straĪnikiem wszelkich niebieskich báogosáawieĔstw jest nie Chrystus, a Maryja. To ona jest
„Ĩródáem wszelkich áask BoĪych, przyozdobionym wszystkimi
darami Ducha ĝwiĊtego […], skarbcem niemal nieskoĔczonym,
niewyczerpaną otcháanią tych darów” [354]. Zdaniem KoĞcioáa:
Bóg powierzyá jej skarbnicĊ wszelkiego dobra,
aby kaĪdy mógá poznaü, Īe przez Nią otrzymuje siĊ wszelką nadziejĊ, wszelką áaskĊ i wszelkie
zbawienie. GdyĪ taka jest Jego wola, abyĞmy
wszystko otrzymywali za poĞrednictwem Maryi.
Ubi Primum [355]

KoĞcióá naucza, Īe jeĞli katolicy pragną otrzymaü cokolwiek
od Boga, to powinni najpierw zwróciü siĊ do Maryi. Ona „zasiada po prawicy swego Syna i we wszystkich niebezpieczeĔstwach
jest ucieczką najpewniejszą i pomocą najgodniejszą zaufania tak,
Īe znajdując siĊ pod jej przewodnictwem, pieczą i ochroną, nie
musimy siĊ niczego lĊkaü ani rozpaczaü” [356]. Peáni rolĊ „OrĊdowniczki u PoĞrednika” [357]. KaĪda proĞba docierająca do tronu
BoĪego musi byü najpierw przez nią rozpatrzona: „Jak bowiem
do najwyĪszego Ojca nikt nie moĪe siĊ zbliĪyü jak tylko przez
Syna, podobnie nikt nie moĪe przystąpiü do Chrystusa jak tylko
przez matkĊ” [358]. JeĞli ktoĞ próbowaáby dostaü siĊ do Boga bez
odwoáania siĊ do poĞrednictwa Maryi, to tak, jakby „próbowaá
lataü bez skrzydeá” [359].
Co wiĊcej, wszystkie báogosáawieĔstwa spáywające z nieba
muszą najpierw przejĞü przez MaryjĊ:
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Wszelka áaska, która bywa udzielona temu Ğwiatu, przechodzi przez trzy stopnie: od Boga do
Chrystusa, od Chrystusa do NajĞwiĊtszej Panny, od NajĞwiĊtszej Panny do nas kolejno bywa
udzielana.
Iucunda Semper Expectatione [360]

Chrystus jest Ĩródáem báogosáawieĔstwa, a Maryja jego kanaáem: „wiemy, Īe wszystkie rzeczy spáywające na nas od Boga
Wszechmocnego, spáywają na nas przez rĊce Naszej Pani” [361].
Dotyczy to takĪe zbawienia. Maryja jest „PoĞredniczką zbawienia naszego” [362] oraz „narzĊdziem i straĪniczką naszego zbawienia” [363]. PapieĪ Leon XIII modliá siĊ w nastĊpujący sposób:
Nikt, o PrzenajĞwiĊtsza nie bywa napeániony poznaniem Boga bez Twego udziaáu (nisi per Te);
nikt nie dostĊpuje zbawienia bez Twego udziaáu,
o Bogarodzico; nikt nie dostĊpuje Īadnego daru
miáosierdzia bez Twego udziaáu.
Adiutricem [364]

Modlitwa papieĪa Leona byáaby ze wszech miar wáaĞciwa,
gdyby mówiá o Panu Jezusie, a nie o Maryi. Tylko przez Chrystusa moĪemy poznaü Boga (J 1,18), otrzymaü zbawienie (J 14,6),
czy otrzymaü miáosierdzie przed tronem áaski (Hbr 4,14-16). To
wáaĞnie „przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy
przystĊp do Ojca” (Ef 2,18). Taka jest biblijna formuáa przystĊpowania do Boga: przez Syna, w Duchu, do Ojca. Chrystus nauczyá
swoich uczniów, aby modlili siĊ w imieniu Syna bezpoĞrednio
do Ojca (J 16,26-27). Wskutek tego, biblijni chrzeĞcijanie modlą
siĊ w imieniu Jezusa, a nie w imieniu Maryi (J 14,13-14).
ChrzeĞcijanin przystĊpujący do tronu BoĪego przez Jezusa
moĪe byü pewien, Īe zostanie przyjĊty: „Mamy wiĊc, bracia,
pewnoĞü, iĪ wejdziemy do Miejsca ĝwiĊtego przez krew Jezusa”
(Hbr 10,19). W Chrystusie Jezusie „mamy Ğmiaáy przystĊp do
Ojca z ufnoĞcią, przez wiarĊ w Niego” (Ef 3,12). Pismo ĝwiĊte napomina: „PrzybliĪmy siĊ wiĊc z ufnoĞcią do tronu áaski,
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abyĞmy doznali miáosierdzia i znaleĨli áaskĊ pomocy w stosownej chwili” (Hbr 4,16).
Nauczanie KoĞcioáa katolickiego, jakoby wierni musieli korzystaü z poĞrednictwa Maryi, stoi w sprzecznoĞci z tymi prawdami. Niszczy bliską i bezpoĞrednią relacjĊ miĊdzy Chrystusem
i odkupionymi ludĨmi, bĊdącą ich przywilejem.
Biblia opisuje tĊ wiĊĨ w kategoriach ciaáa. Chrystus jest „Gáową Ciaáa – KoĞcioáa” (Kol 1,18). Wszyscy wierzący są „czáonkami Jego Ciaáa” (Ef 5,30). Metafora ta mówi o bezpoĞredniej
i nieograniczonej áącznoĞci wierzących z Chrystusem. Nie pozostawia Īadnego miejsca na poĞrednictwo Maryi, o którym naucza KoĞcióá katolicki.
Choü KoĞcióá zgadza siĊ, Īe wierni są ciaáem Chrystusa
i Īe On jest ich gáową [787-796], niemniej jednak dodaje, Īe Maryja jest:
[…] zatem, jak trafnie zauwaĪa Bernard, akweduktem albo takĪe szyją, którą poáączone jest
ciaáo z gáową, przez którą gáowa wpáywa na ciaáo i przekazuje mu swoją wolĊ. Tak wiĊc, mówi
Bernard z Sienny, Ona jest szyją naszej Gáowy,
przez którą gáowa przekazuje swemu mistycznemu ciaáu wszystkie duchowe dary.
Ad Diem Illum Laetissimum [365]

Rola szyi w ciele Chrystusa peániona przez MaryjĊ równieĪ
nie posiada biblijnego uzasadnienia. Jest tylko jeden poĞrednik
miĊdzy Bogiem i ludĨmi, nie dwóch (1 Tm 2,5). Równie niebiblijna jest rola przekazicielki wszelkich duchowych darów. Pismo ĝwiĊte – nie wspominając w Īaden sposób o Maryi – naucza, Īe wszystkie báogosáawieĔstwa duchowe pochodzą od naszego Ojca w niebie:
KaĪde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar
doskonaáy zstĊpują z góry, od Ojca Ğwiateá, u którego nie ma przemiany ani cienia zmiennoĞci.
List Jakuba 1,17
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Biblijny werdykt
Jezus nigdy nie nauczaá, Īe Maryja powinna dostĊpowaü
szczególnej czci, choü miaá ku temu wiele okazji podczas swojej
ziemskiej posáugi. Pewnego razu, gdy mówiá do táumów, jakaĞ
kobieta zawoáaáa do Niego: „Báogosáawione áono, które CiĊ nosiáo, i piersi, które ssaáeĞ” (àk 11,27). Jezus deprecjonuje jednak
tego rodzaju czeĞü przypisywaną Maryi, odpowiadając: „Tak,
báogosáawieni są raczej ci, którzy sáuchają Sáowa BoĪego i go
przestrzegają” (àk 11,28). Innym razem powiedziano Jezusowi:
„Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówiü
z Tobą” (Mt 12,47). I znowu Jezus odmawia wywyĪszenia Maryi, odpowiadając:
KtóĪ jest moją matką i którzy są moimi braümi?
I wyciągnąwszy rĊkĊ ku swoim uczniom, rzeká:
Oto moja matka i moi bracia. Bo kto peáni wolĊ
Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką.
Ewangelia wedáug Mateusza 12,48-50

W tym miejscu Pan Jezus stwierdziá swoją niezaleĪnoĞü od
wiĊzi wyáącznie ludzkich. Nauczaá, Īe osobista wiĊĨ z Nim samym, oparta na podporządkowaniu siĊ Bogu, przedstawia duĪo
wiĊkszą wartoĞü niĪ związek fizyczny, oparty na wiĊzi krwi.
Paweá podejmuje ten wątek, stwierdzając o Panu Jezusie: „a jeĞli nawet wedáug ciaáa poznaliĞmy Chrystusa, to juĪ wiĊcej nie
znamy Go w ten sposób” (2 Kor 5,16).
W przeciwieĔstwie do przykáadu Chrystusa, KoĞcióá katolicki wykorzystuje kaĪdą nadarzającą siĊ okazjĊ, aby wywyĪszyü
MaryjĊ. IntencjĊ tĊ dobrze oddaje áaciĔska maksyma De Maria
Nunquam Satis (Na temat Maryi nigdy nie moĪna powiedzieü
wystarczająco duĪo).
Jednak jak widzieliĞmy, na jej temat juĪ powiedziano za
duĪo. Przecząc Pismu ĝwiĊtemu, KoĞcióá ogáosiá MaryjĊ: Niepokalanie PoczĊtą, Matką BoĪą, Wiecznie Dziewicą, Wspóáodkupicielką, WniebowziĊtą, Królową Nieba i Ziemi oraz PoĞredniczką Wszelkich àask.
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Te dogmaty umniejszyáy BoĪą chwaáĊ i przyczyniáy siĊ do
tego, Īe niezliczona rzesza katolików okazuje wiĊkszą czeĞü Maryi niĪ samemu Chrystusowi. NaleĪy zadaü pytanie: Czy KoĞcióá
katolicki prowadzi swoich wierzących do baáwochwalstwa?
Aby odpowiedzieü na to pytanie, trzeba najpierw zastanowiü
siĊ nad biblijnym znaczeniem sáowa baáwochwalstwo. W Dekalogu znajdujemy nastĊpujące sáowa Boga:
Ja jestem Pan, Bóg twój, który ciĊ wyprowadziá
z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie bĊdziesz
miaá cudzych bogów obok Mnie! Nie bĊdziesz
czyniá Īadnej rzeĨby ani Īadnego obrazu tego,
co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!
Nie bĊdziesz oddawaá im pokáonu i nie bĊdziesz
im sáuĪyá, bo Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem
zazdrosnym.
KsiĊga WyjĞcia 20,2-5

JeĞli powyĪsze przykazania odczytamy w taki sposób, Īe po
prostu zabraniają one oddawania innym bogom czci wiĊkszej niĪ
Panu, to nikt nie moĪe oskarĪyü KoĞcioáa katolickiego o propagowanie baáwochwalstwa wĞród swego ludu. KoĞcióá naucza,
Īe Maryja jest istotą stworzoną. Jej rola w dziele zbawienia jest
drugorzĊdna wzglĊdem roli Chrystusa. Zdaniem teologów KoĞcioáa, czeĞü, na jaką Maryja zasáuguje, jest niĪsza rangą niĪ
czeĞü naleĪna Bogu.
Jednak w Dekalogu Pan nie zabrania swemu ludowi czczenia innych bogów bardziej niĪ Jego, ale obok Niego. Nakazuje:
„Nie bĊdziesz miaá cudzych bogów obok Mnie!” (Wj 20,3) lub
dosáownie „przed moim obliczem”. W kolejnym wersecie Bóg
objawia siĊ jako „Bóg zazdrosny” (Wj 20,5). ĩąda niepodzielonego oddania i niepodzielonej lojalnoĞci. Jego lud nie ma mieü
innych bogów „obok” [366] Niego.
To wáaĞnie w tym miejscu czeĞü oddawana Maryi przez KoĞcióá przekracza granicĊ baáwochwalstwa. Gdy wprowadzeni
w báąd katolicy klĊkają przed figurkami Maryi, caáują jej stopy
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i ofiarowują z gáĊbi serca swoje proĞby i modlitwy, oddają stworzeniu czeĞü naleĪną tylko Bogu. Nie ma znaczenia, Īe KoĞcióá
definiuje tĊ czeĞü jako drugorzĊdną w stosunku do czci oddawanej Bogu. Bóg nie uznaje Īadnych bogów obok Niego, niezaleĪnie od tego, jak bardzo niĪszych rangą. I choü Maryja KoĞcioáa katolickiego nie jest bytem wiecznym i nieskoĔczonym jak
Bóg Biblii, nie róĪni siĊ w niczym od faászywych bogów i bogiĔ
Ğwiata staroĪytnego. Bóstwa pogaĔskie postrzegano zwykle jako
skoĔczone istoty z ludzkimi cechami i namiĊtnoĞciami. Propagowana przez KoĞcióá Maryja znacznie przewyĪsza wiĊkszoĞü
tych bóstw swoją doskonaáoĞcią, mocą i dokonaniami.
W istocie Maryja, tak jak przedstawia ją KoĞcióá katolicki,
jest prawie nie do odróĪnienia od samego Syna BoĪego pod
wzglĊdem doskonaáoĞci, mocy i dokonaĔ. RóĪnią siĊ one jedynie ich stopniem.
Zgodnie z Pismem ĝwiĊtym, Pan Jezus byá bez grzechu
(1 J 3,5). Zdaniem KoĞcioáa, Maryja byáa „pod kaĪdym wzglĊdem niepokalana” [367]. KoĞcióá naucza, Īe mówiąc o grzechu,
„Īadne bynajmniej nie powinno zachodziü pytanie wzglĊdem
ĝwiĊtej Panny Maryi” [368].
Jezus podobaá siĊ Ojcu we wszystkim, co robiá (àk 3,22). JeĞli
chodzi o MaryjĊ, zgodnie ze stanowiskiem KoĞcioáa, „Niewysáowiony Bóg […] w Niej jednej najbardziej sobie upodobaá” [369].
Tak jak Jezus cierpiaá i umará dla naszego odkupienia, tak
teĪ Maryja „w gorzkich trwogach i mĊkach Syna najbardziej
duchem wspóáczuáa […] wspóáumierając z Nim sercem, przebita mieczem boleĞci” [370]. Co wiĊcej, ze wzglĊdu na fizyczną
áącznoĞü miĊdzy nimi, KoĞcióá twierdzi, Īe „Krew Chrystusowa
przelana za nas i ciaáo, którego rany okazaá On Ojcu, przyjĊte
jako okup naszej wolnoĞci nie są czem innem, jak ciaáem i krwią
Dziewicy” [371]. Tak zatem ona „wraz z Chrystusem odkupiáa rodzaj ludzki” [372] i „staráa jadowitą […] wĊĪa gáowĊ” [373].
KoĞcióá naucza, Īe gdy ziemskie Īycie Maryi dobiegáo koĔca, umaráa tak jak Chrystus. Podobnie jak Chrystus, nie umaráa
w wyniku wáasnego grzechu. Poniosáa Ğmierü, aby „we wszystkim
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upodobniáa siĊ do Jezusa. Tak jak Syn umará, tak sáusznym byáo
równieĪ, Īeby umaráa i matka” [374].
NastĊpnie, tak jak Chrystus, Maryja zostaáa cieleĞnie wzbudzona z martwych [375]. Ona „podlegaáa czasowej Ğmierci, lecz
nie mogáa jednak pozostaü spĊtana wiĊzami Ğmierci” [376]. Zostaáa
zatem „wziĊta z ciaáem i duszą do chwaáy niebieskiej i upodobniona do swego zmartwychwstaáego Syna w oczekiwaniu przyszáego losu sprawiedliwych” [377].
KoĞcióá naucza, Īe gdy Maryja znalazáa siĊ w niebie, zostaáa
„wywyĪszona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej upodobniü siĊ do swego Syna, Pana panujących” [378] [966].
Obecnie, tak jak Chrystus zasiada po prawicy Boga (Hbr 1,13),
tak samo „Maryja zasiada po prawicy swego Syna” [379] [1053].
W ten sposób rozpoczĊáo siĊ „uwielbienie Jej w niebie – na wzór
Jednorodzonego Syna Jej – Jezusa Chrystusa” [380]. Jej panowanie jest takie samo, jak Jego. „Jej jest korona królestwa niebiaĔskiego i ziemskiego” [381]. Jej chwaáĊ moĪna porównaü jedynie
z chwaáą Chrystusa:
[…] przywilejów, którymi Bóg w Swej OpatrznoĞci obdarzyá tą báogosáawioną towarzyszkĊ naszego Odkupiciela, a które dosiĊgáy tak
wzniosáego punktu, jaki nie staá siĊ nigdy udziaáem Īadnego BoĪego stworzenia oprócz niej,
wyjąwszy ludzką naturĊ Jezusa Chrystusa.
Munificentissmus Deus [382]

KoĞcióá naucza, Īe z tego wywyĪszonego miejsca Maryja
sáuĪy jako „OrĊdowniczka, WspomoĪycielka, Pomocnica, PoĞredniczka” [383] [969]. W ten sposób wypeánia role, które Pismo
ĝwiĊte przypisuje Ojcu (Jk 1,17), Synowi (1 J 2,1; 1 Tm 2,5) oraz
Duchowi ĝwiĊtemu (J 14,16).
Na zasadzie paraleli do biblijnych opisów Pana Jezusa, KoĞcióá nazywa MaryjĊ „niewymownym Darem Wszechmogącego” [384], „Przyczyną naszej radoĞci” [385], „Gwiazdą zaranną” [386],
„Bramą niebieską”,[387] „Ucieczką grzesznych” [388] i „Matką
nieustającej pomocy” [389]. Wraz z Chrystusem uwaĪa siĊ ją za
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„narzĊdzie i straĪniczkĊ naszego zbawienia” [390]. KoĞcióá obiecuje, Īe „wszyscy, którzy uciekają siĊ pod obronĊ Maryi, zyskają
wieczne zbawienie” [391].
Podobnie zestawia siĊ MaryjĊ z Bogiem Ojcem. Tak jak Bóg
jest naszym Ojcem, tak „Maryja jest naszą Matką” [392]. Jezus jest
jednorodzonym Synem Ojca i dlatego Maryja pozostaáa dziewicą,
aby Jezus byá „Jednorodzonym Synem Matki” [393]. Pismo ĝwiĊte
okreĞla Boga mianem „Boga Wszechmogącego” (Rdz 17,1). KoĞcióá nazywa MaryjĊ „Panną moĪną” [394]. Ona jest „potĊĪną bowiem […] Rodzicielką Boga wszechmogącego” [395]. „Udzielono
[jej] prawie bezmiernej potĊgi” [396]. Pismo ĝwiĊte opisuje Boga
jako Ĩródáo wszelkiej mądroĞci (Jk 1,5). KoĞcióá okreĞla MaryjĊ
jako „StolicĊ mądroĞci” [397]. Biblia uczy, Īe Bóg jest Bogiem Īyjących (Mk 12,27). KoĞcióá twierdzi, Īe Maryja jest „matką Īyjących” [398]. Bóg jest „Ojcem miáosierdzia” (2 Kor 1,3). Maryja jest
„Matką miáosierdzia” (2677). Bóg przebywa w doskonaáej ĞwiĊtoĞci, siedząc na tronie w otoczeniu serafinów (Iz 6,1-3). Zdaniem
KoĞcioáa Maryja jest „Caáa ĝwiĊta (Panaghia)” (493):
[…], i która, wyjąwszy tylko Boga, byáa nad
wszystko wyĪsza, i nad samych cherubinów,
i serafinów, i wszystkiego wojska anioáów
z natury piĊkniejsza, najdobniejsza, ĞwiĊtsza; na
wychwalenie której niebieskie i ziemskie jĊzyki
bynajmniej nie wystarczają.
Ineffabilis Deus [399]

Taka wáaĞnie jest Maryja w ujĊciu katolickim – kobieta, którą
KoĞcióá wywyĪszyá nad wszystkie inne istoty i przypisaá jej atrybuty, tytuáy, wáadze i prerogatywy, które wedáug Pisma ĝwiĊtego naleĪą wyáącznie do Boga. Ku jej czci KoĞcióá buduje posągi,
sanktuaria, koĞcioáy, katedry i bazyliki. Do niej mają zanosiü
swe modlitwy, báagania i pieĞni pochwalne wszyscy wierni.
To nic innego jak kult pogaĔskiej bogini ubrany w szaty katolicyzmu. Kult ten jest równie baáwochwalczy, co staroĪytny
kult semickiej bogini Asztarte, w Babilonie znanej równieĪ jako
Isztar. Bóg potĊpiá odstĊpcze pokolenie Judy za oddawanie jej
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czci i tytuáowanie mianem „królowej nieba” (Jr 7,18; Jr 44,17-19;
Jr 44,25), co stanowi uderzające podobieĔstwo do praktyki KoĞcioáa katolickiego. Kult Maryi jest nie mniej obraĨliwy w oczach
Boga niĪ kult bogini Tyru, Aszery, uprawiany przez záego króla
Manassesa (2 Krl 21,7). W Ğwiątyni PaĔskiej kazaá on umieĞciü
rzeĨbioną podobiznĊ Aszery. Za ten wystĊpek Bóg sprowadziá
„zagáadĊ na Jeruzalem i na JudĊ” (2 Krl 21,12). Podobnie KoĞcióá katolicki wáasnymi rĊkami uczyniá sobie boĪka i nazwaá go
Maryją. MoĪna go znaleĨü niemal w kaĪdej Ğwiątyni katolickiej.
W swoim nauczaniu KoĞcióá intronizowaá MaryjĊ w niebie po
prawicy Chrystusa. Czy moĪe mieü nadziejĊ, Īe uniknie sądu
BoĪego?
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Maryja: B³¹d kontra prawda
KoĞcióá katolicki naucza

Pismo ĝwiĊte naucza

1. Maryja zostaáa od samego
poczĊcia zachowana od
wszelkiej zmazy grzechu
pierworodnego (dogmat
Niepokalanego PoczĊcia)
[490-492].

Maryja, potomkini Adama,
urodziáa siĊ w grzechu
(Ps 51,5; Rz 5,12).

2. Maryja, „Caáa ĝwiĊta”,
Īyáa w peáni bezgrzesznym
Īyciem [411, 493].

Maryja byáa grzesznikiem.
Jedynie Bóg jest ĞwiĊty
(àk 18,19; Rz 3,23; Ap 15,4).

3. Maryja byáa dziewicą przed,
w trakcie i po narodzeniu
Chrystusa [496-511].

Maryja byáa dziewicą
do momentu narodzenia
Chrystusa (Mt 1,25).
PóĨniej miaáa inne dzieci
(Mt 13,55-56; Ps 69,8).

4. Maryja jest Matką Boga
[963, 971, 2677].

Maryja byáa ziemską matką
Jezusa (J 2,1).

5. Maryja jest Matką KoĞcioáa
[963, 975].

Maryja jest czáonkiem
KoĞcioáa (Dz 1,14;
1 Kor 12,13; 1 Kor 12,27).

6. Maryja jest
wspóáodkupicielką,
poniewaĪ uczestniczyáa
z Chrystusem w bolesnym
dziele odkupienia
[618, 964, 968, 970].

Tylko Chrystus jest
Odkupicielem, poniewaĪ
On sam cierpiaá i zmará za
grzechy (1 P 1,18-19).

7. Pod koniec Īycia Maryja
zostaáa z ciaáem i duszą
wziĊta do nieba (dogmat
WniebowziĊcia) [966, 974].

Po Ğmierci Maryi jej ciaáo
obróciáo siĊ w proch
(Rd z 3,19).
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KoĞcióá katolicki naucza

Pismo ĝwiĊte naucza

8. Maryja jest
wspóápoĞredniczką,
której moĪemy powierzyü
wszystkie nasze troski
i báagania [968-970, 2677].

Chrystus Jezus jest jedynym
poĞrednikiem, któremu
moĪemy powierzyü nasze
troski i báagania (1 Tm 2,5;
J 14,13-14; 1 P 5,7).

9. PowinniĞmy powierzyü
samych siebie Maryi,
oddając caákowicie
w jej rĊce „godzinĊ Ğmierci
naszej” (2677).

PowinniĞmy powierzyü
samych siebie Panu
Jezusowi, oddając godzinĊ
naszej Ğmierci tylko w Jego
rĊce (Rz 10,13; Dz 4,12).

10. Bóg wywyĪszyá MaryjĊ
w niebieskiej chwale jako
Królową Nieba i Ziemi [966].
NaleĪy siĊ jej szczególna
czeĞü [971, 2675].
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„Niech imiĊ Pana
wychwalają, bo tylko Jego
imiĊ jest wzniosáe, majestat
Jego góruje nad ziemią
i niebem” (Ps 148,13). Bóg
nakazuje: „Nie bĊdziesz miaá
cudzych bogów obok Mnie!”
(Wj 20,3).

CZÊŌÆ CZWARTA

W£ADZA

Władza
W jaki sposób papieĪ staá siĊ przywódcą KoĞcioáa katolickiego? Kto okreĞla to, w co wierzą katolicy? Dlaczego ewangelia
wedáug Rzymu jest tak odmienna od ewangelii chrzeĞcijaĔstwa,
która opiera siĊ wyáącznie na Biblii?
CzĊĞü czwarta ksiąĪki odpowie na te pytania przez zbadanie
struktury wáadzy KoĞcioáa katolickiego. System ten oparty jest
na trzech przekonaniach:
Ƈ Biskupi katoliccy, z papieĪem jako ich gáową, są nastĊpcami apostoáów (Rozdziaá 10, PapieĪ i biskupi).
Ƈ Biskupi katoliccy są autorytatywnymi nauczycielami i straĪnikami wiary katolickiej (Rozdziaá 11,
Magisterium).
Ƈ Wiara katolicka jest zawarta zarówno w spisanym PiĞmie
ĝwiĊtym, jak i w niespisanej Tradycji (Rozdziaá 12, Pismo
ĝwiĊte i Tradycja).
W czwartej czĊĞci ksiąĪki Czytelnik zobaczy równieĪ, jak
funkcjonuje wáadza katolicka. W rozdziale 10 Czytelnik powróci wyobraĨnią do dawnego Imperium Rzymskiego i powstania
wáadzy papieskiej. Spotka Sylwestra, Biskupa Rzymu i pozna
jego nowego wielkiego sprzymierzeĔca, Cesarza Konstantyna.
W rozdziale 11 Czytelnik bĊdzie uczestniczyá w Soborze WatykaĔskim I. W czasie tego historycznego zgromadzenia bĊdzie
przysáuchiwaá siĊ, jak biskupi KoĞcioáa katolickiego debatują
nad doktryną nieomylnoĞci papieĪa. W koĔcu, w rozdziale 12
Czytelnik zobaczy, jak rozwija siĊ wiara katolicka. Tam bĊdzie
patrzyá przez ramiĊ papieĪa Piusa XII podczas podpisywania dokumentu, na podstawie którego WniebowziĊcie Maryi staáo siĊ
dogmatem KoĞcioáa.
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Rozdziaá 10

Papie¿ i biskupi
Rzym, 25 maja 325
Sylwester, Biskup Rzymu, z zafascynowaniem obserwowaá
z balkonu swego paáacu, jak poniĪej dziesiątki robotników wnosi kamienie do przylegáego budynku. Bogu niech bĊdą dziĊki
za cesarza! – pomyĞlaá Sylwester. Byá caákowicie Ğwiadomy, Īe
gdyby cesarz nie wstrzymaá przeĞladowania chrzeĞcijan, to on
sam mógáby byü teraz wĞród robotników wnoszących kamienie.
Caákiem prawdopodobne, Īe znalazáby siĊ w karnych kopalniach
oáowiu na Sardynii. A najprawdopodobniej byáby juĪ martwy!
ħródáa swego szczĊĞcia Sylwester mógá upatrywaü w wydarzeniu, które zdarzyáo siĊ 13 lat wczeĞniej [400]. W roku 312
Cesarz Konstantyn, przygotowując siĊ do bitwy ze swym odwiecznym wrogiem, Maksencjuszem, w Ğwietle poáudniowego
sáoĔca zobaczyá krzyĪ, na którym byáy wypisane sáowa W tym
znaku zwyciĊĪaj. Konstantyn natychmiast poleciá swoim Īoánierzom opatrzyü swoje tarcze znakiem Chrystusa i rozpocząü
walkĊ przeciwko wrogowi. Wynikiem tego byáo odniesione
w zadziwiający sposób zwyciĊstwo, które wszyscy przypisali
rĊce chrzeĞcijaĔskiego Boga. Wkrótce potem Konstantyn poleciá zakoĔczyü przeĞladowanie chrzeĞcijan na obszarze caáego
Imperium i zacząá okazywaü chrzeĞcijaĔstwu wiĊkszy szacunek
niĪ jakimkolwiek innym religiom.
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Bogu niech bĊdą dziĊki za cesarza! – powtórzyá biskup Sylwester, gdy odpoczywaá w cháodzie swego paáacu. Paáac, bĊdący
rezydencją Fausty – drugiej Īony cesarza – Konstantyn podarowaá Biskupowi Rzymu. Tam wáaĞnie Sylwester rozáoĪyá siĊ na
wielkiej sofie, która równieĪ byáa darem od cesarza, podobnie
jak reszta mebli, dzieáa sztuki i sáuĪba. Faktycznie, wszystko
w zasiĊgu wzroku Sylwestra pochodziáo od cesarza – nawet jedwabne, brokatowe szaty, które nosiá. Wszystko! A miaá otrzymaü jeszcze wiĊcej.
Konstantyn, bĊdąc czáowiekiem energicznym, miaá wielkie
plany w stosunku do KoĞcioáa. Zarządziá juĪ, aby staáa czĊĞü dochodów z prowincji byáa skáadana bezpoĞrednio w koĞcielnych
szkatuáach. KoĞcielny kler obdarzyá szczególną ulgą podatkową. NiedzielĊ uczyniá ĞwiĊtem publicznym. Zatwierdziá plany
budowy wspaniaáych ĞwiątyĔ w Betlejem – miejscu narodzenia
Chrystusa – i w Jerozolimie, na miejscu ĞwiĊtego Grobu. Rzym
miaá zostaü przyozdobiony trzema bazylikami: jedną dla Piotra,
jedną dla Pawáa i jedną dla Biskupa Rzymu.
Ta ostatnia byáa juĪ w budowie na miejscu, które znajdowaáo
siĊ w pobliĪu paáacu Sylwestra. Miaáa ona sáuĪyü jako katedra
biskupa. Projekt przewidywaá umieszczenie w niej siedmiu záotych oátarzy. Robotnicy pracowali nad osáoną gáównego oátarza,
wykonaną ze szczerego srebra. Samą bazylikĊ miaáo ozdobiü
piĊüdziesiąt Īyrandoli.
Cesarz oddaá do dyspozycji Sylwestra równieĪ cesarską
pocztĊ i cesarski transport. Staáo siĊ teraz moĪliwe zwoáywanie
ogólnoĞwiatowych soborów. Faktycznie, nawet teraz, gdy Sylwester odpoczywaá, byá wáaĞnie otwierany pierwszy z soborów
powszechnych [401]. Jego miejscem byáa Nicea, oddalona o 2000
kilometrów od jego paáacu. Do uczestnictwa w tym soborze
Konstantyn zaprosiá 300 biskupów – wszystkie koszty zostaáy
opáacone. Faktycznie, w tym momencie cesarz wydawaá biskupom pierwsze instrukcje dotyczące otwarcia soboru.
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Miasto Watykan
Cesarska przychylnoĞü uksztaátowaáa posáannictwo Biskupa
Rzymu i KoĞcioáa katolickiego w wiĊkszym stopniu niĪ jakiekolwiek inne doczesne czynniki. Jej efekty mogą byü widziane
w KoĞciele do dnia dzisiejszego.
Najbardziej oczywiste są materialne zabytki. BazylikĊ
Ğw. Jana na Lateranie, zbudowaną obok paáacu Sylwestra, ciągle uwaĪa siĊ za najwaĪniejszy rangą koĞcióá katolicki. Jednak
to Bazylika Ğw. Piotra staáa siĊ centrum ceremonii papieskich.
Pierwotnie Bazylika Ğw. Piotra zostaáa zbudowana przez Konstantyna w IV wieku. NastĊpnie zostaáa przebudowana wedáug
projektu Michaáa Anioáa w XVI wieku. Jej wspóáczesna struktura wznosi siĊ na czterdzieĞci piĊter i moĪe pomieĞciü 50 tysiĊcy
osób – czyli tyle, ile nowoczesny stadion sportowy.
Bazylika Ğw. Piotra mieĞci siĊ w mieĞcie Watykan, które
jest równoczeĞnie niezawisáym paĔstwem poáoĪonym w Ğrodku
Rzymu. Miasto Watykan, które wielkoĞcią porównywalne jest
do kampusu uniwersyteckiego, to najmniejsze suwerenne paĔstwo na Ğwiecie. Miasto Watykan ma swój rząd, flagĊ, system
pocztowy, walutĊ, stacjĊ radiową i korpus dyplomatyczny. Jest
ono równieĪ rezydencją papieĪa i siedzibą urzĊdów Kurii Rzymskiej – administracyjnego i sądowego ramienia KoĞcioáa.
Imperialne wpáywy na dzisiejszy ksztaát KoĞcioáa katolickiego moĪna takĪe dostrzec w podziaáach geograficznych administracji, które KoĞcióá zapoĪyczyá od politycznej struktury
Cesarstwa Rzymskiego. Na caáym Ğwiecie koĞcioáy katolickie
wraz z sąsiedztwem tworzą parafie [2179]. Grupa okoáo 2000 parafii tworzy diecezjĊ lub biskupstwo – kaĪdą z nich zarządza biskup [833, 1560]. NastĊpnie KoĞcióá pogrupowaá diecezje w okoáo
500 obszarów jurysdykcyjnych, zwanych prowincjami. Gáówna
diecezja prowincji jest nazywana archidiecezją i jest zarządzana
przez arcybiskupa [887]. Rzym jest uwaĪany za gáówną archidiecezjĊ caáego KoĞcioáa [834]. Jest on wiĊc Stolicą Apostolską, gdyĪ
wedáug KoĞcioáa, Piotr byá pierwszym Biskupem Rzymu.
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Lud katolicki
Na Ğwiecie Īyje dzisiaj okoáo 945 milionów katolików [402].
Reprezentują oni 18% Ğwiatowej populacji. Katolicy są najwaĪniejszą grupą religijną w Ameryce Poáudniowej (89%) i Ameryce Centralnej (87%). Spora czĊĞü Europejczyków (40%), mieszkaĔców Oceanii (27%) i Ameryki Póánocnej (24%) jest takĪe
katolikami. Katolików moĪna spotkaü równieĪ w Afryce (14%)
i w Azji (3%).
Narody z najwiĊkszą populacją katolicką to: Brazylia (135,2
miliona), Meksyk (83,8 miliona), Stany Zjednoczone (56,4 miliona), Wáochy (55,7 miliona), Filipiny (52,3 miliona), Francja (47,6
miliona), Hiszpania (37,0 milionów), Polska (36,6 miliona), Kolumbia (31,3 miliona) i Niemcy (26,8 miliona). Katolicy w tych
dziesiĊciu krajach reprezentują blisko 60% Ğwiatowej spoáecznoĞci katolickiej.

Papie¿ i biskupi
[551-553, 857-896, 1555-1561]

KoĞcióá katolicki jest hierarchiczną organizacją, podzieloną
na jednostki organizacyjne, na podobieĔstwo armii [771, 779]. Na
czele organizacji stoją biskupi KoĞcioáa. UwaĪa siĊ ich za „nastĊpców apostoáów” [403] [77, 861-862, 869, 880, 938, 1087, 1562, 1594]:
[…] biskupi z ustanowienia BoĪego stali siĊ
nastĊpcami apostoáów, jako pasterze KoĞcioáa.
Kto ich sáucha, sáucha Chrystusa, kto zaĞ nimi
gardzi, gardzi Chrystusem i Tym, który posáaá
Chrystusa (por. àk 10,16).
Sobór WatykaĔski II [404]

Katolicyzm naucza, Īe biskupi KoĞcioáa odziedziczyli od
apostoáów potrójną wáadzĊ [873, 939, 1536, 1558]:
Ƈ WáadzĊ nauczania [77, 888-892].
Biskupi posiadają wáadzĊ, „by nauczali wszystkie narody” [405]. Oni jedynie posiadają prawo interpretowania i nauczania objawienia w sposób autorytatywny [85, 100].
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Ƈ WáadzĊ uĞwiĊcania [893].
KoĞcióá naucza, Īe biskupi mają wáadzĊ, by „uĞwiĊcali ludzi w prawdzie oraz obejmowali ich troską pasterską” [406].
Tylko biskupi posiadają wáadzĊ konsekracji ksiĊĪy lub innych biskupów [1559, 1575-1576]. Nadzorują oni równieĪ administracjĊ sakramentów [1369].
Ƈ WáadzĊ rządzenia [883, 894-896].
Biskupi są pasterzami wiernych i rządzą KoĞcioáem. Mają
oni „najwyĪszą i peáną wáadzĊ nad caáym KoĞcioáem” [407].
Katolicyzm uznaje Biskupa Rzymu za gáowĊ biskupów KoĞcioáa [880-883]. Jest on papieĪem, to znaczy ojcem, gdyĪ jest najwyĪszym nauczycielem i pasterzem KoĞcioáa [882, 937].
Wáadza papieska ma swe korzenie w doktrynie, którą nazywa siĊ prymatem, od áaciĔskiego sáowa oznaczającego pierwszy
[881]. Piotr, jak mówi KoĞcióá, byá pierwszym wĞród apostoáów
i pierwszym wáadcą KoĞcioáa [552, 765, 862]:
Nauczamy zatem i wyjaĞniamy, Īe wedáug Ğwiadectw Ewangelii Chrystus Pan bezpoĞrednio
i wprost przyrzeká i udzieliá ĞwiĊtemu Piotrowi
Apostoáowi prymatu jurysdykcji nad caáym KoĞcioáem BoĪym.
Sobór WatykaĔski I [408]

Wedáug KoĞcioáa, jakiĞ czas po PiĊüdziesiątnicy Piotr przeprowadziá siĊ do Rzymu i staá siĊ jego pierwszym biskupem.
Stamtąd rządziá KoĞcioáem powszechnym jako gáowa biskupów
caáego Ğwiata. Dlatego ktokolwiek jest nastĊpcą Piotra, jako Biskupa Rzymu, jest równieĪ jego nastĊpcą jako papieĪa [834, 862,
880, 882, 936].
Katolicyzm naucza, Īe papieĪ jest zastĊpcą lub reprezentantem Chrystusa na ziemi [869, 936]. Inne jego oficjalne tytuáy to: NastĊpca ĞwiĊtego Piotra, KsiąĪĊ Apostoáów, NajwyĪszy Biskup
KoĞcioáa Powszechnego, Patriarcha Zachodu, Prymas Wáoch,
Arcybiskup Metropolita Prowincji Rzymskiej i Suweren PaĔstwa WatykaĔskiego.
281

Władza
Istnieje wyselekcjonowana grupa biskupów, zwanych kardynaáami, którzy sáuĪą papieĪowi jako jego doradcy i administratorzy. Gdyby papieĪ zmará lub zrezygnowaá z urzĊdu, powinnoĞcią kardynaáów jest wybraü nastĊpnego papieĪa.
W porządku hierarchicznym KoĞcioáa poniĪej papieĪa i biskupów znajdują siĊ prezbiterzy 36 [1562-1568]. WiĊkszoĞü ksiĊĪy
sáuĪy w koĞcioáach parafialnych, w których są odpowiedzialni za
posáugĊ pasterską i administracjĊ sakramentów [1595]. Ich gáówne
obowiązki obejmują ofiarowanie ofiary Mszy ĞwiĊtej i przebaczanie grzechów w ramach sakramentu pokuty [1566, 1411, 1461].
Asystentami ksiĊĪy w udzielaniu sakramentów, zwiastowaniu Sáowa i parafialnej administracji są diakoni [1569-1571]. Ordynowani przez biskupa diakoni mogą udzielaü sakramentu chrztu
i sakramentu maáĪeĔstwa, lecz nie mają prawa ofiarowania Mszy
ĞwiĊtej lub sáuchania spowiedzi [1256, 1411, 1495, 1570, 1596, 1630].
MĊĪczyĨni i kobiety sáuĪą równieĪ KoĞcioáowi w setkach
instytucji religijnych [914-945]. W tych organizacjach mĊĪczyĨni
nazywani są braümi lub zakonnikami, a kobiety siostrami lub
zakonnicami. SáuĪą oni w wielu dziedzinach, które obejmują:
edukacjĊ, opiekĊ zdrowotną, opiekĊ socjalną, administracjĊ
oraz misje.
W áonie KoĞcioáa katolickiego istnieją dwa dominujące obrządki lub formy liturgii [1200-1209]. Pierwszy z nich rozwinąá siĊ
w Zachodnim Cesarstwie Rzymskim i jest nazywany obrządkiem
zachodnim, rzymskim lub áaciĔskim. Rozpowszechniá siĊ w Europie Zachodniej, a nastĊpnie zostaá przyniesiony przez katolickich
misjonarzy do obu Ameryk. Obrządek zachodni jest praktykowany dzisiaj przez ogromną wiĊkszoĞü katolików. KoĞcioáy katolickie obrządku zachodniego moĪna spotkaü na caáym Ğwiecie.
Okoáo 14 milionów katolików stosuje obrządek wschodni [409].
KoĞcioáy tego obrządku obejmują KoĞcióá maronicki, KoĞcióá
grecko-melkijski, KoĞcióá rumuĔski, KoĞcióá ukraiĔski i KoĞcióá
syro-malabarski (indyjski). KoĞcioáy te tworzą to, co zwane jest
36. Powszechnie zwani kapáanami lub ksiĊĪmi (przyp. red.).
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Wschodnim koĞcioáem katolickim lub KoĞcioáem katolickim obrządku wschodniego. Gáówni biskupi tego obrządku nazywani
są patriarchami. ChociaĪ liturgia Wschodniego koĞcioáa katolickiego jest odmienna od Zachodniego, to doktryna jest ta sama.
Obejmuje to oczywiĞcie podporządkowanie siĊ Biskupowi Rzymu, czyli papieĪowi.

Koōció³ katolicki w liczbach [410]
PapieĪ
Kardynaáowie
Patriarchowie
Arcybiskupi
Biskupi
Prezbiterzy (ksiĊĪa)
Diakoni
Bracia zakonni
Siostry zakonne
Laikat
Razem

1
148
10
777
3 250
404 031
18 408
62 184
875 332
943 213 859
944 578 000

Biblijna odpowiedū
Autorytet katolickiej hierarchii opiera siĊ na trzech twierdzeniach: Chrystus uczyniá Piotra gáową apostoáów i KoĞcioáa
powszechnego; apostoáowie wyznaczyli biskupów jako swoich
nastĊpców; papieĪ jako Biskup Rzymu jest nastĊpcą Piotra.
Jednak Īadne z powyĪszych twierdzeĔ nie moĪe byü dowiedzione na podstawie Pisma ĝwiĊtego. PokaĪemy, Īe:
Ƈ Piotr nie byá gáową apostoáów i KoĞcioáa.
Ƈ Biskupi nie są nastĊpcami apostoáów.
Ƈ PapieĪ nie jest nastĊpcą Piotra.
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Piotr nie by³ g³ow¹ aposto³ów i Koōcio³a
ChociaĪ KoĞcióá katolicki zgadza siĊ z tym, Īe Pismo ĝwiĊte
naucza, iĪ Chrystus jest gáową KoĞcioáa (Kol 1,17-18), to dodaje,
Īe papieĪ jest „widzialną gáową caáego KoĞcioáa” [411] [669, 882, 936]:
Biskup Rzymski jest nastĊpcą ĞwiĊtego Piotra,
KsiĊcia Apostoáów, prawdziwym zastĊpcą Chrystusa, gáową caáego KoĞcioáa oraz ojcem i nauczycielem wszystkich chrzeĞcijan. Jemu to w osobie
ĞwiĊtego Piotra przekazana zostaáa przez Pana
Jezusa Chrystusa peána wáadza pasterzowania,
rządzenia i kierowania caáym KoĞcioáem.
Sobór WatykaĔski I [412]

Na podstawie Pisma ĝwiĊtego zbadamy cztery podstawowe
argumenty, które KoĞcióá przedstawia na poparcie powyĪszych
twierdzeĔ:
Ƈ Na tej skale
Jezus powiedziaá, Īe Piotr jest skaáą, na której zbuduje On
swój KoĞcióá (Mt 16,18).
Ƈ Klucze Królestwa
Jezus daá Piotrowi klucze do Królestwa Niebios (Mt 16,19).
Ƈ PaĞ owce moje
Jezus uczyniá Piotra pasterzem KoĞcioáa powszechnego
(J 21,16).
Ƈ Piotr przewodziá apostoáom
Nowy Testament przedstawia wiele przykáadów przywództwa Piotra wĞród apostoáów i nad KoĞcioáem.

Na tej skale
W Ewangelii wedáug Mateusza czytamy:
Gdy Jezus przyszedá w okolice Cezarei Filipowej, pytaá swych uczniów: Za kogo ludzie uwaĪają Syna Czáowieczego? A oni odpowiedzieli:
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Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze
inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków.
Jezus zapytaá ich: A wy za kogo Mnie uwaĪacie? Odpowiedziaá Szymon Piotr: Ty jesteĞ Mesjasz, Syn Boga Īywego. Na to Jezus mu rzeká:
Báogosáawiony jesteĞ, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiáy ci tego ciaáo i krew, lecz
Ojciec mój, który jest w niebie. OtóĪ i Ja tobie
powiadam: Ty jesteĞ Piotr czyli Opoka, i na tej
opoce zbudujĊ KoĞcióá mój, a bramy piekielne
go nie przemogą.
Ewangelia wedáug Mateusza 16,13-18

KoĞcióá katolicki twierdzi, Īe Jezus powiedziaá tutaj: „Ty jesteĞ Piotr, i na Tobie Ja zbudujĊ Mój KoĞcióá”. Piotr miaá staü siĊ
skaáą, na której KoĞcióá miaá zostaü zbudowany [552, 586, 881]. Miaá
on zostaü „ksiĊciem wszystkich Apostoáów i widzialną gáową
caáego KoĞcioáa” [413].
Istnieje kilka problemów związanych z taką interpretacją.
Pierwszym z nich jest to, Īe ktoĞ czytając EwangeliĊ wedáug
Mateusza w jĊzyku oryginalnym (greckim) Nowego Testamentu, nie stwierdziáby od razu, Īe Piotr jest opoką 37. W Ewangelii
wedáug Mateusza, gdy Jezus powiedziaá do Szymona: „Ty jesteĞ Piotr, i na tej opoce zbudujĊ KoĞcióá mój” (Mt 16,18), wybór
uĪytych przez Niego sáów jest znaczący. ChociaĪ imiĊ Piotra
oznacza skaákĊ (petros), Jezus nie powiedziaá: „Ty jesteĞ Piotr
(Petros), i na tej skaáce (petros) zbudujĊ KoĞcióá mój”. To, co Jezus powiedziaá, brzmiaáo nastĊpująco: „Ty jesteĞ Piotr (Petros),
i na tej skale (petra) zbudujĊ KoĞcióá mój”.
Sáowo, którego Jezus uĪyá na okreĞlenie skaáy (petra), jest
rodzajem ĪeĔskim rzeczownika, który okreĞla litą skaáĊ. Sáowo
to jest uĪyte w Nowym Testamencie w Ewangelii wedáug Mateusza 7,24-25 w odniesieniu do fundamentu, na którym mądry
czáowiek buduje swój dom. Sáowo petra jest równieĪ uĪywane
37. Czyli skaáą (przyp. red.).
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w dalszej czĊĞci Ewangelii wedáug Mateusza w odniesieniu do
grobu Jezusa, który robotnicy wykuli w litej skale (Mt 27,60).
Z drugiej strony, imiĊ Piotra (Petros) jest rodzaju mĊskiego
i odnosi siĊ do gáazu lub osobnego kamienia. Literatura grecka
uĪywa tego sáowa równieĪ na okreĞlenie maáego kamyczka, który moĪna podnieĞü i rzuciü.
To, co Jezus powiedziaá do Piotra, moĪna by przetáumaczyü
w nastĊpujący sposób: „Ty jesteĞ Kamyk, a na tej litej skale zbudujĊ Mój KoĞcióá”. Dobór sáów, jakich uĪyá Jezus, wskazywaáby,
Īe skaáa, na której bĊdzie zbudowany KoĞcióá, jest czymĞ innym
niĪ Piotr.
KaĪdy czytający EwangeliĊ wedáug Mateusza w oryginalnej
grece, zauwaĪyáby tĊ róĪnicĊ. Czytelnik musiaáby siĊ zatrzymaü
i zdecydowaü, co oznacza okreĞlenie „na tej opoce” (Mt 16,18).
Czytelnik nie utoĪsamiáby natychmiast skaáy (petra) z Piotrem
(Petros), poniewaĪ uĪyte tu sáowa są caákowicie odmienne.
By znaleĨü najlepszą interpretacjĊ tego fragmentu, czytelnik
musiaáby uwaĪniej przyjrzeü siĊ kontekstowi. To jest druga i najwiĊksza sáaboĞü katolickiej interpretacji: Zawodzi ona, gdyĪ nie
daje wáaĞciwego miejsca kontekstowi.
Kontekst Ewangelii wedáug Mateusza 16,13-20 nie dotyczy
Piotra; dotyczy Jezusa. Zaczyna siĊ od pytania Jezusa, dotyczącego Jego toĪsamoĞci: „Za kogo ludzie uwaĪają Syna Czáowieczego?” (Mt 16,13). Punktem kulminacyjnym tego fragmentu
jest deklaracja Piotra: „Ty jesteĞ Mesjasz, Syn Boga Īywego”
(Mt 16,16). Fragment ten koĔczy siĊ ostrzeĪeniem Pana, „aby nikomu nie mówili, Īe On jest Mesjaszem” (Mt 16,20).
Gdy Piotr prawidáowo odpowiedziaá na pytanie Jezusa
dotyczące Jego toĪsamoĞci, Pan powiedziaá: „Báogosáawiony
jesteĞ, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiáy ci tego
ciaáo i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mt 16,17).
Wgląd Piotra w prawdziwą toĪsamoĞü Jezusa byá objawieniem
pochodzącym od Boga. W tym kontekĞcie Jezus, stosując grĊ
sáów, mówi: „Ty jesteĞ Piotr, i na tej opoce zbudujĊ KoĞcióá
mój” (Mt 16,18).
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Kontekst dowodzi, Īe interpretacja okreĞlenia „na tej opoce”
odnosi siĊ do objawienia i kontekstu tego objawienia. Innymi
sáowy, Pan Jezus jako „Mesjasz, Syn Boga Īywego” (Mt 16,16)
bĊdzie tą litą skaáą, na której spocznie chrzeĞcijaĔska wiara.
KaĪda doktryna i praktyka bĊdzie oparta na Nim. Wszyscy
prawdziwie wierzący bĊdą mieli wspólne przekonanie o tym, Īe
Jezus jest „Mesjaszem, Synem Boga Īywego” (Mt 16,16) [414].
Kontekst kulturowy tego fragmentu równieĪ wspiera interpretacjĊ okreĞlenia „na tej opoce”, odnoszącego siĊ do Jezusa
jako Syna BoĪego. Mateusz napisaá swoją EwangeliĊ dla ĩydów.
Oczekiwaá, Īe jego czytelnicy bĊdą zaznajomieni z wyobraĪeniami pochodzącymi ze Starego Testamentu.
W jaki sposób Īydowski czytelnik zinterpretowaáby okreĞlenie „na tej opoce”? G. Cambell Morgan odpowiada: „JeĞli
przeĞledzimy przenoĞne uĪycie sáowa ‘skaáa’ w hebrajskich pismach Starego Testamentu, to odkryjemy, Īe nigdzie nie jest ono
uĪywane w przenoĞni w odniesieniu do czáowieka, lecz zawsze
w odniesieniu do Boga” [415]. Na przykáad:
Nikt tak ĞwiĊty jak Pan, prócz Ciebie nie ma
nikogo, nikt poza Tobą, nikt taką Opoką, jak
Bóg nasz.
1 KsiĊga Samuela 2,2

Bo któĪ jest Bogiem prócz Pana? Lub któĪ jest
opoką prócz Boga naszego?
KsiĊga Psalmów 18,32

Czy jest jakiĞ bóg oprócz Mnie? Albo inna skaáa? – Ja nie znam takiego!
KsiĊga Izajasza 44,8

Szerszy kontekst Nowego Testamentu równieĪ potwierdza,
Īe to Jezus, a nie Piotr, jest skaáą. Na przykáad, sam Piotr pisaá
o Chrystusie jako o skale (petra):
To bowiem zawiera siĊ w PiĞmie: Oto káadĊ na
Syjonie kamieĔ wĊgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie
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zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie,
czeĞü! Dla tych zaĞ, co nie wierzą, wáaĞnie ten
kamieĔ, który odrzucili budowniczowie, staá
siĊ gáowicą wĊgáa – i kamieniem obrazy, i skaáą
(petra) potkniĊcia siĊ. Ci, nieposáuszni sáowu,
upadają, do czego zresztą są przeznaczeni.
1 List Piotra 2,6-8

Paweá takĪe mówi o Chrystusie, uĪywając greckiego sáowa
petra. W LiĞcie do Rzymian pisze o Chrystusie jako o „skale (petra) potkniĊcia siĊ” (Rz 9,33), o którą ĩydzi siĊ potknĊli. W 1 LiĞcie do Koryntian Paweá pisze o duchowej skale, która towarzyszyáa ĩydom na pustyni. Identyfikuje tĊ skaáĊ, mówiąc: „a skaáą
(petra) byá Chrystus” (1 Kor 10,4).
Interpretacja Chrystusa jako skaáy, na której bĊdzie zbudowany KoĞcióá, zgadza siĊ takĪe z innymi stwierdzeniami Pisma
ĝwiĊtego. Paweá ostrzegaá: „Fundamentu bowiem nikt nie moĪe
poáoĪyü innego, jak ten, który jest poáoĪony, a którym jest Jezus Chrystus” (1 Kor 3,11). Paweá podkreĞla tutaj, Īe Chrystus
jest fundamentem, na którym KoĞcióá jest zbudowany. W LiĞcie
do Efezjan Paweá mówi o KoĞciele jako „zbudowanym na fundamencie apostoáów i proroków, gdzie gáowicą wĊgáa jest sam
Chrystus Jezus” (Ef 2,20). Paweá przedstawia tutaj Chrystusa
jako kamieĔ podstawowy, a apostoáów i proroków jako kamienie
pomocnicze.
Zwolennicy interpretacji katolickiej, Ğwiadomi tego, Īe uĪycie sáowa petra w wyraĪeniu „na tej opoce” w Ewangelii wedáug
Mateusza nie pomaga ich sprawie, kontrargumentują, Īe Jezus
nauczaá w jĊzyku aramejskim, a nie greckim. Twierdzą oni, Īe
gdy Jezus wymówiá sáowa zapisane w Ewangelii wedáug Mateusza 16,18, to nie zmieniá uĪywanego sáowa, lecz powtórzyá
aramejskie imiĊ Piotra, Kefa. Twierdzą oni, Īe Chrystus powiedziaá: „Ty jesteĞ Kefa, i na tej kefa zbudujĊ KoĞcióá mój”. Tak
wiĊc jest jasne, Īe Piotr miaá staü siĊ fundamentem, na którym
miaá zostaü zbudowany KoĞcióá.

288

Papież i biskupi
Jasnym jest, Īe katolicka interpretacja Ewangelii wedáug
Mateusza 16,18 nie jest w stanie znieĞü drobiazgowej analizy.
W konsekwencji, obroĔcy katolickiej interpretacji muszą przesunąü dyskusjĊ z obszaru natchnionego Pisma ĝwiĊtego w obszar spekulacji.
Natchnione pisma Nowego Testamentu zostaáy napisane
w jĊzyku greckim, nie zaĞ w jĊzyku aramejskim. To, co Jezus
mógá powiedzieü po aramejsku, jest jedynie przypuszczeniem.
Co wiĊcej, jeĞli – jak twierdzą niektórzy – aramejski jest jasny,
a greka niejasna i nieadekwatna, to dlaczego Duch ĝwiĊty po
prostu nie wprowadziá aramejskich sáów? W Nowym Testamencie jest wiele przykáadów takiego dziaáania Ducha ĝwiĊtego [416].
Istnieje nawet dziewiĊü miejsc, w których Pismo ĝwiĊte nazywa
Piotra Kefasem, uĪywając aramejskiej formy jego imienia [417].
Albo dlaczego Duch ĝwiĊty po prostu nie powtórzyá sáowa petros, jak wedáug spekulacji obroĔców katolickiej interpretacji
uczyniá to w jĊzyku aramejskim? Wtedy werset w Ewangelii wedáug Mateusza 16,18 brzmiaáby: „Ty jesteĞ Piotr (Petros), i na tej
skale (Petros) zbudujĊ KoĞcióá mój”.
Lecz zamiast spekulowaü, dlaczego nie pozwoliü, aby Pismo
ĝwiĊte mówiáo samo za siebie? Gdy Duch ĝwiĊty natchnąá grecki tekst Nowego Testamentu, to dokonaá rozróĪnienia miĊdzy
Piotrem (Petros), a skaáą (petra). Przyczyna tego rozróĪnienia
wynika jasno z kontekstu.

Klucze Królestwa
Po tym, jak Jezus zapowiedziaá Piotrowi, Īe zbuduje swój
KoĞcióá, powiedziaá do niego:
I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiąĪesz na ziemi, bĊdzie związane
w niebie, a co rozwiąĪesz na ziemi, bĊdzie rozwiązane w niebie.
Ewangelia wedáug Mateusza 16,19
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KoĞcióá katolicki naucza, Īe klucze reprezentują tutaj najwyĪszą wáadzĊ [553]. Piotr miaá zostaü gáową apostoáów i KoĞcioáa
[552-553, 1444-1445].
Klucze rzeczywiĞcie mogą reprezentowaü wáadzĊ. Jednak
w Īadnym innym miejscu Pismo ĝwiĊte nie potwierdza, Īe Piotr
kiedykolwiek posiadaá najwyĪszą wáadzĊ w stosunku do pozostaáych apostoáów czy KoĞcioáa. Dlatego interpretacja ta musi
byü odrzucona.
Dodatkowo, inne miejsca w PiĞmie ĝwiĊtym mówią o kluczach w sposób przenoĞny, mając na myĞli wáadzĊ daną po to, aby
umoĪliwiü wstĊp lub zabroniü wstĊpu, moc, aby otwieraü lub zamykaü (Iz 22,22; àk 11,52; Ap 3,7-8; Ap 9,1-2; Ap 20,1-3). Istnieją
biblijne przykáady, jak Piotr korzystaá z tego rodzaju wáadzy.
To wáaĞnie przez Piotra oraz jedenastu apostoáów Bóg zaoferowaá zbawienie narodowi Īydowskiemu po raz pierwszy po tym,
jak wáadcy tego narodu ukrzyĪowali Chrystusa (Dz 2,14-36). To
wáaĞnie dziĊki Piotrowi, przy udziale Filipa i Jana, ewangelia
dosiĊgáa po raz pierwszy Samarytan (Dz 8,4-25). Bóg uĪyá takĪe
Piotra, aby otworzyü Królestwo Niebios pierwszym wierzącym
z pogan (Dz 9,32-10,48). Początkowo Piotr, a póĨniej Paweá, stali
siĊ ludzkimi instrumentami, których uĪyá Bóg i „otworzyá poganom podwoje wiary” (Dz 14,27).
Druga czĊĞü wiersza Ewangelii wedáug Mateusza 16,19 dostarcza dalszej informacji o tym, jakiego rodzaju byáa wáadza,
którą Piotr miaá wykonywaü. Jest tam mowa o otrzymaniu
przez Piotra wáadzy do „związywania” i „rozwiązywania”.
W Ewangelii wedáug Mateusza 18,18 Chrystus tĊ samą wáadzĊ
daá wszystkim pozostaáym uczniom. Kontekstem Ewangelii
wedáug Mateusza 18,18 jest kwestia dyscypliny koĞcielnej. Pan
powiedziaá swoim uczniom, Īe jeĞli bĊdą przestrzegaü Jego instrukcji w sprawie ukarania czáonka koĞcioáa, który nie chce
pokutowaü, Bóg uzna ich decyzjĊ: „ZaprawdĊ, powiadam wam:
Wszystko, cokolwiek zwiąĪecie na ziemi, bĊdzie związane
w niebie, a co rozwiąĪecie na ziemi, bĊdzie rozwiązane w niebie” (Mt 18,18). Skoro jest to ta sama obietnica, którą Chrystus
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daá wczeĞniej Piotrowi, wiĊc rozsądną rzeczą jest stwierdziü,
Īe oba te fragmenty Ewangelii wedáug Mateusza mówią o tym
samym rodzaju i zakresie wáadzy.

Paō owce Moje
Chrystus powiedziaá Piotrowi:
Szymonie, synu Jana, czy miáujesz Mnie? Odpará Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, Īe CiĊ kocham.
Rzeká do niego: PaĞ owce moje.
Ewangelia wedáug Jana 21,16

KoĞcióá katolicki mówi, Īe w Ewangelii wedáug Jana 21,15-17
Chrystus ogáosiá, Īe Piotr ma staü siĊ najwyĪszym pasterzem
KoĞcioáa powszechnego [553, 816, 937]. Uczeni katoliccy mówią, Īe
dwa sáowa, których Jezus uĪyá w tym fragmencie, „paĞ” (J 21,15;
J 21,17) i „paĞ” (J 21,16) oznaczają:
[…] wáadzĊ w spoáecznoĞci. Skoro wáadza ta jest
dana tylko Piotrowi, posiada on prawdziwy prymat, dziĊki któremu sprawuje urząd najwyĪszego pasterza KoĞcioáa Chrystusowego.
A Manual of Dogmatic Theology [418]

Jednak w innych miejscach Biblii sáowo przetáumaczone jako
„paĞ” (J 21,15; J 21,17) nie wydaje siĊ mieü tak obszernego i szlachetnego znaczenia, jakie nadają mu uczeni katoliccy. Siedem
innych przypadków uĪycia tego sáowa w Nowym Testamencie
odnosi siĊ do wypasania lub karmienia ĞwiĔ!
Na przykáad, ewangelista àukasz, przytaczając opowieĞü
o synu marnotrawnym, mówi, Īe pracodawca tego máodego
czáowieka „posáaá go na swoje pola, Īeby pasá Ğwinie” (àk 15,15).
Wątpliwą rzeczą jest, aby syn marnotrawny zrozumiaá to polecenie jako nadanie mu jakiegokolwiek prymatu!
Sáowo przetáumaczone jako „paĞ” oznacza troszczyü siĊ, chroniü i karmiü. MoĪe takĪe znaczyü przewodziü, prowadziü, a nawet
rządziü. Lecz nic w kontekĞcie Ewangelii wedáug Jana 21,1-23
nie wskazuje, Īe Jezus prosiá Piotra, aby robiá coĞ wiĊcej ponad
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troszczenie siĊ o Jego owce – chodziáo o to, aby okazywaá pasterską troskĊ tym, którzy staną siĊ chrzeĞcijanami.
Pismo ĝwiĊte uczy, Īe pasterzowanie jest odpowiedzialnoĞcią
zbiorową. Paweá pouczyá starszych w lokalnym koĞciele, Īe ich
odpowiedzialnoĞcią jest „paĞü zbór PaĔski” 38 (Dz 20,28). Piotr
nauczaá tego samego:
Starszych wiĊc, którzy są wĞród was, proszĊ, ja
równieĪ starszy, a przy tym Ğwiadek Chrystusowych cierpieĔ oraz uczestnik tej chwaáy, która ma siĊ objawiü: paĞcie stado BoĪe, które jest
przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale
z wáasnej woli, po BoĪemu; nie ze wzglĊdu na
brudny zysk, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy
ciemiĊĪą wspólnoty, ale jako Īywe przykáady
dla stada. Kiedy zaĞ objawi siĊ NajwyĪszy Pasterz, otrzymacie niewiĊdnący wieniec chwaáy.
1 List Piotra 5,1-4

Tutaj Piotr opisuje pasterzowanie jako przywództwo przez
przykáad. Jest to sáuĪba starszych lokalnego koĞcioáa. Piotr
nie opisuje samego siebie jako najwyĪszego pasterza, lecz jako
„równieĪ starszego” (1 P 5,1). Piotr jasno zabrania komukolwiek
„ciemiĊĪyü” (1 P 5,3) innych chrzeĞcijan. Piotr nie okreĞla siebie
samego jako „NajwyĪszego Pasterza” (1 P 5,4), lecz okreĞla tak
Pana Jezusa Chrystusa.

Piotr przewodzi³ aposto³om
Uczeni katoliccy twierdzą, Īe caáy Nowy Testament wskazuje na prymat Piotra:
Ƈ Piotr odegraá kluczową rolĊ w wielu wydarzeniach.
Ƈ ImiĊ Piotra wystĊpuje na pierwszym miejscu w listach
imion apostoáów.
Ƈ Piotr byá rzecznikiem apostoáów.
38. Tekst tego fragmentu Pisma ĝwiĊtego zostaá zaczerpniĊty z Biblii Warszawskiej (przyp. red.).
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Ƈ Piotr byá pierwszym Ğwiadkiem zmartwychwstania.
Ƈ Piotr napisaá dwa listy Nowego Testamentu.
Ƈ Piotr przewodniczyá Soborowi w Jerozolimie.
Czy te stwierdzenia rzeczywiĞcie dowodzą tego, Īe Piotr byá
najwyĪszą gáową apostoáów i KoĞcioáa powszechnego? RozwaĪymy te twierdzenia jedno po drugim, a nastĊpnie wszystkie
razem.
Czy Piotr odegraá kluczową rolĊ w wielu wydarzeniach?
To, Īe Piotr odegraá waĪną rolĊ w czasie ziemskiej sáuĪby Jezusa i we wczesnym KoĞciele, nie podlega Īadnej dyskusji. Jako
apostoá posiadaá wáadzĊ. Jako mąĪ BoĪy cieszyá siĊ szacunkiem.
Byá czáowiekiem o otwartym sercu, z silnymi przekonaniami
i odwaĪnym. Pod wieloma wzglĊdami byá dominującą postacią
wĞród apostoáów. Jednak nie ma Īadnego dowodu na to, Īe Piotr
rządziá apostoáami albo sprawowaá najwyĪszą wáadzĊ nad wczesnym KoĞcioáem.
Dlaczego imiĊ Piotra wystĊpuje na pierwszym miejscu w listach imion apostoáów (Mt 10,2-4; Mk 3,16-19; àk 6,14-16)?
WaĪną i czĊsto dominującą rolĊ Piotra wĞród apostoáów
moĪe táumaczyü fakt, Īe jego imiĊ jest zawsze wymieniane na
pierwszym miejscu. Byü moĪe ten porządek nie oznacza niczego
wiĊcej niĪ fakt, Īe Piotr byá najstarszym z apostoáów. ĩydzi byli
skrupulatni w honorowaniu najstarszych na takich listach.
ChociaĪ w Ewangeliach Piotr wymieniany jest na pierwszym
miejscu, to jednak, gdy Paweá wspominaá osoby uwaĪane „za
filary” koĞcioáa jerozolimskiego, wymieniá Piotra na drugim
miejscu: „Jakub, Kefas i Jan” (Ga 2,9). Paweá uznaá, Īe tych
trzech mĊĪczyzn „cieszyáo siĊ jakimĞ powaĪaniem” (Ga 2,6),
lecz nastĊpnie dodaá: „jakimi oni dawniej byli, jest dla mnie bez
znaczenia; u Boga nie ma wzglĊdu na osobĊ” (Ga 2,6). Jest jasne,
Īe Paweá nie myĞlaá o tych trzech osobach jako hierarchicznych
przywódcach KoĞcioáa powszechnego lub o Piotrze jako gáowie
tego KoĞcioáa.
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Nie nazywajcie nikogo Ojcem
Jezus nauczaá:
A wy nie pozwalajcie nazywaü siĊ Rabbi, albowiem jeden
jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteĞcie braümi. Nikogo teĪ na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden
bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie równieĪ, Īeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko
wasz Mistrz, Chrystus. NajwiĊkszy z was niech bĊdzie
waszym sáugą.
Ewangelia wedáug Mateusza 23,8-11
KoĞcióá katolicki zorganizowaá swoją hierarchiĊ i nadaá jej czáonkom
tytuáy, zupeánie lekcewaĪąc powyĪsze przykazania. Oto niektóre z tytuáów
najpowszechniej uĪywanych przez KoĞcióá:
x Opat: PrzeáoĪony klasztoru. Nazwa tytuáu pochodzi od aramejskiego sáowa abba, oznaczającego ojca.

Czy Piotr byá rzecznikiem apostoáów?
Prawdą jest, Īe Piotr zwykle reagowaá jako pierwszy. Jako
máody mĊĪczyzna byá szczery do bólu, porywczy i peáen ufnoĞci w siebie. (Wedáug standardów biblijnych nie są to pozytywne cechy charakteru). Rezultaty jego czynów nie zawsze byáy
przewidywalne. Gdy Jezus powiedziaá apostoáom, Īe wkrótce
umrze, wtedy Piotr wziąá Go na bok i zganiá: „Nie przyjdzie to
nigdy na Ciebie”. Jezus odpowiedziaá: „ZejdĨ Mi z oczu, szatanie! JesteĞ Mi zawadą, bo nie myĞlisz po BoĪemu, lecz po
ludzku” (Mt 16,22-23). Niezbyt udany początek, jak dla nowego
papieĪa!
Czy Pan najpierw ukazaá siĊ Piotrowi?
Nie jest prawdą, Īe Chrystus po zmartwychwstaniu najpierw
ukazaá siĊ Piotrowi. Ten zaszczyt spotkaá MariĊ MagdalenĊ. Najpierw Pan ukazaá siĊ Marii (Mk 16,9-11; J 20,11-18). NastĊpnie
ukazaá siĊ grupie wiernych kobiet (Mt 28,8-10). Dopiero potem
ukazaá siĊ Piotrowi, pierwszemu mĊĪczyĨnie, który dostąpiá
tego przywileju (1 Kor 15,5).
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x Doktor KoĞcioáa: Grupa 32 nauczycieli, kanonizowanych jako ĞwiĊtych i uznanych za wiarygodnych przewodników wiernych. Pochodzi od áaciĔskiego sáowa, oznaczającego nauczyciel.
x Monsignor: Honorowy tytuá przyznawany niektórym ksiĊĪom za
wybitną sáuĪbĊ. Nazwa tytuáu pochodzi od wáoskiego okreĞlenia,
oznaczającego mój pan.
x Ojciec: Tytuá nadawany najpierw biskupom, a póĨniej wszystkim
ksiĊĪom.
x Ojciec ĝwiĊty: Jeden z tytuáów papieĪa. W PiĞmie ĝwiĊtym tytuá ten
jest zarezerwowany wyáącznie dla Boga (J 17,11).
x PapieĪ: Tytuá nadawany najpierw wszystkim biskupom, a póĨniej
zarezerwowany dla Biskupa Rzymu. Nazwa tytuáu pochodzi od áaciĔskiego sáowa papa, oznaczającego ojca.

Czy Piotr napisaá dwa listy Nowego Testamentu?
Piotr dostąpiá zaszczytu napisania dwóch ksiąg Nowego Testamentu. Jednak w sprawie jego prymatu niczego to nie dowodzi. Gdyby byáo odwrotnie, to papieĪem powinien zostaü Paweá,
który napisaá 13 ksiąg Nowego Testamentu.
Czy Piotr przewodniczyá Soborowi w Jerozolimie?
W trakcie Soboru Jerozolimskiego apostoáowie i starsi zeszli siĊ, aby rozstrzygnąü spór dotyczący relacji pomiĊdzy judaizmem i chrzeĞcijaĔstwem (Dz 15,1-5). W szczególnoĞci
spotkali siĊ, aby rozstrzygnąü kwestiĊ, czy nawróceni spoĞród pogan muszą byü obrzezywani. Odbyáa siĊ wielka debata
(Dz 15,7). Piotr wniósá do niej waĪny wkáad, lecz nie decydujący (Dz 15,7-11). To Jakub byá tym, który wygáosiá mowĊ koĔcową (Dz 15,13-21). Powoáując siĊ na Stary Testament, który dla
wczesnego KoĞcioáa byá autorytatywny, Jakub rozstrzygnąá tĊ
kwestiĊ (Dz 15,19-21). Sobór osiągnąá konsensus i sprawa zostaáa zamkniĊta. Piotr ani nie przewodniczyá Soborowi, ani nie
zdecydowaá o jego rezultacie.
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Podsumowując, gdy rozwaĪa siĊ Īycie Piotra w caáoĞci, to jest
ewidentne, Īe chociaĪ byá przywódcą wĞród apostoáów i wczesnego KoĞcioáa, to jednak nie byá on najwyĪszym przeáoĪonym
nad apostoáami i wczesnym KoĞcioáem. Pan Jezus byá gáową
apostoáów (J 13,13), i Pan Jezus, zgodnie z Pismem ĝwiĊtym,
jest gáową KoĞcioáa powszechnego:
I On jest Gáową Ciaáa – KoĞcioáa. On jest Początkiem, Pierworodnym spoĞród umaráych, aby
sam zyskaá pierwszeĔstwo we wszystkim.
List do Kolosan 1,18

Prymat naleĪy wyáącznie do Jezusa!

Biskupi nie s¹ nastêpcami aposto³ów
KoĞcióá twierdzi, Īe na podstawie prawa BoĪego jego biskupi
są nastĊpcami apostoáów. Cztery gáówne argumenty, przytaczane przez KoĞcióá katolicki z Pisma ĝwiĊtego, są nastĊpujące [419]:
Ƈ NiezniszczalnoĞü KoĞcioáa
Sukcesja apostolska jest potrzebna, aby KoĞcióá mógá
ostaü siĊ dziaáaniom mocy piekielnych (Mt 16,18).
Ƈ Koniec wieku
Chrystus obiecaá byü z apostoáami „przez wszystkie dni,
aĪ do skoĔczenia Ğwiata” (Mt 28,20).
Ƈ Przekazanie wiarygodnym ludziom
Paweá powiedziaá Tymoteuszowi, aby przekazaá swój
urząd „wiarygodnym ludziom, którzy bĊdą zdolni nauczaü teĪ innych” (2 Tm 2,2).
Ƈ Tymoteusz i Tytus
Paweá ordynowaá Tymoteusza i Tytusa na biskupów i daá
im wáadzĊ apostolską.
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Niezniszczalnoōæ Koōcio³a
Chrystus obiecaá:
[…] zbudujĊ KoĞcióá mój, a bramy piekielne go
nie przemogą.
Ewangelia wedáug Mateusza 16,18

Katoliccy uczeni rozumują, Īe aby KoĞcióá mógá przetrwaü
do koĔca wieku, jest rzeczą konieczną, aby wáadza Piotra i innych apostoáów w zakresie nauczania, uĞwiĊcania i rządzenia
trwaáa równieĪ do koĔca [552]. Argumentują oni, Īe z tego powodu apostoáowie musieli przekazaü swoją wáadzĊ biskupom jako
swoim nastĊpcom.
Wysuwając takie twierdzenia, uczeni katoliccy wychodzą
jednak poza to, co jest napisane w PiĞmie ĝwiĊtym. W Ewangelii wedáug Mateusza 16,18 Chrystus obiecaá, Īe Jego KoĞcióá
zwyciĊĪy. Nie powiedziaá nic o sposobie osiągniĊcia tego celu
przez sukcesjĊ apostolską.

Koniec wieku
Zanim Jezus wstąpiá do nieba, obiecaá swoim uczniom:
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aĪ
do skoĔczenia Ğwiata.
Ewangelia wedáug Mateusza 28,20

KoĞcióá mówi, Īe jeĞli Jezus miaá pozostaü z apostoáami do
koĔca wieku, to musieli mieü oni nastĊpców [860]. KoĞcióá twierdzi, Īe są nimi biskupi KoĞcioáa katolickiego.
Ponownie, cytowany werset nie mówi nic o sukcesji apostolskiej. W poprzednim wersecie Jezus powiedziaá swym apostoáom, aby szli i „nauczali wszystkie narody” (Mt 28,19), a nie aby
szli i wyznaczali biskupów w diecezjach. W Ewangelii wedáug
Mateusza 28,20 Jezus obiecuje uczniom swoją osobistą obecnoĞü
poĞród nich, poĞród uczniów, których oni pozyskają i tak dalej,
aĪ do koĔca wieku.
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Przekazanie wiarygodnym ludziom
Paweá pouczyá Tymoteusza:
A to, co usáyszaáeĞ ode mnie za poĞrednictwem
wielu Ğwiadków, przekaĪ wiarygodnym ludziom, którzy bĊdą zdolni nauczaü teĪ innych.
2 List do Tymoteusza 2,2

Uczeni katoliccy mówią, Īe ten werset naucza, iĪ tak jak Paweá udzieliá Tymoteuszowi wáadzy apostolskiej przez wáoĪenie
rąk, tak Tymoteusz miaá przekazywaü tĊ wáadzĊ innym. Tymoteusz miaá wybieraü wiarygodnych ludzi i ordynowaü ich biskupami. Ci biskupi mieli ordynowaü innych, i tak dalej w ciągu
wieków [861-862, 1556].
Ta rozszerzona interpretacja 2 Listu do Tymoteusza 2,2 jest
nieuzasadniona. Pisząc ten list z wiĊzienia, Paweá w kaĪdej chwili oczekiwaá egzekucji (2 Tm 4,6). Pouczaá w nim Tymoteusza,
którego duchowo wychowaá, aby wybraá wiarygodnych ludzi
i przekazaá im to, co usáyszaá od Pawáa (2 Tm 2,2). Tymoteusz
miaá przekazaü prawdy i umiejĊtnoĞci, których nauczyá siĊ od
Pawáa. Ten fragment nic nie mówi o przekazaniu Tymoteuszowi
przez Pawáa swojej wáadzy apostolskiej, czy o przekazywaniu
tej wáadzy oraz urzĊdu biskupa przez Tymoteusza innym.

Tymoteusz i Tytus
Uczeni katoliccy twierdzą, Īe Paweá ordynowaá Tymoteusza
na biskupa Efezu, a Tytusa na biskupa Krety [1590]. Mówią oni,
Īe jest to widoczne w potrójnej wáadzy, którą sprawowali zarówno Tymoteusz, jak i Tytus [1558]: wáadzy nauczania (2 Tm 4,2-5;
Tt 2,1), wáadzy rządzenia (1 Tm 5,19-21; Tt 2,15) i wáadzy uĞwiĊcania (1 Tm 5,22; Tt 1,5).
Jednak te fragmenty Pisma ĝwiĊtego nie dowodzą niczego
ponad to, Īe Tymoteusz i Tytus byli zaangaĪowani razem z Pawáem w aktywną i waĪną sáuĪbĊ. Pisząc do Koryntian, Paweá
powiedziaá im, aby przyjĊli Tymoteusza nie dlatego, Īe jest on
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biskupem, lecz „albowiem podobnie jak ja trudzi siĊ dla PaĔskiego dzieáa” (1 Kor 16,10). Mówiąc o Tymoteuszu i Apollosie,
Paweá powiedziaá Koryntianom: „ĪebyĞcie takim zawsze byli posáuszni, podobnie jak kaĪdemu, kto wspóápracuje i wspóátrudzi
siĊ z wami” (1 Kor 16,16). O Tytusie Paweá napisaá: „Tytus jest
moim towarzyszem i trudzi siĊ ze mną dla was” (2 Kor 8,23).
Pismo ĝwiĊte nigdy nie nazywa Tymoteusza i Tytusa biskupami.
Nigdzie nie znajdziemy, aby oni (czy ktokolwiek inny) spotykali
siĊ z kolegium biskupów i rządzili KoĞcioáem powszechnym.
Na podstawie Pisma ĝwiĊtego KoĞcióá nie jest w stanie okreĞliü stopnia wáadzy, która – jak KoĞcióá mówi – naleĪaáa do apostoáów i zostaáa przekazana biskupom. Nigdzie teĪ Biblia nie naucza, Īe apostoáowie rządzili KoĞcioáem powszechnym. Wedáug
Pisma ĝwiĊtego to Chrystus rządzi KoĞcioáem (Kol 1,18). Biblia
nigdzie nie naucza, Īe apostoáowie mieli wáadzĊ uĞwiĊcania.
Wedáug Pisma ĝwiĊtego, uĞwiĊcenie jest dzieáem Boga, a nie
ludzi (Ef 5,26; 1 Tes 5,23; 2 Tes 2,13).
Apostoáowie odgrywali znaczącą rolĊ w nauczaniu, szczególnie jako Ğwiadkowie zmartwychwstania Chrystusa (Dz 1,22).
Ich nauczanie, áącznie z nauczaniem proroków, stworzyáo fundament wiary chrzeĞcijaĔskiej (Ef 2,20). Jednak fundament jest juĪ
zaáoĪony. W konsekwencji, sprawowany przez apostoáów urząd
nauczania, który byá czymĞ wyjątkowym, nie posiada dzisiaj
swego odpowiednika.

Papie¿ nie jest nastêpc¹ Piotra
KoĞcióá katolicki nie przedstawia nawet pojedynczego biblijnego argumentu, aby dowieĞü swojego twierdzenia, Īe Biskup
Rzymu jest nastĊpcą Piotra i w konsekwencji jest papieĪem. KoĞcióá nie moĪe przedstawiü takiego argumentu, bo on po prostu
nie istnieje. KoĞcióá musi ponownie uciec siĊ do ludzkiego rozumowania i ludzkich przypuszczeĔ.
Katolickie przekonanie, Īe Biskup Rzymu jest nastĊpcą Piotra, opiera siĊ nie na PiĞmie ĝwiĊtym, lecz na argumentacji historycznej [834, 882, 936]. Argumentacja ta mówi przede wszystkim,
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Īe Biskup Rzymu jest nastĊpcą Piotra, poniewaĪ historycznie
tak siĊ zdarzyáo.
Ujmując to dokáadniej, argumentacja historyczna mówi, Īe
Chrystus uczyniá Piotra gáową apostoáów i KoĞcioáa. W ten
sposób Pan ustanowiá „hierarchiczną i monarchiczną” [420] spoáecznoĞü – KoĞcióá katolicki. Wedáug argumentacji historycznej
jakiĞ czas po PiĊüdziesiątnicy apostoáowie ordynowali biskupów
na swoich nastĊpców. Biskupi ci podporządkowali siĊ Piotrowi
jako swojej gáowie. Gdy Piotr przeprowadziá siĊ do Rzymu i zostaá pierwszym Biskupem Rzymu, ustanowiá to miasto siedzibą
wáadzy apostolskiej.
KoĞcióá twierdzi, Īe nastĊpcą Piotra jako Biskupa Rzymu
i gáowy KoĞcioáa byá Linus (67-76). NastĊpcą Linusa byá Anakletus (76-88); jego nastĊpcą byá Klemens (88-97); jego nastĊpcą
byá Ewaryst (97-105); jego nastĊpcą byá Aleksander I (105-115);
jego nastĊpcą byá Sykstus I (115-125) i tak dalej, aĪ do czasów wspóáczesnych. Jedenastu ostatnich papieĪy to: Pius IX
(1846-1878), Leon XIII (1878-1903), Pius X (1903-1914), Benedykt XV (1914-1922), Pius XI (1922-1939), Pius XII (1939-1958),
Jan XXIII (1958-1963), Paweá VI (1963-1978), Jan Paweá I (1978),
Jan Paweá II (1978-2005) i Benedykt XVI (2005-dzisiaj).
Uczeni katoliccy nauczają, Īe ciągáoĞü sukcesji, razem z Tradycją i nieomylnoĞcią nauczania biskupów, Ğwiadczy o tym, Īe
rzeczą historycznie pewną jest, iĪ Biskup Rzymu jest nastĊpcą
Piotra na podstawie prawa boskiego.
Te twierdzenia nie mogą byü jednak dowiedzione ani na
gruncie biblijnym, ani na gruncie historycznym. Pismo ĝwiĊte
nigdzie nie nazywa Piotra Biskupem Rzymu, który wáada KoĞcioáem powszechnym lub ma swego nastĊpcĊ. W PiĞmie ĝwiĊtym nie ma takĪe Īadnej wzmianki o tym, by Rzym byá administracyjnym centrum wczesnego KoĞcioáa. Fakt, Īe apostolstwo
Piotra byáo w szczególny sposób wykonywane w odniesieniu do
narodu Īydowskiego i pogan (Ga 2,7-8), nie wymagaá, aby rezydowaá on w Rzymie. ChociaĪ ĩydzi mieszkali w Rzymie, to
Rzym nie byá centrum judaizmu. Faktycznie, wiadomo, Īe okoáo roku 50 „Klaudiusz wysiedliá z Rzymu wszystkich ĩydów”
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(Dz 18,2). Co wiĊcej, z pierwszych 15 rozdziaáów Dziejów Apostolskich i Listu do Galatów wiemy, Īe obszarem sáuĪby Piotra,
przynajmniej do 49 roku, byá Bliski Wschód: Jerozolima, Judea,
Samaria, Galilea i Antiochia.
JeĞli Piotr jakiĞ czas póĨniej sprawowaá swoją sáuĪbĊ w Rzymie, to ktoĞ mógáby zasadnie pomyĞleü, Īe Paweá powinien byá
wspomnieü o tym w swoim LiĞcie do Rzymian, który zostaá napisany okoáo 58 roku. Paweá ani nie adresuje tego listu do Piotra,
ani nie wymienia go z imienia, chociaĪ pozdrawia imiennie 26
innych osób w Rzymie (Rz 16,1-16). Paweá nie wspomina takĪe
o Piotrze w jakimkolwiek z czterech innych listów, które napisaá
w rzymskim wiĊzieniu okoáo 61 roku: LiĞcie do Efezjan, LiĞcie
do Filipian, LiĞcie do Kolosan i LiĞcie do Filemona. W swoim
ostatnim liĞcie pisanym z Rzymu (okoáo 66 roku n.e.) Paweá
pisze: „Tylko àukasz jest ze mną” (2 Tm 4,11). WczeĞniej byá
zupeánie sam: „W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie
stanąá, ale mnie wszyscy opuĞcili: niech im to nie bĊdzie policzone!” (2 Tm 4,16).
Tym niemniej niektórzy uczeni wierzą, Īe Piotr przybyá do
Rzymu, zanim umará tam mĊczeĔską Ğmiercią w 67 roku. Jako
dowód przytaczają koĔcowe pozdrowienia z 1 Listu Piotra. Piotr
pisze: „Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie, razem z wami
wybrana, oraz Marek, mój syn” (1 P 5,13). Niektórzy sądzą, Īe
Babilon byá kryptonimem Rzymu.
JeĞli chodzi o rzekomych nastĊpców Piotra, to Nowy Testament nic o nich nie mówi. Z innych Ĩródeá historycznych
niewiele o nich wiadomo w pierwszych dwóch wiekach naszej
ery. Historyk KoĞcioáa Philip Schaff pisze: „Najstarsze ogniwa
áaĔcucha biskupów Rzymu są pogrąĪone w nieprzeniknionej
ciemnoĞci” [421]. W konsekwencji, dowiedzenie twierdzeĔ o ciągáoĞci papieskiej sukcesji począwszy od Piotra, a skoĔczywszy
na obecnym papieĪu, jest rzeczą niemoĪliwą.
Co wiĊcej, chociaĪ lista papieĪy wygląda imponująco, to naleĪy byü Ğwiadomym tego, Īe porównanie obecnej listy z listami
publikowanymi wczeĞniej wskazuje na ciągle dokonywane rewizje. Ostatnia taka rewizja zostaáa dokonana przez A. Mercatiego
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w 1947 roku. Wtedy okazaáo siĊ, Īe dokonywanie dalszych zmian
jest konieczne. Nie jest jasne, czy niektórzy z wymienionych na
tej liĞcie posiadali jakiekolwiek prawo do uznania ich za nastĊpców Piotra jako Biskupa Rzymu. W okresie 1305-1378 siedmiu
kolejnych papieĪy na siedzibĊ swej wáadzy wybraáo francuski
Awinion, a nie Rzym!
Dysputy dotyczące rodowodu papieĪy jeszcze bardziej gmatwają kwestiĊ sukcesji papieskiej. Katoliccy uczeni uznają ponad 30 mĊĪczyzn jako antypapieĪy lub faászywych pretendentów. Najbardziej znaczącymi wĞród antypapieĪy są ci, którzy
Īyli w 39-letnim okresie zwanym wielką schizmą. W 1378 roku
kardynaáowie wybrali na papieĪa Urbana VI. Wkrótce potem
ogáosili, Īe popeánili straszliwy báąd. Wedáug nich Urban VI byá
odstĊpcą, wiĊc wybrali nowego papieĪa, Klemensa VII. Na ten
fakt Urban zareagowaá wyznaczeniem nowego kolegium kardynalskiego. Po latach sporów, kolejnych nastĊpców i wielkiego
zamieszania, kardynaáowie z obydwu stronnictw spotkali siĊ
i wybrali jeszcze innego papieĪa, Aleksandra V. Gdy to nie zakoĔczyáo kontrowersji, w celu rozstrzygniĊcia problemu cesarz
Zygmunt zwoáaá Sobór w Konstancji (1414-1418). Gdy w koĔcu
sytuacja wyjaĞniáa siĊ, na tronie papieskim pojawiá siĊ jeszcze
inny czáowiek, Marcin V. Oficjalne listy papieĪy wskazują dzisiaj Marcina V jako 206 nastĊpcĊ Piotra w „nieprzerwanej” linii
genealogicznej papieĪy.
Realnie rzecz biorąc, báĊdem KoĞcioáa katolickiego jest wymienianie papieĪy Īyjących w pierwszych piĊciu wiekach historii KoĞcioáa. KoĞcielny historyk, Michael Walsh, zauwaĪa:
Wáadza papieska, jak siĊ ją obecnie sprawuje,
wraz z towarzyszącą jej doktryną o papieskiej
nieomylnoĞci, nie moĪe byü oparta na teoriach
o szczególnej roli papieĪy, wyraĪanych przez
wczesnych papieĪy i innych chrzeĞcijan w okresie pierwszych piĊciuset lat chrzeĞcijaĔstwa.
An Illustrated History of the Popes [422]
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RozwiniĊcie papiestwa do takiej formy, jaka znana jest dzisiaj, zajĊáo caáe wieki. Jego początkiem byáo pojawienie siĊ biskupów w II wieku oraz wydarzenia, które miaáy miejsce w politycznej strukturze Cesarstwa Rzymskiego w IV i V wieku. Aby
przeĞledziü ewolucjĊ wspóáczesnego papiestwa, trzeba cofnąü
siĊ do nowotestamentowego KoĞcioáa.
Po PiĊüdziesiątnicy apostoáowie rozgáaszali ewangeliĊ na
znacznej czĊĞci terytorium Ğródziemnomorskiego. Prowadzeni przez Ducha ĝwiĊtego, nauczali oni wierzących, aby trwali
w nauce apostoáów, we wspólnocie, w áamaniu chleba i w modlitwach (Dz 2,42). Apostoáowie nakazywali, aby w kaĪdej lokalnej spoáecznoĞci wierzących uznano dwie grupy przywódców.
Pierwszą grupą byli diakonoi, czyli diakoni, tzw. sáudzy
(1 Tm 3,8-13). Ich zadaniem byáa praktyczna sáuĪba lokalnemu
koĞcioáowi w takich dziedzinach, jak: rozdzielanie poĪywienia
potrzebującym (Dz 6,1-6) i troska o wdowy (1 Tm 5,9-16).
Drugą grupą byli presbyteroi (1 Tm 3,1-7; Tt 1,5-9). Sáowo to
dosáownie oznacza starszych mĊĪczyzn i zwykle jest táumaczone
jako starsi. Tytuá ten podkreĞla duchową dojrzaáoĞü i doĞwiadczenie Īyciowe, jako niezbĊdne kwalifikacje do tej sáuĪby. Nowy
Testament równieĪ nazywa starszych episkopoi, co oznacza obserwatorzy, nadzorcy lub biskupi. Tytuá ten akcentuje rolĊ starszych w nadzorowaniu i trosce o trzodĊ. Na podstawie Nowego
Testamentu jest zrozumiaáe, Īe starsi i biskupi to ta sama grupa
ludzi. Porównanie Dziejów Apostolskich 20,17 z Dziejami Apostolskimi 20,28 i Listu do Tytusa 1,5 z Listem do Tytusa 1,7 potwierdza ten punkt widzenia.
W II i III wieku pojawiáy siĊ dwa znaczące zjawiska. Po
pierwsze, w niektórych lokalnych spoáecznoĞciach chrzeĞcijaĔskich gáównym przywódcą byá sam biskup. To spowodowaáo powstanie trójstopniowej hierarchii: biskup, grupa starszych i grupa diakonów [1554]. Pomimo braku biblijnej podstawy dla takiej
zmiany, wzorzec ten szybko siĊ rozpowszechniá.
NastĊpnie wĞród samych biskupów rozwinĊáa siĊ hierarchia
odzwierciedlająca polityczną strukturĊ Cesarstwa Rzymskiego.
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Biskupom koĞcioáów miejskich okazywano wiĊkszy szacunek niĪ
biskupom koĞcioáów wiejskich. Biskupi stolic prowincji wznieĞli
siĊ ponad biskupów mniejszych miast. Na Wschodzie biskupów
tych nazywano metropolitami, a na Zachodzie arcybiskupami.
W IV wieku cesarska przychylnoĞü wyniosáa wáadzĊ i prestiĪ
biskupów na jeszcze wiĊksze wyĪyny. Konstantyn nadaá biskupom status urzĊdników rządowych. PóĨniejsi cesarze wynieĞli biskupów do godnoĞci prowincjonalnych ksiąĪąt. NajwiĊkszą czcią
obdarzono biskupów czterech gáównych miast Cesarstwa Rzymskiego: Rzymu, Konstantynopola, Aleksandrii i Antiochii. Biskup
Jerozolimy, siedziby pierwotnych koĞcioáów, byá obdarzany czcią
na równi z nimi. Tych biskupów nazywano patriarchami.
W V wieku biskupi stali siĊ gáównymi nauczycielami i niekwestionowanymi przywódcami KoĞcioáa. Stawaáo siĊ coraz
bardziej moĪliwym, aby jeden z patriarchów, Biskup Rzymu,
roĞciá sobie prawo do jurysdykcji nad caáym KoĞcioáem. Proces ten musiaá jednak zająü jeszcze trochĊ czasu. Historyk Bruce
Shelley komentuje: „Do czasów Konstantyna historia nie dostarcza przekonujących dowodów na to, Īe Biskup Rzymu sprawowaá jurysdykcjĊ poza Rzymem. Tak, oddawano mu czeĞü; lecz
jurysdykcji mu nie przyznawano” [423].
PiĊcie siĊ w górĊ, aĪ do wspóáczesnej formy papiestwa, moĪna przypisaü oĞmiu biskupom. Pierwszym z nich byá Sylwester
(314-335). Gdy w 300 roku Konstantyn przeniósá swą stolicĊ do
Wschodniego Bizancjum i zmieniá nazwĊ tego miasta na Konstantynopol (czyli wspóáczesny Stambuá), na Zachodzie powstaáa próĪnia wáadzy. To zjawisko, w poáączeniu ze zmierzchem
Cesarstwa Rzymskiego, okazaáo siĊ Īyzną glebą dla ambicji Sylwestra i jego nastĊpców.
NastĊpnym w kolejnoĞci waĪnych papieĪy byá Leon I
(440-461). Nie bez przyczyny KoĞcióá nazywa go Leonem I Wielkim. Gdy Cesarstwo Rzymskie podupadaáo, uwidoczniáy siĊ
niezwykáe zdolnoĞci przywódcze Leona. Gdy Attyla, król Hunów, przekroczyá Alpy w 452 roku, to wáaĞnie Leon byá tym,
który wyszedá naprzeciw niego i sam namówiá barbarzyĔcĊ do
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powrotu w pokoju do domu. Gdy w 455 roku Wandalowie napadli na Rzym, Leon ponownie uratowaá mieszkaĔców miasta
przed masakrą, a samo miasto przed spaleniem.
Wielu badaczy przypisuje Leonowi przedstawienie skutecznego roszczenia Biskupa Rzymu do prymatu w charakterze
nastĊpcy Apostoáa Piotra. Leon twierdziá, Īe Pismo ĝwiĊte dowodzi, iĪ Piotr byá gáową apostoáów. NastĊpnie argumentowaá,
Īe Rzym byá Stolicą Apostolską, gdyĪ Piotr byá pierwszym Biskupem Rzymu. UĪywając prawa rzymskiego, Leon wyjaĞniá
nastĊpnie, w jaki sposób kaĪdy nastĊpny Biskup Rzymu jest
prawowitym dziedzicem prymatu Piotra [424].
Wedáug prawa rzymskiego Leon mógá mieü racjĊ. Lecz z biblijnego punktu widzenia nie byáo Īadnej podstawy dla któregokolwiek z jego twierdzeĔ. Bez wzglĊdu na to, inni biskupi Zachodu nie byli w stanie mu siĊ przeciwstawiü. Leon cieszyá siĊ
peánym poparciem Cesarza Walentyniana III, który wydaá edykt
cesarski potwierdzający prymat Biskupa Rzymu. Jednak biskupi na Wschodzie nie zastosowali siĊ do tego edyktu. Historyk
Will Durant komentuje:
Biskupi na Zachodzie generalnie uznali jego
zwierzchnoĞü, ci na Wschodzie sprzeciwili siĊ.
Patriarchowie Konstantynopola, Antiochii, Jerozolimy i Aleksandrii domagali siĊ wáadzy
równej tej, którą posiadaá Rzym. W ten sposób
rozpocząá siĊ zaĪarty spór KoĞcioáa Wschodniego, przy okazywaniu niewielkiego posáuszeĔstwa Biskupowi Rzymu.
The Story of Civilization [425]

GodnoĞü i siáa papiestwa wzrosáa jeszcze bardziej podczas
pontyfikatu Grzegorza I Wielkiego (590-604). Niektórzy historycy uwaĪają go za pierwszego faktycznego papieĪa KoĞcioáa
Zachodniego. ChociaĪ surowo krytykowaá on Jana IV, PatriarchĊ Konstantynopola, za arogancjĊ tytuáowania siebie biskupem
powszechnym, to Grzegorz sam wykorzystywaá kaĪdą okazjĊ, by rozszerzyü zakres wáadzy swojego urzĊdu. Pod koniec
305

Władza
panowania wyznaczyá kierunek koĞcielnej teologii na caáe ĝredniowiecze. Rozwinąá on szczególną, muzyczną formĊ liturgii
(zwaną choraáem gregoriaĔskim), rozpocząá nawracanie Anglosasów na Wyspach Brytyjskich i uczyniá KoĞcióá katolicki najwiĊkszym posiadaczem ziemskim we Wáoszech.
Dotąd wszystkich biskupów tytuáowano papa (áaciĔska
forma) lub papas (grecka forma), co oznacza ojciec. Byá to zaszczytny tytuá uznający ich duchowe ojcostwo. Jednak pod koniec VII wieku w KoĞciele Zachodnim tytuá ten zostaá zarezerwowany dla Biskupa Rzymu.
Innym kamieniem milowym w procesie ewolucji papiestwa
byáy ĞwiĊta BoĪego Narodzenia w 800 roku. To wáaĞnie wtedy
papieĪ Leon III (795-816) wáoĪyá záotą koronĊ na gáowĊ Karola
Wielkiego, króla Franków i ogáosiá go cesarzem odnowionego
Cesarstwa ChrzeĞcijaĔskiego. Teraz sytuacja odwróciáa siĊ! Durant komentuje: „odtąd nikt nie mógá zostaü uznany na Zachodzie za wáadcĊ bez namaszczenia przez papieĪa” [426]. Karol Wielki odwzajemniá siĊ przez zapewnienie przestrzegania rzymskiej
liturgii i dyscypliny koĞcielnej na obszarze caáego cesarstwa.
W XI wieku ambicje papieĪy zwróciáy siĊ w kierunku podbojów militarnych. W 1095 roku papieĪ Urban II podniósá miecz
i wezwaá do pierwszej krucjaty w celu uwolnienia Ziemi ĝwiĊtej
od muzuámanów. Podczas nastĊpnych 200 lat papieĪe wysyáali
tysiące krzyĪowców, aby zabijaü i ginąü w trakcie oĞmiu daremnych wypraw krzyĪowych. Nie sposób zmierzyü zniszczeĔ spowodowanych przez te krucjaty w postaci odepchniĊcia milionów
ludzi od ewangelii Jezusa Chrystusa.
PapieĪ Grzegorz IX (1227-1241) byá pierwszym, którego ukoronowano potrójną koroną, zwaną tiarą:
PapieĪ nie byá juĪ jedynie konsekrowany. Byá koronowany tiarą – nakryciem gáowy w ksztaácie
heámu, pierwotnie uĪywanym przez wáadców
Persji, których uwaĪano za bogów. Sam obrzĊd
koronacji, tak bardzo przywoáujący na myĞl imperialne prerogatywy, byá wykorzystywany do
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nadawania godnoĞci papieskiej od tego czasu aĪ
do 1978 roku.
The HarperCollins Encyclopedia of Catholicism [427]

Gdy wáadza polityczna papieĪa zostaáa dobrze ugruntowana, Grzegorz IX zwróciá uwagĊ na wzmocnienie swojej wáadzy
nauczania. W 1231 roku ustanowiá urząd rzymskiej inkwizycji
w celu oczyszczenia KoĞcioáa z heretyków. Instytucja ta, jak
równieĪ póĨniejsza hiszpaĔska inkwizycja (1478-1820), przyniosáy procesy, tortury i uwiĊzienie tysiĊcy ludzi. Ci, którzy
odmawiali wyrzeczenia siĊ swoich przekonaĔ, byli zgáadzani
– zwykle przez spalenie na stosie – przez wáadze cywilne, które
dziaáaáy w imieniu KoĞcioáa. PapieĪ Bonifacy VIII (1294-1303)
broniá związku pomiĊdzy KoĞcioáem a paĔstwem, mówiąc:
[…] ta wáadza ma dwa miecze, mianowicie duchowy i doczesny […] Obydwa wiĊc miecze ma
wáadza KoĞcioáa, duchowy mianowicie i materialny. Lecz tego naleĪy uĪywaü w obronie KoĞcioáa, tamten zaĞ winien byü uĪywany przez
KoĞcióá. Tamten w rĊku kapáana, ten w rĊku
królów i Īoánierzy, lecz na skinienie kapáana i w ulegáoĞci wobec niego. Trzeba zaĞ, aby
miecz byá pod mieczem i aby doczesna wáadza
byáa podlegáa duchowej.
Unam Sanctam [428]

Wielu z tych, którzy zginĊli w czasach inkwizycji, byáo chrzeĞcijanami starającymi siĊ praktykowaü prostą, biblijną wiarĊ.
Szczyt rozkwitu wspóáczesnego papiestwa nastąpiá za panowania papieĪa Piusa IX (1846-1878). To wáaĞnie wtedy Sobór
WatykaĔski I (1869-1870) ogáosiá, Īe papieĪ, sprawując swoją
najwyĪszą apostolską wáadzĊ, jest nieomylny i chroniony przez
Boga od báĊdu w swoim oficjalnym nauczaniu.
ChociaĪ w ostatnich latach papiestwo znacznie stonowaáo
swój publiczny wizerunek, nie wycofaáo siĊ z jakichkolwiek
wczeĞniejszych twierdzeĔ. Wprost przeciwnie, Sobór WatykaĔski II potwierdziá je wszystkie [429].
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Dlaczego katolicy
podporz¹dkowuj¹ siê Rzymowi?
Jak widzieliĞmy, próby uzasadnienia swojej wáadzy na podstawie autorytetu Pisma ĝwiĊtego przez katolicką hierarchiĊ są
zadziwiająco sáabe. Twierdzenie KoĞcioáa, Īe Chrystus uczyniá
Piotra gáową KoĞcioáa powszechnego, opiera siĊ niemal zupeánie
na katolickiej interpretacji Ewangelii wedáug Mateusza 16,18-19.
Twierdzenie, Īe katoliccy biskupi są nastĊpcami apostoáów, opiera siĊ na bardzo sáabych przesáankach. KoĞcióá nie przedstawia
ani jednego biblijnego uzasadnienia na poparcie twierdzenia, Īe
poniewaĪ papieĪ jest Biskupem Rzymu, to jest on takĪe nastĊpcą Piotra.
Twierdzenia te tworzą fundament, na którym opiera siĊ wáadza katolickiej hierarchii. Jednak na podstawie Pisma ĝwiĊtego
KoĞcióá nie jest w stanie dowieĞü prawdziwoĞci któregokolwiek
z tych twierdzeĔ. Dlaczego wiĊc katolicy podporządkowują siĊ
wáadzy papieĪa i biskupów?
Wielu katolików báĊdnie przypuszcza, Īe istnieje solidna podstawa biblijna dla istnienia katolickiej hierarchii. „Ty jesteĞ Piotr
czyli Opoka, i na tej opoce zbudujĊ KoĞcióá mój” (Mt 16,18) to
jeden z niewielu wersetów Pisma ĝwiĊtego, które katolicy potrafią zacytowaü. Jednak niewielu z nich kiedykolwiek zastanowiáo
siĊ nad tym, co ten werset ma wspólnego z katolickim papieĪem
i biskupami.
Inni katolicy są usatysfakcjonowani argumentami opierającymi siĊ na Tradycji i autorytatywnym nauczaniu papieĪy
i biskupów.
Jeszcze inni podporządkowali siĊ rzymskiej hierarchii bez
pytania kiedykolwiek, dlaczego powinni to uczyniü. UwaĪają
oni, Īe samo pomyĞlenie o zakwestionowaniu kwalifikacji papieĪa i biskupów, byáoby z ich strony nielojalnoĞcią wobec Boga.
Jednak wáaĞnie za to Chrystus pochwaliá Efezjan: „próbie poddaáeĞ tych, którzy zwą samych siebie apostoáami, a nimi nie są,
i Īe ich znalazáeĞ káamcami” (Ap 2,2).
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W koĔcu, wielu katolików podporządkowuje siĊ papieĪowi
i biskupom, poniewaĪ są pod wraĪeniem wielkoĞci i dáugowiecznoĞci KoĞcioáa katolickiego. Mówią, Īe Bóg musi byü mocą, która stoi za KoĞcioáem. W przeciwnym razie, w jaki sposób tak
niewielu ludzi zapanowaáoby nad tak wieloma innymi i zdobyáo
tak wielkie bogactwo?
Jednak z pewnoĞcią, gdyby byáo wolą BoĪą, aby katolicki
papieĪ i biskupi panowali nad KoĞcioáem, to Bóg jasno by to
powiedziaá w PiĞmie ĝwiĊtym. Skoro jest jasnym, iĪ tak siĊ nie
staáo, musimy dojĞü do wniosku, Īe wáadza papieĪa i biskupów
nie pochodzi od Boga.
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Rzym, 11 lipca 1870
Sobór WatykaĔski I miaá zebraü siĊ ponownie. Biskupi z caáego Ğwiata zaczĊli w ciszy wypeániaü BazylikĊ Ğw. Piotra [430].
Siedzący juĪ w niej biskup Vincent Ferrer Gasser, ksiąĪĊ dóbr
królewskich Austrii, nanosiá ostatnie poprawki do przemówienia, które miaá wygáosiü na soborze. W przemówieniu tym
przedstawi zalety propozycji, aby KoĞcióá oficjalnie ogáosiá, Īe
papieĪ jest nieomylny i niezdolny do popeánienia báĊdu w nauczaniu. Niektórzy biskupi zgáosili juĪ swój sprzeciw wobec tej
propozycji.
Biskup Gasser szybko przejrzaá swoje przemówienie. Rozpocząá od powtarzania w myĞlach wstĊpu: „Przewielebni przewodniczący, wielebni i szanowni ojcowie soboru: StajĊ, by mówiü
dzisiaj z wielkim smutkiem i z jeszcze wiĊkszą bojaĨnią […], aby
wielka sprawa nie zostaáa pogrzebana przez jej obroĔcĊ. Tym
niemniej, kontynuując, liczĊ na dziaáanie BoĪej áaski i na waszą
dobrą wolĊ” [431].
Nikt z czáonków komitetu, którzy przygotowali projekt tej
propozycji, nie podzielaá obaw biskupa Gassera o to, Īe sprawa,
jaką záoĪyli w jego rĊce, moĪe siĊ nie powieĞü. W ich opinii byá
idealnym mówcą: byáy profesor teologii dogmatycznej, szanowany uczony i wprawiony w bojach dyskutant.
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Celem biskupa Gassera byáo udowodnienie tezy, Īe papieska nieomylnoĞü jest czĊĞcią wiary katolickiej otrzymanej od
Chrystusa. Stwierdzi to juĪ na początku swojego przemówienia:
„PoniewaĪ nieomylnoĞü ta jest objawioną prawdą, powinna byü
dowiedziona ze Ĩródeá objawienia, to jest na podstawie Pisma
ĝwiĊtego i Tradycji” [432].
Nie mając juĪ wiele czasu, Gasser przejrzaá listĊ Ĩródeá, które zamierzaá zacytowaü. Zacznie od Pisma ĝwiĊtego, odwoáując siĊ do czterech ewangelii i listów Apostoáa Pawáa. NastĊpnie
przejdzie do Ğwiadków ĞwiĊtej Tradycji. SpoĞród nich zacytuje
dwóch staroĪytnych ojców KoĞcioáa, Ireneusza i Epifaniusza
oraz trzech doktorów KoĞcioáa: Hieronima, Augustyna i AmbroĪego. NastĊpnie przejdzie do XVI wieku, wykorzystując pisma teologów, kardynaáa Cajetana i Melchiora Cano. Przypomni
równieĪ biskupom o dobrze znanym napisie wewnątrz Bazyliki
Ğw. Piotra: „Z tego miejsca jedna wiara jaĞnieje na caáy Ğwiat”.
W koĔcu, zacytuje wypowiedzi trzech soborów powszechnych:
Soboru KonstantynopolitaĔskiego IV, Soboru LyoĔskiego II
i Soboru Florenckiego.
Podczas gdy ostatni biskup zajmowaá miejsce, Gasser uwaĪnie przeĞledziá swoje dwa koronne argumenty. Pierwszym z nich
byá ten, Īe Chrystus daá Piotrowi zdolnoĞü do bezbáĊdnego nauczania. BĊdzie argumentowaá, Īe staáo siĊ to wtedy, gdy Pan
uczyniá Piotra gáową apostoáów i KoĞcioáa powszechnego. Drugi argument logicznie wynikaá z pierwszego: skoro papieĪ jest
nastĊpcą Piotra, jest on równieĪ dziedzicem piotrowego daru
nieomylnoĞci.
DĨwiĊk dzwonka zakoĔczyá przygotowania biskupa Gassera.
Sobór WatykaĔski I wznawiaá swoje obrady.
Tego dnia biskup Gasser mówiá elokwentnie i z przekonaniem, a jego przemówienie trwaáo cztery godziny. Gdy skoĔczyá,
usiadá na miejscu w peáni przekonany o historycznym znaczeniu
tej chwili.
Teraz nastąpiá zaĪarty spór. W tajnym gáosowaniu biskupi odrzucili pierwszy projekt dekretu. OsiemdzisiĊciu oĞmiu
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biskupów byáo przeciw. Dokument zostaá odesáany do komisji
w celu naniesienia poprawek.
PiĊü dni póĨniej, po dalszej debacie, biskupi gáosowali ponownie. Tym razem zaaprobowali dekret: piĊüset trzydziestu
trzech byáo za, a tylko dwóch przeciw. Odtąd KoĞcióá katolicki bĊdzie nauczaá dogmatu objawionego przez Boga, Īe Biskup
Rzymu jest wolny od báĊdu nauczania. Decyzja miaáa byü nieodwracalna, niepodlegająca zmianom i wiąĪąca dla katolików na
caáym Ğwiecie. Roma locuta est; causa finita est – Rzym przemówiá; sprawa jest zamkniĊta.

W³adza nauczania
[85-90, 168-171, 888-892, 2032-2040, 2049-2051]

Katolicyzm naucza, Īe Bóg wyznaczyá biskupów na nauczycieli wiary katolickiej [77, 888-892]:
Aby zaĞ Īywa i nienaruszona Ewangelia zawsze
przechowywana byáa w KoĞciele, Apostoáowie pozostawili biskupów jako swych nastĊpców, „przekazując im swoje stanowisko nauczycielskie”.
Sobór WatykaĔski II [433]

Wáadza nauczania w KoĞciele spoczywa na biskupach i jest
nazywana Magisterium, od áaciĔskiego sáowa oznaczającego
mistrz. Tylko biskupi KoĞcioáa mają prawo okreĞlania prawdziwego znaczenia objawienia i nauczania go w sposób autorytatywny [85, 100, 939]:
Zadanie zaĞ autentycznego wyjaĞniania sáowa
BoĪego spisanego bądĨ przekazanego w Tradycji zostaáo powierzone samemu tylko Īywemu UrzĊdowi Nauczycielskiemu KoĞcioáa,
który autorytatywnie dziaáa w imieniu Jezusa
Chrystusa.
Sobór WatykaĔski II [434]
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Dlatego katolicy mają byü posáuszni biskupom tak, jak samemu Chrystusowi [87, 862]:
[…] biskupi z ustanowienia BoĪego stali siĊ
nastĊpcami apostoáów, jako pasterze KoĞcioáa.
Kto ich sáucha, sáucha Chrystusa, kto zaĞ nimi
gardzi, gardzi Chrystusem i Tym, który posáaá
Chrystusa (por. àk 10,16).
Sobór WatykaĔski II [435]

W konsekwencji [891, 2034, 2037, 2041, 2050]:
[…] wierni zaĞ powinni zgadzaü siĊ ze zdaniem
swojego biskupa w sprawach wiary i moralnoĞci, wyraĪonym w imieniu Chrystusa, i trwaü
przy nim w religijnej ulegáoĞci ducha.
Sobór WatykaĔski II [436]

Sprawy wiary odnoszą siĊ tutaj do doktrynalnych przekonaĔ
religii katolickiej, takich jak rzeczywista obecnoĞü Chrystusa
w Eucharystii i Niepokalane PoczĊcie Maryi. Sprawy moralnoĞci odnoszą siĊ do wáaĞciwego postĊpowania, takiego jak miáowanie bliĨniego czy posáuszeĔstwo przykazaniom.
KoĞcielna doktryna wiary i moralnoĞci ma byü odróĪniana
od koĞcielnej dyscypliny i praktyki. Ta druga obejmuje aspekty
religii katolickiej, które mogą byü opcjonalne, takie jak odmawianie róĪaĔca, lub mogą siĊ zmieniü, jak na przykáad abstynencja od spoĪywania miĊsa w piątki. Przeciwnie, katolicka nauka
dotycząca wiary i moralnoĞci nie zmienia siĊ:
Dlatego zawsze naleĪy siĊ trzymaü takiego znaczenia ĞwiĊtych dogmatów, jakie raz okreĞliáa
ĞwiĊta Matka – KoĞcióá i nigdy nie wolno od
tego znaczenia odstĊpowaü pod pozorem i okreĞleniem gáĊbszego pojmowania.
Sobór WatykaĔski I [437]

Jak twierdzi KoĞcióá, katolicyzm jest zawsze taki sam: „to
jest w tej samej nauce, w tym samym znaczeniu i w tej samej
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myĞli” [438] [84]. Stąd pochodzi áaciĔski aksjomat: Semper Eadem
(Zawsze ten sam).

Nieomylnoōæ
[890-891, 2032-2040, 2051]

Biskupi
Katolicyzm naucza, Īe Bóg w sposób nadprzyrodzony chroni
Magisterium od nauczania faászu. Gdy biskupi nauczają doktryn
na temat wiary i moralnoĞci, nie mylą siĊ i nie mogą siĊ myliü.
Mówi siĊ, Īe posiadają dar nieomylnoĞci.
Wierzy siĊ, Īe biskupi są nieomylni w swym nauczaniu, nie
jako poszczególne osoby, lecz kolektywnie. Innymi sáowy, przekonania, które formuáują wspólnie i w harmonii z papieĪem, reprezentują autentyczną i nieomylną wiarĊ katolicką [890-891, 939].
Ta zasada stosuje siĊ do nauczania biskupów bez wzglĊdu na to,
czy jest wyraĪona przez dekret soboru powszechnego, czy ich
codzienne usáugiwanie [2033-2034, 2049] [439].

Papie¿
Katolicyzm naucza, Īe dar nieomylnoĞci w szczególny sposób spoczywa na nauczaniu Biskupa Rzymu. Sobór WatykaĔski I (1869-1870) zadekretowaá:
[…] nauczamy i definiujemy jako dogmat objawiony przez Boga to, Īe Biskup Rzymski, gdy
mówi ex cathedra – to znaczy, gdy sprawując
urząd pasterza i nauczyciela wszystkich wiernych, swą najwyĪszą apostolską wáadzą okreĞla
zobowiązującą caáy KoĞcióá naukĊ w sprawach
wiary i moralnoĞci.
Sobór WatykaĔski I [440]

Orzekanie ex cathedra oznacza dosáownie orzekanie z fotela
wáadzy. Oznacza to, Īe gdy papieĪ przemawia jako najwyĪszy
nauczyciel KoĞcioáa, to nie uczy i nie moĪe uczyü faászywej
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doktryny. Z tego powodu dogmatyczne nauczanie papieĪa nie
moĪe byü kwestionowane:
NieomylnoĞcią tą cieszy siĊ na mocy swego
urzĊdu Biskup Rzymu, gáowa kolegium biskupów, gdy jako najwyĪszy pasterz i nauczyciel
wszystkich wiernych, który swoich braci umacnia w wierze (por. àk 22,32), ogáasza definitywnym aktem naukĊ dotyczącą wiary lub moralnoĞci. ToteĪ orzeczenia jego sáusznie są nazywane
okreĞleniami nie podlegającymi dyskusji same
z siebie, a nie na mocy zgody KoĞcioáa, jako Īe
zostaáy ogáoszone z pomocą Ducha ĝwiĊtego
przyrzeczoną mu w osobie Ğw. Piotra i dlatego
nie potrzebują niczyjej aprobaty ani nie dopuszczają odwoáywania siĊ do niczyjego sądu.
Sobór WatykaĔski II [441]

Jednak nawet gdy papieĪ nie ogáasza czegoĞ w sposób dogmatyczny i w konsekwencji nieomylny, oczekuje siĊ od katolików, aby byli mu bezwzglĊdnie posáuszni [892, 2037, 2050]:
TĊ zaĞ poboĪną ulegáoĞü woli i rozumu w sposób
szczególny naleĪy okazywaü autentycznemu
urzĊdowi nauczycielskiemu Biskupa Rzymu nawet wtedy, gdy nie przemawia on ex cathedra;
naleĪy mianowicie ze czcią uznawaü jego najwyĪszy urząd nauczycielski i do orzeczeĔ przez
niego wypowiedzianych stosowaü siĊ szczerze.
Sobór WatykaĔski II [442]

Biblijna odpowiedū
Pomimo roszczeĔ biskupów do absolutnej wáadzy nauczycielskiej w KoĞciele, katolicy dzisiaj, jak nigdy dotychczas, sami
formuáują wáasne opinie. Wielu z nich jest wyksztaáconych, posiada otwarty umysá i są niezaleĪni. JeĞli chodzi o wiarĊ i moralnoĞü, to przekonania niektórych katolików są tak odmienne,
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Īe pojawiá siĊ termin katolickiej kafeterii na opisanie sposobu, w jaki sami wybierają oni to, w co wierzą. KtoĞ wyraziá to
nastĊpująco: „Jestem katolikiem wedáug mojej wáasnej definicji,
jedynej, która siĊ liczy”.
Bez wzglĊdu na to Watykan nie ma zamiaru porzucania swego roszczenia do „najwyĪszego urzĊdu nauczycielskiego” [443].
Wprost przeciwnie, w ostatnich latach hierarchia KoĞcioáa podkreĞla z coraz wiĊkszym naciskiem, Īe jej definicja katolicyzmu
jest jedyną, która siĊ liczy [2039]. A definicja ta staje siĊ coraz
bardziej konserwatywna i tradycjonalistyczna.
Obecny kierunek KoĞcioáa jest w duĪej mierze zasáugą przywództwa Jana Pawáa II. Podczas pierwszych 15 lat swojego pontyfikatu Jan Paweá II wyznaczyá ponad 1600 nowych biskupów,
z grubsza 40% caáego obecnego grona biskupów i arcybiskupów.
WewnĊtrzny dokument koĞcielny opisujący wytyczne, których
Watykan uĪywa do wyznaczania kandydatów na urząd biskupi „przecieká” ostatnio do prasy. WĞród wymienionych w nim
kryteriów znajdują siĊ: codzienne odprawianie Mszy ĞwiĊtej,
oddanie Maryi, peáne przekonanie co do sáusznoĞci nauki Magisterium KoĞcioáa, wierne trzymanie siĊ tej nauki, posáuszeĔstwo Ojcu ĝwiĊtemu, wiernoĞü prawdziwej Tradycji KoĞcioáa,
popieranie Soboru WatykaĔskiego II i odnowy, która po nim nastąpiáa, wedáug instrukcji papieskich oraz popieranie encykliki
Humanae Vitae 39 papieĪa Pawáa VI, opublikowanej w 1968 roku
i zabraniającej stosowania jakichkolwiek sztucznych metod kontroli páodnoĞci [2366-2372] [444].
Biorąc pod uwagĊ konserwatywny kierunek Watykanu i absolutne roszczenia hierarchii koĞcielnej do posiadania wáadzy
nauczycielskiej, niniejsza ksiąĪka skupia siĊ (jak zapowiedziano
w Prologu) na zbadaniu tradycyjnego katolicyzmu, którego naucza Magisterium. W tym rozdziale zbadamy nauczanie Magisterium, dotyczące jego wáasnego autorytetu. Zostanie dowiedzione,
Īe wbrew katolickiej doktrynie Pismo ĝwiĊte naucza, Īe:
39. ħródáo: Paweá VI, Encyklika Humanae Vitae z 25 lipca 1968, AAS 60 (1968), ss.481-503
(przyp. red.).
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Ƈ Pismo ĝwiĊte, a nie Magisterium, jest nieomylnym przewodnikiem chrzeĞcijanina w interpretacji samego siebie.
Ƈ Duch ĝwiĊty, a nie Magisterium, jest nieomylnym i autorytatywnym nauczycielem chrzeĞcijanina.

Pismo Ōwiête jedynym nieomylnym
przewodnikiem chrzeōcijanina
Gáównym argumentem uĪywanym przez KoĞcióá katolicki
w prezentacji swojego stanowiska odnoĞnie nieomylnej wáadzy
nauczycielskiej Magisterium jest argument dziedzictwa. Argument ten opiera siĊ na dwóch przesáankach. Po pierwsze, Chrystus daá apostoáom i Piotrowi jako ich gáowie wáadzĊ nauczania
w KoĞciele i dar nieomylnoĞci [890-891]. Po drugie, apostoáowie
„przekazali […] swoje stanowisko nauczycielskie” [445] biskupom
jako swoim nastĊpcom [77].
JeĞli chodzi o pierwszą przesáankĊ, to wszyscy zgadzają siĊ
przynajmniej w jednym: apostoáowie nauczali autorytatywnie. Pismo ĝwiĊte mówi nam, Īe pierwsi chrzeĞcijanie „trwali […] w nauce apostoáów i we wspólnocie, w áamaniu chleba
i w modlitwach” (Dz 2,42). Jednak Pismo ĝwiĊte nie sugeruje,
Īe apostoáowie byli nieomylni, za wyjątkiem napisanych przez
nich natchnionych pism.
KoĞcióá katolicki wskazuje na dáugą listĊ wersetów, próbując
dowieĞü apostolskiej nieomylnoĞci [446]. Jednak wiĊkszoĞü z tych
miejsc Pisma ĝwiĊtego jest tak maáo powiązanych z tematem
dyskusji, Īe bez dodatkowego wyjaĞnienia trudno byáoby znaleĨü jakikolwiek związek.
Apostoá Paweá z pewnoĞcią nie myĞlaá, Īe jest nieomylny; nie
chciaá teĪ, aby inni myĞleli, Īe jest niezdolny do popeánienia báĊdu. Powiedziaá Galatom:
Ale gdybyĞmy nawet my lub anioá z nieba gáosiá
wam EwangeliĊ róĪną od tej, którą wam gáosiliĞmy – niech bĊdzie przeklĊty!
List do Galatów 1,8
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NastĊpnie dodaá, zostawiając niewiele miejsca dla nieomylnoĞci Piotra lub kogokolwiek innego:
JuĪ to przedtem powiedzieliĞmy, a teraz jeszcze
mówiĊ: Gdyby wam ktoĞ gáosiá EwangeliĊ róĪną
od tej, którą od nas otrzymaliĞcie – niech bĊdzie
przeklĊty!
List do Galatów 1,9

Paweá nauczaá, Īe nie naleĪy przyjmowaü niczyjej nauki bez
uwaĪnego jej zbadania: „Wszystko badajcie, a co szlachetne
– zachowujcie” (1 Tes 5,21). Jan nauczaá pierwszych chrzeĞcijan,
aby byli podejrzliwi w stosunku do kaĪdego, kto twierdzi, Īe
przemawia w imieniu Boga:
Umiáowani, nie kaĪdemu duchowi dowierzajcie,
ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyĪ wielu
faászywych proroków pojawiáo siĊ na Ğwiecie.
1 List Jana 4,1

Standardowym kryterium badania nauczania w pierwotnym
KoĞciele nie byá Piotr lub apostoáowie, lecz Pismo ĝwiĊte. Pierwotnie sáuĪyá w tym celu Stary Testament. PóĨniej, obok pism
hebrajskich swoje miejsce zajĊáy natchnione pisma apostoáów
i ich towarzyszy.
Sami apostoáowie podporządkowywali siĊ najwyĪszemu autorytetowi Pisma ĝwiĊtego. Na przykáad, w trakcie Soboru Jerozolimskiego po dáugiej debacie Piotr przedstawiá swoją opiniĊ.
Jakub zgodziá siĊ z nią, mówiąc: „Zgadzają siĊ z tym sáowa Proroków, bo napisano…” (Dz 15,15). NastĊpnie zacytowaá on proroka Amosa (Am 9,11-12). Jakub dokonaá porównania rady Piotra
z proroctwem Starego Testamentu. Odkryá, Īe siĊ zgadzają i stąd
wiedziaá, Īe wspólne zrozumienie osiągniĊte przez apostoáów
i starszych jest prawidáowe. Dopiero wtedy Jakub przygotowaá
swoją konkluzjĊ (Dz 15,19).
Podporządkowanie siĊ apostoáów Pismu ĝwiĊtemu moĪna teĪ
zobaczyü w nauczaniu Pawáa. ChociaĪ byá apostoáem i otrzymaá
objawienie bezpoĞrednio od Pana (Ga 1,12; Ef 3,3), tym niemniej
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Koōció³ katolicki
Byá czas, kiedy kaĪdy chrzeĞcijanin z zadowoleniem identyfikowaá siĊ
z KoĞcioáem katolickim – katolickim przez maáe k. Po PiĊüdziesiątnicy
ewangelia szybko siĊ rozprzestrzeniaáa. Pomimo okresów intensywnych
i brutalnych przeĞladowaĔ na terenie caáego Cesarstwa Rzymskiego powstawaáy grupy chrzeĞcijan. Pierwsi chrzeĞcijanie trzymali siĊ wspólnej
wiary i kiedykolwiek siĊ spotykali, cieszyli siĊ ze wspólnej przynaleĪnoĞci
do BoĪej rodziny. Nauczanie Pawáa o tym, Īe KoĞcióá jest jednym ciaáem,
záoĪonym ze wszystkich prawdziwie wierzących, stanowiáo teologiczną
podstawĊ zrozumienia tej nowej relacji (1 Kor 12,12-31).
Do opisania ogólnoĞwiatowej natury KoĞcioáa pierwsi chrzeĞcijanie
uĪywali okreĞlenia katolik, greckiego sáowa oznaczającego coĞ, co dotyczy
caáoĞci. Gdy pierwsi chrzeĞcijanie mówili o wierze katolickiej, to mówili
o wierze caáego powszechnego KoĞcioáa. Najstarszym dokumentem, który
zawiera to okreĞlenie, jest list Ignacego z początku II wieku. Napisaá on:

regularnie uĪywaá w swoich pismach wyraĪenia „jak napisano”.
Po uĪyciu tego zwrotu cytowaá odpowiedni tekst ze Starego Testamentu na potwierdzenie, Īe to, co mówi, jest prawdą pochodzącą
od Boga. W swoim LiĞcie do Rzymian Paweá odwoáuje siĊ 45 razy
do pism Starego Testamentu. Wiedziaá, Īe rzymscy chrzeĞcijanie
I wieku oczekiwali, iĪ wszelka nowa nauka bĊdzie potwierdzona
przez porównanie jej z wczeĞniejszym objawieniem.
Takie byáo dziedzictwo wczesnych chrzeĞcijan, które wyrastaáo z ich Īydowskich korzeni. PrzeĪycia Pawáa w macedoĔskim
mieĞcie Berea pokazują, jak wielkie miaáy one znaczenie. Gdy
Paweá najpierw zwiastowaá ewangeliĊ ĩydom, oni natychmiast
zwrócili siĊ do swego nieomylnego przewodnika: pism Starego
Testamentu. àukasz relacjonuje:
Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjĊli
naukĊ z caáą gorliwoĞcią i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest.
Dzieje Apostolskie 17,11

Znajdując jasny związek pomiĊdzy nauką Pawáa i Sáowem
BoĪym, „wielu teĪ z nich uwierzyáo, a takĪe wiele wpáywowych
Greczynek i niemaáo mĊĪczyzn” (Dz 17,12).
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„Gdziekolwiek znajduje siĊ Jezus Chrystus, tam jest KoĞcióá katolicki” [447].
W trzech pierwszych wiekach chrzeĞcijaĔstwa okreĞlenie koĞcióá katolicki
odnosiáo siĊ do wszystkich wierzących, którzy trzymali siĊ tej samej wiary
na caáym Ğwiecie.
Posiadając tak szczytne dziedzictwo, nie jest zaskoczeniem, Īe dzisiaj
nie tylko KoĞcióá katolicki, lecz wiĊkszoĞü chrzeĞcijaĔskich denominacji,
twierdzi, iĪ trzyma siĊ wiary katolickiej – to znaczy wiary caáego KoĞcioáa
w czasach apostolskich. Cechą wyróĪniającą tych, którzy identyfikują siĊ
z KoĞcioáem katolickim, jest podporządkowanie siĊ papieĪowi jako reprezentantowi Chrystusa na ziemi [834, 837, 936]. Tym niemniej KoĞcióá rzadko
nazywa sam siebie KoĞcioáem rzymskokatolickim. Woli nazywaü siebie KoĞcioáem katolickim, tak aby w Īaden sposób nie ograniczaü swego roszczenia do sprawowania powszechnej jurysdykcji jako jedyny, ĞwiĊty, katolicki
i apostolski KoĞcióá [811-812].

JeĞli chodzi o drugą przesáankĊ, Īe katoliccy biskupi odziedziczyli nieomylną wáadzĊ nauczania apostoáów, to opiera siĊ
ona caákowicie na teorii sukcesji apostolskiej. Jak dowiedziono
w poprzednim rozdziale, ta teoria nie moĪe byü poparta dowodami z Pisma ĝwiĊtego. Piotr nie byá gáową apostoáów i KoĞcioáa;
katoliccy biskupi nie są nastĊpcami apostoáów; a papieĪ nie jest
nastĊpcą Piotra. Dlatego Magisterium nie ma prawa do nauczycielskiego urzĊdu Piotra lub apostoáów, bez wzglĊdu na to, czy
byli oni nieomylni, czy nie.

Duch Ōwiêty jedynym
nieomylnym i autorytatywnym
nauczycielem chrzeōcijanina
Drugim argumentem, którego uĪywają katoliccy uczeni, przedstawiając argumentacjĊ na poparcie Magisterium,
jest „moralna koniecznoĞü” [448]. Mówią oni po prostu, Īe silna
i nieomylna wáadza nauczycielska jest wielce poĪądana po to,
aby wiara mogáa zostaü zachowana, obroniona i wyjaĞniona [77,
889]. Bez Magisterium królowaáaby kakofonia róĪnych opinii.
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Katoliccy zwolennicy Magisterium wskazują na ciągle rosnącą
liczbĊ protestanckich denominacji jako caákowicie wystarczający dowód na to, Īe posiadanie jednego, autorytatywnego ciaáa
nauczającego jest koniecznoĞcią. Jeden z katolickich uczonych
podsumowuje:
Dlatego z wszelkim prawdopodobieĔstwem powinniĞmy wierzyü, Īe Chrystus, który chciaá,
aby Jego Ewangelia byáa zwiastowana wszelkiemu stworzeniu, wybraá Īywe i nieomylne Magisterium jako wáadzĊ religijną.
A Manual of Dogmatic Theology [449]

Koncepcja Magisterium moĪe wydawaü siĊ pozornie atrakcyjna. Gdyby Bóg ustanowiá autorytatywne ciaáo nauczające
i obiecaá chroniü je w sposób nadprzyrodzony od wszelkiego
báĊdu, to Īycie chrzeĞcijaĔskie byáoby w pewnych aspektach
znacznie prostsze. Lecz poniewaĪ Pismo ĝwiĊte nie naucza, Īe
Bóg ustanowiá takie ciaáo, wynajdywanie go z „moralnej koniecznoĞci” i traktowanie jego nauczania nieomylnym, moĪe
jedynie prowadziü do tragicznego báĊdu doktrynalnego.
Co wiĊcej, nawet posiadając Magisterium, KoĞcióá katolicki
z trudem moĪe byü uznany za oazĊ doktrynalnej harmonii w teologicznie skomplikowanym Ğwiecie. Faktycznie, nadrzĊdnym
celem Katechizmu KoĞcioáa Katolickiego jest stáumienie ciągle
narastających róĪnic zdaĔ wewnątrz KoĞcioáa. W ksiąĪce, która
wyjaĞnia potrzebĊ napisania Katechizmu, Michael J. Wrenn,
specjalny konsultant kardynaáa Johna O’Connora do spraw wychowania religijnego, wymieniá tylko niektóre obszary doktrynalne, w których niezaleĪnie myĞlący katoliccy ksiĊĪa i teologowie rzucają wyzwanie oficjalnej nauce KoĞcioáa: istnienie anioáów, bezpoĞrednie stworzenie ludzkiej duszy, upadek czáowieka
w Adamie, narodzenie Chrystusa z dziewicy, przebáagalna ofiara
Chrystusa, kontynuacja ofiary krzyĪa we Mszy ĞwiĊtej, rzeczywista obecnoĞü Chrystusa w Eucharystii, nieomylnoĞü Magisterium, hierarchiczna wáadza papieĪa i biskupów, skutecznoĞü
sakramentów, Trójca, czyĞciec i etyka seksualna [450].
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Magisterium zawiodáo równieĪ w stworzeniu wspólnej wiary
wĞród laikatu. Wielu katolików jest przeciwnych ustanowionemu
przez KoĞcióá zakazowi uĪywania Ğrodków antykoncepcyjnych
i wyáączeniu kobiet ze ĞwiĊceĔ kapáaĔskich. Sympatyzują oni
z rosnącą liczbą tych czáonków kleru, którzy uwaĪają, Īe obowiązkowy celibat kapáanów czyni wiĊcej szkody niĪ poĪytku.
Niektórzy katolicy przestali caákowicie sáuchaü Magisterium.
W koĔcu, Magisterium nie jest moralną koniecznoĞcią.
Chrystus obiecaá swoim uczniom: „Nie zostawiĊ was sierotami.
PrzyjdĊ do was” (J 14,18). „A Paraklet, Duch ĝwiĊty, którego Ojciec poĞle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziaáem” (J 14,26).
Duch ĝwiĊty, a nie papieĪ i biskupi, jest Īywym nauczycielskim autorytetem KoĞcioáa (J 16,13-15). BĊdąc doradcą i pocieszycielem, Duch ĝwiĊty zamieszkuje w kaĪdym wierzącym
(J 14,16-18; Ef 1,13). On prowadzi chrzeĞcijanina w jego postĊpowaniu (Rz 8,14). On kieruje jego sáuĪbą (Dz 8,29).
Duch ĝwiĊty daje niektórym chrzeĞcijanom szczególną zdolnoĞü nauczania Pisma ĝwiĊtego w sposób jasny i autorytatywny
(1 Kor 12,28). Jednak ta wáadza nie rezyduje wewnątrz tych nauczycieli, lecz jest czerpana ze Ĩródáa ich nauczania, natchnionego Sáowa BoĪego.
Dodatkowo, Duch ĝwiĊty wzbudza starszych, aby nadzorowali lokalny koĞcióá, paĞli trzodĊ i chronili wierzących od záej
nauki. Z tego powodu starsi muszą umieü „udzielaü upomnieĔ
i przekonywaü opornych” (Tt 1,9).
PierwszorzĊdnym instrumentem Ducha ĝwiĊtego w nauczaniu KoĞcioáa jest Sáowo BoĪe. Biblia jest „mieczem Ducha” (Ef 6,17). Gdy wierzący czytają i studiują Pismo ĝwiĊte,
Duch ĝwiĊty oĞwieca ich umysáy, dając im zrozumienie i przemawiając do nich osobiĞcie (1 Kor 2,10-16; Hbr 4,12).
Biblijne chrzeĞcijaĔstwo, pokáadające ufnoĞü w sáuĪbie nauczania Ducha ĝwiĊtego, traktuje BibliĊ jak otwartą ksiĊgĊ
– ksiĊgĊ dla ludzi. ZachĊca ich do osobistego studiowania, interpretacji i stosowania Sáowa BoĪego.
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To samo byáo prawdą w odniesieniu do pierwotnego KoĞcioáa.
Na dáugo przedtem, zanim ktokolwiek w ogóle usáyszaá o Magisterium czy jego roszczeniach, chrzeĞcijanie czytali Pismo ĝwiĊte i byli mu posáuszni. W koĔcu Duch ĝwiĊty zaadresowaá ksiĊgi
Nowego Testamentu do zwykáych ludzi – nie do apostoáów, nie
do biskupów, nie do papieĪa i nie do Magisterium. Nawet List do
Rzymian nie zostaá zaadresowany do KoĞcioáa katolickiego, lecz
„do wszystkich przez Boga umiáowanych, powoáanych ĞwiĊtych,
którzy mieszkają w Rzymie” (Rz 1,7).
Bóg nie powierzyá chrzeĞcijaĔskiej wiary papieĪowi i biskupom. Powierzyá ją „ĞwiĊtym” (Jud 3). To koĞcióá, zgromadzenie
wybranych Boga, jest „filarem i podporą prawdy” (1 Tm 3,15).
KoĞcióá Jezusa Chrystusa, mając Ducha ĝwiĊtego jako swego
nauczyciela i natchnione Pismo ĝwiĊte jako swój przewodnik,
nie potrzebuje katolickiego Magisterium. Duch ĝwiĊty, którym
kaĪdy wierzący zostaá namaszczony, jest jedynym autorytatywnym nauczycielem, którego potrzebujemy:
Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliĞcie od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, poniewaĪ Jego namaszczenie
poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe
i nie jest káamstwem. ToteĪ trwajcie w nim tak,
jak was nauczyáo.
1 List Jana 2,27

Biblia i Magisterium
KoĞcióá katolicki uznaje sáuĪbĊ nauczania Ducha ĝwiĊtego
i autorytet Biblii [101-108, 737-741, 788]. Jednak KoĞcióá utrzymuje, Īe
to Magisterium, a nie Biblia, jest pierwszym organem nauczającym, uĪywanym przez Ducha [108, 113, 119]. Ojciec Matthias Premm
wyjaĞnia:
[…] Urząd Nauczycielski KoĞcioáa jest waĪniejszy niĪ Biblia: tylko nieomylny KoĞcióá moĪe
powiedzieü nam, które ksiĊgi naleĪą do Pisma ĝwiĊtego, i tylko nieomylny KoĞcióá moĪe
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interpretowaü prawdziwe znaczenie Pisma
ĝwiĊtego; nikt nie moĪe tego czyniü sam. WiĊc,
katolik moĪe czytaü tylko jedną BibliĊ, tĊ, która zostaáa opublikowana przez KoĞcióá. Innymi
sáowy: BezpoĞrednią i najwyĪszą reguáą wiary
jest Īywy urząd KoĞcioáa.
Dogmatic Theology for the Laity [451]

Niektórzy uwaĪają, Īe drugorzĊdna rola Biblii w dzisiejszym
katolicyzmie zmienia siĊ. Na dowód tego wskazują nauczanie
Soboru WatykaĔskiego II. „NieznajomoĞü Pisma ĝwiĊtego jest
bowiem nieznajomoĞcią Chrystusa” [452] – uznaá sobór, cytując
Hieronima [133]. Sobór stwierdziá, Īe „Sáowo BoĪe dla kaĪdego
zawsze powinno byü dostĊpne” [453] [131, 2653]. Duchowni zostali
napomniani, aby „pozostawali w zaĪyáoĞci z Pismem ĝwiĊtym
przez pilne czytanie duchowe oraz staranne studium” [454] [132]. Jeden z komentatorów katolickich napisaá: „Od wczesnych wieków
KoĞcioáa nie byáo dokumentu, który by nakazywaá udostĊpnienie wszystkim Pisma ĝwiĊtego” [455].
Po Soborze WatykaĔskim II parafie katolickie zaczĊáy sponsorowaü studia biblijne, a szkoáy parafialne w swoich programach
nauczania zaczĊáy káaĞü nacisk na studium Pisma ĝwiĊtego. W rezultacie wielu katolików lepiej poznaáo i bardziej doceniáo BibliĊ.
Tym niemniej, katolicka Biblia ciągle nie jest ksiĊgą ludzi,
lecz ksiĊgą KoĞcioáa. Objawienie – stwierdziá sobór – „zostaáo
powierzone samemu tylko Īywemu UrzĊdowi Nauczycielskiemu
KoĞcioáa” [456]. Zadanie ustalenia autentycznej interpretacji Sáowa
takĪe „zostaáo powierzone samemu tylko Īywemu UrzĊdowi Nauczycielskiemu KoĞcioáa” [457]. Sobór WatykaĔski I stwierdziá:
[…] w zagadnieniach wiary i moralnoĞci wchodzących w skáad doktryny chrzeĞcijaĔskiej
[naleĪy] uwaĪaü za prawdziwy ten sens Pisma
ĝwiĊtego, jaki utrzymywaáa i utrzymuje ĞwiĊta
Matka KoĞcióá, którego zadaniem jest osądzaü
o prawdziwym znaczeniu i táumaczeniu pism
ĞwiĊtych. Dlatego nikomu nie wolno táumaczyü
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Pisma ĝwiĊtego wbrew temu znaczeniu albo teĪ
wbrew powszechnej zgodzie Ojców.
Sobór WatykaĔski I [458]

W konsekwencji, chociaĪ katolicy mogą byü zachĊcani do
czytania Biblii, to nie posiadają swobody okreĞlania jej znaczenia
[113, 119]. Interpretacja Biblii jest wyáącznym prawem Magisterium
[85, 100, 890]. Aby zapewniü, Īe czytanie Biblii doprowadzi katolików do wczeĞniej zaaprobowanych konkluzji, Sobór WatykaĔski II nakazaá, aby Biblie byáy zaopatrzone w „odpowiednie uwagi” [459]. Prawo Kanoniczne nakazuje, aby katolickie Biblie byáy
zaopatrzone „w konieczne i wystarczające wyjaĞnienia” [460].
Ta sama reguáa dotyczy katolickich uczonych i teologów.
Mają oni pracowaü „pod opieką ĞwiĊtego UrzĊdu Nauczycielskiego” [461]. Mogą pomóc KoĞcioáowi osiągnąü „peániejsze rozumienie i objaĞnianie Pisma ĝwiĊtego” [462], lecz jedynie samo
Magisterium posiada prawo osądzania i interpretowania Biblii.
PapieĪ Pius XII napisaá:
[…] na tym polega najszczytniejsze zadanie teologii, by wskazywaáa, jak zawiera siĊ w Ĩródáach
nauka, którą KoĞcióá podaje do wierzenia […], naleĪy w depozycie wiary odszukaü tĊ naukĊ „w tym
samym sensie, w jakim KoĞcióá ją okreĞliá”.
Humani Generis [463]

Innymi sáowy, celem katolickiego studium Biblii niekoniecznie jest zrozumienie Pisma ĝwiĊtego w jego oryginalnym zamierzonym znaczeniu, lecz zrozumienie go w znaczeniu, które nadaá
mu KoĞcióá. Od katolickiego uczonego oczekuje siĊ, by zacząá od
wstĊpnego zaáoĪenia, Īe interpretacja KoĞcioáa jest prawidáowa,
a nastĊpnie studiowaá BibliĊ, aby odkryü, dlaczego.

Przypadek testowy: Ksiêga Wyjōcia 20,4-5
Jaki jest rezultat oddania wáadzy nauczania jednej grupie ludzi i traktowania ich interpretacji jako autentycznej i nieomylnej?
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OdpowiedĨ moĪna znaleĨü przypatrując siĊ, w jaki sposób KoĞcióá traktuje Pismo ĝwiĊte, które stanowi wyzwanie dla ustalonych katolickich przekonaĔ lub praktyk. Na przykáad, rozwaĪmy
nastĊpujący fragment Dekalogu:
Nie bĊdziesz czyniá Īadnej rzeĨby ani Īadnego
obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego,
co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach
pod ziemią! Nie bĊdziesz oddawaá im pokáonu
i nie bĊdziesz im sáuĪyá.
KsiĊga WyjĞcia 20,4-5

To przykazanie zabrania czynienia obrazów w celach religijnych. Zabrania ono równieĪ oddawania czci takim obiektom.
Podstawowe znaczenie hebrajskiego czasownika przetáumaczonego jako „oddawaá im pokáonu” (Wj 20,5) oznacza dosáownie
káanianie siĊ [464]. Z powodu tego przykazania zarówno ĩydzi, jak
i niekatoliccy chrzeĞcijanie, praktykując swoją wiarĊ, wzbraniają siĊ przed uĪywaniem takich rzeczy, jak figurki.
KoĞcióá katolicki ma swoją wáasną interpretacjĊ przykazania
z KsiĊgi WyjĞcia 20,4-5 [2129-2132] [465]:
Przykazania te nie zabraniają tworzenia obrazów Chrystusa i ĞwiĊtych. Tworzenie i oddawanie czci obrazom Chrystusa, Pana naszego, Jego
ĞwiĊtej Matce Dziewicy i wszystkim ĝwiĊtym
– a wszyscy oni byli przyobleczeni w ludzką naturĊ i ukazywali siĊ w ludzkiej postaci – nie tylko nie jest zabronione przez to przykazanie, lecz
zawsze byáo uwaĪane za ĞwiĊtą praktykĊ i najpewniejszą oznakĊ wdziĊcznoĞci. To stanowisko
jest potwierdzone przez pomniki z czasów apostolskich, sobory powszechne KoĞcioáa i pisma
wielu Ojców, wybitnych zarówno z powodu
swojej ĞwiĊtoĞci jak i erudycji, którzy są w tej
kwestii caákowicie jednomyĞlni.
The Roman Catechism [466]
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ZauwaĪmy, jak w tym wyjaĞnieniu praktykĊ KoĞcioáa uĪyto
do potwierdzenia interpretacji Pisma ĝwiĊtego. To samo podejĞcie
zostaáo zastosowane przez Sobór WatykaĔski II do udzielenia poparcia wykorzystywania przedmiotów w kulcie religijnym:
Od najwczeĞniejszych dni KoĞcioáa istnieje tradycja pokazywania w koĞcioáach podobizn naszego Pana, Jego ĞwiĊtej Matki i ĞwiĊtych w celu
oddawania im czci przez wiernych.
Sobór WatykaĔski II [467]

Katolicka interpretacja KsiĊgi WyjĞcia 20,4-5 jest produktem
zastosowania najwaĪniejszej reguáy katolicyzmu w odniesieniu
do interpretacji Biblii: autentycznym znaczeniem kaĪdego wersetu Pisma ĝwiĊtego jest to, które zostaáo zatwierdzone w tym
wzglĊdzie przez Magisterium KoĞcioáa [119]. Ująwszy to inaczej:
to, w co KoĞcióá wierzy i co praktykuje, okreĞla to, czego Pismo
ĝwiĊte naucza albo co znaczy. Dlatego katolicy mają interpretowaü Pismo ĝwiĊte „w Īywej Tradycji caáego KoĞcioáa” (113), „wedáug sensu duchowego, który Duch daje KoĞcioáowi” (113).
Takie podejĞcie do studiowania Pisma ĝwiĊtego jest bezowocne. W rezultacie moĪe przynieĞü jedynie utwierdzenie pozycji KoĞcioáa przez sam KoĞcióá. Korekta jest niemoĪliwa, poniewaĪ normą prawdy nie jest jasne znaczenie Pisma ĝwiĊtego,
weryfikowanego przez porównywanie z innymi fragmentami
Pisma, lecz autorytatywne nauczanie KoĞcioáa, potwierdzone
przez przekonania i praktyki KoĞcioáa. àagodny gáos Ducha
ĝwiĊtego przemawiającego przez natchnione Pismo ĝwiĊte nie
moĪe byü sáyszany wĞród dogmatycznych twierdzeĔ rzymskiego Magisterium.
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Rzym, Plac ōw. Piotra, 1 listopada 1950
PapieĪ Pius XII, siedząc na swym czerwonym tronie na Ğrodku Placu Ğw. Piotra, spoglądaá z satysfakcją na leĪący przed nim
dokument. Stanowiá on kulminacjĊ procesu, który rozpocząá siĊ
niespeána 100 lat wczeĞniej. Dokument byá równieĪ wypeánieniem osobistej obietnicy, którą Pius XII záoĪyá Báogosáawionej
Dziewicy Maryi. Ponad 700 tysiĊcy katolików przybyáo do Watykanu, aby byü Ğwiadkami podpisania tego dokumentu.
Wybór Piusa XII na papieĪa w 1939 roku nie zdziwiá nikogo. Pius XII urodziá siĊ jako Eugenio Maria Giuseppe Pacelli.
Rodzina Pacelli od dziesiĊcioleci wiernie sáuĪyáa Watykanowi.
Dziadek Eugenio byá watykaĔskim podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw WewnĊtrznych. Jego ojciec i brat byli wybitnymi prawnikami watykaĔskimi. Sam Eugenio byá ekspertem
prawa kanonicznego i doĞwiadczonym dyplomatą. Poprzedni
papieĪ, Pius XI, wybraá go na stanowisko watykaĔskiego sekretarza stanu. Wkrótce staáo siĊ jasne, Īe Pius XI przygotowywaá
Eugenio na swego nastĊpcĊ. Gdy Pius XI zmará, kardynaáowie
wybrali Eugenio na nowego papieĪa w najkrótszym konklawe
we wspóáczesnej historii KoĞcioáa. Na czeĞü swego mentora Eugenio przybraá imiĊ Pius XII.
329

Władza
Jednym z pierwszych celów nowego papieĪa byáo promowanie kultu maryjnego, lecz wybuch II wojny Ğwiatowej spowodowaá opóĨnienie jego planów. Jednak, gdy tylko wojna skoĔczyáa
siĊ, w 1946 roku Pius wysáaá biskupom Ğwiata swą encyklikĊ
Deiparae Virginis Mariae. Dokonaá w niej przeglądu procesu,
trwającego niemal 100 lat, w trakcie którego katolicy prosili Watykan o formalne ogáoszenie, Īe Bóg wziąá MaryjĊ cieleĞnie do
nieba. NastĊpnie papieĪ Pius XII poprosiá biskupów o przedstawienie swojego stanowiska w tej sprawie:
Zwáaszcza zaĞ bardzo pragniemy wiedzieü, czy
wy, Czcigodni Bracia, w waszej wielkiej mądroĞci i roztropnoĞci uwaĪacie, Īe cielesne WniebowziĊcie NajĞwiĊtszej Dziewicy moĪe zostaü
ogáoszone i orzeczone jako dogmat wiary, i czy
tego wraz z klerem i ludem waszym pragniecie.
Deiparae Virginis Mariae [468]

Odzew na tĊ encyklikĊ przeszedá oczekiwania papieĪa. Watykan „zalaáy” proĞby zachĊcające Piusa, aby nadal dziaáaá w tym
kierunku.
Tym niemniej, prawnicze wyksztaácenie Piusa powodowaáo
ostroĪnoĞü w jego dziaáaniu. Dobrze ugruntowaną zasadą KoĞcioáa katolickiego byáo, Īe kaĪdy dogmat musi znajdowaü siĊ
w depozycie wiary – to jest w PiĞmie ĝwiĊtym i w Tradycji.
Pismo ĝwiĊte nic nie mówi o Ğmierci Maryi, jej pogrzebie czy
WniebowziĊciu. ĝwiadkowie Tradycji z pierwszych wieków
chrzeĞcijaĔstwa równieĪ milczeli w tej sprawie. W takim przypadku nie byáo jasne, czy papieĪ posiadaá prerogatywy zdefiniowania tego dogmatu. Pius XII uwaĪnie przestudiowaá sprawĊ
i zdecydowaá, Īe jest za wczeĞnie, aby speániü leĪące przed nim
proĞby. Najpierw musiaá wyjaĞniü zakres wáadzy nauczycielskiej
KoĞcioáa.
W dniu 12 sierpnia 1950 roku Pius XII opublikowaá inną
encyklikĊ, skierowaną do biskupów, Humani Generis. Wydawaáa siĊ ona rutynowym pasterskim ostrzeĪeniem przed
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niebezpieczeĔstwami wspóáczesnych trendów teologicznych.
Jednak niektórzy uczeni katoliccy zauwaĪyli coĞ innego:
Wkrótce staáo siĊ widoczne, Īe encyklika zawieraáa gáĊbszą treĞü myĞli papieskiej. W jednym
fragmencie dokumentu dostrzeĪono widoczny
skok naprzód w ewolucji doktrynalnej.
The Papacy Today [469]

Urywek encykliki papieĪa Piusa XII, który przyciągnąá uwagĊ teologów, byá krótki, lecz znaczący:
Dając bowiem KoĞcioáowi swojemu ĞwiĊte Ĩródáa wiary, daá mu Bóg zarazem Īywy Urząd
Nauczycielski, który ma dokáadniej wyjaĞniü
i rozwijaü to, co w depozycie zawiera siĊ mniej
jasno i jakby poĞrednio. Prawa wiĊc autentycznej i miarodajnej interpretacji depozytu wiary
nie udzieliá Boski Zbawiciel ani poszczególnym
wiernym, ani samym nawet teologom, tylko
Magisterium KoĞcioáa.
Humani Generis [470]

NajwyraĨniej Pius XII przygotowywaá siĊ do ogáoszenia dogmatu WniebowziĊcia Maryi. To znaczy, zamierzaá „wyjaĞniü
i rozwinąü”, Īe WniebowziĊcie Maryi byáo „w depozycie [wiary]
zawarte”, chociaĪ przyznając, Īe „mniej jasno i jakby poĞrednio” [471]. Uczyni on to pomimo braku jasnego wsparcia zarówno
ze strony Pisma ĝwiĊtego, jak i pierwszych Ğwiadków Tradycji.
Trzy miesiące póĨniej, 1 listopada 1950 roku, papieĪ Pius XII
zasiadá na swoim tronie na wypeánionym táumem Placu Ğw. Piotra. LeĪaáa przed nim ostateczna wersja dokumentu, zatytuáowanego Munificentissimus Deus, czyli Najáaskawszy Bóg. Dokument ten przedstawiaá historiĊ szeroko rozpowszechnionej wiary we WniebowziĊcie Maryi. Dokument koĔczyá siĊ nastĊpującą
deklaracją:
Powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa,
ĞwiĊtych Apostoáów Piotra i Pawáa oraz Naszą
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ogáaszamy, wyjaĞniamy i okreĞlamy jako
dogmat przez Boga objawiony, Īe Niepokalana
Bogarodzica zawsze Dziewica Maryja, po
zakoĔczeniu biegu ziemskiego Īycia, zostaáa
z ciaáem i duszą wziĊta do niebieskiej chwaáy.
Munificentissimus Deus [472]

PapieĪ Pius XII z charakterystyczną dokáadnoĞcią podpisaá
dokument w nastĊpujący sposób: „Ja, Pius, Biskup KoĞcioáa
Katolickiego, tak orzekając, skáadam podpis” [473]. Rozbrzmiaáy
dzwony w ponad 400 rzymskich koĞcioáach, wyraĪając swoją
aprobatĊ dla tej decyzji, a táum cieszyá siĊ i klaskaá.
Tego dnia papieĪ Pius XII nie tylko osiągnąá swój cel uhonorowania Maryi, lecz czyniąc to, ustanowiá równieĪ nowy precedens dla rozwoju doktryny w katolicyzmie. Jednak, by pojąü
wagĊ tego wydarzenia, musimy najpierw rozwaĪyü katolickie
zrozumienie objawienia BoĪego i przekazywania go na przestrzeni wieków.

Objawienie Bo¿e
[50-141]

Pocz¹tek w osobie Jezusa Chrystusa
[65-67, 73, 75]

Wedáug KoĞcioáa katolickiego, Pan Jezus Chrystus objawiá
apostoáom wiarĊ katolicką przez swą obecnoĞü i objawienie samego siebie [65, 75]. Uczyniá to:
[…] samą swoją obecnoĞcią i ujawnieniem siĊ, sáowami i czynami, znakami i cudami, a zwáaszcza
przez swoją Ğmierü i chwalebne zmartwychwstanie, a wreszcie przez zesáanie Ducha prawdy.
Sobór WatykaĔski II [474]

Chrystus byá ostatecznym objawieniem Boga. On, „wypeániając Objawienie, koĔczy je oraz BoĪym Ğwiadectwem potwierdza” [475]. KoĞcióá mówi, Īe „nie naleĪy juĪ wiĊcej oczekiwaü
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Īadnego publicznego objawienia przed chwalebnym ukazaniem
siĊ Pana naszego, Jezusa Chrystusa” [476] [66, 73].

Przekazywanie przez Pismo Ōwiête i Tradycjê
[74-83]

KoĞcióá naucza, Īe aby prawdy objawione przez Chrystusa „pozostaáy na zawsze nieuszczuplone i byáy przekazywane
wszystkim pokoleniom” [477], Pan poleciá apostoáom przekazywaü to objawienie innym [74, 75, 96]. Zostaáo to osiągniĊte w dwojaki sposób.
Po pierwsze, apostoáowie przekazali wiarĊ w formie niepisanej – to znaczy „gáoszeniem ustnym, przykáadami i zorganizowanym dziaáaniem” [478] [76]. Objawienie przekazane przez apostoáów KoĞcióá katolicki nazywa Tradycją [81].
Drugim sposobem przekazywania wiary byáy formy pisane
„przez tych apostoáów i mĊĪów apostolskich, którzy pod natchnieniem tegoĪ Ducha ĝwiĊtego na piĞmie utrwalili orĊdzie zbawienia” [479] [76]. Pisma te staáy siĊ pismami Nowego Testamentu [81].
Teologowie katoliccy przedstawiają objawienie BoĪe jako
Ĩródáo. Przekazywanie objawienia wspóáczesnemu KoĞcioáowi
przedstawiają jako dwa strumienie páynące z tego samego Ĩródáa. Jeden strumieĔ reprezentuje Pismo ĝwiĊte, a drugi TradycjĊ.
Razem zachowują one i przekazują objawienie, które Chrystus
powierzyá apostoáom.
Jednym z celów Soboru WatykaĔskiego II (1962-1965) byáo
„przedáoĪyü autentyczną naukĊ o BoĪym objawieniu i jego przekazywaniu” [480]. W pierwszym projekcie soborowej Konstytucji
Dogmatycznej o Objawieniu BoĪym jej autorzy uĪywali przenoĞni o Ĩródle i dwóch strumieniach. Jednak w finalnej wersji
konstytucji te dwa strumienie staáy siĊ jednym [481]. Objawienie
przedstawiano ciągle jako jedno Ĩródáo, jako „ĞwiĊty depozyt” [482], lecz Sobór poáączyá Pismo ĝwiĊte i TradycjĊ w jeden
strumieĔ [84, 86, 97]. W ten sposób KoĞcióá byá w stanie podkreĞliü
jednoĞü organów, przy pomocy których objawienie jest dzisiaj
przekazywane KoĞcioáowi [80]:
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ĝwiĊta Tradycja zatem i Pismo ĝwiĊte ĞciĞle áączą siĊ z sobą i przenikają. Obydwa bowiem wypáywają z tego samego BoĪego Ĩródáa, zespalają
siĊ jakby w jedno i zmierzają do jednego celu.
Sobór WatykaĔski II [483]

S³owo Bo¿e
[80-85]

Pismo ĝwiĊte i TradycjĊ KoĞcióá nazywa „jedno” [484]. Tworzą
one Sáowo BoĪe [84-85, 97, 182]:
ĝwiĊta Tradycja i Pismo ĝwiĊte stanowią powierzony KoĞcioáowi jeden ĞwiĊty depozyt sáowa
BoĪego.
Sobór WatykaĔski II [485]

KoĞcióá okreĞla tutaj Pismo ĝwiĊte i TradycjĊ áącznie jako
Sáowo BoĪe. Kiedy katolicki teolog mówi o pisanym Sáowie
BoĪym, to mówi o PiĞmie ĝwiĊtym. JeĞli mówi o niepisanym
Sáowie BoĪym, to mówi o Tradycji. Lecz jeĞli mówi po prostu
o Sáowie BoĪym, to prawdopodobnie mówi o PiĞmie ĝwiĊtym
i Tradycji áącznie.
Ujmując to inaczej, wedáug KoĞcioáa katolickiego sama Biblia
nie jest kompletnym Sáowem BoĪym. Istnieje waĪne objawienie,
zachowane w Tradycji, które nie jest jasno nauczane w PiĞmie
ĝwiĊtym [81-82]. Dlatego, aby zrozumieü kompletne objawienie
Jezusa Chrystusa, naleĪy studiowaü zarówno Pismo ĝwiĊte, jak
i TradycjĊ [113-114]. UĪywając sáów samego Magisterium [82]:
DziĊki temu KoĞcióá swoją pewnoĞü odnoĞnie
do wszystkich spraw objawionych czerpie nie
z samego tylko Pisma ĝwiĊtego. ToteĪ i Pismo
ĝwiĊte, i TradycjĊ naleĪy przyjmowaü z jednakim pietyzmem i otaczaü taką samą czcią.
Sobór WatykaĔski II [486]
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I ponownie:
Pisma te w poáączeniu ze ĞwiĊtą Tradycją [KoĞcióá] uwaĪaá i uwaĪa zawsze za najwyĪszą reguáĊ swej wiary.
Sobór WatykaĔski II [487]

Rysunek 6. Fundament ewangelii wedáug Rzymu

Wedáug Soboru WatykaĔskiego II „ĞwiĊta teologia opiera siĊ
na spisanym Sáowie BoĪym w áącznoĞci ze ĞwiĊtą Tradycją, jakby na trwaáym fundamencie” [488].

Biblijna odpowiedū
Ten ostatni rozdziaá ksiąĪki doprowadza nas do fundamentalnej przyczyny, dla której katolicyzm jest tym, czym w istocie
jest i dlaczego róĪni siĊ tak znacząco od chrzeĞcijaĔstwa opierającego siĊ wyáącznie na PiĞmie ĝwiĊtym. W celu zrozumienia powagi tematu, wyobraĨmy sobie przez moment kogoĞ, kto
znajduje siĊ w jakimĞ odlegáym zakątku ziemi. Nie wie on nic
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o Chrystusie, o historii chrzeĞcijaĔstwa, ani o katolicyzmie. Jednak pobudzony przez Ducha ĝwiĊtego, pragnie poznaü Boga.
Gdyby dano mu BibliĊ i zacząá on szczerze szukaü Boga na stronach tej ksiĊgi, co by odkryá?
W czterech ewangeliach nasz poszukiwacz prawdy znalazáby zapis „caákowitej pewnoĞci nauk” (àk 1,4) na temat Īycia
i nauczania Chrystusa. Gdyby kontynuowaá studium Dziejów
Apostolskich i listów, to odkryáby zapis nauczania apostoáów.
Wkrótce uzyskaáby „mądroĞü wiodącą ku zbawieniu przez wiarĊ w Chrystusie Jezusie” (2 Tm 3,15).
PrzypuĞümy teraz, Īe nasz samotny poszukiwacz prawdy,
znalazászy Chrystusa i zbawienie przez wiarĊ w Niego, kontynuowaáby swoje studium Pisma ĝwiĊtego. Jego celem teraz byáoby
odkryü wszystko, czego moĪna siĊ dowiedzieü o tym, jak sáuĪyü
i wielbiü Boga, i jak Īyü. Czego nauczyáby siĊ?
W Dziejach Apostolskich przeczytaáby natchnioną historiĊ
na temat pierwszych 30 lat pierwotnego KoĞcioáa. W listach
Piotra, Pawáa, Jana, Jakuba i Judy odkryáby gáĊbsze doktryny chrzeĞcijaĔskiej wiary. Nauczyáby siĊ, jak prowadziü wáasne Īycie (1 Tm 3,15), jak sáuĪyü innym (1 Kor 12-14), w jaki
sposób pierwsi chrzeĞcijanie wielbili Boga (1 Kor 11,17-34;
1 Kor 14,26-40) i w jaki sposób zarządzano lokalnymi koĞcioáami (1 Tm 3,1-13; Tt 1,5-9). Krótko mówiąc, nasz poszukiwacz
znalazáby wszystko, czego potrzebowaáby siĊ dowiedzieü na temat prowadzenia chrzeĞcijaĔskiego Īycia. Paweá pisze, Īe wáaĞnie to jest celem Pisma ĝwiĊtego:
Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i poĪyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowywania
w sprawiedliwoĞci – aby czáowiek BoĪy byá doskonaáy, przysposobiony do kaĪdego dobrego
czynu.
2 List do Tymoteusza 3,16-17

A teraz przypuĞümy, Īe nasz nowonawrócony przyjaciel,
nauczywszy siĊ podstaw chrzeĞcijaĔskiej wiary, wyruszyáby
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na poszukiwanie innych chrzeĞcijan. Po wielu dniach podróĪy,
pewnego niedzielnego poranka, wchodzi do jakiegoĞ miasta
i znajduje w jego centrum duĪy koĞcióá katolicki. Siada w pustej áawce, w której pozostaje przez wiele godzin, obserwując
kapáanów celebrujących MszĊ ĞwiĊtą, sáuchających spowiedzi,
przewodzących modlitwie róĪaĔcowej przed figurą Maryi. NastĊpnie, dowiedziawszy siĊ wszystkiego czego mógá siĊ dowiedzieü na podstawie obserwacji, prosi on kapáana, by wyjaĞniá
mu podstawowe doktryny katolicyzmu. Do jakiego wniosku doszedáby nasz nowonawrócony przyjaciel?
Z caáą pewnoĞcią nasz fikcyjny poszukiwacz prawdy potraktowaáby katolicyzm jako rzecz bardzo dziwną. Z osobistego
studium Biblii nie nauczyáby siĊ niczego na temat odrodzenia
i usprawiedliwienia osiąganego przez chrzest, caáorocznych programów przygotowujących do osiągniĊcia usprawiedliwienia
dorosáych, siedmiu sakramentów, áaski uĞwiĊcającej, przeistoczenia, nieustannej ofiary, wyznawania grzechów kapáanowi,
kary doczesnej, odpustów, czyĞüca, zasáuĪonej wiecznej nagrody, ĞwiĊceĔ kapáaĔskich, papiestwa, wáadzy biskupiej, Magisterium, Niepokalanego PoczĊcia Maryi, WniebowziĊcia Maryi,
wspóáodkupieĔczego dzieáa Maryi i jej poĞrednictwa w udzielaniu wszelkiej áaski. UĞwiadamiając sobie, Īe te rzeczy nie tylko
nie są nauczane w PiĞmie ĝwiĊtym, lecz faktycznie są z nim
sprzeczne, nasz poszukiwacz prawdy z pewnoĞcią doszedáby do
wniosku, Īe to, co znalazá, nie jest tym, czego szukaá i dlatego
musi szukaü dalej.
Z perspektywy KoĞcioáa katolickiego powyĪsza konkluzja
byáaby bezsensowna. Katecheza tego czáowieka, pouczenie go
w katolickiej wierze, jest tym, czego mu strasznie brakuje [875].
KoĞcióá mówi: „Nikt nie daje wiary samemu sobie, tak jak nikt
nie daje sam sobie Īycia” (166) [166-171, 1253]. Bez wzglĊdu na to, co
ten czáowiek sądzi na temat swojej znajomoĞci Pisma ĝwiĊtego,
usáyszaá tylko czĊĞü caáej prawdy [81]. W szczególnoĞci nie ma
Īadnej wiedzy na temat objawienia BoĪego przekazanego przez
TradycjĊ. Brak mu wglądu i informacji potrzebnych do zrozumienia Pisma ĝwiĊtego [113]. W konsekwencji, nie jest w stanie
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doceniü katolickich przekonaĔ i praktyk, których nie moĪna
znaleĨü w Biblii. Jest równieĪ kompletnym ignorantem, jeĞli
chodzi o autentyczną interpretacjĊ objawienia, okreĞloną przez
BoĪe Magisterium [85]. Czáowiek ten nie posiada ani poznania,
ani wáadzy do osądzania KoĞcioáa.
Ta historia przedstawia nam dwa przeciwne spojrzenia na to,
jak naleĪy rozumieü i praktykowaü wiarĊ otrzymaną od Chrystusa. Katolicyzm naucza, Īe wiara katolicka jest zawarta w PiĞmie
ĝwiĊtym i w Tradycji. One razem, zgodnie z interpretacją papieĪa i biskupów, są najwyĪszą reguáą KoĞcioáa. Biblijne chrzeĞcijaĔstwo utrzymuje, Īe jasne nauczanie Pisma ĝwiĊtego, rozwaĪane w Ğwietle udzielanym przez Ducha ĝwiĊtego, zawiera caáą
naukĊ, potrzebną do zbawienia i prowadzenia chrzeĞcijaĔskiego
Īycia. Biblijne chrzeĞcijaĔstwo jako najwyĪszą reguáĊ wiary
uznaje jedynie BibliĊ. ChociaĪ biblijne chrzeĞcijaĔstwo docenia
rolĊ studiowania oryginalnych jĊzyków biblijnych, archeologii,
historii i pism wczesnych pisarzy chrzeĞcijaĔskich w studiowaniu samej Biblii, to jednak odmawia umieszczania Tradycji na
równi z Pismem ĝwiĊtym jako reguáy wiary. Przyczyną tej odmowy jest to, iĪ Pismo ĝwiĊte jest natchnionym Sáowem Boga,
podczas gdy Tradycja jest omylnym sáowem ludzkim.

Pismo jest natchnione; Tradycja nie
RóĪnica pomiĊdzy Pismem i Tradycją staje siĊ widoczna, gdy
ktoĞ zrozumie, co KoĞcióá katolicki naprawdĊ uznaje za TradycjĊ. Jest to koncepcja trudna do pojĊcia, jednak waĪna w zrozumieniu katolicyzmu. RozwaĪmy dwie pierwsze rzeczy, którymi
katolicka Tradycja nie jest.
Gdy KoĞcióá mówi o Tradycji, to nie mówi o odziedziczonej
kulturze czy praktykach pochodzących jedynie z ludzkich Ĩródeá
lub z koĞcielnej dyscypliny czy polityki [83]. ĝwiĊta Tradycja nie
odnosi siĊ do takich spraw, jak celibat kapáanów (obowiązkowy
od XI wieku), kierunek zwrócenia twarzy kapáana podczas odprawiania Mszy ĞwiĊtej (zmieniony po Soborze WatykaĔskim II)
lub to, czy dziewczĊta mogą sáuĪyü z cháopcami jako ministranci
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(zaaprobowano w 1994 roku). Te obyczaje sáusznie mogáyby byü
nazwane tradycjami w tym sensie, Īe dotyczą praktyk, które zostaáy przekazane przez poprzednie pokolenia. Lecz nie są one
ĞwiĊtą Tradycją, gdyĪ KoĞcióá nie uwaĪa, iĪ mają one swe Ĩródáo
w objawieniu BoĪym. Aby rozróĪniü ludzkie tradycje od ĞwiĊtej Tradycji, literatura koĞcielna tradycyjnie pisze o tej drugiej
przez duĪe T.
Katolicka Tradycja nie jest teĪ sumą wniosków uczonych,
którzy studiowali dokumenty, historiĊ i archeologiĊ pierwszych
wieków naszej ery w poszukiwaniu pierwotnej chrzeĞcijaĔskiej
wiary. Tradycją nie są pisma pierwszych przywódców KoĞcioáa,
staroĪytnych liturgii ani nawet dekretów soborów powszechnych. Mogáyby byü one czĊĞciowym wyraĪeniem lub Ğwiadectwem Tradycji, lecz nie Tradycją samą w sobie.
Czym wiĊc dokáadnie jest Tradycja? „Tradycja jest sáowem
Īyjącym stale w sercach wiernych” [489], „Īywą pamiĊcią sáowa
BoĪego” (113) [78, 113, 2650, 2661]. Katolicka Tradycja nie jest czymĞ, co
moĪesz przeczytaü lub nawet czego moĪesz uchwyciü siĊ.
[Tradycja] […] nie jest czymĞ nieoĪywionym,
przekazywanym z rĊki do rĊki; nie jest, mówiąc
wáaĞciwie, zbiorem doktryn czy instytucji zawartych w ksiĊgach lub innych pomnikach […].
Musi byü ona reprezentowana jako bieg Īycia
oraz prawda przychodząca od Boga przez Chrystusa i apostoáów do najmniejszego z wiernych,
który powtarza swoje wyznanie wiary i uczy siĊ
swojego katechizmu.
The Catholic Encyclopedia [490]

Uczeni katoliccy wyjaĞniają, Īe Tradycja nie jest zawarta
w ksiĊgach, lecz w ludziach, w Īyciu KoĞcioáa. Jest ona doĞwiadczeniem Īyciowym wiernych katolików. Jest ona objawieniem
„bardziej wypisanym na sercu KoĞcioáa niĪ na pergaminie” (113).
Katolicyzm opisuje TradycjĊ jako „Īywe przekazywanie” (78),
przez które „KoĞcióá w swojej doktrynie, w Īyciu i kulcie
przedáuĪa i przekazuje wszystkim pokoleniom wszystko, czym
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jest i w co wierzy” [491] [78, 98]. Jest to Īywa wiara powstaáa przez
„zrozumienie zarówno przekazanych spraw, jak i sáów” [492]. Uczeni katoliccy wyjaĞniają, Īe dzieje siĊ to na wiele sposobów:
Sposób przekazywania wiary moĪe przybraü
w KoĞciele dowolną formĊ: znak krzyĪa, który
matka kreĞli na czole swojego dziecka; nauczanie podstawowych modlitw chrzeĞcijaĔstwa,
w szczególnoĞci Ojcze nasz, w domu i na nauce
religii; Īycie, modlitwa i Ğpiew w lokalnym koĞciele, w którym wzrasta máoda osoba; chrzeĞcijaĔski przykáad w codziennym Īyciu i dziaáaniu,
prowadzący nawet do mĊczeĔstwa; Ğwiadectwo
dawane przez chrzeĞcijaĔską muzykĊ (szczególnie choraáy), architekturĊ i dzieáa sztuk piĊknych
(szczególnie reprezentacje krzyĪa, który jest
uwaĪany za uprzywilejowany symbol chrzeĞcijaĔstwa); i w koĔcu przez liturgiĊ KoĞcioáa.
The Church’s Confession of Faith [493]

KtoĞ mógáby sáusznie zapytaü: W jaki sposób moĪna przekazywaü informacje przez tak nieformalne metody, próbując przy
tym utrzymaü ich spójnoĞü? KoĞcióá odpowiada [77, 81]:
Aby zaĞ Īywa i nienaruszona Ewangelia zawsze przechowywana byáa w KoĞciele, Apostoáowie pozostawili biskupów jako swych
nastĊpców, „przekazując im swoje stanowisko
nauczycielskie”.
Sobór WatykaĔski II [494]

Katolicyzm naucza, Īe przez biskupów Tradycja „ma byü ciągle zachowywana aĪ do wypeánienia siĊ czasu” [495] [77]. Zamiast
nauczaü, iĪ Tradycja staje siĊ z czasem coraz bardziej skaĪona,
KoĞcióá naucza, Īe przez nauczanie Magisterium Tradycja faktycznie staje siĊ coraz jaĞniejsza [66, 79, 94]:
Tradycja ta pochodząca od apostoáów rozwija siĊ w KoĞciele pod opieką Ducha ĝwiĊtego.
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Wzrasta bowiem zrozumienie zarówno przekazanych spraw, jak i sáów.
Sobór WatykaĔski II [496]

Prawdziwe znaczenie katolickiej Tradycji i procesu, w ramach którego rozwija siĊ ona w KoĞciele, najlepiej moĪna wyjaĞniü na przykáadzie. RozwaĪmy raz jeszcze dogmatyczną definicjĊ WniebowziĊcia Maryi z 1950 roku.

Tradycja jako ūród³o dogmatu:
Wniebowziêcie Maryi
Jak widzieliĞmy wczeĞniej, papieĪ Pius XII w 1946 roku
wysáaá nastĊpujący list do biskupów caáego Ğwiata, dotyczący
WniebowziĊcia Maryi:
Zwáaszcza zaĞ bardzo pragniemy wiedzieü, czy
wy, Czcigodni Bracia, w waszej wielkiej mądroĞci i roztropnoĞci uwaĪacie, Īe cielesne WniebowziĊcie NajĞwiĊtszej Dziewicy moĪe zostaü
ogáoszone i orzeczone jako dogmat wiary, i czy
tego wraz z klerem i ludem waszym pragniecie.
Deiparae Virginis Mariae [497]

Nie byáo to zwyczajne zaproszenie biskupów do wyraĪenia
wáasnej opinii, lecz stanowiáo początek formalnego, kolegialnego procesu, który KoĞcióá katolicki wykorzystuje do rozwijania
swojej doktryny [877, 888-892]. PapieĪ chciaá dowiedzieü siĊ, czy biskupi uwaĪają za wáaĞciwe, by sklasyfikowaü wiarĊ we WniebowziĊcie Maryi jako dogmat wiary katolickiej – czyli nieomylnie
zdefiniowaną naukĊ, w którą katolicy muszą wierzyü [88-90] [498].
Zaparcie siĊ doktryny KoĞcioáa, która zostaáa formalnie zdefiniowana, jest równoznaczne z odstĊpstwem od wiary chrzeĞcijaĔskiej [2089] [499].
Aby odpowiedzieü papieĪowi, biskupi musieli okreĞliü Ĩródáo wiary we WniebowziĊcie Maryi. Czy byáa to jedynie legenda, w którą wierzyáo kilku poboĪnych katolików? Albo czy byáa
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to czĊĞü depozytu wiary, objawienia otrzymanego od apostoáów? Tylko w tym drugim przypadku KoĞcióá mógá zdefiniowaü
WniebowziĊcie Maryi jako dogmat [88, 891]. Tak wiĊc biskupi badali dwa kanaáy, przez które, wedáug KoĞcioáa, przekazywana
jest wiara apostolska: Pismo ĝwiĊte i TradycjĊ.
Najpierw biskupi zajrzeli do Pisma ĝwiĊtego. Tutaj nie byli
w stanie znaleĨü Īadnej jasnej nauki dotyczącej Ğmierci Maryi,
jej pogrzebu, zmartwychwstania i WniebowziĊcia [500].
NastĊpnie biskupi przyjrzeli siĊ Tradycji. Czy WniebowziĊcie Maryi byáo czĊĞcią depozytu wiary, przekazywanej w formie niepisanej?
OdpowiedĨ na to pytanie byáa juĪ rzeczą trudniejszą. Tradycja rezyduje w Īyciu KoĞcioáa. Przekazuje ona objawienie jako
„zrozumienie zarówno przekazanych spraw, jak i sáów” [501] – niespisanych sáów. Biskupi nie mogli po prostu wziąü skorowidza
przekonaĔ i praktyk znajdujących siĊ w Tradycji i sprawdziü, czy
WniebowziĊcie Maryi tam siĊ znajduje, czy nie. Przeciwnie, musieli zbadaü wiarĊ katolicką tak, jak byáa ona przeĪywana przez
papieĪy, biskupów i wiernych. Te trzy grupy uwaĪane są za organy lub instrumenty, poprzez które Tradycja jest wyraĪana lub
opisywana. Poszukiwanie dowodów wiary we WniebowziĊcie
Maryi koncentrowaáo siĊ w siedmiu nastĊpujących obszarach:
Ƈ Dogmatyczne dekrety Magisterium
Ƈ Wyznania wiary KoĞcioáa
Ƈ Nauczanie ojców KoĞcioáa
Ƈ Nauczanie doktorów KoĞcioáa
Ƈ JednomyĞlne nauczanie biskupów
Ƈ Powszechna praktyka KoĞcioáa
Ƈ Powszechne zrozumienie wiernych
Co odkryli papieĪ Pius XII i biskupi? PapieĪ Pius XII dokonaá przeglądu odkryü biskupów w encyklice Munificentissimus
Deus – dokumencie, który ostatecznie zdefiniowaá WniebowziĊcie Maryi jako dogmat KoĞcioáa. Rezultaty moĪna podsumowaü
w poniĪszy sposób.
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Czy WniebowziĊcie Maryi stanowi czĊĞü dogmatycznego nauczania Magisterium?
OczywiĞcie odpowiedĨ brzmi: nie. Pytanie, na które Magisterium próbowaáo odpowiedzieü w 1946 roku, brzmiaáo: Czy
WniebowziĊcie Maryi powinno staü siĊ czĊĞcią dogmatycznego
nauczania KoĞcioáa?
Katolicyzm naucza, Īe oficjalne dekrety biskupów zgromadzonych na soborze powszechnym są nieomylne i obowiązujące
katolików wszĊdzie [88, 891]. Lecz Īaden z 20 soborów powszechnych, uznawanych przez KoĞcióá katolicki, nigdy nie stwierdziá,
Īe Maryja zostaáa wniebowziĊta. ĩaden z papieĪy nie nauczaá
teĪ tej doktryny w sposób dogmatyczny. Są to przykáady zjawiska, które KoĞcióá nazywa Nadzwyczajnym Magisterium. Dlatego w tej fazie pewnoĞü WniebowziĊcia byáa nierozstrzygniĊta.
Czy wiara we WniebowziĊcie Maryi zostaáa wyraĪona w jakimkolwiek wyznaniu wiary?
Wyznania wiary są podsumowaniami fundamentalnych przekonaĔ wiary [185-192]. W szczególnoĞci KoĞcióá uznaje dwa z nich:
Apostolskie wyznanie wiary i Nicejsko-konstantynopolitaĔskie
wyznanie wiary [193-195]. W sprawie WniebowziĊcia Maryi oba
milczaáy. To samo byáo prawdą odnoĞnie wszystkich innych zaakceptowanych wyznaĔ wiary pierwotnego KoĞcioáa.
Czy WniebowziĊcie Maryi byáo czĊĞcią nauczania ojców
KoĞcioáa?
Katolicyzm uznaje 88 mĊĪczyzn za ojców KoĞcioáa. WiĊkszoĞü z nich byáo biskupami. DziesiĊciu z nich byáo papieĪami. Inni byli opatami, kapáanami, zakonnikami i apologetami.
Wszyscy Īyli na przestrzeni pierwszych oĞmiu wieków chrzeĞcijaĔstwa, a wiĊkszoĞü z nich zostaáo kanonizowanych przez
KoĞcióá jako ĞwiĊci. Ich grono obejmuje nastĊpujące osoby: Klemens Rzymski, Polikarp, Ignacy, Ireneusz, Tertulian, Orygenes,
Euzebiusz z Cezarei, Benedykt, papieĪ Leon I Wielki i papieĪ
Innocenty I.
KoĞcióá wysoko ceni pisma ojców KoĞcioáa, lecz nie uwaĪa ich za nieomylne. Przeciwnie, uznaje, Īe Ojcowie nie tylko
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czasami nie zgadzają siĊ ze sobą, lecz czasami ich nauka bywa
báĊdna. PapieĪ Leon XIII napisaá, Īe ojcowie KoĞcioáa „podzielali
zapatrywania swego czasu, i dlatego, wyjaĞniając ustĊpy Pisma
ĝwiĊtego, […] nie zawsze wypowiedzieli sąd prawdziwy” [502].
Jaką wartoĞü zatem przedstawiają pisma ojców KoĞcioáa?
Katolicki uczony, William A. Jurgens wyjaĞnia [688]:
WartoĞü Ojców i ich pism jest nastĊpująca: razem
demonstrują oni to, w co KoĞcióá wierzyá, ciągle
wierzy i czego naucza. Razem są oni Ğwiadkiem
treĞci Tradycji – Tradycji, która sama jest noĞnikiem objawienia.
The Faith of the Early Fathers [503]

Albo uĪywając sáów ostatniego soboru [78]:
Wypowiedzi ĞwiĊtych Ojców wskazują na
oĪywczą obecnoĞü tej Tradycji, której bogactwo
przenika dziaáanie i Īycie wierzącego i modlącego siĊ KoĞcioáa.
Sobór WatykaĔski II [504]

Co ojcowie KoĞcioáa mieli do powiedzenia o WniebowziĊciu Maryi? Znaczącym jest to, Īe biskupi znaleĨli poparcie dla
tego przekonania jedynie w pismach dwóch Ojców [505] Obaj
Īyli na przeáomie VII/VIII wieku: Germanus z Konstantynopola (634-733) oraz Jan DamasceĔski (675-749).
Jednak fakt, Īe biskupi nie byli w stanie znaleĨü Īadnego dowodu wiary we WniebowziĊcie Maryi w pismach pozostaáych
86 ojców KoĞcioáa, nie zniechĊciá papieĪa i innych biskupów.
ChociaĪ KoĞcióá obdarza szacunkiem pisma Ojców, to tym niemniej „[…] w stosunku do tych pism zachowuje najwyĪszą niezaleĪnoĞü” [506]. Z tej samej przyczyny fakt, Īe jedynie dwóch ojców KoĞcioáa wierzyáo we WniebowziĊcie Maryi, nie dowodziá,
Īe wiara ta byáa autentyczną doktryną. Jurgens komentuje:
[…] musimy podkreĞliü, Īe pojedynczy tekst
patrystyczny nie moĪe byü w Īadnym wypadku uwaĪany za „dowód” poprawnoĞci jakiejĞ
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doktryny. Dogmatów nie „dowodzi siĊ” przez
patrystyczne stwierdzenia, lecz przez nieomylne nauczanie KoĞcioáa.
The Faith of the Early Fathers [507]

Czy WniebowziĊcie Maryi byáo czĊĞcią nauczania doktorów
KoĞcioáa?
KoĞcióá katolicki uhonorowaá niektórych nauczycieli tytuáem
doktora KoĞcioáa. KoĞcióá uwaĪa ich za szczególnie godnych
zaufania przewodników po wierze katolickiej. Niektórzy z nich
wywodzą siĊ z szeregów ojców KoĞcioáa. Wszyscy doktorowie
KoĞcioáa zostali kanonizowani jako ĞwiĊci.
Pierwszych oĞmiu, którzy otrzymali tytuá doktora KoĞcioáa
to: Atanazy (297-373), Bazyli Wielki (329-379), Grzegorz z Nazjanzu (330-390), AmbroĪy (340-397), Hieronim (343-420), Jan
Chryzostom (347-407), Augustyn z Hippony (354-430) i papieĪ
Grzegorz Wielki (540-604). Tych oĞmiu jest uwaĪanych za wiĊkszych doktorów KoĞcioáa. W XVI wieku mniejszymi doktorami
KoĞcioáa zostali uznani: Tomasz z Akwinu (1225-1274) – „doktor anielski” i Bonawentura (1217-1274) – „doktor serafiĔski”.
Dzisiaj za doktorów KoĞcioáa uznaje siĊ 32 osoby, w tym dwie
kobiety, które byáy mistyczkami: KatarzynĊ z Sieny (1347-1380)
i TeresĊ z Ávili (1515-1582).
Podobnie jak w przypadku ojców KoĞcioáa, katolicyzm nie
uznaje nauczania doktorów KoĞcioáa za nieomylne lub wiąĪące
dla KoĞcioáa.
Co doktorzy KoĞcioáa mają do powiedzenia o WniebowziĊciu Maryi? PapieĪ i biskupi nie znaleĨli Īadnego poparcia dla
tej doktryny wĞród pism któregokolwiek z wiĊkszych doktorów
KoĞcioáa. Podobnie, Īaden z mniejszych doktorów, Īyjących
w okresie pierwszych jedenastu wieków chrzeĞcijaĔstwa, nie nauczaá tej doktryny, za wyjątkiem jednego: Jana DamasceĔskiego
(675-749), który jest takĪe uwaĪany za jednego z ojców KoĞcioáa,
o którym juĪ wzmiankowaliĞmy.
WĞród doktorów z póĨniejszych wieków poparcie dla wiary
we WniebowziĊcie Maryi papieĪ Pius XII znalazá w pismach:
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Antoniego z Padwy (1195-1231), Alberta Wielkiego (1200-1280),
Bonawentury (1217-1274), Tomasza z Akwinu (1225-1274), Roberta Bellarmina (1542-1621), Franciszka Salezego (1567-1622)
i Alfonsa de Liguori (1696-1787) [508].
Czy WniebowziĊcie Maryi byáo czĊĞcią jednomyĞlnego nauczania biskupów?
Oficjalne nauczanie biskupów z wykorzystaniem takich Ğrodków, jak katechizmy, kazania i listy pasterskie, jest nazywane
Zwyczajnym Magisterium [2032-2034, 2049]. KoĞcióá uwaĪa wspólną
wiarĊ biskupów, wyraĪaną przez te zwyczajne Ğrodki nauczania,
za nieomylnego przewodnika po wierze katolickiej [890, 892].
Gáównym celem encykliki Piusa XII z 1946 roku byáo uzyskanie opinii biskupów jako gáosu Zwyczajnego Magisterium.
PapieĪ zadaá im dwa pytania: „Czy […] uwaĪacie, Īe cielesne
WniebowziĊcie NajĞwiĊtszej Dziewicy moĪe zostaü ogáoszone
i orzeczone jako dogmat wiary, i czy tego wraz z klerem i ludem
waszym pragniecie?” [509].
OdpowiedĨ biskupów byáa jasna: „na te dwa pytania niemal
jednogáoĞnie udzielili odpowiedzi twierdzącej” [510].
Czy wiara we WniebowziĊcie Maryi wyraĪaáa siĊ w powszechnej praktyce KoĞcioáa?
Skoro to, co KoĞcióá czyni, jest odbiciem tego, w co KoĞcióá
wierzy, to powszechna praktyka KoĞcioáa jest równieĪ uwaĪana
za wiarygodnego Ğwiadka wiary katolickiej. W encyklice Munificentissimus Deus Pius XII przyjrzaá siĊ „wielu Ğwiątyniom poĞwiĊconym Maryi Dziewicy WniebowziĊtej”, wzniesionym przez
KoĞcióá, „ĞwiĊtym obrazom” WniebowziĊcia w wielu koĞcioáach
i temu, Īe KoĞcióá powierzyá okreĞlone regiony „szczególnemu
patronatowi i pieczy Dziewiczej Matce Boga, która zostaáa wziĊta
do nieba” [511]. Dodatkowo, czwarta chwalebna tajemnica róĪaĔca
upamiĊtniaáa WniebowziĊcie Maryi [512], a koĞcielny kalendarz
czciá ĞwiĊto WniebowziĊcia Maryi w dniu 15 sierpnia [513].
Co wiĊcej, liturgia KoĞcioáa kilkakrotnie nawiązywaáa do
WniebowziĊcia Maryi [514]. Liturgia – publiczne uwielbianie Boga
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przez KoĞcióá – jest uwaĪana za szczególnie wiarygodny wyraz
wiary katolickiej, gdyĪ wymaga aprobaty Magisterium [1069-1070,
1124-1125]. Pius XII napisaá, Īe „caáa liturgia wiĊc zawiera wiarĊ
katolicką, gdyĪ publicznie Ğwiadczy o wierze KoĞcioáa” [515].
Wszystkie te praktyki demonstrowaáy wiarĊ katolików we
WniebowziĊcie Maryi, przejawianą od kilku wieków.
Czy WniebowziĊcie Maryi byáo czĊĞcią powszechnego zrozumienia wiernych?
W 1946 roku poboĪnoĞü okazywana Maryi przez katolików
byáa wysoka. Relacje o jej objawieniach i towarzyszących im
cudach zniewalaáy wyobraĨniĊ ludzi. Ostatnio nauczanie KoĞcioáa podkreĞlaáo rolĊ Maryi w dziele odkupienia. Dodatkowo,
definicja dogmatu Niepokalanego PoczĊcia Maryi w 1854 roku
zachĊciáa katolików oddanych Maryi do tego, aby zacząü prosiü
Watykan o ogáoszenie WniebowziĊcia Maryi dogmatem wiary
katolickiej.
Z perspektywy KoĞcioáa wydarzenia te byáy zwykáym postĊpem w rozumieniu Tradycji przez wiernych [94]. Ludzie nie
tworzyli nowej doktryny dotyczącej Maryi. Przeciwnie, dochodzili do zrozumienia starej nauki, która Īyáa w KoĞciele od wieków. Teraz, wskutek nowego spojrzenia, nauka ta wychodziáa na
Ğwiatáo dzienne i zaczynaáa siĊ uzewnĊtrzniaü [66, 93, 99]. KoĞcióá
twierdzi, Īe jest to jeden ze sposobów, w jaki Tradycja rozwija
siĊ w KoĞciele [94]:
Wzrasta bowiem zrozumienie zarówno przekazanych spraw, jaki i sáów czy to dziĊki kontemplacji i dociekaniu wierzących, którzy rozwaĪają
je w swoich sercach (por. àk 2,19; àk 2,51), czy
teĪ dziĊki gáĊbokiemu pojmowaniu przeĪywanych rzeczywistoĞci duchowych.
Sobór WatykaĔski II [516]

Fakt, Īe tak wielu katolików uznaáo juĪ WniebowziĊcie Maryi za czĊĞü swojej wiary, byá znaczący. Katolicyzm naucza, Īe
wierni posiadają „nadprzyrodzony zmysá wiary” [517]. Zjawisko
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to nazywa siĊ sensus fidelium lub zmysáem wiary [67, 91-93, 785, 904].
Jest to „[…] instynktowna wraĪliwoĞü i dar rozróĪniania czáonków KoĞcioáa w sprawach wiary” [518]. JeĞli chodzi o wspólne
dziedzictwo, które wierzący katolicy uznają za prawdziwą wiarĊ
katolicką, to są oni nieomylni i „ogóá wierzących […] nie moĪe
zbáądziü w wierze” [519] [889].
Nie jest jasne, w jaki sposób wierzący są w stanie nieomylnie
uznaü coĞ za prawdĊ. WiĊkszoĞü katolików ma jedynie pobieĪną
znajomoĞü Pisma ĝwiĊtego czy teologii katolickiej.
Tym niemniej, zgodnie z katolickim przekonaniem papieĪ
Pius XII uwaĪaá poboĪnoĞü ludzi za wiarygodnego Ğwiadka autentycznoĞci wiary katolickiej. Z tego powodu w swoim liĞcie
z 1946 roku poprosiá równieĪ biskupów, aby poinformowali go,
„jaką czeĞü, kaĪdy wedle swojej wiary i poboĪnoĞci, Īywi kler
i lud powierzony waszej pieczy, wzglĊdem WniebowziĊcia NajĞwiĊtszej Dziewicy Maryi” [520]. Celem papieĪa byáo tutaj okreĞlenie ogólnego odczucia ludzi.
Kler i laikat, zachĊceni proĞbą papieĪa, odpowiedzieli entuzjastycznie. Do 1950 roku, wziąwszy pod uwagĊ poprzednie
proĞby, Watykan otrzymaá odpowiedĨ od 32 tysiĊcy ksiĊĪy i braci zakonnych, 50 tysiĊcy zakonnic i 8 milionów Ğwieckich [521]!
PapieĪ Pius XII sądziá, Īe odpowiedĨ na jego proĞbĊ byáa naprawdĊ wyjątkowa [522].
Po rozwaĪeniu wszystkich dowodów wiary we WniebowziĊcie Maryi i badaĔ teologów KoĞcioáa Pius XII doszedá do nastĊpującej konkluzji:
Te studia i badania umieĞciáy w jaĞniejszym
Ğwietle fakt, Īe dogmat o WniebowziĊciu Maryi
Dziewicy jest zawarty w depozycie chrzeĞcijaĔskiej wiary powierzonemu KoĞcioáowi.
Munificentissimus Deus [523]

Podejmując tĊ decyzjĊ, papieĪ byá Ğwiadomy, Īe Pismo ĝwiĊte jasno naucza, iĪ wskutek grzechu Bóg ogáosiá Adamowi i jego
potomkom: „Prochem jesteĞ i w proch siĊ obrócisz!” (Rdz 3,19).
348

Pismo Święte i Tradycja
Tym niemniej Pius XII odkryá, Īe „jednak Bóg zechciaá, aby
Báogosáawiona Dziewica Maryja zostaáa wyjĊta spod tego powszechnego prawa” [524]. Dlatego 1 listopada 1950 roku, jako najwyĪszy nauczyciel KoĞcioáa, papieĪ ogáosiá, Īe WniebowziĊcie
Maryi jest „dogmatem przez Boga objawionym” [525].

Pismo Ōwiête, Tradycja i Magisterium
Proces, w wyniku którego WniebowziĊcie Maryi staáo siĊ dogmatem, demonstruje trzy waĪne rzeczy.
Po pierwsze, katolickie definicje zrównujące TradycjĊ z ustnym nauczaniem apostoáów są zwodnicze [81, 83, 96].
Na przykáad, Sobór WatykaĔski II okreĞliá TradycjĊ jako
objawienie, które apostoáowie przekazali „gáoszeniem ustnym,
przykáadami i zorganizowanym dziaáaniem” [526] [76]. Na poparcie
tej definicji KoĞcióá cytuje wskazówki przekazane przez Pawáa
Tesaloniczanom [527]:
Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie siĊ tradycji, o których zostaliĞcie pouczeni
bądĨ Īywym sáowem, bądĨ za poĞrednictwem
naszego listu.
2 List do Tesaloniczan 2,15

Cytując ten werset, KoĞcióá chce, abyĞmy uwierzyli, Īe katolicka Tradycja jest równoznaczna z ustnym nauczaniem Apostoáa
Pawáa. Jednak to jest baáamutne, gdyĪ jak widzieliĞmy, katolicka
Tradycja jest koncepcją o wiele bardziej záoĪoną. Nie jest ona
bezpoĞrednim ustnym nauczaniem apostoáów, o którym mowa
w 2 LiĞcie do Tesaloniczan 2,15. Przeciwnie, katolicka Tradycja
jest „prądem Īycia i prawdy” [528]. MoĪe byü tak ulotna jak myĞl,
która po wielowiekowym uĞpieniu, jak w przypadku WniebowziĊciu Maryi, powraca do Īycia w czasach wspóáczesnych
dziĊki kontemplacji wiernych. Nie moĪna dokonaü Īadnego rozsądnego porównania pomiĊdzy katolicką Tradycją i Apostoáem
Pawáem, który osobiĞcie i bezpoĞrednio pouczaá Tesaloniczan
odnoĞnie chrzeĞcijaĔskiej wiary. (W celu dokonania przeglądu
349

Władza
kaĪdej wzmianki o Tradycji w Nowym Testamencie, zobacz: Zaáącznik D, Nowotestamentowe odwoáania do Tradycji).
Po drugie, Pismo ĝwiĊte i katolicka Tradycja nie są sobie równe. KoĞcióá katolicki naucza, Īe „toteĪ i Pismo ĝwiĊte, i TradycjĊ
naleĪy przyjmowaü z jednakim pietyzmem i otaczaü taką samą
czcią” [529] [82]. Lecz Pismo ĝwiĊte jest spisanym objawieniem.
Jest ono namacalne, niezmienne i dostĊpne dla wszystkich. Co
wiĊcej, jest natchnione, „przez Boga natchnione” (2 Tm 3,16).
Pismo ĝwiĊte to pisma ludzi, którzy „kierowani Duchem ĝwiĊtym mówili od Boga” (2 P 1,21). Pismo ĝwiĊte wiĊc jest sáusznie
nazywane Sáowem Boga 40.
Z drugiej strony, katolicka Tradycja jest bezksztaátną masą
przekonaĔ i praktyk, które, jak twierdzi KoĞcióá, zostaáy przekazane przez 60 pokoleĔ w postaci „ludzkich formuá” [530]: nauczającego biskupa, kapáana wygáaszającego niedzielną homiliĊ, piszącego teologa, matki recytującej modlitwy ze swoimi dzieümi,
hymnu, witraĪa lub niewysáowionych duchowych rzeczywistoĞci [531], bĊdących wspólną wáasnoĞcią wiernych. ChociaĪ nawet
dziecko jest w stanie dostrzec róĪnicĊ pomiĊdzy Tradycją a Pismem ĝwiĊtym, to KoĞcióá nie potrafi lub nie chce jej dostrzec.
Po trzecie, Magisterium twierdząc, Īe przemawia w imieniu
samego Boga, jest prawem dla samego siebie. Nie jest ono odpowiedzialne przed nikim na ziemi. To, co ono mówi, jest jedyną
reguáą wiary, którą znają katolicy, gdyĪ Magisterium postawiáo
siebie pomiĊdzy Sáowem Boga a ludem katolickim:
Katolicy przyznają, Īe istnieje podwójna reguáa
wiary: odlegáa i przybliĪona. Odlegáą reguáą jest
Sáowo BoĪe, spisane i wrĊczone przez TradycjĊ.
PrzybliĪoną reguáą jest Īywe i nieomylne Magisterium KoĞcioáa, które w autorytatywny i wiarygodny sposób ustala, co jest Sáowem BoĪym.
A Manual of Dogmatic Theology [532]

40. Lub Sáowem BoĪym (przyp. red.).
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Rysunek 7. Peány fundament ewangelii wedáug Rzymu

Wedáug Soboru WatykaĔskiego II „ĞwiĊta Tradycja, Pismo
ĝwiĊte i Urząd Nauczycielski KoĞcioáa wedáug mądrego BoĪego
postanowienia tak ĞciĞle áączą siĊ ze sobą i zespalają, Īe jedno
bez pozostaáych nie moĪe istnieü, a wszystkie razem, kaĪde na
swój sposób, pod wpáywem jednego Ducha ĝwiĊtego skutecznie
przyczyniają siĊ do zbawienia dusz” [533] [95].
Innymi sáowy, poniewaĪ od katolików oczekuje siĊ podporządkowania oficjalnej nauce KoĞcioáa, samo Magisterium jest
reguáą wiary [119, 169-171, 182]. Jest ono przybliĪoną reguáą, gdyĪ
jest o wiele bardziej dostĊpne i bliskie ludziom niĪ odlegáa reguáa Sáowa BoĪego.
Magisterium nie jest odpowiedzialne ani przed ludĨmi, ani
przed jasną nauką Pisma ĝwiĊtego. W swojej encyklice, przygotowującej grunt dla zdefiniowania WniebowziĊcia Maryi jako
dogmatu wiary, papieĪ Pius XII napisaá, Īe Magisterium jest
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w stanie „wyjaĞniü i rozwijaü to, co w depozycie zawiera siĊ
mniej jasno i jakby poĞrednio” [534] [66, 88, 2035, 2051]. Katolicki uczony John Hardon komentuje:
MoĪemy dodaü, Īe stopieĔ niejasnoĞci jest nieistotny. KoĞcióá, otrzymawszy ten zmysá od swego ZaáoĪyciela, którego Duch Prawdy pozostaje
w nim na wieki, moĪe nieomylnie rozróĪniü, co
naleĪy do objawienia, bez wzglĊdu na to, jak tajemniczą zawartoĞü mogáo by ono zawieraü.
W konsekwencji, gdy Pius XII zdefiniowaá WniebowziĊcie [Maryi], to uczyniá on coĞ wiĊcej niĪ
zaproponowanie doktryny podlegającej akceptacji wiernych lub danie im nowej motywacji
do okazywania czci Báogosáawionej Matce. On
wskazaá na prawo KoĞcioáa do sankcjonowania
prawowitego rozwoju doktryny i poboĪnoĞci,
co gorszy protestantów i moĪe nawet zadziwiaü
wierzących katolików.
The Catholic Catechism [535]

Widzimy tutaj prawdziwy związek pomiĊdzy nauczaniem
Magisterium a objawieniem. ChociaĪ zarówno Pismo ĝwiĊte,
jak i dokumenty Ĩródáowe sprzed VII wieku milczą na temat
WniebowziĊcia Maryi, tym niemniej papieĪ Pius XII aktem
Nadzwyczajnego Magisterium KoĞcioáa ogáosiá je dogmatem
objawionym przez Boga. Czyniąc tak, papieĪ stwierdziá niezaleĪnoĞü KoĞcioáa zarówno od Pisma ĝwiĊtego, jak i od katolickiej wiary pierwotnego KoĞcioáa.

Biblijny werdykt
MoĪna dopatrzyü siĊ istotnych podobieĔstw pomiĊdzy strukturą wáadzy wspóáczesnego katolicyzmu a judaizmem I wieku.
Podobnie jak dziĞ Rzym jest stolicą papieĪa i biskupów, wtedy Jerozolima – ówczesne centrum wáadzy Īydowskiej – byáa
siedzibą „starszyzny ludu, arcykapáanów i uczonych w PiĞmie”
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(àk 22,66), „starszyzny synów Izraela” (Dz 5,21), znanego jako
Sanhedryn. Temu ciaáu przewodniczyá Īydowski arcykapáan.
Byá on równieĪ jego gáową (Mt 26,3; Mt 26,57; Mt 26,62-65;
Dz 5,21; Dz 5,27; Dz 7,1; Dz 9,1; Dz 22,5; Dz 23,2-5). Za przyzwoleniem wáadzy rzymskiej, przy pewnych ograniczeniach,
Sanhedryn funkcjonowaá jako najwyĪsza wáadza polityczna,
religijna i sądownicza w Judei (Mt 5,22; J 3,1; J 7,26; J 7,48;
Dz 3,17; Dz 4,5; Dz 4,8).
WĞród czáonków Sanhedrynu reprezentowane byáy przynajmniej dwie szkoáy intelektualne (Dz 23,6-8). Arystokratyczne rodziny arcykapáaĔskie i ich zwolennicy naleĪeli do stronnictwa saduceuszów (Dz 5,17). Pozostali naleĪeli do ugrupowania
faryzeuszów. Faryzeusze, znani ze swej Ğcisáej i drobiazgowej
interpretacji Prawa MojĪeszowego (Mt 5,20; Mt 23,23), byli
przyzwyczajeni do otrzymywania „pierwszych miejsc w synagogach i pozdrowieĔ na rynku” (àk 11,43). Niektórzy z nich byli
uczonymi w PiĞmie, którzy spisywali, interpretowali i nauczali Prawa MojĪeszowego (Mt 5,20; Mt 12,38; Mt 15,1; Mt 22,35;
Mt 23,2; Mk 2,16; àk 5,17; àk 5,21). Podobnie jak katolickie
Magisterium, uczeni w PiĞmie i faryzeusze uwaĪali siebie za
autorytatywnych nauczycieli Prawa MojĪeszowego i usiáowali
dyktowaü zwykáym ludziom wáaĞciwe przestrzeganie kaĪdego
aspektu wiary Īydowskiej (Mt 9,11; Mt 12,2; Mt 23,2-36).
Tak jak w dzisiejszym katolicyzmie, uczeni w PiĞmie i faryzeusze równieĪ sprawowali wspólną wáadzĊ nad interpretacją
Pisma ĝwiĊtego i Tradycji (Mt 15,2; Mk 7,3; Mk 7,5; Mk 7,9;
Mk 7,13). Nauczali, Īe MojĪesz przekazaá im prawo otrzymane
na Synaju w dwojaki sposób. Pierwszym sposobem byáo ustne
nauczanie MojĪesza. Nazywali je niespisaną Torą lub ustną Tradycją [536]. Drugim sposobem byáa spisana Tora lub Pismo ĝwiĊte.
Faryzeusze nauczali, Īe spisane i niespisane prawo razem tworzą
kompletną TorĊ, czyli Sáowo BoĪe.
Uczeni w PiĞmie i faryzeusze nie otrzymali wáadzy od Boga.
Przeciwnie, Jezus powiedziaá: „Na katedrze MojĪesza zasiedli uczeni w PiĞmie i faryzeusze” (Mt 23,2). Hebrajski Stary
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Testament nigdzie nie pouczaá ĩydów, aby ustanowili Sanhedryn, podporządkowali siĊ nauczaniu uczonych w PiĞmie i faryzeuszów albo uznali autorytet ustnej Tradycji na równi z autorytetem Pisma ĝwiĊtego. Tym niemniej, w I wieku naszej ery tak
wáaĞnie siĊ staáo i wiĊkszoĞü ĩydów bez dyskusji podporządkowaáa siĊ uczonym w PiĞmie i faryzeuszom.
Jezus stanowiá wyjątek. Odmówiá podporządkowania swojej
sáuĪby Sanhedrynowi, uczonym w PiĞmie i faryzeuszom oraz
Tradycji. Gdy Jego popularnoĞü wĞród ludzi zaczĊáa rosnąü, koniec Jego sáuĪby staá siĊ nieunikniony.
W ostatnim roku sáuĪby Pana w Galilei wydarzyáo siĊ coĞ, co
jest opisane w Ewangelii wedáug Mateusza 15,1-9 i w Ewangelii
wedáug Marka 7,1-13. Z Jerozolimy, rzekomo w imieniu Sanhedrynu, przybyáa grupa uczonych w PiĞmie i faryzeuszy, aby
przeciwstawiü siĊ Jezusowi. Aby wszcząü spór z Chrystusem,
zadali Mu nastĊpujące pytanie: „Dlaczego Twoi uczniowie nie
postĊpują wedáug tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rĊkami?” (Mk 7,5).
Nie chodziáo o brudne rĊce, lecz o przestrzeganie surowej
procedury, dyktowanej przez ustne prawo lub TradycjĊ. Tradycja starszych, zachowana do dzisiaj w Misznie, wymieniaáa
kaĪdy szczegóá dotyczący umywania rąk przed jedzeniem. Faryzeusze „zauwaĪyli, Īe niektórzy z Jego uczniów brali posiáek
nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rĊkami” (Mk 7,2). Teraz
ci autorytatywni nauczyciele narodu Īydowskiego domagali siĊ
wyjaĞnienia.
Jezus nie daá siĊ zastraszyü. Zamiast podporządkowaü siĊ ich
wáadzy, czego od Niego oczekiwali, zganiá ich za ich obáudĊ:
Sáusznie prorok Izajasz powiedziaá o was, obáudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie
wargami, lecz sercem swym daleko jest ode
Mnie. Ale czci Mnie na próĪno, ucząc zasad podanych przez ludzi.
Ewangelia wedáug Marka 7,6-7

354

Pismo Święte i Tradycja
W swojej gorliwoĞci wáaĞciwego przestrzegania Tradycji
uczeni w PiĞmie i faryzeusze wydawali siĊ poboĪni, lecz Pan
wiedziaá, Īe ich poboĪnoĞü jest obáudna. Ich serca byáy daleko
od Boga, a czeĞü oddawana Bogu byáa w Jego oczach próĪna
i bezwartoĞciowa.
Pan oskarĪyá faryzeuszy o nauczanie „zasad podanych przez
ludzi” (Mk 7,7). Pismo ĝwiĊte absolutnie nic nie mówiáo o umywaniu rąk przed jedzeniem. Tym niemniej faryzeusze narzucili
innym ceremonialne mycie rąk, tak jak gdyby sam Bóg je ustanowiá. W ten sposób wynieĞli naukĊ ludzką do poziomu autorytetu Pisma ĝwiĊtego, natchnionego przez Boga.
Pan, celowo kierując ostrze swojej krytyki przeciwko nim,
kontynuowaá swoją naganĊ, okreĞlając ustną TorĊ jako „ludzką
tradycjĊ” (Mk 7,8). Jezus oskarĪyá uczonych w PiĞmie i faryzeuszy o przedkáadanie sáów ludzi nad Sáowo BoĪe: „UchyliliĞcie
przykazanie BoĪe, a trzymacie siĊ ludzkiej tradycji […]. Sprawnie uchylacie BoĪe przykazanie, aby swoją tradycjĊ zachowaü”
(Mk 7,8-9). Innymi sáowy, gdy faryzeusze byli nieposáuszni Pismu, to czynili to w doskonaáym stylu. Czynili to „sprawnie”
(Mk 7,9). Jezus zauwaĪyá, jak sprytnie byli w stanie usunąü na
bok przykazania BoĪe po to, aby ĞciĞle okazywaü posáuszeĔstwo
wáasnym Tradycjom. Jezus powiedziaá, Īe przez wáasne Tradycje
„znosili Sáowo BoĪe” (Mk 7,13), uniewaĪniając Pismo ĝwiĊte.
W ten sposób Jezus odrzuciá ludzką strukturĊ wáadzy ĩydów,
Īyjących w I wieku. Odmówiá podporządkowania siĊ Tradycji,
wáadzy nauczycielskiej uczonych w PiĞmie i faryzeuszy oraz
faktycznej wáadzy Sanhedrynu, który oni reprezentowali.
To, co Jezus odrzuciá, KoĞcióá katolicki obecnie przywróciá.
KoĞcióá wyniósá TradycjĊ do tego samego poziomu autorytetu,
który posiada natchnione przez Boga Pismo ĝwiĊte. PapieĪ i biskupi KoĞcioáa roszczą sobie prawo do powszechnej jurysdykcji
i wyáącznej wáadzy nauczycielskiej. Przez caáy czas katolicka
hierarchia, podobnie jak faryzeusze, czci Boga swoimi ustami,
twierdząc [86]:
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Sola Scriptura!
Sola Scriptura! (Tylko Pismo ĝwiĊte!) staáo siĊ okrzykiem wojennym
Reformacji. Nikt nie byá lepszym bojownikiem tej sprawy niĪ Marcin
Luter. Byá on augustiaĔskim zakonnikiem i profesorem teologii katolickiej na uniwersytecie w Wittenberdze. Luter sprzeciwiá siĊ papieskim
wysáannikom sprzedającym odpusty, aby pomóc sfinansowaü budowĊ
Bazyliki Ğw. Piotra w Rzymie. W 1517 roku Luter sporządziá listĊ 95 powodów, dla których praktyka sprzedawania odpustów byáa záa i przybiá
tĊ listĊ do drzwi koĞcielnych w Wittenberdze. Gdy nakazano mu, aby odwoáaá to, co napisaá, Luter odpowiedziaá: „Moje sumienie jest wiĊĨniem
Sáowa BoĪego”. Odrzuciá TradycjĊ i wáadzĊ nauczycielską papieĪa i biskupów jako nieomylnych przewodników wiary chrzeĞcijaĔskiej. Luter
ogáosiá Pismo ĝwiĊte jedyną reguáą i standardem wiary chrzeĞcijaĔskiej.
(W celu poznania riposty na niektóre wspóáczesne zarzuty pod adresem
zasady Sola Scriptura, zobacz: Zaáącznik E, Sola Scriptura).

Ten Urząd Nauczycielski nie jest ponad sáowem
BoĪym, lecz jemu sáuĪy, nauczając jedynie tego,
co zostaáo przekazane.
Sobór WatykaĔski II [537]
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Pismo Święte i Tradycja

Duchowa w³adza: B³¹d kontra prawda
KoĞcióá katolicki naucza

Pismo ĝwiĊte naucza

1. Piotr byá gáową apostoáów
[552, 765, 880].

Chrystus byá gáową
apostoáów (J 13,13).

2. Biskupi są nastĊpcami
apostoáów [861-862, 938].

Apostoáowie nie mieli
nastĊpców, gdyĪ aby staü
siĊ ich nastĊpcą, ktoĞ
musiaáby byü Ğwiadkiem
zmartwychwstania
Chrystusa (Dz 1,21-22).

3. PapieĪ, jako Biskup Rzymu,
jest nastĊpcą Piotra [882-936].

Piotr nie miaá nastĊpcy.

4. Biskupi wraz z papieĪem,
jako swoją gáową, rządzą
KoĞcioáem powszechnym
[883, 894-896].

Chrystus, gáowa Ciaáa,
rządzi KoĞcioáem
powszechnym (Kol 1,18).

5. Bóg powierzyá objawienie
katolickim biskupom [81, 86].

Bóg powierzyá objawienie
ĞwiĊtym (Jud 3).

6. Magisterium jest
autorytatywnym
nauczycielem KoĞcioáa
[85-87].

Duch ĝwiĊty jest
autorytatywnym
nauczycielem KoĞcioáa
(J 14,26; J 16,13; 1 J 2,27).

7. Magisterium jest
nieomylnym interpretatorem
Pisma ĝwiĊtego [890-891,
2034-2035].

Pismo ĝwiĊte jest jedynym
nieomylnym interpretatorem
samego siebie (Dz 17,11).

8. PapieĪ jest nieomylny
w swym autorytatywnym
nauczaniu [891].

Jedynie Bóg jest nieomylny
(Lb 23,19).
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KoĞcióá katolicki naucza

Pismo ĝwiĊte naucza

9. Jedynie Magisterium
posiada zdolnoĞü i prawo
interpretacji Pisma ĝwiĊtego
[85, 100, 939].

KaĪdy chrzeĞcijanin,
wspomagany przez Ducha
ĝwiĊtego, posiada zdolnoĞü
i prawo do interpretacji
Pisma ĝwiĊtego (Dz 17,11;
1 Kor 2,12-16).

10. Pismo ĝwiĊte ma
byü interpretowane
w tym znaczeniu, w jakim
zdefiniowaáo je Magisterium
[113, 119].

Pismo ĝwiĊte musi
byü interpretowane
w oryginalnym znaczeniu
zamierzonym przez Ducha
ĝwiĊtego (2 P 3,14-16).

11. Magisterium posiada prawo
definiowania prawdy, która
znajduje siĊ w objawieniu
tylko w sposób niejasny lub
poĞredni [66, 88, 2035, 2051].

Nikt nie ma prawa
wychodziü poza to, co jest
napisane w PiĞmie ĝwiĊtym
(1 Kor 4,6; Prz 30,6).

12. Pismo ĝwiĊte i Tradycja
áącznie tworzą Sáowo BoĪe
[81, 85, 97, 182].

Pismo ĝwiĊte jest Sáowem
Boga (J 10,35; 2 Tm 3,16-17;
2 P 1,20-21). Tradycja
jest sáowami ludzkimi
(Mk 7,1-13).

13. Pismo ĝwiĊte i Tradycja
áącznie są najwyĪszą reguáą
wiary KoĞcioáa [80, 82].

Pismo ĝwiĊte jest jedyną
reguáą wiary (Mk 7,7-13;
2 Tm 3,16-17).
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Rozdro¿e
Do katolickiego Czytelnika
Prawie 20 lat temu staáem na rozdroĪu, na którym Ty sam
wkrótce moĪesz siĊ znaleĨü. Miaáem do podjĊcia najtrudniejszą
decyzjĊ mojego Īycia. Z jednej strony byáa wiara mojej máodoĞci, moje religijne dziedzictwo i mój KoĞcióá. Z drugiej strony
– chrzeĞcijaĔstwo, jakie poznaáem w Sáowie BoĪym. Tym, co
komplikowaáo podjĊcie decyzji, byáa ĞwiadomoĞü, Īe jeĞli opuszczĊ KoĞcióá katolicki, to moja rodzina zostanie straszliwie zraniona. Jednak nie wierząc juĪ dáuĪej, Īe KoĞcióá katolicki jest
jedynym, ĞwiĊtym, katolickim i apostolskim KoĞcioáem zaáoĪonym przez Chrystusa, wiedziaáem, Īe muszĊ go opuĞciü. Musiaáem byü posáuszny Bogu, a nie ludziom (Dz 4,19; Dz 5,29).
Moją modlitwą jest, aby Bóg poprowadziá CiĊ, tak jak poprowadziá mnie, w tym najtrudniejszym okresie mojego Īycia.
ChcĊ zaproponowaü Ci nastĊpujące biblijne zasady, które mogą
prowadziü CiĊ, gdy sam bĊdziesz rozwaĪaá tĊ sprawĊ.
IdĨ za przykáadem ludzi w Berei, których Biblia chwali za
to, Īe „byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjĊli naukĊ z caáą
gorliwoĞcią i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest”
(Dz 17,11). ProĞ Boga z wiarą, aby daá Ci mądroĞü potrzebną do
zrozumienia Biblii (Jk 1,5-8). JeĞli chcesz peániü wolĊ BoĪą, to
Bóg obiecuje dostarczyü Ci informacji i zrozumienia, którego
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potrzebujesz (J 7,17). Kiedykolwiek nauczysz siĊ czegoĞ ze Sáowa BoĪego, natychmiast wciel to w czyn (Jk 1,22-25). Gdy bĊdziesz to czyniá, Pan bĊdzie CiĊ uczyá dalszej prawdy (àk 19,26).
Zalecam rozpoczĊcie czytania Biblii od przeczytania Ewangelii
wedáug Jana, Dziejów Apostolskich, Listu Pawáa do Galatów
i Listu Pawáa do Rzymian.
Wierz Bogu i Jego obietnicom (Hbr 11,6). Co najwaĪniejsze, w kwestii zbawienia záóĪ caákowicie swoją ufnoĞü w Chrystusie (Rz 10,8-13). Wyrzeknij siĊ polegania w tej kwestii na
KoĞciele, sakramentach, Twoich dobrych uczynkach i Maryi
(Dz 4,12; Flp 3,7-11).
Nie sądĨ, Īe pozostając w KoĞciele katolickim, moĪesz go
zmieniü. ChociaĪ kaĪdy báąd przedstawiony w tej ksiąĪce zostaá
wytkniĊty KoĞcioáowi przez innych juĪ dawno temu, KoĞcióá
odmawia sáuchania o swoich báĊdach. KoĞcióá nigdy nie uznaá
ani jednego doktrynalnego báĊdu. Faktycznie, nie moĪe tego
uczyniü, gdyĪ w przeciwnym wypadku ludzie uĞwiadomiliby
sobie, Īe roszczenie KoĞcioáa do nieomylnoĞci jest farsą. BĊdąc
daleko od uznania swych báĊdów, KoĞcióá katolicki przez wieki
bezwstydnie przeciwstawiaá siĊ krytykom, plamiąc swoje rĊce
ich krwią.
Rada, której udziela Bóg chrzeĞcijaninowi znajdującemu siĊ
w niebiblijnej instytucji, jest jej opuszczenie:
I usáyszaáem inny gáos z nieba mówiący: Ludu
mój, uchodĨ z niej; byĞcie nie mieli udziaáu w jej
grzechach i Īadnej z jej plag nie podlegli: bo
grzechy jej narosáy – aĪ do nieba, i wspomniaá
Bóg na jej zbrodnie.
Apokalipsa Jana 18,4-5

Przeto wyjdĨcie spomiĊdzy nich i odáączcie
siĊ od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co
nieczyste.
2 List do Koryntian 6,17
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Tym, którzy okaĪą posáuszeĔstwo, Pan dodaje obietnicĊ:
[…] a Ja was przyjmĊ i bĊdĊ wam Ojcem, a wy
bĊdziecie moimi synami i córkami – mówi Pan
wszechmogący.
2 List do Koryntian 6,17-18

Kiedy raz wyáonisz siĊ z mgáy katolicyzmu, to jaĞniej zobaczysz prawdy Pisma ĝwiĊtego. ZnajdĨ zborową spoáecznoĞü
chrzeĞcijan, którzy kochają Pana i za swój najwyĪszy autorytet
uznają jedynie Pismo ĝwiĊte. Tam bĊdziesz wrastaá w poznaniu Boga, nie doznając przeszkód faászywej nauki. Tam równieĪ
znajdziesz okazje, by sáuĪyü Panu i Ğwiadczyü o Nim.
A co z Twoją katolicką rodziną i przyjacióámi? Najlepszą rzeczą, jaką moĪesz dla nich zrobiü, to opuĞciü samemu KoĞcióá
katolicki i staü siĊ czáonkiem silnego biblijnego zboru. Gdy nauczysz siĊ Īyü tak jak Chrystus, Twoje Īycie stanie siĊ Ğwiadectwem przemieniającej mocy ewangelii. BĊdziesz wzrastaá w zrozumieniu prawdy i zdolnoĞci do wyjaĞniania jej. BĊdziesz równieĪ w stanie usáugiwaü innym, którzy szukają Boga. Gdy opuĞcisz KoĞcióá katolicki, Twoja rodzina i przyjaciele bĊdą chcieli
dowiedzieü siĊ, dlaczego to zrobiáeĞ. Wykorzystaj tĊ okazjĊ, aby
wyjaĞniü to, co odkryáeĞ, lecz czyĔ to „z áagodnoĞcią i bojaĨnią
BoĪą” (1 P 3,16), mówiąc prawdĊ w miáoĞci (Ef 4,15).

Do niekatolickiego Czytelnika
Wysoko ponad gáównym oátarzem Bazyliki Ğw. Piotra znajduje siĊ napis, umieszczony wokóá podstawy wielkiej centralnej kopuáy. Dostatecznie wielki, by wszyscy byli w stanie go
przeczytaü, jest on sztandarowym wersetem katolicyzmu: „Ty
jesteĞ Piotr czyli Opoka, i na tej opoce zbudujĊ KoĞcióá mój”
(Mt 16,18).
JakĪe trafnym jest to charakterystyczne twierdzenie KoĞcioáa katolickiego jako instytucji zbudowanej na czáowieku! Taką
wáaĞnie instytucją KoĞcióá jest. Przyznajmy KoĞcioáowi katolickiemu status, którego siĊ domaga. Jak pokazuje jego teologia,
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katolicyzm spoczywa na ludzkim fundamencie, na poáączeniu
drogi BoĪej i drogi ludzkiej, na mieszaninie prawdy i faászu. Jest
to system wiary oparty na PiĞmie ĝwiĊtym (Sáowie Boga) oraz
Tradycji (sáowie ludzkim). Oferuje on przebáaganie przez ofiarĊ
Jezusa oraz przez ofiarĊ kapáanów. Naucza o zbawieniu przez
dzieáo Chrystusa oraz przez ludzkie uczynki. Mówi ludziom, aby
zbliĪali siĊ do Boga za poĞrednictwem Pana Jezusa Chrystusa
oraz za poĞrednictwem NajĞwiĊtszej Dziewicy Maryi. W kaĪdej
ze swych charakterystycznych doktryn katolicyzm jest „drogą,
co komuĞ wydaje siĊ sáuszna, lecz jest to w koĔcu droga Ğmierci”
(Prz 14,12). W zgodzie z tym przekonaniem, KoĞcióá zbudowaá
gáówny oátarz Bazyliki Ğw. Piotra na krypcie peánej koĞci martwych ludzi, wĞród których są rzekomo koĞci samego Piotra.
Jednak ktoĞ mógáby zapytaü, w jaki sposób tak wielki báąd
moĪe wspóáistnieü z tak wielką chrzeĞcijaĔską prawdą? To nie
powinno nas szokowaü. Proroctwo biblijne ostrzega nas, Īe
powtórne przyjĞcie Chrystusa poprzedzi odstĊpstwo od wiary
chrzeĞcijaĔskiej (2 Tes 2,3). Pismo ĝwiĊte mówi, Īe w ostatnich dniach powstaną „faászywi nauczyciele, którzy wprowadzą wĞród was zgubne herezje. Wyprą siĊ oni Wáadcy, który
ich nabyá” (2 P 2,1). Ci faászywi nauczyciele nie przeciwstawią
siĊ otwarcie chrzeĞcijaĔskiej wierze. Wprost przeciwnie, bĊdą
wznosiü modlitwy w imieniu Chrystusa, uĪywaü Pisma ĝwiĊtego w czasie swoich ceremonii i obiecywaü zbawienie tym,
którzy pójdą za ich nauką. „BĊdą okazywaü pozór poboĪnoĞci,
ale wyrzekną siĊ jej mocy” (2 Tm 3,5), przeciwstawiając siĊ
prawdzie, podobnie „jak Jannes i Jambres wystąpili przeciw
MojĪeszowi” (2 Tm 3,8). Byli to dwaj czarnoksiĊĪnicy z dworu
faraona, którzy rzucili wyzwanie autorytetowi MojĪesza przez
naĞladowanie tego, co on czyniá (Wj 7,11; Wj 7,22; Wj 8,7). Podobnie, faászywi nauczyciele czasów ostatecznych poprowadzą
wielu ludzi na manowce báĊdu poprzez podstĊpne naĞladowanie
chrzeĞcijaĔstwa. Biblia mówi, Īe „wielu pójdzie za ich rozpustą,
przez nich zaĞ droga prawdy bĊdzie obrzucona bluĨnierstwami.
Dla zaspokojenia swej chciwoĞci obáudnymi sáowami sprzedadzą was” (2 P 2,2-3).
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Kto kryje siĊ za tym wielkim oszustwem? Wedáug Biblii
„Duch zaĞ otwarcie mówi, Īe w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, skáaniając siĊ ku duchom zwodniczym
i ku naukom demonów” (1 Tm 4,1). Ostatecznie káamstwo to
ma swój początek u samego szatana, odwiecznego zwodziciela,
„ojca káamstwa” (J 8,44).
Nie oznacza to, Īe papieĪ, biskupi i ksiĊĪa KoĞcioáa katolickiego są Ğwiadomi tego, Īe sáuĪą zamysáom szatana. Wielu
z nich jest niewątpliwie szczerych. WiĊkszoĞü z nich, podobnie
jak Paweá przed swym nawróceniem, „dziaáa z nieĞwiadomoĞcią, w niewierze” (1 Tm 1,13); są „báądzący” (Tt 3,3). Tym niemniej, są odpowiedzialni przed Bogiem, gdyĪ nie sáuchają Sáowa
BoĪego. Uwierzywszy faászywej ewangelii, pozostają w swoich
grzechach. W konsekwencji ogromna wiĊkszoĞü katolików Īyjących na ziemi dzisiaj, zarówno kler jak i laikat, umrze w swoich
grzechach, chyba Īe nastąpi wielkie wylanie Ducha ĝwiĊtego
w dniach ostatecznych.
Do Boga musimy woáaü. Zgubionych musimy szukaü.

Módl siê o katolików
Biblia mówi nam, Īe „jeĞli nawet Ewangelia nasza jest ukryta,
to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których
umysáy zaĞlepiá bóg tego Ğwiata, aby nie olĞniá ich blask Ewangelii
chwaáy Chrystusa, który jest obrazem Boga” (2 Kor 4,3-4). Módl
siĊ, aby Bóg otworzyá oczy katolików, „bo moĪe Bóg da im kiedyĞ
nawrócenie w stronĊ peánego poznania prawdy i moĪe oprzytomnieją, i wyrwą siĊ z sideá diabáa, przez którego Īywcem zostali
schwytani i zdani na wolĊ tamtego” (2 Tm 2,25-26).

Rozwijaj przyjaūnie
PoniewaĪ katolicyzm przebiega zwykle wzdáuĪ koligacji rodzinnych i etnicznych, wielu katolików nie ma ani jednego niekatolickiego przyjaciela. Stosunkowo niewielu z katolików kiedykolwiek sáyszaáo jasną prezentacjĊ ewangelii.
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ProĞ Boga, aby rozbudziá w Tobie miáoĞü i wspóáczucie dla
katolików. NastĊpnie szukaj sposobów rozwijania z nimi przyjaĨni. Odkryjesz, Īe najwiĊksze okazje do dzielenia siĊ wiarą
pojawiają siĊ zwykle na początku ksztaátowania nowej relacji,
wiĊc nie przegap ich. Katolicy są dzisiaj bardziej otwarci niĪ
wiĊkszoĞü ludzi to sobie uĞwiadamia. KaĪdego roku tysiące
z nich nawraca siĊ do Chrystusa. Nie bój siĊ zwracaü do ksiĊĪy
i zakonnic. Wielu z nich czuje siĊ samotnymi i szuka odpowiedzi
na duchowe pytania.

Stymuluj w³asne przemyōlenia
Wielu katolików jest bardziej obowiązkowych niĪ oddanych.
Nie oczekują wiele od KoĞcioáa, a KoĞcióá nie oczekuje wiele
od nich. Ich rodzinne oczekiwania są zaspakajane i uciszone
sumienie pozostaje w równowadze pokojowego wspóáistnienia
z KoĞcioáem.
JeĞli mieszka w nas miáoĞü BoĪa, to nie moĪemy siedzieü bezczynnie. Przejmij inicjatywĊ. Spraw, aby Twój katolicki przyjaciel zacząá myĞleü o swoim duchowym stanie. Na przykáad,
spróbuj zaoferowaü przyjacielowi jakąĞ chrzeĞcijaĔską literaturĊ
lub kasetĊ wideo. Zapytaj go (lub ją), czy wie na pewno, co stanie siĊ z jego (jej) duszą, gdy umrze.
Nie bądĨ sparaliĪowany przez strach obraĪenia kogoĞ. Skonfrontowanie Twojego katolickiego przyjaciela z báĊdami KoĞcioáa moĪe byü najlepszą rzeczą, jaką moĪesz dla niego zrobiü.
Niektórzy katolicy bĊdą rozeĨleni zanim zostaną zbawieni, lecz
póĨniej podziĊkują Ci za to, Īe kochaáeĞ ich dostatecznie mocno,
aby przedstawiü im prawdĊ.

Promuj samodzielne studiowanie Biblii
PrzeciĊtny katolik ufa, Īe KoĞcióá bĊdzie troszczyá siĊ o jego
duszĊ i powie mu, w co wierzyü odnoĞnie Boga i zbawienia.
Przychodząc do Chrystusa, musi nauczyü siĊ myĞleü samodzielnie, wziąü osobistą odpowiedzialnoĞü za swoją duszĊ i oprzeü
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swoją wiarĊ na Sáowie BoĪym. To wymaga znaczącej zmiany
myĞlenia.
MoĪesz pomóc Twojemu katolickiemu przyjacielowi rozpocząü ten proces przez zachĊcenie go do czytania Pisma ĝwiĊtego. Upewnij siĊ, Īe ma on egzemplarz Biblii, którą moĪna áatwo
czytaü i która jest wygodna w uĪyciu. Nie powinna to byü duĪa
rodzinna edycja Biblii. WyjaĞnij przyjacielowi, jaka jest struktura Biblii i jak znaleĨü w nim dany fragment. Zasugeruj miejsce,
od którego powinien zacząü ją czytaü. ZaproĞ przyjaciela na studium biblijne. Najlepszą jego formą jest czytanie Biblii poáączone z dyskusją, w trakcie której uczestnicy mogą obserwowaü, co
siĊ dzieje. Gdy osoba poszukująca Boga odkryje, Īe moĪe uczyü
siĊ bezpoĞrednio z Pisma ĝwiĊtego, to nikt nie bĊdzie w stanie
jej przed tym powstrzymaü.

Zajmij siê rzeczywistym problemem
NajwiĊkszym problemem Twojego przyjaciela nie jest KoĞcióá katolicki; jest nim jego wáasny grzech. Dlatego nie pozwól,
aby katolicyzm staá siĊ sednem waszych dyskusji. Jak omówiono
to w Rozdziale 4, Powtórne usprawiedliwienie, wielu katolików
posiada niedostateczne zrozumienie powagi grzechu i jego konsekwencji. Sądzą oni, Īe poniewaĪ zostali ochrzczeni i prowadzą
wzglĊdnie moralne Īycie, to wszystko jest w najlepszym porządku. PomóĪ Twojemu przyjacielowi dostrzec, co Bóg mówi na temat grzechu w Biblii. Módl siĊ, aby zostaá szczerze przekonany
o swoich grzechach.
WyjaĞnij mu drogĊ zbawienia. Zrób to bezpoĞrednio na
podstawie Pisma ĝwiĊtego. To pomoĪe Twojemu katolickiemu
przyjacielowi dostrzec, Īe autorytet tego, o czym mówisz, nie
pochodzi od Ciebie lub Twojego koĞcioáa, lecz opiera siĊ na natchnionym Sáowie Boga. Upewnij siĊ, Īe Twój przyjaciel rozumie, co mówi Biblia, prosząc go, aby sam Ci to wyjaĞniá. PoniewaĪ katolicy i niekatolicy uĪywają wielu podobnych pojĊü, które
posiadają jednak odmienne znaczenie, bądĨ uwaĪny w definiowaniu pojĊü.
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Nie Ğpiesz siĊ! Nie skáaniaj przedwczeĞnie przyjaciela do modlitwy o przyjĊcie Chrystusa. Jak widzieliĞmy, katolicyzm jest
niekoĔczącym siĊ ciągiem obrzĊdów i modlitw. Im wiĊcej ich
jest, tym lepiej; przynajmniej katolicy tak myĞlą. Twój przyjaciel
moĪe zinterpretowaü Twoje zaproszenie do modlitwy o przyjĊcie Chrystusa jako jeszcze jeden obrzĊd i powtórzyü Twoje sáowa bez wzglĊdu na to, czy rozumie, co robi, czy nie. Zaczekaj,
aĪ bĊdzie wyraĨnie przekonany o swoim grzechu i zrozumie
ewangeliĊ. NastĊpnie zachĊü go do podjĊcia decyzji dla Chrystusa przez zwrócenie siĊ do Boga wáasnymi sáowami.

Zachêæ do ca³kowitego zerwania
Pan Jezus nakazaá nam czyniü ludzi uczniami, chrzciü ich
i nauczaü ich gruntownie chrzeĞcijaĔskiej wiary (Mt 28,19-20).
Dlatego dzieáo ewangelizacji nie jest skoĔczone, dopóki Twój
katolicki przyjaciel nie jest zbawiony, ochrzczony i wáączony do
zdrowego, biblijnego zboru.
ZachĊü go do caákowitego zerwania z katolicyzmem. Elementem tego procesu mogą byü gruntowne porządki w jego domu.
WyjaĞnij znaczenie pozbycia siĊ wszystkiego, co jest związane
z niebiblijnymi przekonaniami i praktykami: figurek, róĪaĔców,
szkaplerzy, cudownych medalików, ĞwiĊtych obrazków, ĞwiĊconej wody itp. (Dz 19,17-20; Jud 23). MoĪesz nie uĞwiadamiaü
sobie, jak mocno zakorzeniony moĪe byü katolicyzm nawet
u niedbaáych katolików. Módl siĊ o duchowe uwolnienie ich i regularnie ich zachĊcaj.
JeĞli nowonarodzony katolik ma problem z opuszczeniem KoĞcioáa katolickiego, spróbuj wyjaĞniü w peániejszy sposób, czego katolicyzm naucza i dlaczego jest to niebiblijne. Zacznij od
Mszy ĞwiĊtej. JeĞli osoba jest prawdziwie zbawiona, to wkrótce
uĞwiadomi sobie, Īe nie moĪe dáuĪej uczestniczyü w nieustannej ofierze Chrystusa czy czciü chleb i wino. JeĞli problemem
jest czeĞü oddawana Maryi, podkreĞl chwaáĊ Pana Jezusa Chrystusa i Jego wystarczalnoĞü. Podobnie robimy, gdy namawiamy
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niemowlĊ do puszczenia szkodliwego dla niego przedmiotu – by
zrobiü to najskuteczniej, oferujemy mu w zamian coĞ lepszego.

Spodziewaj siê przeciwnoōci
Jezus nauczaá, Īe pójĞcie za Nim czĊsto spotyka siĊ z opozycją, szczególnie ze strony czáonków rodziny (Mt 10,34-39).
Przygotuj nowonarodzonego katolika na nadejĞcie przeciwnoĞci.
Zaczynają siĊ one zwykle wtedy, gdy dana osoba opuszcza KoĞcióá katolicki lub decyduje siĊ na biblijny chrzest. DoradĨ takiej
osobie, aby unikaáa ostrych dyskusji i staáych, niemile widzianych prób nawracania czáonków rodziny. Przeciwnie, napomnij
nowonarodzonego katolika, aby skáadaá Ğwiadectwo swojej rodzinie przez prowadzenie Īycia podobnego do Īycia Chrystusa,
przez okazywanie ĪyczliwoĞci, pokory i cierpliwoĞci.

Kontynuuj naukê
Im lepiej zrozumiesz katolicyzm, tym efektywniej bĊdziesz
umiaá przekazywaü katolikom ewangeliĊ. RozwaĪ przeczytanie
nowego Katechizmu KoĞcioáa Katolickiego. NastĊpnie uĪywaj
go w ewangelizacji, aby pokazaü katolikom, czego uczy katolicyzm i skonfrontowaü to z prawdą biblijną. MoĪesz takĪe zdobyü uproszczoną wersjĊ Katechizmu i sáownik katolicki. W koĔcu, rozwaĪ zaprenumerowanie katolickiej gazety lub magazynu,
aby byü na bieĪąco ze wspóáczesnymi trendami wewnątrz KoĞcioáa katolickiego.

Przeciwstaw siê ekumenizmowi
Jednym z gáównych celów Soboru WatykaĔskiego II byáa
promocja ekumenizmu – przywrócenia jednoĞci wszystkich koĞcioáów chrzeĞcijaĔskich. Sobór wskazaá trzy zasady, które mają
kierowaü koĞcielnym ruchem ekumenicznym. Po pierwsze, katolicy mają byü Ğwiadomi, Īe Chrystus ustanowiá KoĞcióá katolicki i daá mu EucharystiĊ, Ducha ĝwiĊtego oraz biskupów z papieĪem jako ich gáową, by rządzili KoĞcioáem tak, aby KoĞcióá
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mógá pozostaü zjednoczony [538]. Po drugie, niekatoliccy chrzeĞcijanie, którzy zostali usprawiedliwieni przez chrzest, powinni
byü uwaĪani za braci odáączonych [818, 1271]. KoĞcióá twierdzi, Īe
posiadają oni wáaĞciwe Ğrodki zbawienia, lecz nie posiadają ich
w peáni, tak jak KoĞcióá katolicki [819, 824] [539]. Po trzecie, wszyscy katolicy powinni promowaü ekumenizm przez unikanie
nieuczciwego krytykowania innych chrzeĞcijan. Aby promowaü
zrozumienie i wspóápracĊ, kompetentni eksperci powinni podjąü dialog [821] [540].
Sobór stwierdziá, Īe celem koĞcielnej strategii ekumenicznej jest jednoĞü wszystkich koĞcioáów chrzeĞcijaĔskich poprzez
wspólną komuniĊ z KoĞcioáem katolickim [820-822, 855]:
[…] aby tą drogą, stopniowo, po pokonaniu
przeszkód utrudniających doskonaáą wspólnotĊ
(communio) koĞcielną, wszyscy chrzeĞcijanie
skupili siĊ przez jedno sprawowanie Eucharystii
w jednoĞci jednego i jedynego KoĞcioáa, której
Chrystus od początku udzieliá swojemu KoĞcioáowi; wierzymy, Īe ta jednoĞü trwa stale w KoĞciele katolickim i ufamy, Īe nieustannie wzrasta aĪ do skoĔczenia Ğwiata.
Sobór WatykaĔski II [541]

ChociaĪ Rzym musi jeszcze osiągnąü swój ostateczny cel,
to jednak udaáo mu siĊ podkopaü oddanie wielu chrzeĞcijan
sprawie ewangelizacji katolików. RozwaĪmy na przykáad podpisanie porozumienia zatytuáowanego Evangelicals and Catholics Together: The Christian Mission in the Third Millennium
(ChrzeĞcijanie ewangeliczni i katolicy razem: ChrzeĞcijaĔska
misja w trzecim tysiącleciu) [542], które miaáo miejsce w Stanach
Zjednoczonych w 1994 roku. W dokumencie tym przywódcy
ewangelicznego chrzeĞcijaĔstwa i katolicy stwierdzili, Īe „ewangeliczni chrzeĞcijanie i katolicy są braümi i siostrami w Chrystusie”. EwangelizacjĊ aktywnych czáonków kaĪdej ze swych
trzód nazwali niedozwoloną teologią i „wykradaniem owiec”.
Postanowili „zbadaü moĪliwoĞci wspóápracy i wspólnego Ğwiadectwa dla postĊpu misji Chrystusa”.
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Takiemu ekumenicznemu kompromisowi trzeba siĊ przeciwstawiü. W biblijnym chrzeĞcijaĔstwie nie ma miejsca dla jednoĞci czy wspóápracy z Rzymem i jego faászywą ewangelią, nieustanną ofiarą i baáwochwalczą poboĪnoĞcią maryjną. Jak dáugo
KoĞcióá katolicki nadal „pisma te w poáączeniu ze ĞwiĊtą Tradycją uwaĪaá i uwaĪa zawsze za najwyĪszą reguáĊ swej wiary” [543],
tak dáugo nie ma nawet wspólnej podstawy do dialogu.
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Zaáącznik A

Usprawiedliwienie
niemowl¹t przez chrzest
Katolicyzm naucza, Īe sakrament chrztu jest „przyczyną stanowiącą narzĊdzie” [544] usprawiedliwienia. KoĞcióá jednak nie
jest w stanie zacytowaü ani jednego wersetu z Pisma ĝwiĊtego,
który bezpoĞrednio wyraĪa to przekonanie. Dlatego w swych
próbach wykazania podstawy biblijnej dla tego przekonania
musi uciekaü siĊ do metod poĞrednich. PodejĞcie to polega ogólnie na cytowaniu tych fragmentów z Biblii, które mówią równoczeĞnie o chrzcie, o skutkach usprawiedliwienia (czyli usuniĊciu
winy dziĊki BoĪemu przebaczeniu i uzyskaniu wáaĞciwej pozycji przed Bogiem) oraz o skutkach odrodzenia (czyli przeĪyciu
nowego narodzenia, otrzymania nowego Īycia i ostatecznie Īycia wiecznego). KoĞcióá traktuje wiĊc chrzest jako przyczynĊ
instrumentalną tych skutków. Oto podstawowe teksty biblijne,
których katolicyzm uĪywa do obrony swej doktryny usprawiedliwienia niemowląt przez chrzest.

Ewangelia wed³ug Marka 16,16
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, bĊdzie zbawiony; a kto nie uwierzy, bĊdzie potĊpiony.
Ewangelia wedáug Marka 16,16
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KoĞcióá katolicki twierdzi, Īe Jezus naucza tutaj, iĪ chrzest
jest konieczny do zbawienia [977, 1257]. Trzeba zostaü ochrzczonym, aby byü zbawionym.
Przeciwnie, druga poáowa tego wersetu wyjaĞnia jego rzeczywiste znaczenie, podkreĞlając: „a kto nie uwierzy, bĊdzie
potĊpiony” (Mk 16,16). Istnieje róĪnica pomiĊdzy osobą, która
wierzy i tą, która nie wierzy. Osoba wierząca jest zbawiona;
niewierząca bĊdzie potĊpiona. Jezus nic nie mówi o kimĞ, kto
wierzy, lecz nie jest ochrzczony. àączy tutaj wiarĊ z chrztem,
poniewaĪ w Nowym Testamencie prawdziwie wierzący byli
chrzczeni. Najpierw uwierzyli, nastĊpnie zostali ochrzczeni.
Ostatni punkt stanowi dla nas dobrą okazjĊ do ponownego
skupienia siĊ na naszym temacie. Nie ma wątpliwoĞci co do tego,
czy ci, którzy zdecydowali siĊ naĞladowaü Jezusa, powinni zostaü ochrzczeni. Nowy Testament mówi jasno, Īe kaĪdy chrzeĞcijanin ma zostaü ochrzczony (Mt 28,19). Pytanie brzmi, czy
chrzest jest Ğrodkiem otrzymania usprawiedliwienia. Precyzyjniej: Czy sakrament chrztu moĪe usprawiedliwiü niemowlĊ?

Ewangelia wed³ug £ukasza 18,16-17
Niektórzy argumentują, Īe zabronienie chrztu niemowląt byáoby nieposáuszeĔstwem wzglĊdem przykazania Pana. Gdy niektórzy rodzice próbowali przyprowadziü swoje dzieci do Jezusa,
uczniowie Pana próbowali ich powstrzymaü. Jezus zganiá za to
swoich uczniów [545]:
Jezus zaĞ przywoáaá je do siebie, mówiąc: Pozwólcie dzieciom przychodziü do Mnie i nie
przeszkadzajcie im: do takich bowiem naleĪy
królestwo BoĪe. ZaprawdĊ, powiadam wam:
Kto nie przyjmie królestwa BoĪego jak dziecko,
ten nie wejdzie do niego.
Ewangelia wedáug àukasza 18,16-17

MoĪemy rozumieü katolickich rodziców, którzy chcą przyprowadziü swoje dzieci do Jezusa. Jednak ten fragment nie naucza,
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Īe usprawiedliwienie przez chrzest jest sposobem, by to zrobiü.
ĩydowscy rodzice przyprowadzali swoje dzieci do Jezusa, „aby
poáoĪyá na nie rĊce i pomodliá siĊ za nie” (Mt 19,13). I dokáadnie
to Jezus czyniá. Nie chrzciá ich, ani teĪ nikogo innego (J 4,2).

Ewangelia wed³ug Jana 3,5
Jezus odpowiedziaá: ZaprawdĊ, zaprawdĊ, powiadam ci, jeĞli siĊ ktoĞ nie narodzi z wody
i z Ducha, nie moĪe wejĞü do królestwa BoĪego.
Ewangelia wedáug Jana 3,5

Istnieją cztery popularne interpretacje tego wersetu.

Narodzenie siê przez chrzest
Jest to interpretacja przyjĊta przez KoĞcióá katolicki [782, 1215,
Mówi ona, Īe wyraĪenie „narodzi siĊ z wody”
(J 3,5) odnosi siĊ do sakramentu chrztu. W wyniku uczestnictwa
w tym sakramencie niemowlĊ rodzi siĊ na nowo i jest gotowe na
pójĞcie do nieba.
1225, 1238, 1257, 1262].

SáaboĞü tej interpretacji polega na tym, Īe wypacza ona jasne
BoĪe poselstwo zbawienia, które znajdujemy w caáym PiĞmie
ĝwiĊtym. Biblia naucza, Īe zarówno dla ĩyda, jak i dla poganina
zbawienie jest zawsze przez wiarĊ (Rdz 15,6; Ha 2,4; Dz 20,21).
W Ewangelii wedáug Jana 3 Jezus rozmawia z ĩydem o imieniu
Nikodem, który byá faryzeuszem i czáonkiem Sanhedrynu. Jezus
mówi Nikodemowi: „Tak bowiem Bóg umiáowaá Ğwiat, Īe Syna
swego Jednorodzonego daá, aby kaĪdy, kto w Niego wierzy, nie
zginąá, ale miaá Īycie wieczne” 41 (J 3,16). Wiara – fundamentalna odpowiedĨ czáowieka, której Bóg wymaga – jest brakującym
elementem w chrzcie niemowląt. Co wiĊcej, fakt, Īe chrzeĞcijaĔski chrzest zacząá byü praktykowany dopiero trzy lata póĨniej,
sprawia, iĪ katolicka interpretacja wskazówki, jaką Jezus daje
Nikodemowi, jest raczej bezsensowna.
41. PodkreĞlenia w tekĞcie dodane przez Autora ksiąĪki (przyp. red.).
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Narodzenie siê naturalnie i duchowo
Ta interpretacja wyraĪenia „narodzi siĊ z wody” (J 3,5) odnosi siĊ do fizycznego narodzenia, natomiast zwrot „narodzi
[…] z Ducha” (J 3,5) jest odniesieniem do duchowego narodzenia. TĊ interpretacjĊ wspiera fakt, iĪ Nikodem myĞlaá, Īe Jezus mówiá o fizycznym narodzeniu (J 3,4). Jezus kontynuowaá,
mówiąc: „To, co siĊ z ciaáa narodziáo, jest ciaáem, a to, co siĊ
z Ducha narodziáo, jest duchem” (J 3,6). Tutaj Jezus jasno mówiá
o fizycznym i duchowym narodzeniu. ChociaĪ ta interpretacja
zawiera pewną dozĊ sáusznoĞci, to jednak nie wydaje siĊ wyraĪaü peánego znaczenia sáów Jezusa.

Narodzenie siê z wody, a wiêc z Ducha
W wyraĪeniu „nie narodzi siĊ z wody i z Ducha” (J 3,5),
greckim sáowem przetáumaczonym jako „i” moĪe byü „a wiĊc”.
WyraĪenie to brzmiaáoby wtedy „nie narodzi siĊ z wody, a wiĊc
z Ducha” lub „nie narodzi siĊ z wody, a mianowicie z Ducha”. Ten
punkt widzenia jest wspierany przez fakt, Īe w Ewangelii wedáug
Jana 7,38-39 woda jest uĪyta jako symbol Ducha ĝwiĊtego.

Narodzenie siê dziêki upamiêtaniu i wierze
WczeĞniej w Ewangelii wedáug Jana czytamy, Īe Jan Chrzciciel powiedziaá, iĪ przyszedá „chrzciü wodą” (J 1,31), lecz przyjdzie inny, Mesjasz, „który chrzci Duchem ĝwiĊtym” (J 1,33).
Nawiązania do wody i Ducha miaáy wspieraü interpretacjĊ sáów
Jezusa wyraĪonych w Ewangelii wedáug Jana 3,5, odnoszących siĊ do koniecznoĞci reakcji ĩydów na zwiastowanie Jana
i samego Jezusa. Jan wezwaá ĩydów do pokuty (Mt 3,2). Jezus
wezwaá ich do pokuty i wiary (Mk 1,15). Tak wiĊc poselstwo
Jezusa skierowane do Nikodema oznacza, Īe „nie narodzi siĊ
z wody i z Ducha” (J 3,5) moĪe byü rozumiane jako stwierdzenie, iĪ wiara poprzedzona pokutą jest konieczna do narodzenia
siĊ na nowo i wejĞcia do Królestwa BoĪego. To samo poselstwo
zwiastowali apostoáowie: Ğwiadczyli oni uroczyĞcie „nawoáując
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zarówno ĩydów, jak i Greków do nawrócenia siĊ do Boga i do
uwierzenia w Pana naszego, Jezusa” (Dz 20,21).
ChrzeĞcijanie róĪnią siĊ co do tego, która z tych trzech ostatnich interpretacji najlepiej pasuje do kontekstu.

Dzieje Apostolskie 2,38
Nawróücie siĊ – powiedziaá do nich Piotr – i niech
kaĪdy z was przyjmie chrzest w imiĊ Jezusa
Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych,
a otrzymacie w darze Ducha ĝwiĊtego.
Dzieje Apostolskie 2,38

Na podstawie tego wersetu katoliccy uczeni twierdzą, Īe
apostoáowie uwaĪali chrzest za obrzĊd chrzeĞcijaĔskiej inicjacji [1226, 1262, 1287, 1427]. Przez chrzest niemowlĊ otrzymuje „áaskĊ
odrodzenia, przez którą wszystkie grzechy i kary za grzechy są
w peáni odpuszczone” [546].
Piotr jednak nie przemawiaá do niemowląt, lecz do dorosáych
ĩydów, którzy wáaĞnie usáyszeli, Īe ukrzyĪowali Mesjasza. Biblia
mówi, Īe ĩydzi „przejĊli siĊ do gáĊbi serca: CóĪ mamy czyniü,
bracia? – zapytali Piotra i pozostaáych apostoáów” (Dz 2,37).
W tym wáaĞnie kontekĞcie Piotr odpowiedziaá: „Nawróücie siĊ […] i niech kaĪdy z was przyjmie chrzest w imiĊ Jezusa
Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie
w darze Ducha ĝwiĊtego” (Dz 2,38). Innymi sáowy, Piotr obiecywaá, Īe Bóg przebaczy im grzechy, nawet grzech ukrzyĪowania Chrystusa, jeĞli szczerze uwierzą oraz bĊdą gotowi publicznie wyznaü wiarĊ w Jezusa Chrystusa przez ochrzczenie
siĊ w Jego imiĊ. Wszyscy uĞwiadamiali sobie, Īe taka deklaracja
moĪe pociągnąü za sobą surowe przeĞladowanie z rąk rządzących ĩydów, rodzin i przyjacióá. Tym niemniej, „ci wiĊc, którzy
przyjĊli jego naukĊ, zostali ochrzczeni. I przyáączyáo siĊ owego dnia okoáo trzech tysiĊcy dusz” 42 (Dz 2,41). Obietnica Piotra
42. PodkreĞlenia w tekĞcie dodane przez Autora ksiąĪki (przyp. red.).
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w Dziejach Apostolskich 2,38 jest równie prawdziwa dzisiaj, jak
w DzieĔ PiĊüdziesiątnicy – pod warunkiem, Īe zostanie zastosowana w tym samym kontekĞcie.

Dzieje Apostolskie 10, 16, 18,
i inne chrzty domowe
KoĞcióá katolicki przekonuje takĪe o sáusznoĞci chrztu niemowląt, cytując z Nowego Testamentu przykáady dotyczące
przyjmowania chrztu przez pojedyncze osoby i ich domy [1226,
1252]. Paweá i jego towarzysze ochrzcili Korneliusza i jego dom
(Dz 10,48; Dz 11,14), LidiĊ „razem ze swym domem” (Dz 16,15),
straĪnika wiĊzienia w Filippi „wraz z caáym swym domem”
(Dz 16,33), Kryspusa „z caáym swym domem” (Dz 18,8) oraz
„dom Stefanasa” (1 Kor 1,16).
Ta argumentacja zakáada, Īe w kaĪdym z tych domów znajdowaáy siĊ niemowlĊta. Dlatego konkluzja, Īe Paweá chrzciá niemowlĊta, jest równieĪ zaáoĪeniem – i to wcale nie najlepszym.
àukasz dostarcza szczegóáów dotyczących nawrócenia siĊ straĪnika wiĊzienia, które sugerują, Īe w tym nawróceniu nie braáy
udziaáu niemowlĊta. àukasz pisze, Īe Paweá i Sylas „opowiedzieli wiĊc naukĊ Pana jemu i wszystkim jego domownikom”
(Dz 16,32). StraĪnik „razem z caáym domem cieszyá siĊ bardzo,
Īe uwierzyá Bogu” (Dz 16,34). Dom straĪnika wiĊzienia usáyszaá
ewangeliĊ i uwierzyá – trudno zakáadaü, Īe byáy to rzeczy, które
àukasz przypisaáby niemowlĊtom. Pismo ĝwiĊte stwierdza, Īe
osobista wiara poprzedzaáa takĪe chrzest w domu Korneliusza
(Dz 10,44-48) i Kryspusa (Dz 18,8).

Dzieje Apostolskie 22,16
Dlaczego teraz zwlekasz? WstaĔ, przyjmij
chrzest i obmyj siĊ z twoich grzechów, wzywając
Jego imienia!
Dzieje Apostolskie 22,16
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Rzecznicy usprawiedliwienia przez chrzest dowodzą, Īe
takĪe ten werset uczy, iĪ chrzest jest Ğrodkiem, przy pomocy
którego grzech pierworodny oraz osobiste grzechy danej osoby
są zmywane. Musisz ochrzciü siĊ, aby twoje grzechy zostaáy obmyte (Dz 22,16).
Jednak gramatyka tego wersetu mówi coĞ przeciwnego. Zarówno „przyjmij chrzest”, jak i „obmyj siĊ z twoich grzechów”
są wyraĪeniami w trybie rozkazującym. „WstaĔ” i „wzywając”
są imiesáowami. Ten werset moĪna przetáumaczyü w nastĊpujący sposób: „Powstając, bądĨ ochrzczony i obmyj swoje grzechy
przez wezwanie Jego imienia”. Odpuszczenie grzechów nie jest
związane z chrztem, lecz z wezwaniem imienia Chrystusa. Tą
samą prawdĊ moĪna znaleĨü w innych miejscach Nowego Testamentu. Przykáad: „Albowiem kaĪdy, kto wezwie imienia PaĔskiego, bĊdzie zbawiony” (Rz 10,13).

List do Rzymian 6,3-4
CzyĪ nie wiadomo wam, Īe my wszyscy, którzy
otrzymaliĞmy chrzest zanurzający w Chrystusa
Jezusa, zostaliĞmy zanurzeni w Jego Ğmierü? Zatem przez chrzest zanurzający nas w Ğmierü zostaliĞmy razem z Nim pogrzebani po to, abyĞmy
i my postĊpowali w nowym Īyciu – jak Chrystus
powstaá z martwych dziĊki chwale Ojca.
List do Rzymian 6,3-4

Odnosząc siĊ do tego fragmentu Pisma, Sobór WatykaĔski II
stwierdziá, Īe „w tym ĞwiĊtym obrzĊdzie przedstawiane jest
i dokonuje siĊ nasze zespolenie ze Ğmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa” [547] [628, 1214, 1227, 1987].
Wszyscy zgadzają siĊ, Īe chrzest symbolizuje jednoĞü chrzeĞcijanina z Chrystusem w Jego Ğmierci i zmartwychwstaniu.
Jednak twierdzenie, Īe jednoĞü ta jest spowodowana przez
obrzĊd chrztu, w kontekĞcie Listu do Rzymian 6 musi zostaü
odrzucone.
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Paweá rozpoczyna tĊ doktrynalną czĊĞü swego Listu do Rzymian przedstawiając problemu ludzkoĞci: Wszyscy ludzie podlegają potĊpieniu przez Boga z powodu grzechu (Rz 1,18-3,18).
NastĊpnie Paweá przedstawia BoĪe rozwiązanie: usprawiedliwienie przez wiarĊ w Jezusa Chrystusa (Rz 3,19-5,21). W LiĞcie
do Rzymian 6,1-8,39 – fragmencie zawierającym badany przez
nas tekst – Paweá zmienia temat i zaczyna mówiü o uĞwiĊceniu:
w jaki sposób usprawiedliwiony czáowiek ma prowadziü chrzeĞcijaĔskie Īycie. W LiĞcie do Rzymian 6,1-14 Paweá naucza, Īe
wiedza o jednoĞci z Chrystusem wyraĪona symbolicznie przez
chrzest, jest istotna do zwyciĊstwa nad grzechem [548]. Interpretacja Listu do Rzymian 6,3-4 przez KoĞcióá katolicki, mówiąca,
Īe sakrament chrztu jest instrumentem, przy pomocy którego
niemowlĊta i doroĞli są usprawiedliwiani, jest obca kontekstowi
tego fragmentu Pisma ĝwiĊtego.

List do Kolosan 2,11-12
I w Nim teĪ otrzymaliĞcie obrzezanie, nie z rĊki
ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, polegające na zupeánym wyzbyciu siĊ grzesznego
ciaáa, jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie,
w którym teĪ razem zostaliĞcie wskrzeszeni
przez wiarĊ w moc Boga, który Go wskrzesiá.
List do Kolosan 2,11-12

Katolicyzm naucza, Īe obrzezanie jest figurą chrztu [527]. KoĞcióá twierdzi, Īe tak jak w czasach Starego Testamentu obrzezanie usuwaáo grzech pierworodny, tak chrzest usuwa go dzisiaj.
ĩydowskie obrzezanie nie usuwaáo grzechu dziecka, lecz wáączaáo je do BoĪego przymierza z Abrahamem (Rdz 17,11). Katolicyzm utrzymuje, Īe chrzest usprawiedliwia niemowlĊ przez
samo dokonanie obrzĊdu. Co wiĊcej, w LiĞcie do Kolosan 2,11-12
Paweá nie mówi ani o wodzie chrztu, ani o Īydowskim obrzezaniu. Mówi on o chrzcie w Duchu ĝwiĊtym (1 Kor 12,13; Ga 3,27;
Ef 4,5), „obrzezaniu, nie z rĊki ludzkiej” (Kol 2,11), duchowym
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dziele Ducha ĝwiĊtego, dokonanym wewnątrz wierzącego
czáowieka.

List do Tytusa 3,5
Nie ze wzglĊdu na sprawiedliwe uczynki, jakie
speániliĞmy, lecz z miáosierdzia swego zbawiá
nas przez obmycie odradzające i odnawiające
w Duchu ĝwiĊtym.
List do Tytusa 3,5

KoĞcióá katolicki uĪywa Listu do Tytusa 3,5, aby nauczaü,
Īe sakrament chrztu jest „kąpielą odrodzenia” [549] [1215]. Katolicki
przekáad New American Bible (NAB) posuwa siĊ tak daleko, Īe
táumaczy drugą czĊĞü powyĪszego wersetu w nastĊpujący sposób: „zbawiá nas przez chrzest nowego narodzenia i odnowienie
Ducha ĝwiĊtego” (Tt 3,5 NAB). Táumaczenie zostaáo tu celowo
wypaczone, aby wesprzeü koĞcielną doktrynĊ o odrodzeniu
przez chrzest. Angielskie sáowo chrzest 43 jest transliteracją greckiego sáowa baptisma. Konsekwentnie, gdy ktoĞ czyta w Nowym
Testamencie sáowo chrzest, oczekiwaáby napotkania greckiego
sáowa baptisma. Jednak w powyĪszym przekáadzie katolickim
uĪyte sáowo chrzest jest táumaczeniem innego greckiego sáowa
loutron, oznaczającego kąpiel, umywalkĊ lub obmycie.
Gdyby Paweá chciaá tutaj uczyü, Īe zbawienia dostĊpuje siĊ
poprzez „chrzest nowego narodzenia” (Tt 3,5 NAB) – jak ujmuje
to katolicki przekáad New American Bible (NAB) – to z pewnoĞcią uĪyáby greckiego sáowa baptisma. Zamiast tego Paweá mówi
o „obmyciu odradzającym” (Tt 3,5), uĪywając sáowa loutron.
Mówi ono o oczyszczeniu z winy, które towarzyszy zbawieniu.
Jest ono aktem „Zbawiciela, naszego Boga” (Tt 3,4). On „zbawiá
nas” (Tt 3,5). Zbawienie nie jest wiĊc rezultatem sakramentalnego obrzĊdu.

43. Czyli sáowo baptism (przyp. red.).

381

Dodatek

1 List Piotra 3,21
Teraz równieĪ zgodnie z tym wzorem ratuje was
ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zobowiązanie dobrego sumienia
wobec Boga – dziĊki zmartwychwstaniu Jezusa
Chrystusa.
1 List Piotra 3,21

Ten werset jest czĊĞcią jednego z najtrudniejszych do zinterpretowania fragmentów Nowego Testamentu. Tym niemniej
jedno jest jasne: fragment ten nie wspiera katolickiej doktryny,
Īe chrzest jest instrumentem usprawiedliwienia. Piotr nie mówi,
Īe „chrzest usprawiedliwia was”, lecz Īe „ratuje was ona [woda]
we chrzcie” (1 P 3,21). Wedáug doktryny katolickiej, chrzest nie
zbawia nas, on nas usprawiedliwia. Jak wyjaĞniono w Rozdziale 5, Ostateczne przeznaczenie, katolickie zbawienie nie jest ani
bezpoĞrednim, ani natychmiastowym rezultatem chrztu, ani teĪ
jakiegokolwiek sakramentu. Jest ono celem trwającego caáe Īycie procesu wspóápracy z áaską.
Jasne jest równieĪ, Īe gdy Piotr mówi „ratuje was ona [woda]
we chrzcie” (1 P 3,21), to ma na myĞli typologiczne lub symboliczne znaczenie chrztu. Na takie znaczenie wskazuje greckie
sáowo antitypos, które oznacza odpowiedni wzorzec lub symbol,
i jest przetáumaczone jako „zgodnie z tym wzorem” (1 P 3,21).
Mówi nam, Īe to, co nastĊpuje, „ratuje was ona we chrzcie”
(1 P 3,21), jest ilustracją, która dopeánia poprzedniej symboliki.
TĊ symbolikĊ odkrywamy w poprzednim wersecie, gdzie czytamy o Noem i „budowanej arce, w której niewielu, to jest osiem
dusz, zostaáo uratowanych przez wodĊ” (1 P 3,20).
Aby zrozumieü, jak te fragmenty pasują do siebie, konieczne
jest zbadanie szerszego kontekstu tego fragmentu Pisma ĝwiĊtego. 1 List Piotra zostaá napisany do chrzeĞcijan, którzy byli
przeĞladowani z powodu swojej wiary (1 P 1,6-9). W tym liĞcie
celem Piotra byáo pouczenie wierzących, jak powinni reagowaü
na przeĞladowanie. W szczególnoĞci mieli stroniü od cielesnych
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poĪądliwoĞci, takich jak Īądza odwetu (1 P 2,11-12), poddaü siĊ
wáadzy ustanowionej przez Boga (1 P 2,13-3,7), okazaü miáoĞü,
gdy zostaną skrzywdzeni (1 P 3,8-14) i nie baü siĊ (1 P 3,14-15).
W caáym swoim zachowaniu chrzeĞcijanie ci mieli „zachowywaü czyste sumienie” (1 P 3,16). W rezultacie ci, którzy ich
przeĞladowali, mieli zostaü zawstydzeni (1 P 3,16). JeĞli jest to
wolą BoĪą, aby cierpieli, to bĊdzie dla nich lepiej cierpieü czyniąc dobrze, aniĪeli czyniąc Ĩle (1 P 3,17). Taki byá przykáad
Chrystusa (1 P 3,18).
NastĊpnie Piotr wzmacnia swoje nauczanie uĪywając dwóch
symbolicznych ilustracji. Pierwszą z nich jest arka, przy pomocy
której Bóg bezpiecznie przeniósá osiem osób przez niebezpieczeĔstwo potopu (1 P 3,20). Widocznie tezą Piotra byáo, Īe tak
jak Bóg byá w stanie zachowaü Noego i jego rodzinĊ w czasie
próby, tak bĊdzie w stanie zachowaü czytelników 1 Listu Piotra
w czasie ich próby.
Drugi symbol dotyczyá chrztu, który podobnie ilustruje BoĪą
drogĊ uwolnienia. Piotr wyjaĞnia, Īe chrzest jest „zobowiązaniem dobrego sumienia wobec Boga” (1 P 3,21). Zachowanie
tego dobrego sumienia w czasie przeĞladowania przyniesie im
w rezultacie ratunek lub uwolnienie od obecnej próby.
Trzeba przyznaü, Īe ten fragment jest trudny. Lecz aby ktoĞ
nie odniósá báĊdnego wraĪenia, Piotr dostarcza w tym wersecie
waĪnej wskazówki do interpretacji. Piotr pisze, Īe chrzest nie jest
„obmyciem brudu cielesnego” (1 P 3,21). Wody chrztu nie mogą
obmyü ciaáa, które jest siedzibą ludzkiego grzechu (Ga 5,6-21;
1 J 2,16) z brudu, nieczystoĞci i moralnego skaĪenia. W przeciwieĔstwie do katolickiej doktryny, chrzest nie uwalnia grzeszników z ich grzechu pierworodnego i nie odradza ich duszy.
Chrzest jest „zobowiązaniem dobrego sumienia wobec Boga”
(1 P 3,21), a nie instrumentem lub Ĩródáem dobrego sumienia
w stosunku do Boga. Jest rzeczą istotną zauwaĪyü, Īe kontekst
powyĪszego fragmentu nie dotyczy tego, jak zostaü zbawionym
od wiecznego potĊpienia, lecz tego, jak byü zwyciĊzcą w czasie
intensywnego przeĞladowania.
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Siedem katolickich
sakramentów
Trzy sakramenty wtajemniczenia
Chrzest
[1213-1284]

Wedáug KoĞcioáa katolickiego, celem sakramentu chrztu jest
odwrócenie skutków grzechu Adama. Chrzest ma dokonywaü
tego przez usuniĊcie grzechu pierworodnego z duszy i napeánienie jej ponownie áaską uĞwiĊcającą [1262-1266]. Ten akt usprawiedliwia przyjmującego sakrament i uĞwiĊca go przed Bogiem,
czyniąc go uczestnikiem Īycia áaski i czáonkiem KoĞcioáa katolickiego [1265-1270].

Eucharystia
[1322-1419]

Eucharystia jest centralnym aktem praktyki katolicyzmu.
Jest ona „sakramentem sakramentów” (1211) i „wszystkie inne
sakramenty są skierowane do niej jak do swego celu” (1211) [1113].
Katolicy przyjmują sakrament ĞwiĊtej Eucharystii podczas
Mszy ĞwiĊtej. Wierzy siĊ, Īe Eucharystia dostarcza niebieskiego
pokarmu w postaci ciaáa i krwi Chrystusa [1392]. Powszechnie jest
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ona nazywana komunią ĞwiĊtą. O sakramencie tym mówi siĊ, Īe
pogáĊbia zjednoczenie katolików z Bogiem [1391]. KoĞcióá uwaĪa
EucharystiĊ za najwiĊkszy z siedmiu sakramentów, NajĞwiĊtszy
Sakrament i zachĊca katolików do czĊstego przyjmowania go
[1389]. Wielu starszych, poboĪnych katolików, uczestniczy w Mszy
ĞwiĊtej i przyjmuje EucharystiĊ codziennie.

Bierzmowanie
[1285-1321]

Bierzmowanie jest szczególnym wzmocnieniem udzielanym
przez Ducha ĝwiĊtego, aby uzdolniü katolika do przeciwstawiania siĊ pokusom oraz zarówno do obrony, jak i promowania
KoĞcioáa katolickiego [1285, 1302-1305]. Katolicy zwykle przyjmują
bierzmowanie w wieku okoáo 12 lat, po ukoĔczeniu doktrynalnego kursu przygotowawczego [1306-1311]. Tego sakramentu
udziela biskup lub jego delegat. Udzielający zanurza swój kciuk
w ĞwiĊtym oleju i namaszcza czoáo osoby przyjmującej sakrament znakiem krzyĪa, mówiąc: „Przyjmij znamiĊ daru Ducha
ĝwiĊtego” (1300) [1300, 1312-1314]. Bierzmowanie jest czasami nazywane osobistą PiĊüdziesiątnicą [1288, 1302].

Dwa sakramenty uzdrowienia
Pokuta
[1422-1498]

Sakrament ten, powszechnie nazywany spowiedzią, jest ustanowiony w celu przebaczania grzechów ciĊĪkich, popeánionych
po przyjĊciu chrztu [1446]. Normalnie przystĊpuje siĊ do niego po
raz pierwszy w wieku okoáo 8 lat, bezpoĞrednio przed pójĞciem
do Pierwszej Komunii ĝwiĊtej [1457]. Pokuta przywraca áaskĊ
uĞwiĊcającą ochrzczonemu katolikowi, który popeániá grzech
ciĊĪki. Z tego powodu pokuta jest nazywana takĪe sakramentem
pojednania [1424].
Istnieją dzisiaj trzy róĪne formy obrzĊdu sakramentu pokuty [1482-1484, 1497]. Pierwszą i prawdopodobnie ciągle najbardziej
386

Siedem katolickich sakramentów
powszechną formą jest przystĊpowanie do niego prywatnie, jak
przedstawiono to w Rozdziale 4, Powtórne usprawiedliwienie.
W drugiej formie tego obrzĊdu kilka osób przyjmuje pierwszą
czĊĞü sakramentu razem. NastĊpnie indywidualnie i prywatnie
wyznają swoje grzechy kapáanowi i otrzymują rozgrzeszenie.
Trzecia forma jest równieĪ przewidziana dla kilku pokutników.
W tej odmianie obrzĊdu jego uczestnicy przyjmują caáy sakrament wspólnie, jako grupa. Zamiast indywidualnego wyznawania swoich grzechów kapáanowi, recytują modlitwĊ, w której
uznają swoją ogólną winĊ w myĞli, sáowie i uczynku. Kapáan
proponuje im wspólną pokutĊ i ogáasza rozgrzeszenie dla caáej
grupy. Jednak jeĞli ktoĞ bĊdący winnym popeánienia grzechu
ciĊĪkiego, otrzymuje rozgrzeszenie przy uĪyciu trzeciej formy
tego obrzĊdu, to nadal wymaga siĊ od niego prywatnego wyznania grzechów kapáanowi w ciągu jednego roku [550].

Namaszczenie chorych
[1499-1532]

Starsi katolicy znają ten sakrament pod nazwą ostatniego
namaszczenia [1512]. Celem tego sakramentu jest dostarczenie
duchowej i fizycznej siáy osobom, które są powaĪnie chore lub
znajdują siĊ w niebezpieczeĔstwie Ğmierci [1499, 1511, 1514-1515, 1520-1523,
1532]. W przypadku osoby zagroĪonej utratą Īycia sakrament ten
przygotowuje jej duszĊ na pójĞcie do nieba. W pewnych okolicznoĞciach udzielenie tego sakramentu niesie ze sobą równieĪ
obietnicĊ fizycznego uzdrowienia [1512]. Namaszczenie chorego
jest zwykle poáączone z przyjĊciem dwóch innych sakramentów: pokuty i Eucharystii [1524-1525]. Te trzy obrzĊdy razem są nazywane ostatnimi obrzĊdami.

Dwa sakramenty s³u¿by
Ōwiêcenia
[1536-1600]

Sakrament ĞwiĊceĔ jest sakramentem, w wyniku którego mĊĪczyĨni są wáączani do episkopatu jako biskupi, do prezbiteratu
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jako ksiĊĪa i do diakonatu jako diakoni. Są to trzy stopnie ĞwiĊceĔ katolickich [1536-1537].

Ma³¿eñstwo
[1601-1666]

Sakrament maáĪeĔstwa jest udzielany w KoĞciele katolickim
podczas ceremonii maáĪeĔskiej [1601]. Poprzez ten sakrament
wiĊĨ maáĪeĔska jest uĞwiĊcana i para otrzymuje szczególną áaskĊ pomocną w Īyciu maáĪeĔskim [1638-1642].
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Biblia katolicka
Stary Testament
[120-123, 138]

Katolicki Stary Testament jest obszerniejszy o okoáo 20% niĪ
niekatolicki. Dodatki stanowiące ponad 4000 wersetów, pochodzą z grupy 15 pism znanych w staroĪytnoĞci jako Apokryfy, co
dosáownie oznacza ukryte lub trudne do zrozumienia.
Apokryfy zawierają cenne informacje historyczne dotyczące okresu 400 lat pomiĊdzy Starym i Nowym Testamentem.
Pierwsi pisarze chrzeĞcijaĔscy cytują Apokryfy, a niektórzy
jak na przykáad Augustyn z Hippony, uwaĪali ich fragmenty
za natchnione Pismo ĝwiĊte. Pochodzące z IV wieku rĊkopisy
Septuaginty – greckiego táumaczenia Starego Testamentu, dokonanego w III wieku przed Chrystusem – równieĪ zawierają
Apokryfy. Nie wiadomo dokáadnie, kiedy doáączono Apokryfy
do Septuaginty.
W 1546 roku KoĞcióá katolicki oficjalnie ogáosiá, Īe Bóg natchnąá 12 z 15 pism apokryficznych. W szczególnoĞci jest to siedem nastĊpujących ksiąg:
Ƈ KsiĊga Tobiasza (Tb)
Ƈ KsiĊga Judyty (Jdt)
Ƈ 1 KsiĊga Machabejska (1 Mch)
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Ƈ 2 KsiĊga Machabejska (2 Mch)
Ƈ KsiĊga MądroĞci (Mdr)
Ƈ KsiĊga Syracha (Syr)
Ƈ KsiĊga Barucha (Ba)
oraz piĊü nastĊpujących fragmentów:
Ƈ List Jeremiasza, który staá siĊ 6 rozdziaáem KsiĊgi Barucha
Ƈ 107 wersetów rozszerzenia KsiĊgi Estery
Ƈ Modlitwa Azariasza, która staáa siĊ fragmentem KsiĊgi
Daniela 3,25-90
Ƈ Opowiadanie o Zuzannie, które staáo siĊ 13 rozdziaáem
KsiĊgi Daniela
Ƈ Opowiadanie o Belu i wĊĪu, które staáo siĊ 14 rozdziaáem
KsiĊgi Daniela
Twierdzenie KoĞcioáa katolickiego, Īe te pisma apokryficzne
są natchnione, musi byü zdecydowanie odrzucone z nastĊpujących powodów:
1. Apokryfy nie okreĞlają siebie pismami natchnionymi. Autor
2 KsiĊgi Machabejskiej mówi, Īe jego ksiĊga jest skrótem
pism ludzkich (2 Mch 2,23). KoĔczy on tĊ ksiĊgĊ stwierdzeniem: „JeĪeli jest ono piĊkne i zgrabnie uáoĪone, to tego
wáaĞnie ja sam chciaáem; jeĪeli zaĞ maáą ma wartoĞü i jest
przeciĊtne, to zrobiáem, co byáo w mej mocy” (2 Mch 15,38).
PrzeciĊtnoĞü jest dobrym okreĞleniem Apokryfów. Pomimo ich historycznej wartoĞci promują one wątpliwą etykĊ
(Jdt 9-11), zabawne legendy (KsiĊga Tobiasza) i doktrynĊ,
która zaprzecza Pismu ĝwiĊtemu (Tb 4,10; Tb 12,9).
2. ĩydzi palestyĔscy nigdy nie zaakceptowali Apokryfów
jako czĊĞci Pisma ĝwiĊtego. W okresie, w którym Apokryfy zostaáy napisane (300-30 p.n.e.), nie Īyá Īaden Īydowski
prorok.
3. Jezus i pisarze Nowego Testamentu nie traktowali Apokryfów jako pism natchnionych. ChociaĪ Nowy Testament
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cytuje praktycznie kaĪdą ksiĊgĊ Starego Testamentu, to nie
ma ani jednego cytatu pochodzącego z Apokryfów.
4. Pierwotny KoĞcióá, jako caáoĞü, nigdy nie uznaá Apokryfów za natchnione. Co wiĊcej, wielu przywódców chrzeĞcijaĔskich wypowiadaáo siĊ przeciwko Apokryfom, wáączając w to Hieronima, Orygenesa, Atanazego i Cyryla
Jerozolimskiego.
5. Nawet KoĞcióá katolicki nie ogáosiá dogmatycznie Apokryfów za natchnione aĪ do czasu Soboru Trydenckiego, który
odbyá siĊ w XVI wieku. Katolicki kapáan, ojciec H.J. Schroeder, táumacz dekretów Soboru Trydenckiego, pisze: „Lista
lub dekret Soboru Trydenckiego byá pierwszą nieomylnie
i skutecznie ogáoszoną deklaracją kanonu Pisma ĝwiĊtego” [551]. Celem Soboru Trydenckiego byáo przeciwstawienie siĊ protestanckiej Reformacji. Protestanci odrzucili
Apokryfy. Rzym zareagowaá dogmatycznym ogáoszeniem
wiĊkszoĞci Apokryfów natchnionymi. Apokryfy zawieraáy równieĪ naukĊ, która mogáa pomóc Rzymowi w obronie
wáasnej doktryny przed wzrastającą krytyką protestancką.
Na przykáad, Marcin Luter gwaátownie przeciwstawiaá siĊ
uprawianej przez Rzym praktyce sprzedaĪy odpustów. Natomiast KsiĊga Tobiasza 12,9 wspiera tĊ praktykĊ, stwierdzając: „JaámuĪna uwalnia od Ğmierci i oczyszcza z wszelkiego
grzechu”. Nawet niektórzy pisarze katoliccy przyznają, Īe
decyzja Soboru Trydenckiego w sprawie akceptacji Apokryfów jako pism natchnionych jest problematyczna [552].

Nowy Testament
[120, 124-127, 138-139]

KsiĊgi katolickiego Nowego Testamentu są takie same jak
w Biblii protestanckiej, a ich táumaczenia są generalnie wiarygodne. Jednak niektóre wersety przetáumaczone są z zauwaĪalnym katolickim akcentem. Na przykáad, katolicki przekáad New
American Bible (NAB) táumaczy ostrzeĪenie Jezusa skierowane
do ĩydów w sposób nastĊpujący: „Lecz powiadam wam, jeĞli siĊ
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nie poprawicie, wszyscy tak samo skoĔczycie” (àk 13,5 NAB).
UĪyte tutaj greckie sáowo metanoeo, oznaczające zmieniü pogląd lub upamiĊtaü siĊ, jest przetáumaczone poprawiü siĊ, a to
oznacza zmieniü siĊ w nową i ulepszoną formĊ. Co gorzej, tytuá
rozdziaáu Ewangelii wedáug àukasza 13, dodany przez edytorów
katolickiego przekáadu New American Bible (NAB), brzmi: Wezwania OpatrznoĞci do sakramentu pokuty.
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Nowotestamentowe
odwo³ania do Tradycji
W Nowym Testamencie sáowo przetáumaczone jako tradycja
odnosi siĊ do czegoĞ otrzymanego lub przekazanego. W Nowym
Testamencie wystĊpuje ono 13 razy.

Tradycja ¿ydowska
DziesiĊü z trzynastu odwoáaĔ do tradycji w Nowym Testamencie odnosi siĊ do tradycji Īydowskiej. Osiem z tych odwoáaĔ
znajduje siĊ w równolegáych sprawozdaniach o konfrontacji Jezusa z faryzeuszami (Mt 15,2; Mt 15,3; Mt 15,6; Mk 7,3; Mk 7,5;
Mk 7,8; Mk 7,9; Mk 7,13). Incydent ten zostaá omówiony pod koniec Rozdziaáu 12, Pismo ĝwiĊte i Tradycja.
Dwoma innymi odwoáaniami do Īydowskiej tradycji są:

List do Galatów 1,14
Paweá, mówiąc o swoim Īyciu zanim zostaá chrzeĞcijaninem,
napisaá:
[…] jak w ĪarliwoĞci dla judaizmu przewyĪszaáem wielu moich rówieĞników z mego narodu,
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jak byáem szczególnie wielkim zapaleĔcem
w zachowywaniu tradycji moich przodków.
List do Galatów 1,14

Paweá mówi tutaj o swoim doĞwiadczeniu jako czáonka stronnictwa faryzeuszy (Flp 3,5). Tradycje, do których siĊ odwoáuje,
to Īydowskie prawa, wrĊczone mu przez rabinów, które regulowaáy jego Īycie. Chrystus uwolniá go od nich.

List do Kolosan 2,8
Paweá pouczyá chrzeĞcijan w Kolosach:
Baczcie, aby ktoĞ was nie zagarnąá w niewolĊ
przez tĊ filozofiĊ bĊdącą wierutnym oszustwem,
opartą na ludzkiej tylko tradycji, na Īywioáach
Ğwiata, a nie na Chrystusie.
List do Kolosan 2,8

Paweá mówi w tym wersecie o zwodniczych doktrynach,
które faászywi nauczyciele próbowali wprowadziü do koĞcioáa
w Kolosach. Z kontekstu tego wersetu wiemy, Īe te ludzkie tradycje (Kol 2,8) byáy mieszanką Īydowskiego legalizmu i greckiej filozofii. Paweá ostrzegá Kolosan, Īe rezultatem naĞladowania ludzkich tradycji jest duchowa niewola.

Nauczanie Paw³a
Pozostaáe trzy odwoáania do tradycji w Nowym Testamencie
odnoszą siĊ do nauczania Pawáa.

1 List do Koryntian 11,2
Pochwalam was, bracia, za to, Īe we wszystkim
pomni na mnie jesteĞcie i Īe tak, jak wam przekazaáem, zachowujecie tradycje.
1 List do Koryntian 11,2

Werset ten rozpoczyna fragment dotyczący tego, czy wáaĞciwe jest nakrywanie gáowy, gdy ktoĞ siĊ modli lub prorokuje
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(1 Kor 11,2-16). Paweá chwali Koryntian za kontynuowanie praktyki, którą przedtem przekazaá im poprzez ustne nauczanie.

2 List do Tesaloniczan 2,15
Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie siĊ tradycji, o których zostaliĞcie pouczeni
bądĨ Īywym sáowem, bądĨ za poĞrednictwem
naszego listu.
2 List do Tesaloniczan 2,15

Z kontekstu 2 Listu do Tesaloniczan 2,15 wiemy, Īe tradycje, o których Paweá mówi, odnoszą siĊ do pewnych aspektów
powtórnego przyjĞcia Pana. Paweá nazywa je tradycjami, aby
podkreĞliü, Īe są one prawdami, które otrzymaá w wyniku objawienia od Pana i przekazaá koĞcioáowi w Tesalonice. Te prawdy
nie pochodziáy od niego. PoniewaĪ pochodziáy od Pana, Paweá
chciaá, aby Tesaloniczanie mocno siĊ ich trzymali.

2 List do Tesaloniczan 3,6
Nakazujemy wam, bracia, w imiĊ Pana naszego
Jezusa Chrystusa, abyĞcie stronili od kaĪdego
brata, który postĊpuje wbrew porządkowi, a nie
zgodnie z tradycją, którą przejĊliĞcie od nas.
2 List do Tesaloniczan 3,6

Kontekst tego wersetu wyjaĞnia, Īe niektórzy z Tesaloniczan
báĊdnie zrozumieli wczeĞniejszy list otrzymany od Pawáa. Przestali pracowaü zarobkowo i stali siĊ uciąĪliwymi próĪniakami.
Tutaj Paweá mówi im, aby zdyscyplinowali swoje Īycie i naĞladowali jego przykáad ciĊĪkiej pracy. Osobisty przykáad zdyscyplinowanego stylu Īycia jest tym, co przekazaá Tesaloniczanom,
gdy byá razem z nimi.
PowyĪsze trzy wersety pokazują, Īe Paweá przekazaá wiarĊ
chrzeĞcijaĔską pierwotnemu KoĞcioáowi nie tylko przez swoje listy, lecz równieĪ przez ustne nauczanie i osobisty przykáad. Aby
poznaü zawartoĞü ustnego nauczania Pawáa, nie potrzebujemy
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wynajdywaü drugiego Ĩródáa objawienia, takiego jak katolicka
Tradycja. TrzynaĞcie listów Pawáa jest natchnionym przekazem
tego, co Bóg objawiá Pawáowi, a on przekazaá to pierwotnemu
KoĞcioáowi. Co wiĊcej, postawienie tych trzech odniesieĔ do
ustnego nauczania Pawáa na równi z katolicką Tradycją, jest nie
do przyjĊcia. Pierwsze dotyczy bezpoĞredniego apostolskiego
nauczania. Drugie odnosi siĊ do przekonaĔ i praktyk rezydujących dzisiaj w duchu i sercu KoĞcioáa katolickiego, przekazywanych przez omylne Ğrodki od blisko dwóch tysiĊcy lat. Jasne jest,
Īe nie są to te same rzeczy.
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Sola Scriptura
Dzisiaj, podobnie jak w czasach Reformacji, tysiące katolików na caáym Ğwiecie porzuca katolicyzm na rzecz biblijnego chrzeĞcijaĔstwa. Ponownie w historii ludzkoĞci rozlega siĊ
XVI-wieczny okrzyk Sola Scriptura!, czyli Tylko Pismo ĝwiĊte!
ObroĔcy katolicyzmu odpowiadają na to wyzwanie, przechodząc do ataku. Typowa argumentacja brzmi mniej wiĊcej
nastĊpująco:
Biblia nie moĪe byü jedyną reguáą wiary, poniewaĪ pierwsi chrzeĞcijanie nie posiadali Nowego
Testamentu. Na początku Tradycja – ustne nauczanie apostoáów – byáa reguáą wiary KoĞcioáa. Nowy Testament powstaá póĨniej, gdy czĊĞü
Tradycji zostaáa spisana. To wáaĞnie KoĞcióá
katolicki stworzyá Nowy Testament i to KoĞcióá
nieomylnie powiedziaá nam, które ksiĊgi naleĪą
do Biblii. Dlatego to KoĞcióá jest autorytatywnym nauczycielem Pisma ĝwiĊtego. Zasada Sola
Scriptura nie jest nawet nauczana w Biblii. Dlatego sáuszną reguáą wiary KoĞcioáa katolickiego
jest Pismo ĝwiĊte i Tradycja razem wziĊte.
ChrzeĞcijanie skonfrontowani z takimi argumentami powinni pamiĊtaü o nastĊpujących rzeczach.
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Chrzeōcijanie nigdy nie pozostawali bez Pisma Ōwiêtego
Niezapomniane przeĪycie dwóch z pierwszych uczniów pokazuje faászywoĞü przekonania, Īe pierwsi chrzeĞcijanie pozostawali kiedykolwiek bez Pisma ĝwiĊtego, jako reguáy ich wiary.
Trzy dni po ukrzyĪowaniu, dwaj uczniowie Jezusa szli do domu.
Przyáączyá siĊ do nich obcy czáowiek, którego zaakceptowali jako wspóátowarzysza podróĪy. Rozmowa szybko zeszáa na
temat wydarzeĔ, które niedawno miaáy miejsce w Jerozolimie.
Z gáĊbokim smutkiem uczniowie opowiedzieli obcemu historiĊ
o tym, jak arcykapáani i wáadcy narodu skazali Jezusa na Ğmierü
i wydali Go na ukrzyĪowanie przez wáadze okupacyjne.
Uczniowie doznali szoku, gdy obcy ich zganiá: „O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko,
co powiedzieli prorocy!” (àk 24,25). NastĊpnie, począwszy od
MojĪesza, przez wszystkich proroków, wyjaĞniaá im prawdy dotyczące Jezusa ze Starego Testamentu.
W koĔcu uczniowie uĞwiadomili sobie, Īe ich wspóátowarzysz
podróĪy nie byá wcale obcym, lecz Īe byá nim sam Pan Jezus!
PóĨniej przypomnieli sobie: „Czy serce nie paáaáo w nas, kiedy
rozmawiaá z nami w drodze i Pisma nam wyjaĞniaá?” (àk 24,32).
PrzeĪycie tych dwóch pierwszych uczniów nie byáo wyjątkowe. Po zesáaniu Ducha ĝwiĊtego chrzeĞcijanie Īydowskiego pochodzenia za pomocą nauki apostoáów ponownie odkryli swoje
Pisma ĝwiĊte. Doszli do wspólnego zrozumienia, Īe wáaĞciwie
rozumiany Stary Testament jest objawieniem o Chrystusie. To
wáaĞnie tam znaleĨli prorockie zapisy o Īyciu, nauce, Ğmierci
i zmartwychwstaniu Jezusa.
Pisma Starego Testamentu sáuĪyáy wczesnemu KoĞcioáowi,
zarówno ĩydom, jak i poganom, jako standard wiary. Wkrótce
potem pisma Nowego Testamentu zajĊáy swoje miejsce na równi
z pismami Starego Testamentu. W konsekwencji, wczesny KoĞcióá nigdy nie pozostawaá bez Sáowa BoĪego.
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Pismo Ōwiête nie jest po prostu spisan¹ Tradycj¹
Katolickie opisy pochodzenia Nowego Testamentu káadą
nacisk na to, iĪ ustne nauczanie apostoáów – Tradycja, poprzedzaáa zapisy tego nauczania – Pismo ĝwiĊte. CzĊsto prezentuje
siĊ Nowy Testament jako niewiele wiĊcej niĪ spisaną TradycjĊ
– wspomnienia autorów i czĊĞciowe objaĞnienie nauki Chrystusa
[553]
[126]
. OczywiĞcie podejĞcie to podnosi autorytet Tradycji do
poziomu Pisma ĝwiĊtego lub mówiąc precyzyjniej, obniĪa autorytet Pisma ĝwiĊtego do poziomu Tradycji.
Jednak pisma Nowego Testamentu są czymĞ znaczenie wiĊcej niĪ zapisem ustnego nauczania apostoáów; są one zapisem
natchnionym. Biblijne zrozumienie natchnienia Pisma ĝwiĊtego
wyjaĞnia tĊ róĪnicĊ. Piotr pisze:
To przede wszystkim miejcie na uwadze, Īe
Īadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego
wyjaĞniania. Nie z woli bowiem ludzkiej zostaáo kiedyĞ przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem ĝwiĊtym mówili od Boga ĞwiĊci
ludzie.
2 List Piotra 1,20-21

Widzimy tutaj, Īe Pismo ĝwiĊte nie jest „dla prywatnego
wyjaĞniania” autora (2 P 1,20). Sáowo przetáumaczone jako wyjaĞnianie oznacza rozwiązaü lub táumaczyü. Piotr mówi tutaj,
Īe Īaden autor Nowego Testamentu nie zapisaá wáasnego wyjaĞnienia tego, co sáyszaá w nauczaniu Jezusa i co widziaá w Jego
czynach. Pismo ĝwiĊte nie powstaáo „z woli bowiem ludzkiej”
(2 P 1,21). Pisarze Biblii nie postanowili, Īe dokonają prorockiego zapisu, co zostanie wáączone do Biblii, a co nie. Przeciwnie,
byli oni „kierowani Duchem ĝwiĊtym” (2 P 1,21).
Sáowo przetáumaczone tutaj jako kierowani znajdujemy takĪe w innym miejscu Nowego Testamentu, mianowicie w Ewangelii wedáug Marka 2,3. Sáowo to zostaáo tam uĪyte w odniesieniu do sparaliĪowanego czáowieka, którego przyjaciele przynieĞli do Jezusa, aby go uzdrowiá. Tak jak sparaliĪowany nie
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chodziá dziĊki wáasnej mocy, tak prawdziwy prorok nie pisaá
pod wpáywem wáasnego impulsu. Byá „kierowany Duchem
ĝwiĊtym” (2 P 1,21). Ludzie pisali Nowy Testament; ludzie
„mówili” (2 P 1,21). Ich pisma stanowią odbicie ich indywidualnych osobowoĞci i przeĪyü, lecz „mówili od Boga” (2 P 1,21).
Ludzie pisali, ale autorem byá Bóg.
Z tych powodów Pismo ĝwiĊte jest objawieniem, które zostaáo doskonale przekazane w sáowach danych przez Boga:
Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i poĪyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania
w sprawiedliwoĞci – aby czáowiek BoĪy byá doskonaáy, przysposobiony do kaĪdego dobrego
czynu.
2 List do Tymoteusza 3,16-17

WyraĪenie „przez Boga natchnione” jest táumaczeniem jednego greckiego sáowa, które skáada siĊ z dwóch czáonów: Bóg
i tchnąü. Dlatego Pismo ĝwiĊte sáusznie jest nazywane Sáowem
Boga.
Ograniczając Pismo ĝwiĊte jedynie do formy spisanej Tradycji, jej katoliccy obroĔcy potrafią cheápiü siĊ znaczeniem Tradycji. Czyniąc tak, wypaczają znaczenie biblijnego natchnienia
i minimalizują podstawową róĪnicĊ pomiĊdzy Pismem ĝwiĊtym
a Tradycją.

Koōció³ katolicki nie da³ nam Biblii
Niektórzy obroĔcy KoĞcioáa katolickiego argumentują, Īe
Magisterium jest uprawnionym interpretatorem i autorytatywnym nauczycielem Pisma ĝwiĊtego, poniewaĪ to KoĞcióá katolicki daá chrzeĞcijaĔstwu BibliĊ. Gdyby nie KoĞcióá – argumentują – nikt nie mógáby wiedzieü na pewno, które ksiĊgi naleĪą do
Biblii, a które nie.
Ten argument opiera siĊ na faászywym zaáoĪeniu. Pierwsi chrzeĞcijanie nie otrzymali Biblii od KoĞcioáa katolickiego.
Otrzymali ją od Ducha ĝwiĊtego, który ją natchnąá. Katolicy,
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którzy twierdzą inaczej, nie reprezentują oficjalnego nauczania
KoĞcioáa katolickiego. Mówiąc o ksiĊgach obydwu Testamentów, Sobór WatykaĔski I stwierdziá:
KoĞcióá uwaĪa je za ĞwiĊte i kanoniczne nie
dlatego, Īe stanowią one ludzkie tylko dzieáo,
a potem zostaáy uznane jego powagą ani dlatego takĪe, iĪ zawierają objawienie bez báĊdu,
ale dlatego, Īe spisane pod natchnieniem Ducha
ĝwiĊtego Boga mają za autora i jako takie zostaáy przekazane KoĞcioáowi.
Sobór WatykaĔski I [554]

Proces spisywania i uznawania ksiąg Nowego Testamentu
rozpocząá siĊ na dáugo zanim KoĞcióá katolicki istniaá. W noc
przed ukrzyĪowaniem Pan powiedziaá do swych uczniów, Īe
przyobleczeni mocą Ducha ĝwiĊtego, bĊdĊ skáadaü Ğwiadectwo
o Jego Īyciu i nauczaniu:
Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego Ja wam
poĞlĊ od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca
pochodzi, On zaĞwiadczy o Mnie. Ale wy teĪ
Ğwiadczycie, bo jesteĞcie ze Mną od początku.
Ewangelia wedáug Jana 15,26-27

Uczniowie otrzymają takĪe dalsze objawienie, które bĊdzie
przekazane im przez Ducha ĝwiĊtego:
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieĞü nie moĪecie. Gdy zaĞ przyjdzie On,
Duch Prawdy, doprowadzi was do caáej prawdy. Bo nie bĊdzie mówiá od siebie, ale powie
wszystko, cokolwiek usáyszy, i oznajmi wam
rzeczy przyszáe. On Mnie otoczy chwaáą, poniewaĪ z mojego weĨmie i wam objawi.
Ewangelia wedáug Jana 16,12-14

W niektórych pismach apostoáów i ich towarzyszy chrzeĞcijanie rozpoznawali prorockie i autorytatywne nauczanie
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Ducha ĝwiĊtego. Jezus nauczaá: „Moje owce sáuchają mego
gáosu […] Idą one za Mną” (J 10,27). W pismach tych pierwsi
chrzeĞcijanie sáyszeli gáos Zbawiciela. Porównywali zawartoĞü
doktrynalną nowych pism z pismami Starego Testamentu odkrywając, Īe siĊ ze sobą zgadzają. Stosowali nauczanie pism
w swoim Īyciu i doĞwiadczali ich przemieniającej mocy. Rozpoznawali w tych pismach dynamiczne wspóádziaáanie pomiĊdzy daną ksiĊgą, a jej czytelnikiem – wspóádziaáanie, które jest
wyjątkowe dla Pisma ĝwiĊtego:
ĩywe bowiem jest sáowo BoĪe, skuteczne i ostrzejsze niĪ wszelki miecz obosieczny, przenikające
aĪ do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądziü pragnienia i myĞli serca.
List do Hebrajczyków 4,12

Te pisma same potwierdzaáy swoją wiarygodnoĞü [555]. Przez
ich wyjątkową mądroĞü i moc BoĪą dowodziáy, Īe ich autorem
jest Bóg.
W konsekwencji pierwsi chrzeĞcijanie czytali, kopiowali
i szeroko rozpowszechniali te ksiĊgi. W swych wáasnych kazaniach i listach nauczyciele zaczĊli cytowaü te ksiĊgi jako autorytatywne. W trakcie Īycia apostoáów niektóre z pism byáy juĪ
uznawane za „mądroĞü” (2 P 3,15) daną przez Boga na równi
z „innymi listami” (2 P 3,16).
Historia wydarzeĔ prowadzących do powszechnego uznania 27 ksiąg Nowego Testamentu za natchnione obejmuje kilka
wieków, a jej opisanie wykracza poza ramy tej ksiąĪki. Jednak
powinniĞmy zauwaĪyü, Īe rola, którą sobory KoĞcioáa odegraáy
w tym procesie, jest przez katolików czĊsto wyolbrzymiana.
Pierwszymi soborami, które zajĊáy siĊ kwestią ustalenia, które ksiĊgi są natchnione i uprawnione do uwaĪania je za czĊĞü
Biblii, byáy Sobór w Hipponie (393) i Sobór w Kartaginie (397).
Oba odbyáy siĊ w Afryce Póánocnej. Lista ksiąg zaakceptowanych przez Sobór w Hipponie juĪ nie istnieje. Jednak sądzi siĊ,
Īe Sobór w Kartaginie sporządziá identyczną listĊ, a jego dekret
w tej sprawie istnieje do dnia dzisiejszego.
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Oba sobory byáy soborami regionalnymi. Nie byáy to sobory powszechne, czyli ekumeniczne. W kaĪdym z tych soborów
uczestniczyáo okoáo 50 biskupów z prowincji afrykaĔskich. Sobory te nie miaáy prawa do przemawiania w imieniu caáego KoĞcioáa IV wieku chrzeĞcijaĔstwa.
WaĪny jest takĪe fakt, Īe do czasu, gdy sobory zajĊáy siĊ tą
kwestią pod koniec IV wieku, kanon albo lista ksiąg uznawanych za Nowy Testament byáa juĪ caákowicie ustalona. F.F. Bruce komentuje:
Tym, co naleĪy szczególnie zauwaĪyü jest fakt,
Īe ustalenie kanonu Nowego Testamentu nie
nastąpiáo wskutek arbitralnego dekretu jakiegokolwiek koĞcielnego soboru. Kiedy wreszcie
koĞcielny sobór – Sobór KartagiĔski w 397 roku
– wymieniá 27 ksiąg Nowego Testamentu, to nie
przypisaá im Īadnego autorytetu, którego do tej
pory jeszcze nie posiadaáy, lecz po prostu uznaá
ich wczeĞniej ustanowioną kanonicznoĞü.
The Books and the Parchments [556]

Co wiĊcej, decyzja tych soborów nigdy nie zostaáa powszechnie zaakceptowana. Kontrowersje koncentrują siĊ wokóá pism
okreĞlanych przez katolickich uczonych jako pisma deuterokanoniczne, a przez protestanckich uczonych jako Apokryfy.
Niekatolicy nigdy nie uznali decyzji soborów, polegającej na
zaakceptowaniu Apokryfów za czĊĞü Biblii. Trudno wiĊc argumentowaü, Īe gdyby nie KoĞcióá katolicki, to nikt nie wiedziaáby
z pewnoĞcią, które ksiĊgi naleĪą do Biblii. (W celu poznania wyjaĞnienia, dlaczego Apokryfy nie są uwaĪane przez niekatolików
za czĊĞü Biblii, zobacz Zaáącznik C, Biblia katolicka).

Biblia zawiera ca³e istotne objawienie
Prawdą jest, Īe Nowy Testament nie zawiera zapisu wszystkiego, co Jezus uczyniá. Jan mówi o tym jasno w podsumowaniu
swojej Ewangelii:
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Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus
dokonaá, a które gdyby je szczegóáowo opisaü, to
sądzĊ, Īe caáy Ğwiat nie pomieĞciáby ksiąg, jakie
trzeba by napisaü.
Ewangelia wedáug Jana 21,25

W podsumowaniu swojej Ewangelii Jan uznaá, Īe Īycie Pana
Jezusa byáo zbyt wspaniaáe, aby w peáni opisaü je w jakiejkolwiek ksiĊdze. Jan nie komentowaá ogólnego celu Pisma ĝwiĊtego
lub potrzeby posiadania Tradycji. Nie dawaá teĪ do zrozumienia,
Īe pominąá w swojej ksiĊdze istotne objawienie, które otrzymaá
od Chrystusa. Faktycznie, we wczeĞniejszym miejscu swojej
Ewangelii, Jan daje do zrozumienia coĞ przeciwnego:
I wiele innych znaków, których nie zapisano
w tej ksiĊdze, uczyniá Jezus wobec uczniów. Te
zaĞ zapisano, abyĞcie wierzyli, Īe Jezus jest Mesjaszem, Synem BoĪym, i abyĞcie wierząc, mieli
Īycie w imiĊ Jego.
Ewangelia wedáug Jana 20,30-31

Z tego stwierdzenia moĪemy wywnioskowaü, Īe Jan zawará
w swojej Ewangelii wszystkie istotne nauki Chrystusa, które są
potrzebne do zbawienia. Jest znaczącym, Īe Jan nie mówi o siedmiu sakramentach, ofierze Mszy ĞwiĊtej, áasce uĞwiĊcającej, pokucie, czyĞücu, lub takiej instytucji jak KoĞcióá katolicki – wszystkie, które wedáug katolicyzmu są potrzebne do zbawienia.
Pismo ĝwiĊte osiąga swój zamierzony cel, „aby czáowiek
BoĪy byá doskonaáy, przysposobiony do kaĪdego dobrego czynu” (2 Tm 3,17). Jest ono doskonaáym przewodnikiem po wierze
chrzeĞcijaĔskiej. W przeciwieĔstwie do Tradycji, Pismo ĝwiĊte
jest dostĊpne i otwarte dla wszystkich. Biblia zostaáa przetáumaczona na wiĊkszoĞü jĊzyków Ğwiata – w sumie na 276 jĊzyków [557]. Biblia jest najbardziej rozpowszechnioną i czytaną
ksiĊgą w caáej historii.
Nazywanie katolickiej Tradycji Ĩródáem pozabiblijnego objawienia jest faktycznie dodawaniem czegoĞ do Sáowa BoĪego. Pismo ostrzega nas, Īe „nie wolno wykraczaü ponad to, co zostaáo
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napisane” (1 Kor 4,6). „Do sáów Jego nic nie dodawaj, by ciĊ nie
skarciá i zostaábyĞ káamcą” (Prz 30,6). Ostatnia ksiĊga Nowego
Testamentu koĔczy siĊ powaĪnym ostrzeĪeniem:
Ja oĞwiadczam kaĪdemu, kto sáucha sáów proroctwa tej ksiĊgi: JeĞliby ktoĞ do nich cokolwiek
doáoĪyá, Bóg mu doáoĪy plag zapisanych w tej
ksiĊdze. A jeĞliby ktoĞ odjąá coĞ ze sáów ksiĊgi tego proroctwa, to Bóg odejmie mu udziaá
w drzewie Īycia i w MieĞcie ĝwiĊtym – które są
opisane w tej ksiĊdze.
Apokalipsa Jana 22,18-19

Autorytet Tradycji jest w¹tpliwy,
zaō autorytet Pisma Ōwiêtego nie
W Biblii istnieją setki wersetów potwierdzających prawdĊ, iĪ
Sáowo BoĪe jest wystarczającą i najwyĪszą reguáą wiary KoĞcioáa. Psalm 119 poĞwiĊca 176 wersetów na omówienie niezrównanej wartoĞci Sáowa BoĪego. Sam Pan Jezus nauczaá:
Napisane jest: Nie samym chlebem Īyje czáowiek, ale kaĪdym sáowem, które pochodzi z ust
BoĪych.
Ewangelia wedáug Mateusza 4,4

ChociaĪ moĪna by mnoĪyü wersety Pisma ĝwiĊtego na ten
temat, to nie ma takiej potrzeby. KoĞcióá katolicki zgadza siĊ, Īe
Biblia naucza, iĪ Sáowo BoĪe jest najwyĪszą reguáą wiary i Īe
caáa teologia musi na nim spoczywaü [558]. Nie ma wątpliwoĞci co
do wystarczalnoĞci lub autorytetu Sáowa BoĪego.
Spór koncentruje siĊ wokóá toĪsamoĞci Sáowa BoĪego. Pytanie brzmi: Czy Sáowo BoĪe to Pismo ĝwiĊte plus Tradycja? Albo
czy Sáowo BoĪe to jedynie Pismo ĝwiĊte?
W ciągnącej siĊ debacie na ten temat katoliccy obroĔcy lubią atakowaü, rzucając wyzwanie niekatolikom, aby dowiedli,
Īe Bóg chciaá, aby jedynie Pismo ĝwiĊte sáuĪyáo jako reguáa
wiary KoĞcioáa. „Gdzie Biblia naucza zasady Sola Scriptura?”
– pytają.
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ChociaĪ ta taktyka jest skuteczna w zepchniĊciu oponentów
do defensywy, to faktycznie jest zwodnicza. Obie strony zgadzają siĊ co do tego, Īe Pismo ĝwiĊte jest Sáowem BoĪym i jako
takie przemawia do nas z boskim autorytetem. W Ewangelii
wedáug Jana 10,35 sam Pan Jezus utoĪsamia Pismo ĝwiĊte ze
Sáowem BoĪym.
Kontrowersja dotyczy Tradycji. KoĞcióá katolicki twierdzi, Īe
Tradycja jest takĪe Sáowem BoĪym.
Dlatego pytanie, na które KoĞcióá katolicki musi sobie odpowiedzieü, brzmi: W którym miejscu Jezus, prorocy lub apostoáowie nauczają, Īe Tradycja jest Sáowem BoĪym? Lub precyzyjniej:
W którym miejscu Biblii moĪna znaleĨü stwierdzenie mówiące,
Īe Pismo ĝwiĊte i Tradycja áącznie, tak jak interpretują je papieĪ
i biskupi KoĞcioáa katolickiego, są reguáą wiary KoĞcioáa? Tak
wáaĞnie katolicyzm twierdzi i wáaĞnie to twierdzenie powinno
byü przedmiotem debaty. A poniewaĪ KoĞcióá katolicki jest tym,
który uznaje autorytet Tradycji i Magisterium, dlatego ciĊĪar dowodu leĪy po stronie Rzymu.
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fidei, nr 326, s.189.
66. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 42, AAS 57 (1965), ss.47-49.
ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, ss.144-146.
67. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, rozdziaá 7. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 322, s.187.
68. McHugh J.A., The Roman Catechism, s.255.
69. Ott L., Fundamentals of Catholic Dogma, s.255.
70. Porównaj z: Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tom 14, zagadnienie 110, artykuáy 1-4,
ss.81-88.
71. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, Kanony o usprawiedliwieniu, kanon 32. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 372, s.198.
72. Sobór Trydencki, Dekret o sakramentach, Kanony o sakramentach w ogólnoĞci, kanon 8.
ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 382, s.200.
73. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 14, AAS 57 (1965), s.18. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, ss.116-117.
74. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, rozdziaá 10. ħródáo: Bokwa I., Breviarium
fidei, nr 326, ss.188-189.
75. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, Kanony o usprawiedliwieniu, kanon 24. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 364, s.197.
76. WypowiedĨ cytowana w: Cogan W.J., A Catechism for Adults, s.30.
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77. Opis katolickiego obrzĊdu pokuty jest w tym rozdziale podany w formie skróconej. Zostaá on
zaczerpniĊty z publikacji: Komisja ds. Kultu BoĪego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu
Polski, ObrzĊdy pokuty, ss.37-41. W tej publikacji moĪna znaleĨü peány opis tego obrzĊdu.
78. Premm M., Dogmatic Theology for the Laity, s.373.
79. Premm M., Dogmatic Theology for the Laity, s.374.
80. Wedáug teologii katolickiej, jak wyjaĞniono to w Rozdziale 1, Usprawiedliwienie niemowląt,
napeánieniu áaską uĞwiĊcającą towarzyszy otrzymanie darów Ducha ĝwiĊtego i napeánienie
cnotą, w szczególnoĞci miáoĞcią [1803-1845]. Dlatego w teologii katolickiej posiadanie miáoĞci jest zrównane z byciem w stanie áaski. Innymi sáowy: kto utraciá miáoĞü przez popeánienie grzechu Ğmiertelnego, utraciá w swej duszy áaskĊ uĞwiĊcającą. Na przykáad Katechizm
KoĞcioáa Katolickiego stwierdza, Īe grzech Ğmiertelny „pociąga […] za sobą utratĊ miáoĞci
i pozbawienie áaski uĞwiĊcającej, to znaczy stanu áaski” (Katechizm KoĞcioáa Katolickiego
(1861), s.443). W innym miejscu Katechizm stwierdza po prostu: „Grzech Ğmiertelny niszczy
miáoĞü w sercu czáowieka” (Katechizm KoĞcioáa Katolickiego (1855), s.442).
81. ChociaĪ dwa terminy uĪywane w tej ksiąĪce, mianowicie utrata usprawiedliwienia i powtórne usprawiedliwienie, nie są uĪywane w publikacjach katolickich, to jednak odnajdujemy
synonimy tychĪe pojĊü. Sobór Trydencki stwierdziá:
Ci zaĞ, którzy po otrzymaniu áaski usprawiedliwienia przez grzech od niej odpadli,
znowu bĊdą mogli byü usprawiedliwieni, jeĞli – pobudzeni przez Boga – postarają
siĊ utraconą áaskĊ odzyskaü w sakramencie pokuty dziĊki zasáudze Chrystusa.
Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, rozdziaá 14.
ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 332, s.191.
Proces, w wyniku którego ochrzczeni katolicy „po otrzymaniu áaski usprawiedliwienia
przez grzech od niej odpadli”, nazwany jest w tej ksiąĪce utratą usprawiedliwienia. Proces,
w wyniku którego katolicy „znowu bĊdą mogli byü usprawiedliwieni”, nazwany jest natomiast powtórnym usprawiedliwieniem.
Nie naleĪy rozumieü, Īe utrata usprawiedliwienia oznacza powrót do stanu, w którym dana
osoba znajdowaáa siĊ przed swym chrztem. KoĞcióá naucza, Īe chrzest opieczĊtowuje duszĊ
niezatartym duchowym znamieniem (charakterem) [1272-1274, 1280]. Ponadto, sakrament
ten jest udzielany gáównie w celu zmazania grzechu pierworodnego. Gdy wiĊc ktoĞ popeánia grzech Ğmiertelny, to chociaĪ w ten sposób traci w swej duszy áaskĊ uĞwiĊcającą, jednak
nie wraca do stanu grzechu pierworodnego i nie traci niezatartego duchowego znamienia
chrztu. Dlatego dana osoba moĪe byü ochrzczona tylko raz, a áaska uĞwiĊcająca tracona po
chrzcie musi byü odzyskiwana przez sakrament pokuty.
Podobnie, nie naleĪy rozumieü, Īe powtórne usprawiedliwienie oznacza usuniĊcie grzechu
pierworodnego, wyciĞniĊcie znamienia chrztu lub inne unikalne skutki powodowane przez
chrzest. Odwrotnie, okreĞlenie to jest uĪywane w tej ksiąĪce w znaczeniu przywrócenia do
Īycia áaski przez sakrament pokuty. Porównaj z: (a) Sobór Trydencki, Dekret o sakramentach, Kanony o sakramentach w ogólnoĞci, kanon 9. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei,
nr 383, s.200. (b) Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tom 27, zagadnienie 66, artykuá 9,
ss.81-83.
82. Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 960, stwierdza istnienie wymogu odbywania indywidualnej spowiedzi, pozwalając przy tym na nastĊpujący wyjątek:
Indywidualna i integralna spowiedĨ oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierny, Ğwiadomy grzechu ciĊĪkiego, dostĊpuje pojednania
z Bogiem i KoĞcioáem. Jedynie niemoĪliwoĞü fizyczna lub moralna zwalnia od
takiej spowiedzi. W takim wypadku pojednanie moĪe siĊ dokonaü równieĪ innymi
sposobami.
Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 960, s.399.
KoĞcióá katolicki wyjaĞnia, czym jest Īal doskonaáy:
Gdy Īal wypáywa z miáoĞci do Boga miáowanego nade wszystko, jest nazywany
„Īalem doskonaáym” lub „Īalem z miáoĞci” (contritio). Taki Īal odpuszcza grzechy
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powszednie. Przynosi on takĪe przebaczenie grzechów Ğmiertelnych, jeĞli zawiera
mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko bĊdzie to moĪliwe.
Katechizm KoĞcioáa Katolickiego (1452), s.354.
Zobacz takĪe: Katechizm KoĞcioáa Katolickiego [1492] , s.363.
83. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, rozdziaá 14. ħródáo: Bokwa I., Breviarium
fidei, nr 332, s.191.
84. Sobór Trydencki, Nauka o sakramencie pokuty, rozdziaá 5. ħródáo: Bokwa I., Breviarium
fidei, nr 434, s.213.
85. Kodeks Prawa Kanonicznego mówiąc o roli kapáana w konfesjonale, przedstawia go w charakterze sĊdziego:
Kapáan powinien pamiĊtaü, Īe sáuchając spowiedzi, wystĊpuje równoczeĞnie
w charakterze sĊdziego i lekarza, oraz Īe zostaá przez Boga ustanowiony jednoczeĞnie szafarzem boskiej sprawiedliwoĞci i miáosierdzia, aĪeby przyczyniaü siĊ
do czci BoĪej i zbawienia dusz.
Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 978 § 1, s.405.
JeĞli spowiednik nie ma wątpliwoĞci co do dyspozycji penitenta, a ten prosi o rozgrzeszenie, nie naleĪy go odmawiaü ani odkáadaü.
Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 980, s.407.
86. Sobór Trydencki, Nauka o sakramencie pokuty, rozdziaá 3. ħródáo: Bokwa I., Breviarium
fidei, nr 424, s.210.
87. Sobór Trydencki, Nauka o sakramencie pokuty, Kanony o najĞwiĊtszym sakramencie pokuty, kanon 9. ħródáo: Schroeder H.J., The Canons and Decrees of the Council of Trent, s.103.
88. Sobór Trydencki, Nauka o sakramencie pokuty, rozdziaá 8. ħródáo: Bokwa I., Breviarium
fidei, nr 443, s.217.
89. Cogan W.J., A Catechism for Adults, s.80.
90. Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 989, s.409.
91. Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 960, s.399.
92. Istnieją szczególne okolicznoĞci, w których chrzeĞcijanin moĪe równieĪ potrzebowaü wyznaü swoją winĊ drugiej osobie. Na przykáad, jeĞli ze swej winy chrzeĞcijanin obraziáby
inną osobĊ, to nie tylko powinien wyznaü swój grzech Bogu, lecz powinien pójĞü i pojednaü
siĊ z tą osobą (Mt 5,23-24). Innym przykáadem moĪe byü przypadek osoby, która z powodu
ciągáego Īycia w grzechu, znalazáa siĊ pod dyscypliną koĞcielną (Mt 18,15-20; 1 Kor 5,1-13).
Aby zostaü przywróconą do spoáecznoĞci koĞcielnej, osoba ta powinna wyznaü swój grzech
przed przywódcami koĞcioáa. W odpowiedzi na pokutĊ grzesznika, koĞcióá ma „wybaczyü
mu i podtrzymaü go na duchu” (2 Kor 2,7). W koĔcu moĪe byü osoba, która doĞwiadcza karcenia bezpoĞrednio z rĊki Boga, z powodu istnienia ukrytego grzechu w swym Īyciu. Byü
moĪe Bóg uderzyá tĊ osobĊ zsyáając na nią powaĪną chorobĊ (Jk 5,14). Pismo ĝwiĊte mówi,
Īe powinna ona wezwaü starszych koĞcioáa i wyznaü im swój grzech (Jk 5,14). Bóg obiecuje,
Īe „modlitwa peána wiary bĊdzie dla chorego ratunkiem i Pan go podĨwignie, a jeĞliby popeániá grzechy, bĊdą mu odpuszczone” (Jk 5,15). W tym kontekĞcie Pismo ĝwiĊte napomina:
„wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie siĊ jeden za drugiego” (Jk 5,16).
93. Dana H.E., A Manual Grammar of the Greek New Testament, s.200.
94. Tanquerey A., A Manual of Dogmatic Theology, tom 2, s.330.
95. Tanquerey A., A Manual of Dogmatic Theology, tom 2, s.330.
96. Niektórzy uczeni katoliccy wskazują na 1 List Jana 5,17 jako podstawĊ biblijną podziaáu
grzechów na Ğmiertelne i powszednie [1854]. Jan pisze: „KaĪde bezprawie jest grzechem, są
jednak grzechy, które nie sprowadzają Ğmierci” (1 J 5,17). Uczeni ci twierdzą, Īe wyraĪenie
„grzechy, które nie sprowadzają Ğmierci” mówi o grzechach powszednich. Grzech, który
sprowadza Ğmierü to grzech Ğmiertelny.
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Ta interpretacja ignoruje kontekst tego fragmentu Pisma ĝwiĊtego. List ten zostaá napisany
do chrzeĞcijan, którzy znajdowali siĊ pod wpáywem herezji gnostycyzmu. Faászywi prorocy
nauczali, Īe jedynie duchowy wymiar ma znaczenie, natomiast czyjeĞ postĊpowanie w ciele
jest bez znaczenia. Zaprzeczali nawet faktowi, Īe Jezus przyszedá w ciele.
Jan napomina chrzeĞcijan, aby mocno trzymali siĊ prawdy. Zapewnia ich, Īe mogą modliü
siĊ z ufnoĞcią, Īe Bóg usáyszy i odpowie na ich proĞby (1 J 5,14-15). JednakĪe Jan wskazuje
na jeden wyjątek dotyczący tej obietnicy: „JeĞli ktoĞ spostrzeĪe, Īe brat popeánia grzech,
który nie sprowadza Ğmierci, niech siĊ modli, a przywróci mu Īycie; mam na myĞli tych,
których grzech nie sprowadza Ğmierci. Istnieje taki grzech, który sprowadza Ğmierü. W takim wypadku nie polecam, aby siĊ modlono” (1 J 5,16). ChrzeĞcijanie nie mieli wstawiaü
siĊ w modlitwie za tymi, którzy wyrzekli siĊ Chrystusa i przyjĊli gnostycyzm. Powodem
tego ograniczenia byá fakt, Īe nie ma przebaczenia dla tych, którzy odrzucają jedyne BoĪe
rozwiązanie kwestii grzechu – Jezusa Chrystusa, Zbawiciela (Hbr 6,4-8).
Dlatego 1 List Jana 5,17 nie mówi o róĪnych karach za grzech, lecz raczej o szczególnej sytuacji, w której modlitwa wstawiennicza jest niewáaĞciwa. JeĞli ktoĞ popeánia „grzech, który
sprowadza Ğmierü” (1 J 5,16) – w tym przypadku grzech odstĊpstwa – to nie naleĪy siĊ za
nim wstawiaü, gdyĪ Bóg nie zamierza odpowiedzieü na tĊ proĞbĊ.
97. Premm M., Dogmatic Theology for the Laity, ss.373-374.
98. Farrell M.L., A Catholic Catechism for Parents and Teachers, s.133.
99. Opis katolickiego obrzĊdu namaszczenia chorych jest w tym rozdziale podany w formie
skróconej. Zostaá on zaczerpniĊty z publikacji: Komisja ds. Kultu BoĪego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, Sakramenty chorych: ObrzĊdy i duszpasterstwo, ss.72-75.
W tej publikacji moĪna znaleĨü peány opis tego obrzĊdu.
100. Komisja ds. Kultu BoĪego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, Sakramenty chorych: ObrzĊdy i duszpasterstwo, s.74.
101. Sobór Florencki, 6 sesja soborowa.
102. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, rozdziaá 9. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 325, s.188.
103. Paweá VI, Indulgentiarum Doctrina, nr 2, AAS 59 (1967), s.6.
104. Premm M., Dogmatic Theology for the Laity, s.434.
105. Sobór Florencki, 6 sesja soborowa.
106. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tom 34, zagadnienie 100, artykuá 8, s.218.
107. Paweá VI, Indulgentiarum Doctrina, nr 5, AAS 59 (1967), ss.11-12.
108. Zobacz: Tanquerey A., A Manual of Dogmatic Theology, tom 2, ss.321-322.
109. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, Kanony o usprawiedliwieniu, kanon 32. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 372, s.198.
110. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, rozdziaá 16. ħródáo: Bokwa I., Breviarium
fidei, nr 335, s.192.
111. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 48, AAS 57 (1965), s.54. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.151.
112. Peáne wyjaĞnienie wydarzeĔ zapisanych w Ewangelii wedáug Mateusza 25,31-46 i pokazanie, w jaki sposób wpisują siĊ one w biblijne proroctwa dotyczące czasów ostatecznych, jest
poza zakresem tej ksiąĪki. JednakĪe moĪna powiedzieü, Īe czĊĞü doktrynalna Pisma ĝwiĊtego powinna byü uĪywana do interpretacji wydarzeĔ prorockich, a nie odwrotnie. KoĞcióá
katolicki uĪywa Ewangelii wedáug Mateusza 25,31-46, a wiĊc opisu wydarzenia prorockiego, do wywiedzenia stąd doktryny zbawienia. W rezultacie koĞcielna doktryna zbawienia
opiera siĊ na wierze i uczynkach.
113. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, Kanony o usprawiedliwieniu, kanon 32. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 372, s.198.
114. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tom 14, zagadnienie 114, artykuá 3, s.149.
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115. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tom 14, zagadnienie 114, artykuá 3, s.149.
116. Tanquerey A., A Manual of Dogmatic Theology, tom 2, s.174.
117. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, rozdziaá 16. ħródáo: Bokwa I., Breviarium
fidei, nr 336, s.193.
118. Premm M., Dogmatic Theology for the Laity, s.262.
119. Sobór WatykaĔski II omówiá relacjĊ KoĞcioáa katolickiego do religii niekatolickich w dwóch
dokumentach: (a) Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 16, AAS 57 (1965), s.20. ħródáo:
Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, ss.118-119. (b) Deklaracja o stosunku KoĞcioáa do religii niechrzeĞcijaĔskich, nr 1-5, AAS 58 (1966), ss.740-744.
ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, ss.333-337.
120. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 16, AAS 57 (1965), s.20. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.118.
121. ChociaĪ KoĞcióá katolicki naucza, Īe chrzest jest konieczny do zbawienia, tym niemniej
teologia katolicka pozostawia moĪliwoĞü zbawienia nieochrzczonych czáonków religii
niechrzeĞcijaĔskich:
Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym byáa gáoszona Ewangelia
i którzy mieli moĪliwoĞü proszenia o ten sakrament.
Katechizm KoĞcioáa Katolickiego (1257), s.312.
KaĪdy czáowiek, który nie znając Ewangelii Chrystusa i Jego KoĞcioáa, szuka prawdy i peáni wolĊ BoĪą, na tyle, na ile ją zna, moĪe byü zbawiony. MoĪna
przypuszczaü, Īe te osoby zapragnĊáyby wyraĨnie chrztu, gdyby wiedziaáy o jego
koniecznoĞci.
Katechizm KoĞcioáa Katolickiego (1260), s.313.
122. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 16, AAS 57 (1965), s.20. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.118.
123. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 14, AAS 57 (1965), s.19. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.117.
124. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, rozdziaá 12. ħródáo: Bokwa I., Breviarium
fidei, nr 330, s.190.
125. Sobór Trydencki, Dekret o czyĞücu.
126. Sobór WatykaĔski I, Wyznanie wiary, pkt 14, ASS 5 (1869-70), s.345.
127. (a) Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 49, AAS 57 (1965), ss.54-55.
ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, ss.151-152.
(b) Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 51, AAS 57 (1965),
ss.57-58. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje,
ss.154-155.
128. Paweá VI, Indulgentiarum Doctrina, nr 2, AAS 59 (1967), s.6.
129. Sobór LyoĔski, sesja 4.
130. Paweá VI, Indulgentiarum Doctrina, nr 3, AAS 59 (1967), s.8.
131. 28 wrzeĞnia 1992, w rocznicĊ Ğmierci Jana Pawáa I, Jan Paweá II ofiaruje MszĊ ĞwiĊtą za
dusze Jana Pawáa I i Pawáa VI. ħródáo: The Lord Gives Us Confidence, artykuá w: L’Osservatore Romano, Wydanie angielskie z 7 paĨdziernika 1992, s.1.
132. McHugh J.A., The Roman Catechism, s.255.
133. Opis katolickiej liturgii Mszy ĞwiĊtej jest w tym rozdziale podany w formie skróconej.
Zostaá on zaczerpniĊty z publikacji: Mszaá rzymski dla diecezji polskich, Liturgia eucharystyczna, Przygotowanie darów i początek Modlitwy eucharystycznej, ss.15*-17*,
ss.308*-309*. W tej publikacji moĪna znaleĨü peány opis tej liturgii.
134. ĝwiĊta Kongregacja ObrzĊdów, Instrukcja o kulcie tajemnicy eucharystycznej, nr 9,
AAS 59 (1967), s.547.
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135. ĝwiĊta Kongregacja ObrzĊdów, Instrukcja o kulcie tajemnicy eucharystycznej, nr 9,
AAS 59 (1967), s.547.
136. ĝwiĊta Kongregacja ObrzĊdów, Instrukcja o kulcie tajemnicy eucharystycznej, nr 9,
AAS 59 (1967), s.547.
137. McHugh J.A., The Roman Catechism, s.228.
138. ĝwiĊta Kongregacja ObrzĊdów, Instrukcja o kulcie tajemnicy eucharystycznej, nr 9,
AAS 59 (1967), s.547.
139. Sáowami samego KoĞcioáa:
Dlatego jest caákowitą prawdą, Īe tak jedna, jak druga postaü zawiera tyle samo,
co obie postacie razem. Caáy bowiem i caákowity Chrystus jest pod postacią chleba
i pod kaĪdą cząstką tej postaci, i caáy jest pod postacią wina, i pod jej cząstkami
(kan.3).
Sobór Trydencki, Dekret o sakramencie Eucharystii, rozdziaá 3.
ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 409, s.205.
140. ĝwiĊta Kongregacja ObrzĊdów, Instrukcja o kulcie tajemnicy eucharystycznej, nr 9,
AAS 59 (1967), s.547.
141. ĝwiĊta Kongregacja Kultu BoĪego, Ogólna instrukcja dotycząca Mszaáu rzymskiego,
nr 268.
142. Sobór Trydencki, Dekret o sakramencie Eucharystii, rozdziaá 2. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 408, s.205.
143. ĝwiĊta Kongregacja ObrzĊdów, Instrukcja o kulcie tajemnicy eucharystycznej, nr 7,
AAS 59 (1967), s.546; cytat z: Leon I Wielki, Sermones, 63, 7.
144. Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 1246 mówi, Īe niedziela „winna byü obchodzona w caáym KoĞciele jako najdawniejszy dzieĔ Ğwiąteczny nakazany” (Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 1246 § 1, s.489). Kanon 1247 stwierdza: „W niedzielĊ oraz w inne dni Ğwiąteczne
nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyü we Mszy ĞwiĊtej” (Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 1247, s.489). Kanon 1248 pozwala, aby obowiązek uczestnictwa we Mszy ĞwiĊtej zostaá speániony przez uczestnictwo w niej wieczorem dnia poprzedzającego (Kodeks
Prawa Kanonicznego, kanon 1248 § 1, s.491).
145. Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 920, s.387.
146. Paweá VI, Mysterium Fidei, nr 39, AAS 57 (1965), s.764. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei,
nr 1370, s.568.
147. Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 898, s.381.
148. ĝwiĊta Kongregacja ObrzĊdów, Instrukcja o kulcie tajemnicy eucharystycznej, nr 3f,
AAS 59 (1967), s.543.
149. ĝwiĊta Kongregacja ObrzĊdów, Instrukcja o kulcie tajemnicy eucharystycznej, nr 3f,
AAS 59 (1967), s.543; cytat z: Sobór Trydencki, Dekret o sakramencie Eucharystii, rozdziaá
5. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 411, s.206.
150. Tesnière A., Saint Peter Julian Eymard, s.90.
151. Carberry J.J., Reflections and Prayers for Visits with Our Eucharistic Lord, s.15.
152. Sobór Trydencki, Dekret o sakramencie Eucharystii, Kanony o najĞwiĊtszym sakramencie
Eucharystii, kanon 1. ħródáo: Gáowa S., Breviarium fidei, nr 298, s.404.
153. Sobór Trydencki, Dekret o sakramencie Eucharystii, rozdziaá 4. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 410, ss.205-206.
154. McHugh J.A., The Roman Catechism, s.228.
155. ĝwiĊta Kongregacja ObrzĊdów, Instrukcja o kulcie tajemnicy eucharystycznej, nr 1,
AAS 59 (1967), s.539.
156. McHugh J.A., The Roman Catechism, s.239.
157. McHugh J.A., The Roman Catechism, s.239.
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158. McHugh J.A., The Roman Catechism, s.228.
159. McHugh J.A., The Roman Catechism, s.228.
160. Paweá VI, Mysterium Fidei, nr 5, AAS 57 (1965), s.754.
161. ĝwiĊta Kongregacja ObrzĊdów, Instrukcja o kulcie tajemnicy eucharystycznej, nr 3e,
AAS 59 (1967), s.542.
162. ĝwiĊta Kongregacja Kultu BoĪego, Ogólna instrukcja dotycząca Mszaáu rzymskiego, nr 55.
163. ĝwiĊta Kongregacja ObrzĊdów, Instrukcja o kulcie tajemnicy eucharystycznej, nr 6,
AAS 59 (1967), s.545; cytat z: Sobór WatykaĔski II, Dekret o posáudze i Īyciu prezbiterów,
nr 5, AAS 58 (1966), s.927. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety,
Deklaracje, s.484.
164. Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 898, s.381.
165. Opis katolickiej liturgii Mszy ĞwiĊtej jest w tym rozdziale podany w formie skróconej.
Zostaá on zaczerpniĊty z publikacji: Mszaá rzymski dla diecezji polskich, Liturgia eucharystyczna, Przygotowanie darów i początek Modlitwy eucharystycznej, ss.309*-311*,
ss.374*-377*, s.153’. W tej publikacji moĪna znaleĨü peány opis tej liturgii.
166. Mszaá rzymski dla diecezji polskich, Liturgia eucharystyczna, Modlitwa po przyjĊciu komunii ĞwiĊtej, 15 sierpnia, ĝwiĊto WniebowziĊcia, s.153’.
167. Sobór Trydencki, Nauka o najĞwiĊtszej ofierze Mszy ĝwiĊtej, rozdziaá 1. ħródáo: Bokwa I.,
Breviarium fidei, nr 451, s.220.
168. Sobór Trydencki, Nauka o najĞwiĊtszej ofierze Mszy ĝwiĊtej, rozdziaá 1. ħródáo: Bokwa I.,
Breviarium fidei, nr 451, s.220.
169. Sobór Trydencki, Nauka o najĞwiĊtszej ofierze Mszy ĝwiĊtej, rozdziaá 1. ħródáo: Bokwa I.,
Breviarium fidei, nr 451, s.220.
170. Sobór Trydencki, Nauka o najĞwiĊtszej ofierze Mszy ĝwiĊtej, rozdziaá 1. ħródáo: Bokwa I.,
Breviarium fidei, nr 451, s.221.
171. Sobór Trydencki, Nauka o najĞwiĊtszej ofierze Mszy ĝwiĊtej, kanon 1. ħródáo: Gáowa S.,
Breviarium fidei, nr 329, s.416.
172. ĝwiĊta Kongregacja ObrzĊdów, Instrukcja o kulcie tajemnicy eucharystycznej, nr 9,
AAS 59 (1967), s.547.
173. ĝwiĊta Kongregacja Kultu BoĪego, Ogólna instrukcja dotycząca Mszaáu rzymskiego, rozdziaá 2, sekcja 55.
174. Jan Paweá II, Dominicae Cenae, nr 9, AAS 72 (1980), s.130. ħródáo: Sáabek P., Wybór listów
Ojca ĝwiĊtego Jana Pawáa II, tom 1, s.16.
175. ĝwiĊta Kongregacja Kultu BoĪego, Ogólna instrukcja dotycząca Mszaáu rzymskiego, nr 2.
176. Pius XI, Ad Catholici Sacerdotii, nr 12, AAS 28 (1936), s.10. ħródáo: Bokwa I., Breviarium
fidei, nr 978, s.366.
177. Premm M., Dogmatic Theology for the Laity, s.354.
178. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja o liturgii ĞwiĊtej, nr 47, AAS 56 (1964), s.113. ħródáo:
Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.60.
179. ĝwiĊta Kongregacja Kultu BoĪego, Ogólna instrukcja dotycząca Mszaáu rzymskiego, nr 2.
180. Sobór Trydencki, Nauka o najĞwiĊtszej ofierze Mszy ĝwiĊtej, rozdziaá 1. ħródáo: Bokwa I.,
Breviarium fidei, nr 451, s.220.
181. McHugh J.A., The Roman Catechism, s.227.
182. Pius XII, Mediator Dei, nr 70, AAS 39 (1947), ss.548-549. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 1045, s.393.
183. ĝwiĊta Kongregacja ObrzĊdów, Instrukcja o kulcie tajemnicy eucharystycznej, nr 3b,
AAS 59 (1967), s.541; cytat z: Paweá VI, Mysterium Fidei, nr 34, AAS 57 (1965), s.762.
184. Pius XII, Mediator Dei, nr 68, AAS 39 (1947), s.548. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei,
nr 1045, s.393.
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185. McHugh J.A., The Roman Catechism, s.258.
186. Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 899 § 1, s.381 i s.383.
187. Mszaá rzymski dla diecezji polskich, Liturgia eucharystyczna, Pierwsza modlitwa eucharystyczna, Aklamacja czwarta, s.310*.
188. Pius XII, Mediator Dei, nr 68, AAS 39 (1947), s.548. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei,
nr 1045, s.393.
189. ĝwiĊta Kongregacja Kultu BoĪego, Ogólna instrukcja dotycząca Mszaáu rzymskiego,
nr 270.
190. Pius XII, Mediator Dei, nr 79, AAS 39 (1947), s.552. ħródáo: Pius XII, Encyklika Mediator
Dei: O Liturgii, s.44.
191. ĝwiĊta Kongregacja Kultu BoĪego, Ogólna instrukcja dotycząca Mszaáu rzymskiego,
nr 79e.
192. Mszaá rzymski dla diecezji polskich, Liturgia eucharystyczna, Pierwsza modlitwa eucharystyczna, Aklamacja czwarta, s.310*.
193. McHugh J.A., The Roman Catechism, s.255.
194. Sobór Trydencki, Nauka o najĞwiĊtszej ofierze Mszy ĝwiĊtej, rozdziaá 2. ħródáo: Bokwa I.,
Breviarium fidei, nr 452, s.221.
195. Sobór Trydencki, Nauka o najĞwiĊtszej ofierze Mszy ĝwiĊtej, rozdziaá 2. ħródáo: Bokwa I.,
Breviarium fidei, nr 452, s.221.
196. Sobór Trydencki, Nauka o najĞwiĊtszej ofierze Mszy ĝwiĊtej, rozdziaá 2. ħródáo: Bokwa I.,
Breviarium fidei, nr 452, s.221.
197. McHugh J.A., The Roman Catechism, s.259; cytat z: Modlitwa Cicha na 9 niedzielĊ po Zesáaniu Ducha ĝwiĊtego.
198. Mszaá rzymski dla diecezji polskich, Liturgia eucharystyczna, Trzecia modlitwa eucharystyczna, Aklamacja czwarta, s.324*.
199. Mszaá rzymski dla diecezji polskich, Liturgia eucharystyczna, Trzecia modlitwa eucharystyczna, Aklamacja czwarta, s.325*.
200. Sobór Trydencki, Nauka o najĞwiĊtszej ofierze Mszy ĝwiĊtej, rozdziaá 1. ħródáo: Bokwa I.,
Breviarium fidei, nr 451, s.221.
201. Harris R.L., Theological Wordbook of the Old Testament, tom 2, s.796.
202. Sobór Trydencki, Nauka o najĞwiĊtszej ofierze Mszy ĝwiĊtej, rozdziaá 1. ħródáo: Bokwa I.,
Breviarium fidei, nr 451, s.221.
203. Ta zasada stosuje siĊ do wszystkich sakramentów. KoĞcióá naucza, Īe sakrament jest waĪny,
jeĞli kapáan wáaĞciwie wykonuje wszystkie istotne elementy obrzĊdu. Nie wymaga siĊ, aby
sam kapáan byá w stanie áaski (Sobór Trydencki, Dekret o sakramentach, Kanony o sakramentach w ogólnoĞci, kanon 12. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 386, s.200.).
204. Premm M., Dogmatic Theology for the Laity, s.355.
205. Mszaá rzymski dla diecezji polskich, Liturgia eucharystyczna, Pierwsza modlitwa eucharystyczna, Aklamacja czwarta, s.310*.
206. Tanquerey A., A Manual of Dogmatic Theology, tom 2, ss.267-268.
207. Dana H.E., A Manual Grammar of the Greek New Testament, s.230.
208. Dana i Mantey opisują czas teraĨniejszy w znaczeniu przyszáym, w sposób nastĊpujący:
Takie uĪycie czasu teraĨniejszego oznacza zdarzenie, które jeszcze siĊ nie
wydarzyáo, lecz uwaĪa siĊ je za tak pewne, Īe umysá moĪe uwaĪaü je za juĪ
zachodzące.
Dana H.E., A Manual Grammar of the Greek New Testament, s.185.
Przykáad uĪycia takiej konstrukcji gramatycznej znajdujemy w Ewangelii wedáug Mateusza 26,2. W tym fragmencie Pan Jezus uĪywa czasu teraĨniejszego, mówiąc o wydaniu Go
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w przyszáoĞci, co dosáownie brzmi tak: „za dwa dni jest Pascha, i Syn Czáowieczy jest wydany na ukrzyĪowanie”. Kontekst tego fragmentu nie pozostawia wątpliwoĞci, Īe Pan uĪywa
tu czasu teraĨniejszego w znaczeniu przyszáym i wiĊkszoĞü táumaczy biblijnych przekáada
ten werset w nastĊpujący sposób: „za dwa dni jest Pascha, i Syn Czáowieczy bĊdzie wydany
na ukrzyĪowanie” 45 (Mt 26,2).
209. Tanquerey A., A Manual of Dogmatic Theology, tom 2, s.268.
210. Sobór Trydencki, Nauka o najĞwiĊtszej ofierze Mszy ĝwiĊtej, rozdziaá 1. ħródáo: Bokwa I.,
Breviarium fidei, nr 451, s.221.
211. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 3, AAS 57 (1965), s.6. ħródáo:
Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.105.
212. W 1 LiĞcie do Koryntian 5,7, w wyraĪeniu przetáumaczonym „zostaá záoĪony w ofierze”,
czasownik jest w trybie orzekającym czasu aorystycznego.
213. Sobór Trydencki, Nauka o najĞwiĊtszej ofierze Mszy ĝwiĊtej, rozdziaá 1. ħródáo: Bokwa I.,
Breviarium fidei, nr 451, s.221.
214. Brown C., New International Dictionary of New Testament Theology, tom 2, s.520.
215. Dana H.E., A Manual Grammar of the Greek New Testament, s.200.
216. Wuest K.S., The New Testament: An Expanded Translation, s.262.
217. Pius XII, Mediator Dei, nr 79, AAS 39 (1947), s.552. ħródáo: Pius XII, Encyklika Mediator
Dei: O Liturgii, s.44.
218. Pius XI, Quas Primas, nr 16, AAS 17 (1925), s.600. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei,
nr 924, s.343.
219. To oszacowanie wynika z nastĊpującego wyliczenia: kaĪdy z 404 031 katolickich ksiĊĪy na
caáym Ğwiecie ofiarowuje MszĊ ĞwiĊtą 300 razy w roku; áączna liczba Mszy ĞwiĊtych ofiarowanych co roku wynosi wiĊc 121,2 miliona. Liczba ksiĊĪy opiera siĊ na danych zaczerpniĊtych z: Foy F.A., 1994 Catholic Almanac, s.367. Jest to stan na dzieĔ 31 grudnia 1991 roku.
220. Pius XII, Mediator Dei, nr 68, AAS 39 (1947), s.548. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei,
nr 1045, s.393.
221. Pius XII, Mediator Dei, nr 68, AAS 39 (1947), s.548. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei,
nr 1045, s.393.
222. Mszaá rzymski dla diecezji polskich, Liturgia eucharystyczna, Trzecia modlitwa eucharystyczna, Aklamacja czwarta, s.324*.
223. ĝwiĊta Kongregacja Kultu BoĪego, Ogólna instrukcja dotycząca Mszaáu rzymskiego, nr 2.
224. Mszaá rzymski dla diecezji polskich, Liturgia eucharystyczna, Pierwsza modlitwa eucharystyczna, s.307*.
225. Sobór Trydencki, Nauka o najĞwiĊtszej ofierze Mszy ĝwiĊtej, rozdziaá 2. ħródáo: Bokwa I.,
Breviarium fidei, nr 452, s.221.
226. Tanquerey A., A Manual of Dogmatic Theology, tom 2, s.279. Porównaj z: Ott L., Fundamentals of Catholic Dogma, s.414.
227. Sobór Trydencki, Nauka o najĞwiĊtszej ofierze Mszy ĝwiĊtej, rozdziaá 2. ħródáo: Bokwa I.,
Breviarium fidei, nr 452, s.221.
228. Sobór Trydencki, Nauka o najĞwiĊtszej ofierze Mszy ĝwiĊtej, rozdziaá 2. ħródáo: Bokwa I.,
Breviarium fidei, nr 452, s.221.
229. Pius XII, Mediator Dei, nr 79, AAS 39 (1947), s.551. ħródáo: Pius XII, Encyklika Mediator
Dei: O Liturgii, s.44.
230. Paweá VI, Mysterium Fidei, nr 33, AAS 57 (1965), s.762.
231. Sobór Trydencki, Dekret o rzeczach, które naleĪy przestrzegaü i których naleĪy unikaü
w czasie odprawiania Mszy ĞwiĊtej. ħródáo: TS
45. PodkreĞlenia w tekĞcie dodane przez Autora ksiąĪki (przyp. red.).
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232. Ojciec A. Tanquerey, katolicki uczony, wyjaĞnia katolickie stanowisko w sposób
nastĊpujący:
Nie jest rzeczą niewáaĞciwą, Īeby ciaáo Chrystusa znajdowaáo siĊ w tym samym
czasie w niebie i na wszystkich oátarzach, na których konsekrowane są chleb
i wino. Faktycznie sprzecznoĞcią jest, aby to samo ciaáo znajdowaáo siĊ w tym samym czasie w wielu lokalnych miejscach. W takim przypadku byáoby ono lokalnie
oddalone i oddzielone od siebie samego. Lecz jakakolwiek sprzecznoĞü znika, gdy
ciaáo znajduje siĊ lokalnie tylko w jednym miejscu, a w drugim miejscu znajduje
siĊ substancjalnie. Wtedy bowiem nie jest oddalone lub oddzielone od siebie samego. Teraz z pewnoĞcią ciaáo Chrystusa znajduje siĊ lokalnie w niebie. JednakĪe
w Eucharystii znajduje siĊ ono nie lokalnie, lecz substancjalnie.
Tanquerey A., A Manual of Dogmatic Theology, tom 2, s.262.
233. Hardon J.A., The Catholic Catechism, s.467.
234. Sobór WatykaĔski II, Dekret o posáudze i Īyciu prezbiterów, nr 13, AAS 58 (1966),
ss.1011-1012. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje,
s.497. Zobacz takĪe: Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 904, s.383.
235. Pius XII, Mediator Dei, nr 73, AAS 39 (1947), s.549. ħródáo: Pius XII, Encyklika Mediator
Dei: O Liturgii, s.41.
236. Mszaá rzymski, Modlitwa nad darami, 9 niedziela po Zesáaniu Ducha ĝwiĊtego. ħródáo:
Mszaá rzymski dla diecezji polskich, Modlitwa nad darami, 27 niedziela zwykáa, s.243. Ta
modlitwa jest cytowana w: Sobór WatykaĔski II, Dekret o posáudze i Īyciu prezbiterów,
nr 13, przypis dolny nr 105, AAS 58 (1966), s.1011. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II:
Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.497.
237. Pius XII, Mediator Dei, nr 79, AAS 39 (1947), s.551. ħródáo: Pius XII, Encyklika Mediator
Dei: O Liturgii, s.44.
238. Sobór WatykaĔski II, Dekret o posáudze i Īyciu prezbiterów, nr 2, AAS 58 (1966), ss.991-993.
ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, ss.478-480.
239. (a) Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 10, AAS 57 (1965),
ss.14-15. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, ss.112-113. (b) Sobór WatykaĔski II, Dekret o posáudze i Īyciu prezbiterów, nr 2,
AAS 58 (1966), ss.991-993. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, ss.478-480.
240. Sobór WatykaĔski II, Dekret o posáudze i Īyciu prezbiterów, nr 2, AAS 58 (1966), s.992. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.479.
241. Sobór Trydencki, Nauka o sakramencie ĞwiĊceĔ, kanon 1. ħródáo: TS
242. Hardon J.A., Pocket Catholic Dictionary, s.256.
243. Na poparcie koncepcji sáuĪebnego kapáaĔstwa Katechizm KoĞcioáa Katolickiego cytuje równieĪ List do Tytusa 1,5 [1577, 1590] i List Jakuba 5,14 [1510, 1516, 1519, 1526].
244. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 8, AAS 57 (1965), s.11. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.110.
245. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 8, AAS 57 (1965), s.11. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.109.
246. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja duszpasterska o KoĞciele w Ğwiecie wspóáczesnym,
nr 44, AAS 58 (1966), s.1065. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.561.
247. Sobór WatykaĔski I, Pierwsza konstytucja dogmatyczna o KoĞciele Jezusa Chrystusa, rozdziaá 1, ASS 6 (1870-1), s.42. ħródáo: Gáowa S., Breviarium fidei, nr 48, s.81.
248. Sobór Trydencki, Dekret o sakramencie Eucharystii, rozdziaá 3. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 409, s.205.
249. Sobór Trydencki, Nauka o sakramencie ĞwiĊceĔ, rozdziaá 1. ħródáo: Bokwa I., Breviarium
fidei, nr 459, s.224.
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250. Sobór Trydencki, Nauka o najĞwiĊtszej ofierze Mszy ĝwiĊtej, rozdziaá 1. ħródáo: Bokwa I.,
Breviarium fidei, nr 451, s.220.
251. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 53, AAS 57 (1965), s.59. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.155.
252. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 53, AAS 57 (1965), s.59. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.155.
253. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 53, AAS 57 (1965), s.59. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.155.
254. Relacja Virgilio Leviego, opublikowana w L’Osservatore Romano, Wydanie angielskie
z 18 maja 1991, s.7.
255. Zawoáanie Totus Tuus pochodzi z áaciĔskiej modlitwy ĞwiĊtego Louisa de Montfort
(1673-1716): Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt, O Virgo super omnia benedicta, co oznacza: „O Dziewico báogosáawiona ponad wszystko! Caákowicie do Ciebie naleĪĊ
i wszystko co mam, do Ciebie naleĪy” (Calkins A.B., Totus Tuus, s.27).
256. Ta relacja jest oparta na wywiadzie z kardynaáem Stanisáawem Dziwiszem, który zostaá
przeprowadzony i zarejestrowany przez André Fossarda i opublikowany w: Frossard A., Be
Not Afraid!, s.226.
257. Liguori A., The Glories of Mary, s.235.
258. Pius IX, Ineffabilis Deus. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 524, s.239.
259. Pius IX, Ineffabilis Deus.
260. Pius IX, Ineffabilis Deus. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 527, s.240.
261. Pius IX, Ineffabilis Deus. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 524, s.239.
262. Pius IX, Ineffabilis Deus. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 525, s.239.
263. McHugh J.A., The Roman Catechism, s.46.
264. McHugh J.A., The Roman Catechism, s.46.
265. McHugh J.A., The Roman Catechism, ss.45-46.
266. McHugh J.A., The Roman Catechism, ss.45-46.
267. Litania LoretaĔska 46 w: Sikorski J., Brewiarz dla Ğwieckich, s.501.
268. Litania LoretaĔska w: Sikorski J., Brewiarz dla Ğwieckich, s.501.
269. Pius XII, Munificentissimus Deus, nr 44, AAS 42 (1950), s.770. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 1086, s.411.
270. KoĞcióá katolicki twierdzi, Īe postaü Maryi jest zapowiedziana w KsiĊdze Rodzaju 3,15.
BezpoĞredni kontekst tego fragmentu Pisma ĝwiĊtego mówi jednak o Ewie, nie o Maryi.
271. Niektórzy uczeni katoliccy sądzą, Īe sáowo „niewiasta” w Apokalipsie Jana 12,1 odnosi siĊ
do Maryi (przykáad: Jan Paweá II, Redemptoris Mater, nr 24, AAS 79 (1987), ss.391-393).
Inni zaĞ sądzą, Īe sáowo „niewiasta” odnosi siĊ do Izraela. Druga opinia lepiej pasuje do
kontekstu tego biblijnego fragmentu.
272. Sobór Efeski, Trzeci list Cyryla Aleksandryjskiego do Nestoriusza, kanon 1.
273. McHugh J.A., The Roman Catechism, s.46.
274. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tom 25, zagadnienie 28, artykuá 3, s.96.
275. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tom 25, zagadnienie 28, artykuá 3, s.96.
276. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tom 25, zagadnienie 28, artykuá 3, s.96.
277. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tom 25, zagadnienie 28, artykuá 3, s.96.
278. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tom 25, zagadnienie 28, artykuá 3, s.96.
46. Litania LoretaĔska jest jednym z hymnów na czeĞü Maryi, w którym wysáawiane są wielkie
cnoty i przywileje, jakimi obdarzyá ją Bóg. Litania LoretaĔska powstaáa w XII wieku, prawdopodobnie we Francji, a oficjalnie zatwierdziá ją papieĪ Sykstus V (1585-1590) (przyp. red.).
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279. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tom 25, zagadnienie 28, artykuá 3, s.96.
280. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tom 25, zagadnienie 28, artykuá 3, s.96.
281. Premm M., Dogmatic Theology for the Laity, s.313.
282. McHugh J.A., The Roman Catechism, ss.371-372; cytat z Augustyna z Hippony.
283. Pius IX, Ineffabilis Deus. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 527, s.240.
284. Pius IX, Ineffabilis Deus.
285. Pius XII, Mystici Corporis, nr 110, AAS 35 (1943), s.247. ħródáo: Bokwa I., Breviarium
fidei, nr 1094, s.415.
286. Pius IX, Ineffabilis Deus. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 527, s.240.
287. Niektóre dokumenty katolickie unikają stwierdzenia, Īe Maryja faktycznie zmaráa. Zamiast
tego uĪywają one dwuznacznych eufemizmów, takich jak „po dopeánieniu swego ziemskiego Īycia” (Katechizm KoĞcioáa Katolickiego (974), s.244), „u kresu swego ziemskiego Īycia”
(Paweá VI, Sollemnis Professio Fidei, nr 15, AAS 60 (1968), ss.438-439), i „dopeániwszy
biegu ziemskiego Īycia” (Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele,
nr 59, AAS 57 (1965), s.62. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety,
Deklaracje, s.158). W dogmatycznej definicji WniebowziĊcia Maryi, Pius XII postanowiá
nie rozstrzygaü tej kwestii. Zamiast tego, pisząc o Maryi, uĪyá nastĊpującego sformuáowania: „po zakoĔczeniu biegu ziemskiego Īycia” (Pius XII, Munificentissimus Deus, nr 44,
AAS 42 (1950), s.770. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 1086, s.411). ChociaĪ niektórzy
nadal debatują nad tą kwestią, to jednak wiĊkszoĞü wspóáczesnych teologów katolickich naucza, Īe Maryja zmaráa.
288. Liguori A., The Glories of Mary, s.407.
289. Rdz 3,15; Ps 44,10-14; Ps 132,8; Pnp 3,6; Pnp 4,8; Pnp 6,9; Pnp 8,5; Iz 61,13; àk 1,28; Rz 5-6;
1 Kor 15,21-26; 1 Kor 15,54-57; Ap 12.
290. Pius XII, Munificentissimus Deus, nr 26, AAS 42 (1950), s.762. ħródáo: TS
291. Jan Paweá II, Portugal: Message of Fatima, s.74.
292. Jan Paweá II, Portugal: Message of Fatima, ss.49-50.
293. Ta relacja jest oparta na wywiadzie z kardynaáem Stanisáawem Dziwiszem, który zostaá
przeprowadzony i zarejestrowany przez André Fossarda i opublikowany w: Frossard A., Be
Not Afraid!, s.251.
294. Nie po raz pierwszy jakiĞ papieĪ poĞwiĊciá Ğwiat Maryi. W celu poznania historii programu poboĪnoĞci maryjnej Jana Pawáa II, widzianej z katolickiego punktu widzenia, zobacz:
Calkins A.B., Totus Tuus.
295. Jan Paweá II, artykuá w: L’Osservatore Romano, Wydanie angielskie z 24 maja 1982, s.5
i s.12.
296. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 56, AAS 57 (1965),
ss.60-61. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje,
ss.156-157.
297. Benedykt XV, Inter Sodalicia, AAS 10 (1918), s.182. ħródáo: Zawadzka M.
298. Pius XII, Mystici Corporis, nr 110, AAS 35 (1943), s.247. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei,
nr 1094, s.415.
299. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 58, AAS 57 (1965), s.61. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.158.
300. Pius XI, Explorata Res, AAS 15 (1923), s.104.
301. Benedykt XV, Inter Sodalicia, AAS 10 (1918), s.182. ħródáo: Zawadzka M.
302. Pius XII, Ad Caeli Reginam, nr 38, AAS 46 (1954), s.635. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei,
nr 1094, s.415.
303. Leon XIII, Ubi Primum, ASS 31 (1898-9), s.257.
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304. ĝwiĊte Oficjum, Dekret Sunt quos amor, AAS 5 (1913), s.364. Zobacz takĪe: (a) Denzinger
H., The Sources of Catholic Dogma, artykuá 1978a, przypis dolny nr 2, s.502. (b) Tanquerey
A., A Manual of Dogmatic Theology, tom 2, ss.108-109. (c) Ott L., Fundamentals of Catholic
Dogma, ss.212-213.
305. Pius IX, Ineffabilis Deus. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 525, s.239.
306. Leon XIII, Adiutricem, nr 10, ASS 28 (1895-6), s.131. ħródáo: Mysáek W., Encykliki Leona XIII, s.309.
307. Pius XII, Ad Caeli Reginam, nr 35-37, AAS 46 (1954), ss.633-634. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 1093, s.415.
308. Pius X, Ad Diem Illum Laetissimum, nr 12, ASS 36 (1903-4), ss.453-454. ħródáo drugiej czĊĞci cytatu: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 816, s.318.
309. Benedykt XV, Fausto Appetente Die, nr 11, AAS 13 (1921), s.334. ħródáo: Zawadzka M.
310. Leon XIII, Octobri Mense, nr 4, ASS 24 (1891-2), ss.195-196. ħródáo: Bokwa I., Breviarium
fidei, nr 774, s.298.
311. Pius IX, Ineffabilis Deus.
312. Pius IX, Ineffabilis Deus. ħródáo: Pius IX, Ineffabilis Deus: O niepokalanym poczĊciu NajĞwiĊtszej Maryi Panny, s.23.
313. Leon XIII, Octobri Mense, nr 4, ASS 24 (1891-2), s.196. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei,
nr 774, s.298.
314. Pius X, Ad Diem Illum Laetissimum, nr 13, ASS 36 (1903-4), s.454. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 816, s.318.
315. Leon XIII, Octobri Mense, nr 4, ASS 24 (1891-2), s.196.
316. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 66, AAS 57 (1965), s.65. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.161.
317. Pius XII, Mystici Corporis, nr 110, AAS 35 (1943), s.247; cytat w: Pius XII, Ad Caeli Reginam, nr 38, AAS 46 (1954), s.635. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 1094, s.415.
318. Benedykt XV, Inter Sodalicia, AAS 10 (1918), s.182. ħródáo: Zawadzka M.
319. Jan Paweá II, Salvifici Doloris, nr 25, AAS 76 (1984), ss.235-236. ħródáo: Sáabek P., Wybór
listów Ojca ĝwiĊtego Jana Pawáa II, tom 1, s.67.
320. Jan Paweá II, Salvifici Doloris, nr 25, AAS 76 (1984), s.235. ħródáo: Sáabek P., Wybór listów
Ojca ĝwiĊtego Jana Pawáa II, tom 1, s.67.
321. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 61, AAS 57 (1965), s.63. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.159.
322. Pius IX, Ineffabilis Deus. ħródáo: Pius IX, Ineffabilis Deus: O niepokalanym poczĊciu NajĞwiĊtszej Maryi Panny, s.14.
323. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 57, AAS 57 (1965), s.61. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.157.
324. Jan Paweá II, Salvifici Doloris, nr 25, AAS 76 (1984), s.235. ħródáo: Sáabek P., Wybór listów
Ojca ĝwiĊtego Jana Pawáa II, tom 1, s.67.
325. Jan Paweá II, Salvifici Doloris, nr 25, AAS 76 (1984), ss.235-236. ħródáo: Sáabek P., Wybór
listów Ojca ĝwiĊtego Jana Pawáa II, tom 1, s.67.
326. Katolicka teologia czyni jasne rozróĪnienie pomiĊdzy odkupieĔczymi cierpieniami Chrystusa, poniesionymi dla naszego zbawienia a osobistymi cierpieniami mĊĪczyzn i kobiet
[618, 964, 1505, 1521, 1532]. Na przykáad, rozwaĪmy traktowanie ludzkiego cierpienia przez
Jana Pawáa II w jego liĞcie apostolskim Salvifici Doloris (O chrzeĞcijaĔskim sensie ludzkiego
cierpienia), opublikowanym w 1984 roku. Temat tego listu koresponduje z fragmentem Pisma ĝwiĊtego w LiĞcie do Kolosan 1,24, gdzie Paweá pisze:
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Teraz radujĊ siĊ w cierpieniach za was i ze swej strony dopeániam niedostatki udrĊk
Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciaáa, którym jest KoĞcióá.
List do Kolosan 1,24
PapieĪ mówi, Īe w tym fragmencie Paweá odsáania „zbawczą wartoĞü cierpienia” (Jan Paweá II, Salvifici Doloris, nr 1. ħródáo: Sáabek P., Wybór listów Ojca ĝwiĊtego Jana Pawáa II, tom 1, s.39). PapieĪ pisze o Maryi:
Ma teĪ Ona najszczególniejsze prawo powiedzieü, Īe dopeánia w swym wáasnym
ciele – jak i w swej duszy – tego, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusa.
Jan Paweá II, Salvifici Doloris, nr 25, AAS 76 (1984), s.236.
ħródáo: Sáabek P., Wybór listów Ojca ĝwiĊtego Jana Pawáa II, tom 1, s.67.
Podobnie, wedáug Jana Pawáa II, wszelkie ludzkie cierpienia przyczyniają siĊ do odkupienia:
KaĪdy czáowiek ma udziaá w Odkupieniu […] Dokonując Odkupienia przez cierpienie, Chrystus wyniósá zarazem ludzkie cierpienie na poziom Odkupienia. Przeto teĪ w swoim ludzkim cierpieniu kaĪdy czáowiek moĪe staü siĊ uczestnikiem
odkupieĔczego cierpienia Chrystusa.
Jan Paweá II, Salvifici Doloris, nr 19, AAS 76 (1984), s.226.
ħródáo: Sáabek P., Wybór listów Ojca ĝwiĊtego Jana Pawáa II, tom 1, s.59.
JednakĪe kontekst Listu do Kolosan 1,24 nic nie mówi o tym, Īe Paweá cierpi dla zbawienia lub uczestniczy w odkupieniu. Przeciwnie, mówi on o swych wáasnych cierpieniach doĞwiadczanych w toku swej sáuĪby z powodu sprawiedliwoĞci. Gdy chrzeĞcijanie cierpią, jako
Ciaáo Chrystusa na ziemi, Pan w niebie ma udziaá w ich cierpieniach (Dz 9,4; 1 Kor 12,26).
To wáaĞnie w tym sensie KoĞcióá dopeánia cierpieĔ Chrystusa. Tych cierpieĔ chrzeĞcijan nie
powinno myliü siĊ z odkupieĔczym cierpieniem i Ğmiercią Chrystusa na krzyĪu za nasze
grzechy.
327. Benedykt XV, Inter Sodalicia, AAS 10 (1918), s.182. ħródáo: Zawadzka M.
328. Leon XIII, Iucunda Semper Expectatione, nr 3, ASS 27 (1894-5), s.178. ħródáo: Mysáek W.,
Encykliki Leona XIII, s.302.
329. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 58, AAS 57 (1965), s.61. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.158.
330. Benedykt XV, Fausto Appetente Die, nr 11, AAS 13 (1921), s.334. Zawadzka M.
331. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 60, AAS 57 (1965), s.62. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.159.
332. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 62, AAS 57 (1965), s.63. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.159.
333. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 60, AAS 57 (1965), s.62. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.159.
334. Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 1186, s.473.
335. Leon XIII, Ubi Primum, ASS 31 (1898-9), s.257.
336. Leon XIII, Adiutricem, nr 15, ASS 28 (1895-6), s.132. ħródáo: Mysáek W., Encykliki Leona XIII, s.310.
337. Leon XIII, Supremi Apostolatus Officio, nr 2, ASS 16 (1883-4), ss.113-114. ħródáo: Mysáek
W., Encykliki Leona XIII, s.87.
338. Leon XIII, Octobri Mense, nr 5, ASS 24 (1891-2), s.197. ħródáo: Mysáek W., Encykliki Leona XIII, s.233.
339. Benedykt XV, Fausto Appetente Die, nr 11, AAS 13 (1921), s.334. ħródáo: Zawadzka M.
340. Leon XIII, Superiore Anno, nr 1, ASS 17 (1884), s.49. ħródáo: Mysáek W., Encykliki Leona XIII, s.111.
341. Pius XII, przemówienie wygáoszone 21 kwietnia 1940.
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342. Pius IX, Exultavit Cor Nostrum, nr 3.
343. Benedykt XV, Fausto Appetente Die, nr 11, AAS 13 (1921), s.334. ħródáo: Zawadzka M.
344. Leon XIII, Octobri Mense, nr 4, ASS 24 (1891-2), s.196. ħródáo: Mysáek W., Encykliki Leona XIII, s.232.
345. Pius VII, Tanto Studio.
346. Leon XIII, Octobri Mense, nr 4, ASS 24 (1891-2), s.196. ħródáo: Mysáek W., Encykliki Leona XIII, s.232.
347. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 60, AAS 57 (1965), s.62. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.159.
348. Pius X, Ad Diem Illum Laetissimum, nr 14, ASS 36 (1903-4), s.454. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 816, s.318.
349. Paweá VI, Indulgentiarum Doctrina, nr 5, AAS 59 (1967), ss.11-12.
350. Paweá VI, Indulgentiarum Doctrina, nr 5, AAS 59 (1967), s.11.
351. Pius X, Ad Diem Illum Laetissimum, nr 12, ASS 36 (1903-4), ss.453-454. ħródáo: Bokwa I.,
Breviarium fidei, nr 816, s.318.
352. Pius X, Ad Diem Illum Laetissimum, nr 14, ASS 36 (1903-4), s.454. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 816, s.318.
353. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 60, AAS 57 (1965), s.62. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.159.
354. Pius IX, Ineffabilis Deus.
355. Pius IX, Ubi Primum, nr 5.
356. Pius X, Ad Diem Illum Laetissimum, nr 14, ASS 36 (1903-4), s.454.
357. Leon XIII, Fidentem Piumque Animum, nr 3, ASS 29 (1896-7), s.206. ħródáo: Mysáek W.,
Encykliki Leona XIII, s.339.
358. Leon XIII, Octobri Mense, nr 4, ASS 24 (1891-2), s.196. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei,
nr 774, s.298.
359. Leon XIII, Augustissimae Virginis Mariae, nr 9, ASS 30 (1897-8), s.133. ħródáo: Mysáek W.,
Encykliki Leona XIII, s.360.
360. Leon XIII, Iucunda Semper Expectatione, nr 5, ASS 27 (1894-5), s.179. ħródáo: Mysáek W.,
Encykliki Leona XIII, s.303.
361. Pius XI, Ingravescentibus Malis, nr 32, AAS 29 (1937), s.380.
362. Leon XIII, Iucunda Semper Expectatione, nr 8, ASS 27 (1894-5), s.182. ħródáo: Mysáek W.,
Encykliki Leona XIII, s.305.
363. Leon XIII, Parta Humano Generi, ASS 34 (1901-2), s.195.
364. Leon XIII, Adiutricem, nr 9, ASS 28 (1895-6), s.131. ħródáo: Mysáek W., Encykliki Leona XIII, s.309.
365. Pius X, Ad Diem Illum Laetissimum, nr 13, ASS 36 (1903-4), s.454.
366. Táumaczenie hebrajskiego „obok Mnie” (Wj 20,3) w: Keil C.F., Commentary on the Old Testament, tom 2, s.114.
367. Pius IX, Ineffabilis Deus.
368. Pius IX, Ineffabilis Deus. ħródáo: Pius IX, Ineffabilis Deus: O niepokalanym poczĊciu NajĞwiĊtszej Maryi Panny, s.16.
369. Pius IX, Ineffabilis Deus. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 524, s.239.
370. Leon XIII, Iucunda Semper Expectatione, nr 3, ASS 27 (1894-5), s.178. ħródáo: Mysáek W.,
Encykliki Leona XIII, s.302.
371. Leon XIII, Fidentem Piumque Animum, nr 3, ASS 29 (1896-7), s.207. ħródáo: Mysáek W.,
Encykliki Leona XIII, s.339.
372. Benedykt XV, Inter Sodalicia, AAS 10 (1918), s.182. ħródáo: Zawadzka M.
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373. Pius IX, Ineffabilis Deus. ħródáo: Pius IX, Ineffabilis Deus: O niepokalanym poczĊciu NajĞwiĊtszej Maryi Panny, s.17.
374. Liguori A., The Glories of Mary, s.407.
375. Porównaj z: Pius XII, Munificentissimus Deus, nr 39, AAS 42 (1950), s.768.
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s.820. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.353.
480. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BoĪym, nr 1, AAS 58 (1966),
s.817. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.350.
481. Redakcja Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu BoĪym wywoáaáa jedne z najbardziej zaĪartych debat w trakcie Soboru WatykaĔskiego II. W koĔcu papieĪ Jan XXIII musiaá mediowaü w tej sprawie. Sprawozdanie tych wydarzeĔ jest zawarte w publikacjach: (a) Rynne X.,
Letters from Vatican City, ss.140-173, (b) Rynne X., The Third Session, ss.35-48.
482. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BoĪym, nr 10, AAS 58 (1966),
s.822. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.354.
483. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BoĪym, nr 9, AAS 58 (1966),
s.821. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.354.
484. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BoĪym, nr 9, AAS 58 (1966),
s.821. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.354.
485. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BoĪym, nr 10, AAS 58 (1966),
s.822. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.354.
486. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BoĪym, nr 9, AAS 58 (1966),
s.821. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.354.
487. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BoĪym, nr 21, AAS 58 (1966),
s.827. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.359.
Stwierdzono to równieĪ na Soborze Trydenckim: „ta prawda i zasady postĊpowania znajdują
siĊ w ksiĊgach spisanych i tradycjach niepisanych” (Sobór Trydencki, Dekret o przyjĊciu
ĞwiĊtych ksiąg i Tradycji. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 306, s.179).
488. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BoĪym, nr 24, AAS 58 (1966),
s.828. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.360.
489. German Bishops’ Conference, The Church’s Confession of Faith, s.45, cytując J.A. Möhlera.
Zobacz takĪe: (a) Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BoĪym, nr 8,
AAS 58 (1966), ss.820-821. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety,
Deklaracje, ss.353-354. (b) Sobór Trydencki, Dekret o przyjĊciu ĞwiĊtych ksiąg i Tradycji.
ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 306, ss.179-180.
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490. Bainvel J., Tradition and Living Magisterium, artykuá w: The Catholic Encyclopedia, tom 15,
s.9.
491. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BoĪym, nr 8, AAS 58 (1966),
s.821. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.353.
492. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BoĪym, nr 8, AAS 58 (1966),
s.821. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.353.
493. German Bishops’ Conference, The Church’s Confession of Faith, s.46, cytując J.A.
Möhlera.
494. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BoĪym, nr 7, AAS 58 (1966),
s.820. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.353.;
cytat z: Ireneusz z Lyonu, Przeciwko herezjom, III, 3, 1.
495. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BoĪym, nr 8, AAS 58 (1966),
s.820. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.353.
496. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BoĪym, nr 8, AAS 58 (1966),
s.821. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.353.
497. Pius XII, Deiparae Virginis Mariae, nr 4, AAS 42 (1950), s.783. ħródáo: TS
498. Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza:
Wiarą boską i katolicką naleĪy wierzyü w to wszystko, co jest zawarte w sáowie BoĪym, pisanym lub przekazanym, a wiĊc w jednym depozycie wiary powierzonym
KoĞcioáowi i co równoczeĞnie jako przez Boga objawione podaje do wierzenia Nauczycielski Urząd KoĞcioáa, czy to w uroczystym orzeczeniu, czy teĪ w zwyczajnym i powszechnym nauczaniu; co mianowicie ujawnia siĊ we wspólnym uznaniu
wiernych pod kierownictwem ĞwiĊtego UrzĊdu Nauczycielskiego. Wszyscy wiĊc
obowiązani są unikaü doktryn temu przeciwnych.
Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 750, s.327 i s.329.
499. Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza:
Herezją nazywa siĊ uporczywe, po przyjĊciu chrztu, zaprzeczanie jakiejĞ prawdzie, w którą naleĪy wierzyü wiarą boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej; apostazją – caákowite porzucenie wiary chrzeĞcijaĔskiej, schizmą – odmowĊ uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymskiego lub utrzymywania wspólnoty
z czáonkami KoĞcioáa, uznającymi to zwierzchnictwo.
Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 751, s.329.
Zobacz takĪe: Pius XII, Munificentissimus Deus, nr 45, AAS 42 (1950), s.770. ħródáo: Bokwa
I., Breviarium fidei, nr 1086, s.411.
500. Peániejsza dyskusja na temat biblijnych argumentów, przedstawianych na poparcie WniebowziĊcia Maryi, znajduje siĊ w Rozdziale 8, Matka BoĪa.
501. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BoĪym, nr 8, AAS 58 (1966),
s.821. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.353.
502. Leon XIII, Providentissimus Deus, nr 19, ASS 26 (1893-4), s.287. ħródáo: Mysáek W., Encykliki Leona XIII, s.286.
503. Jurgens W.A., The Faith of the Early Fathers, tom 3, s.359.
504. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BoĪym, nr 8, AAS 58 (1966),
s.821. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.353.
505. Pius XII, Munificentissimus Deus, nr 21-22, AAS 42 (1950), ss.761-762.
506. Bainvel J., Tradition and Living Magisterium, artykuá w: The Catholic Encyclopedia, tom 15,
s.10.
507. Jurgens W.A., The Faith of the Early Fathers, tom 3, s.359.
508. Pius XII, Munificentissimus Deus, nr 27-35, AAS 42 (1950), ss.763-766.
509. Pius XII, Munificentissimus Deus, nr 11, AAS 42 (1950), s.756. ħródáo: TS
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510. Pius XII, Munificentissimus Deus, nr 12, AAS 42 (1950), s.756. ħródáo: TS
511. Pius XII, Munificentissimus Deus, nr 15, AAS 42 (1950), s.758. ħródáo: TS
512. Pius XII, Munificentissimus Deus, nr 15, AAS 42 (1950), s.758.
513. Pius XII, Munificentissimus Deus, nr 19, AAS 42 (1950), ss.759-760.
514. Pius XII, Munificentissimus Deus, nr 16-18, AAS 42 (1950), ss.758-759.
515. Pius XII, Mediator Dei, nr 47, AAS 39 (1947), s.540. ħródáo: Pius XII, Encyklika Mediator
Dei: O Liturgii, s.29.
516. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BoĪym, nr 8, AAS 58 (1966),
s.821. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.353.
517. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 12, AAS 57 (1965), s.16. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.114.
518. Flannery A., Vatican Council II, s.363.
519. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 12, AAS 57 (1965), s.16. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.114.
520. Pius XII, Deiparae Virginis Mariae, nr 4, AAS 42 (1950), s.783. ħródáo: TS
521. O’Carroll M., Theotokos, s.56.
522. Pius XII, Munificentissimus Deus, nr 9, AAS 42 (1950), s.755.
523. Pius XII, Munificentissimus Deus, nr 8, AAS 42 (1950), s.755. ħródáo: TS
524. Pius XII, Munificentissimus Deus, nr 5, AAS 42 (1950), s.754. ħródáo: TS
525. Pius XII, Munificentissimus Deus, nr 44, AAS 42 (1950), s.770. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 1086, s.411.
526. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BoĪym, nr 7, AAS 58 (1966),
s.820. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.352.
527. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BoĪym, nr 8, AAS 58 (1966),
s.820. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.353.
528. Bainvel J., Tradition and Living Magisterium, artykuá w: The Catholic Encyclopedia,
tom 15, s.9.
529. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BoĪym, nr 9, AAS 58 (1966),
s.821. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.354.
530. Bainvel J., Tradition and Living Magisterium, artykuá w: The Catholic Encyclopedia,
tom 15, s.11.
531. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BoĪym, nr 8, AAS 58 (1966),
s.821. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.353.
532. Tanquerey A., A Manual of Dogmatic Theology, tom 1, s.102.
533. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BoĪym, nr 10, AAS 58 (1966),
s.822. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.354.
534. Pius XII, Humani Generis, nr 21, AAS 42 (1950), s.569. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei,
nr 1070, s.405.
535. Hardon J.A., The Catholic Catechism, s.161.
536. Po zniszczeniu Jerozolimy w 70 roku, ĩydzi, którzy przetrwali, uĞwiadomiwszy sobie, Īe
ich narodowe dziedzictwo jest zagroĪone, stworzyli ruch mający na celu spisanie ich ustnej
Tradycji. Zadanie to zostaáo ukoĔczone okoáo 200 roku, a jego rezultat znany jest dzisiaj jako
Miszna.
537. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BoĪym, nr 10, AAS 58 (1966),
s.822. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.354.
538. Sobór WatykaĔski II, Dekret o ekumenizmie, nr 2, AAS 57 (1965), ss.91-92. ħródáo: Przybyá
M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, ss.194-195.
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539. Sobór WatykaĔski II, Dekret o ekumenizmie, nr 3, AAS 57 (1965), ss.92-94. ħródáo: Przybyá
M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, ss.195-196.
540. Sobór WatykaĔski II, Dekret o ekumenizmie, nr 4, AAS 57 (1965), ss.94-96. ħródáo: Przybyá
M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, ss.196-198.
541. Sobór WatykaĔski II, Dekret o ekumenizmie, nr 4, AAS 57 (1965), ss.94-95. ħródáo: Przybyá
M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.197.
542. WĞród pierwotnych sygnatariuszy tego dokumentu z krĊgu ewangelicznych chrzeĞcijan
byli: Charles Colson (Prison Fellowship), Bill Bright (Campus Crusade for Christ), J. I.
Packer (Regent College), Pat Robertson (Regent University), Richard Land (Christian Life
Commission of the Southern Baptist Convention), Larry Lewis (Home Mission Board of the
Southern Baptist Convention), Os Guinness (Trinity Forum), Richard Mouw (Fuller Theological Seminary), Jesse Miranda (Assemblies of God), Brian O’Connell (Word Evangelical
Fellowship), Kent Hill (Eastern Nazarene College), Thomas Oden (Drew University) i Mark
Noll (Wheaton College).
543. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BoĪym, nr 21, AAS 58 (1966),
s.827. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.359.
544. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, rozdziaá 7. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 321, s.186.
545. Zobacz takĪe: równolegáe sprawozdania w Mt 19,13-15 i Mk 10,13-16.
546. Tanquerey A., A Manual of Dogmatic Theology, tom 2, s.221.
547. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele, nr 7, AAS 57 (1965), s.9. ħródáo:
Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.108.
548. Niektórzy komentatorzy biblijni rozumieją List do Rzymian 6,3-4 jako fragment mówiący
o chrzeĞcijaĔskim chrzcie (wáączeniu) w Ciaáo Chrystusa przez dziaáanie Ducha ĝwiĊtego
(1 Kor 12,13).
549. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, rozdziaá 4. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei
nr 318, s.185. Katolicki przekáad Douay Rheims táumaczy ten werset nastĊpująco: „Nie przez
uczynki sprawiedliwoĞci, które speániliĞmy, lecz dziĊki Jego miáosierdziu, zbawiá nas, przez
obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha ĝwiĊtego” (Tt 3,5 Douay Rheims).
550. Kodeks Prawa Kanonicznego, kanony: (a) 960, s.399, (b) 962 § 1, s.401, (c) 963, s.401.
551. Schroeder H.J., The Canons and Decrees of the Council of Trent, przypis dolny nr 4, s.17.
552. Szczerą dyskusjĊ katolickich uczonych na temat Apokryfów moĪna znaleĨü w: Brown R.E.,
The Jerome Biblical Commentary, tom 2, ss.523-524.
553. Porównaj z: Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BoĪym, nr 19,
AAS 58 (1966), ss.826-827. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety,
Deklaracje, ss.358-359.
554. Sobór WatykaĔski I, Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej, rozdziaá 2,
ASS 5(1869-70), s.485. ħródáo: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 643, ss.260-261.
555. F.F. Bruce skomentowaá:
Wáadza boska jest z samej jej natury oczywista sama przez siĊ. A jedną z najbardziej istotnych doktryn przywróconych przez Reformatorów jest doktryna o wewnĊtrznym Ğwiadectwie Ducha ĝwiĊtego w sercu wierzącego czáowieka odnoĞnie
boskiego charakteru Pisma ĝwiĊtego.
Bruce F.F., The Books and the Parchments, s.111.
Kalwin napisaá:
Dlatego niech nastĊpująca rzecz bĊdzie utrwalona: ci, których Duch ĝwiĊty wewnĊtrznie nauczyá, prawdziwie opierają siĊ na PiĞmie ĝwiĊtym. A to Pismo rzeczywiĞcie samo potwierdza swą wáasną autentycznoĞü; stąd nie jest rzeczą wáaĞciwą poddawaü je dowodzeniu czy rozumowaniu. A pewnoĞü, na którą z pewnoĞcią od nas zasáuguje, osiąga przez Ğwiadectwo Ducha. GdyĪ nawet jeĞli Pismo
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zdobywa szacunek dla samego siebie przez swój wáasny majestat, to ma ono na nas
powaĪny wpáyw tylko wtedy, gdy zostaje zapieczĊtowane w naszych sercach przez
Ducha. Dlatego oĞwieceni Jego mocą, wierzymy, Īe Pismo pochodzi od Boga, nie
na podstawie naszego wáasnego osądu, ani osądu kogokolwiek innego; lecz ponad
ludzkim osądem potwierdzamy z caákowitą pewnoĞcią (tak, jak gdybyĞmy wpatrywali siĊ w majestat samego Boga), Īe Pismo spáynĊáo do nas z ust samego Boga
poprzez sáuĪbĊ ludzi.
Calvin J., Institutes of the Christian Religion, ksiĊga 1, rozdziaá 7, nr 5.
ħródáo: McNeill J.T., Calvin: Institutes of the Christian Religion, tom 20, s.80.
556. Bruce F.F., The Books and the Parchments, s.111.
557. Johnstone P., Operation World, s.22.
558. Sobór WatykaĔski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BoĪym, nr 21, 24, AAS 58 (1966),
ss.827-828 i ss.828-829. ħródáo: Przybyá M., Sobór WatykaĔski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, odpowiednio ss.359-360 i ss.360-361.
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Oznaczenia
W niniejszej bibliografii stosuje siĊ nastĊpujące oznaczenia:
Oznaczenie
AAS n (r)
ASS n (r)
ISBN n

Opis
Acta Apostolicae Sedis (AAS) 47, gdzie n oznacza
numer wydania, a r rok wydania.
Acta Sanctae Sedis (AAS) 48, gdzie n oznacza numer
wydania, a r rok wydania lub lata wydania.
Unikalny identyfikator publikacji w standardzie
International Standard Book Number (ISBN)
(ISBN-13), gdzie n oznacza sekwencjĊ 13 cyfr.

(pd)

Numery przypisów dolnych odwoáujących siĊ do
danej pozycji bibliograficznej.

(pk)

Numery przypisów koĔcowych odwoáujących siĊ do
danej pozycji bibliograficznej.

(rb)

Referencje tekstów biblijnych cytowanych z danej
pozycji bibliograficznej.

47. Acta Apostolicae Sedis, Commentarium Officiale (Akta Stolicy Apostolskiej) jest organem
urzĊdowym Stolicy Apostolskiej. Na mocy prawa kanonicznego (Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 8 § 1, s.43) publikuje i promulguje on powszechne ustawy koĞcielne. Kolejne
wydania Akt Stolicy Apostolskiej ukazują siĊ co najmniej raz do roku (przyp. red.).
48. Acta Sanctae Sedis (Akta Stolicy ĝwiĊtej) byá organem urzĊdowym Stolicy Apostolskiej w latach 1865-1908; od 1909 roku zostaá zastąpiony przez Acta Apostolicae Sedis (przyp. red.).
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Ūród³a
1. Abbott Walter M. (editor), The Documents of Vatican II, New
Century, Piscataway NJ 1966, ISBN 9780832911156.
(pk) 455.
2. Bainvel Jean, Tradition and Living Magisterium, artykuá w:
The Catholic Encyclopedia, tom 15, Robert Appleton, New
York NY 1907-1912.
(pk) 490, 506, 528, 530.
3. Benedykt XV, Fausto Appetente Die, encyklika z 29 czerwca
1921, AAS 13 (1921), ss.329-335.
(pk) 309, 330, 339, 343.
4. Benedykt XV, Inter Sodalicia, list apostolski z 22 marca 1918,
AAS 10 (1918), ss.181-184.
(pk) 297, 301, 318, 327, 372, 391.
5. Biblia Tysiąclecia. Pismo ĝwiĊte Starego i Nowego Testamentu,
Wydanie piąte na nowo opracowane i poprawione, Wydawnictwo Pallottinum, PoznaĔ 2003, ISBN 9788370144197.
6. Biblia Warszawska. Pismo ĝwiĊte Starego i Nowego Testamentu, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1994. ISBN
9788385260097.
(pd) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 19, 23, 33, 35, 38.
(rb) Rdz 3,15; Rdz 15,6; J 2,4; Dz 16,30; Dz 20,28; Rz 5,1; Kol 2,10.
7. Bokwa Ignacy (redaktor), Breviarium fidei: Wybór doktrynalnych wypowiedzi KoĞcioáa, KsiĊgarnia Ğw. Wojciecha, PoznaĔ 2007, ISBN 9788375160765 (oprawa miĊkka) lub ISBN
9788375160857 (oprawa twarda).
(pk) 5, 6, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 41, 42,
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60, 101, 152, 158,
239
2 Kor 6,17
360
2 Kor 6,17-18
361
2 Kor 6,18
97
2 Kor 8,23
299
2 Kor 9,15
pk 384 (425)
2 Kor 10,5-6
pk 446 (427)
List do Galatów
Ga 1,6
Ga 1,7
Ga 1,8
Ga 1,8-9
Ga 1,9
Ga 1,12
Ga 1,14
Ga 1,18
Ga 1,19
Ga 2,6
Ga 2,7-8
Ga 2,9
Ga 2,9-12
Ga 2,11
Ga 2,14
Ga 2,21
Ga 3,10
Ga 3,13
Ga 3,27
Ga 4,4
Ga 4,9-10
Ga 4,21
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155
154, 155
318
157
79, 319
319-320
393-394
pk 417 (426)
237
293
300
293, pk 417 (426)
237
pk 417 (426)
pk 417 (426)
154-155
155
255
380-381
232
154
154

Ga 5,2
Ga 5,2-4
Ga 5,3
Ga 5,4
Ga 5,6-21
Ga 5,16-26

155
154
155
154, 155
383
103

List do Efezjan
Ef 1,1
Ef 1,1-14
Ef 1,3
Ef 1,3-4
Ef 1,3-14
Ef 1,4
Ef 1,7
Ef 1,7-8
Ef 1,13
Ef 1,13-14
Ef 2,4-7
Ef 2,7
Ef 2,8-9
Ef 2,8-10
Ef 2,9
Ef 2,10
Ef 2,15
Ef 2,18
Ef 2,20
Ef 3,3
Ef 3,12
Ef 4,5
Ef 4,15
Ef 5,26
Ef 5,30
Ef 6,17

237
152, 158
97, 213
100
60, 101-102, 219
103, 152
209, 220
159, 213
323
144
97
97
159
158
36-37, 156
159
152
265
288, 299
319-320
265
380-381
361
299
266
323

List do Filipian
Flp 2,2
Flp 2,3
Flp 2,4
Flp 2,5
Flp 2,5-11
Flp 2,7
Flp 2,12
Flp 2,12-13

102
102
102
102
103
256
102, 104
102

Indeks biblijny
Flp 2,14
Flp 3,5
Flp 3,7-9
Flp 3,7-11
Flp 4,2
Flp 4,18

103
394
152
360
103
213

List do Kolosan
Kol 1,14
Kol 1,17-18
Kol 1,18
Kol 1,20
Kol 1,24
Kol 2,8
Kol 2,10
Kol 2,11
Kol 2,11-12
Kol 2,13
Kol 4,10

251
284
266, 296, 299, 357
197
pk 326 (422-423)
394
101, 158
380-381
380-381
160
238

1 List do Tesaloniczan
1 Tes 1,9-10
83
1 Tes 4,1-8
103
1 Tes 5,21
319
1 Tes 5,23
299
2 List do Tesaloniczan
2 Tes 2,3
362
2 Tes 2,13
299
2 Tes 2,14
pk 446 (427)
2 Tes 2,15
349, 395
2 Tes 3,6
395-396
1 List do Tymoteusza
1 Tm 1,13
363
1 Tm 2,4
142-143
1 Tm 2,5
257, 266, 270, 274
1 Tm 3,1-7
303
1 Tm 3,1-13
336
1 Tm 3,8-13
303
1 Tm 3,15
324, 336,
pk 446 (427)
1 Tm 4,1
363
1 Tm 5,9-16
303

1 Tm 5,19-21
1 Tm 5,22
1 Tm 6,20-21

298
298
pk 446 (427)

2 List do Tymoteusza
2 Tm 1,13-14
pk 446 (427)
2 Tm 2,2
296, 298
2 Tm 2,25-26
363
2 Tm 3,5
362
2 Tm 3,8
362
2 Tm 3,15
336
2 Tm 3,16
350
2 Tm 3,16-17
336, 358, 400
2 Tm 3,17
404
2 Tm 4,2-5
298
2 Tm 4,6
298
2 Tm 4,11
301
2 Tm 4,16
301
List do Tytusa
Tt 1,5
Tt 1,5-9
Tt 1,7
Tt 1,9
Tt 2,1
Tt 2,15
Tt 3,3
Tt 3,4
Tt 3,5

215, 298, 303,
pk 243 (419)
303, 336
303
323
298
298
363
381
381, pk 549 (432)

List do Hebrajczyków
Hbr 1,3
151, 160, 177, 208,
220
Hbr 1,13
270
Hbr 2,14-17
256
Hbr 2,17
208
Hbr 3,1
217
Hbr 3,12
216
Hbr 4,10
104
Hbr 4,12
323, 402
Hbr 4,14-16
265
Hbr 4,16
117, 195-196,
265-266
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Dodatek
Hbr 5
Hbr 5,6
Hbr 6
Hbr 6,4-6
Hbr 6,4-8
Hbr 7
Hbr 7,3
Hbr 7,16
Hbr 7,17
Hbr 7,25
Hbr 7,27
Hbr 8,1-2
Hbr 9,11
Hbr 9,12
Hbr 9,14
Hbr 9,15
Hbr 9,22
Hbr 9,23-24
Hbr 9,24
Hbr 9,24-28
Hbr 9,26
Hbr 9,27
Hbr 9,28
Hbr 10,10
Hbr 10,12-13
Hbr 10,12-18
Hbr 10,15-17
Hbr 10,18
Hbr 10,19
Hbr 10,23
Hbr 10,35
Hbr 10,36
Hbr 10,38
Hbr 10,39
Hbr 11,1
Hbr 11,6
Hbr 11,16
Hbr 12,4-11
Hbr 12,12
Hbr 13,5-6
Hbr 13,15

214
202
214
217
pk 96 (412-413)
214
202
214
202
pk 389 (425)
210
217
207
208, 210
151-152, 251
255
207, 219
217
207-208
219
210
135, 195-196
210
210, 216
208, 218
219
209
197, 209-210
265
216
216
216
216
216
216
79, 360
217
120
216
pk 389 (425)
213, 218

List Jakuba
Jk 1,5

271
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Jk 1,5-8
Jk 1,17
Jk 1,22-25
Jk 2,14
Jk 2,14-26
Jk 2,17
Jk 2,18
Jk 2,20
Jk 2,21
Jk 2,22
Jk 2,24
Jk 4,9
Jk 5,14
Jk 5,15
Jk 5,16

359
266, 270
360
80-81, 83
80, 83
81, 83
83
81
81
101
80, 81, 82
154
215, pk 92 (412),
pk 243 (419)
pk 92 (412)
pk 92 (412)

1 List Piotra
1 P 1,6-9
1 P 1,18-19
1 P 1,19
1 P 2,5
1 P 2,5-10
1 P 2,6-8
1 P 2,9
1 P 2,11-12
1 P 2,13-3,7
1 P 2,22
1 P 2,24
1 P 2,25
1 P 3,8-14
1 P 3,14
1 P 3,14-15
1 P 3,16
1 P 3,17
1 P 3,18
1 P 3,20
1 P 3,21
1 P 5,1
1 P 5,1-4
1 P 5,3
1 P 5,4
1 P 5,7
1 P 5,13

382
273
256
213
218
287-288
213
382-383
382-383
239, 256
218
pk 390 (425)
382-383
255
382-383
361, 383
383
210, 255, 383
382, 383
382-383
292
292
292
292
274
301

Indeks biblijny
2 List Piotra
2 P 1,4
2 P 1,20-21
2 P 1,21
2 P 2,1
2 P 2,2-3
2 P 3,14-16
2 P 3,15
2 P 3,16

98
358, 399-400
350
362
362
358
402
402

1 List Jana
1 J 1,9
1 J 2,1
1 J 2,1-2
1 J 2,2
1 J 2,16
1 J 2,27
1 J 3,1-3
1 J 3,5
1 J 3,7-9
1 J 3,7-10
1 J 4,1
1 J 5,11-13
1 J 5,13
1 J 5,14-15
1 J 5,16
1 J 5,17

117
117, 270
160
54-55, 121, 152
383
324, 357
103
239, 269
122
142
319
104, 145
161
pk 96 (412-413)
pk 96 (412-413)
pk 96 (412-413)

List Judy
Jud 3
Jud 23
Jud 24

324, 357
366
152

Apokalipsa Jana
Ap 1,5
Ap 1,6
Ap 1,17-18
Ap 1,18
Ap 2,2
Ap 3,7-8
Ap 5,10
Ap 5,12
Ap 9,1-2
Ap 12

146, 160, 255
213
219
207
308
290
213
208, 256
290
pk 289 (421)

Ap 12,1
Ap 14,13
Ap 15,4
Ap 18,4-5
Ap 20,1-3
Ap 20,6
Ap 20,14-15
Ap 21,6
Ap 21,27
Ap 22,16
Ap 22,18-19

pk 271 (420)
141
239, 273
360
290
213
121
139
131
pk 386 (425)
405
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Indeks apokryáczny
KsiĊga Tobiasza
Tb 4,10
390
Tb 12,9
390, 391
KsiĊga Judyty
Jdt 9-11

390

2 KsiĊga Machabejska
2 Mch 2,23
148, 390
2 Mch 12,39-45 146-148
2 Mch 15,38
390
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Indeks rzeczowy
A
Abraham
uczynki Ğwiadectwem usprawiedliwienia – 81-83
usprawiedliwienie na podstawie wiary – 81-83
Ad Caeli Reginam, encyklika Piusa XII – 247
Ad Diem Illum Laetissimum, encyklika Piusa X – 248, 262, 263, 266
Ad Jesum per Mariam – 249
Adiutricem, encyklika Leona XIII – 247, 265
A÷ca, Mehmet Ali (1958-) – 224-225
Akronimy ksiąg biblijnych – 28-30
Albert Wielki (1200-1280), doktor KoĞcioáa
wiara we WniebowziĊcie Maryi – 345-346
Aleksander I, papieĪ (105-115) – 300
Aleksander V, antypapieĪ (1409-1410)
wybrany w opozycji do Grzegorza XII i Benedykta XIII – 302
AmbroĪy (340-397), doktor KoĞcioáa – 345
rzecznik nieomylnoĞci papieĪa – 312
Anakletus, papieĪ (76-88) – 300
Antoni z Padwy (1195-1231), doktor KoĞcioáa
patron rzeczy zgubionych – 237
wiara we WniebowziĊcie Maryi – 345-346
AntypapieĪe – 302
Apokryfy – 389-391
argumenty przeciwko kanonicznoĞci – 390-391
brak w nich wzmianek o natchnieniu – 390
cytowane przez pisarzy pierwotnego KoĞcioáa – 389
krytykowane przez Atanazego – 391
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Dodatek
krytykowane przez Cyryla z Jerozolimy – 391
krytykowane przez Hieronima – 391
krytykowane przez Orygenesa – 391
krytykowane przez przywódców pierwotnego KoĞcioáa – 391
lista natchnionych Apokryfów KoĞcioáa – 389-390
niecytowane w Nowym Testamencie – 390-391
nieuznawane przez protestantów za natchnione – 403
nieuznawane za natchnione przez pierwotny KoĞcióá – 391
nieuznawane za natchnione w Nowym Testamencie – 390
niezaakceptowane przez ĩydów palestyĔskich – 390
ogáoszone natchnionymi na Soborze Trydenckim – 389-390
orĊĪ walki Rzymu z protestantami – 391
pisma deuterokanoniczne – 403
pisma staroĪytne – 389
promujące doktrynĊ sprzeczną z Pismem ĝwiĊtym – 390
promujące wątpliwą etykĊ – 390
przedstawiające zabawne legendy – 390
sens samej nazwy – 389
sigla ksiąg apokryficznych – 30
uwaĪane przez Augustyna za natchnione – 389
zawierające cenne informacje historyczne – 389
Apostolskie wyznanie wiary – 75-76, 154, 343
Arystoteles (384-322 p.n.e.), filozof
metafizyka w teorii transsubstancjacji – 174
terminologia w teorii áaski uĞwiĊcającej – 98
twórca systemu logiki Tomasza z Akwinu – 46
Aszera, staroĪytna bogini – 272
Asztarte, staroĪytna bogini
kult Maryi podobny do jej kultu – 271
Atanazy (297-373), doktor KoĞcioáa – 345
krytyk Apokryfów – 391
Attyla (406-453), król Hunów (434-453) – 304-305
Augustyn z Hippony (354-430), doktor KoĞcioáa – 312, 345
rzecznik nieomylnoĞci papieĪa – 312
stosunek do Apokryfów – 389
Azariasza, Modlitwa, fragment apokryficzny – 390
B
Baáwochwalstwo
biblijne znaczenie – 268
Banneux, Belgia
objawienie maryjne, 1933 – 226-227
Barucha, KsiĊga (Ba), ksiĊga apokryficzna – 390
Bazyli Wielki (329-379), doktor KoĞcioáa – 345
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Indeks rzeczowy
Bazylika
Ğw. Jana na Lateranie – 279
Ğw. Piotra – 279, 361
Beauraing, Belgia
objawienie maryjne, 1932 – 226-227
Bellarmin, Robert (1542-1621), doktor KoĞcioáa
wiara we WniebowziĊcie Maryi – 345-346
Benedykt XV, papieĪ (1914-1922) – 300
Fausto Appetente Die, encyklika – 259
Inter Sodalicia, list apostolski – 246
Benedykt XVI, papieĪ (2005-) – 300
Bernadeta (1844-1879), ĞwiĊta
koniecznoĞü zapracowania na niebo – 105
Bernard z Clairvaux (1090-1153), ĞwiĊty
Ad Jesum per Mariam – 249
Biblia (zobacz: Pismo ĝwiĊte)
Biblia Tysiąclecia
sigla ksiąg apokryficznych – 30
sigla ksiąg biblijnych – 28-30
Bierzmowanie – 386
otrzymywane bezpoĞrednio po chrzcie dorosáych – 76
Biskup Rzymu (zobacz takĪe: PapieĪ)
gáowa Kolegium Biskupów – 316
interpretator wiary katolickiej – 44
lista Biskupów Rzymu – 300
najwyĪszy pasterz i nauczyciel wszystkich wiernych – 316
nastĊpca Apostoáa Piotra na podstawie prawa boskiego – 283, 300
nieomylnoĞü w sprawach wiary i moralnoĞci – 315
prawowity dziedzic prymatu Apostoáa Piotra – 305
prymat Leona I Wielkiego potwierdzony przez Walentyniana III – 305
roszczenia Leona I Wielkiego do prymatu – 305
umacnianie swoich braci w wierze – 316
Biskupi
koniecznoĞü okazywania im posáuszeĔstwa – 314
nastĊpcy apostoáów – 280
wáadza nauczania – 280, 318
wáadza rządzenia – 281
wáadza uĞwiĊcania – 281
wyznaczeni nauczyciele wiary katolickiej – 313
BáaĪej, ĞwiĊty
patron chorych na gardáo – 236
Báąd kontra prawda
Maryja – 273-274
Msza ĞwiĊta – 218-220

469

Dodatek
wáadza – 357-358
zbawienie – 158-161
Báogosáawienie gaáązek palmowych – 93
BáogosáawieĔstwo gardáa – 93
Bonawentura (1217-1274), doktor KoĞcioáa – 345
wiara we WniebowziĊcie Maryi – 345-346
Bonifacy (672-754), ĞwiĊty
patron Niemiec – 237
Bonifacy VIII, papieĪ (1294-1303)
teoria wáadzy duchowej i Ğwieckiej – 307
Unam Sanctam, bulla – 307
Bracia odáączeni – 368
Bruce, Frederick F. (1910-1990), historyk
boski charakter Pisma ĝwiĊtego – pk 555 (432-433)
ustalenie kanonu Nowego Testamentu – 403
BuddyĞci – 142-143
C
Cajetan, Tomasso de Vio Gaetani (1469-1543), kardynaá
rzecznik nieomylnoĞci papieĪa – 312
Cano, Melchior (1509-1560), teolog
rzecznik nieomylnoĞci papieĪa – 312
Carberry, John Joseph (1904-1998), kardynaá
uwielbienie Eucharystii – 172-173
Cerkiew prawosáawna
Grecka cerkiew prawosáawna – pk 409 (426)
Rosyjska cerkiew prawosáawna – pk 409 (426)
Chrystus, zbawcze dzieáo (pogląd biblijny)
dokonane raz na zawsze – 209-210
zaakceptowane przez Ojca – 208
zakoĔczone – 206
Chrzest (pogląd biblijny)
domowy – 378
niemoĪnoĞü obmycia cielesnego brudu – 383
praktykowany przez wszystkich chrzeĞcijan – 373-374
Chrzest (pogląd katolicki)
dorosáych – 70, 76
krwi – pk 61 (410)
niemowląt – 51-59
pierwszy krok w planie zbawienia – 59
pragnienia – 92, pk 61 (410), pk 121 (414)
sakrament odrodzenia – 55
sakrament wiary – 61-62
sposoby udzielania – pk 10 (408)
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Indeks rzeczowy
Ğrodek otrzymania áaski uĞwiĊcającej – 57-59
Ğrodek usuniĊcia grzechu pierworodnego – 56
w razie niebezpieczeĔstwa – 62-63
wáączanie do KoĞcioáa – 55
woda sprawiająca cud – 62-63
Ĩródáo dobrodziejstw Ğmierci Chrystusa – 55-56
Cierpienie (pogląd biblijny)
trzy rodzaje – 254-255
Cierpienie (pogląd katolicki) – 254, pk 326 (422-423)
Cnoty teologalne – 58
Cudowne medaliki – 92
Cyryl z Jerozolimy (313-386), doktor KoĞcioáa
krytyk Apokryfów – 391
CzyĞciec – 130-132
charakter cierpienia w – 132
doktryna Pawáa VI – 153
filozoficzne uzasadnienie istnienia – 151
miejsce spáacania kary doczesnej – 120
ofiary za ludzi w – 132
okres czasu spĊdzany w – 132
podstawowy dowód istnienia z 2 KsiĊgi Machabejskiej (2 Mch) – 146-147
przedmiot wiary katolików – 152-153
D
De Maria Nunquam Satis – 267
Deiparae Virginis Mariae, encyklika Piusa XII – 330, 341
Dekalog
definicja baáwochwalstwa – 268
Deskur, Andrzej Maria (1924-), kardynaá
ufnoĞü w opiekĊ Maryi nad Janem Pawáem II – 223
Deuterokanoniczne, pisma (zobacz takĪe: Apokryfy) – 403
Diakoni (pogląd katolicki) – 282
Dobre uczynki (pogląd katolicki) – 69-70
báogosáawieĔstwa wysáuĪone przez – 94
wymagane od dorosáych kandydatów do chrztu – 69-70
wzrost usprawiedliwienia przez – 101
Doktorowie KoĞcioáa – 295, 312, 345, 345-346, 391
Dokumenty papieskie – 45
Ad Caeli Reginam, encyklika Piusa XII – 247
Ad Diem Illum Laetissimum, encyklika Piusa X – 248, 262, 263, 266
Adiutricem, encyklika Leona XIII – 247, 265
Deiparae Virginis Mariae, encyklika Piusa XII – 330, 341
Exultavit Cor Nostrum, encyklika Piusa IX – 260
Fausto Appetente Die, encyklika Benedykta XV – 259
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Dodatek
Humanae Vitae, encyklika Pawáa VI – 317
Humani Generis, encyklika Piusa XII – 326, 331
Indulgentiarum Doctrina, konstytucja apostolska Pawáa VI – 130-131,
133, 263
Ineffabilis Deus, konstytucja apostolska Piusa IX – 228, 228-229,
248-249, 253, 271
Inter Sodalicia, list apostolski Benedykta XV – 246
Iucunda Semper Expectatione, encyklika Leona XIII – 265
Mediator Dei, encyklika Piusa XII – 193, 194, 211, 212, pk 7 (407)
Munificentissimus Deus, konstytucja apostolska Piusa XII – 228, 230,
270, 331-332, 348
Mysterium Fidei, encyklika Pawáa VI – 212
Mystici Corporis, encyklika Piusa XII – 246
Octobri Mense, encyklika Leona XIII – 259
Salvifici Doloris, list apostolski Jana Pawáa II – 252, 254, pk 326 (422-423)
Superiore Anno, encyklika Leona XIII – 259-260
Supremi Apostolatus Officio, encyklika Leona XIII – 258-259
Tanto Studio, konstytucja apostolska Piusa VII – 260
Ubi Primum, encyklika Piusa IX – 264
Unam Sanctam, bulla Bonifacego VIII – 307
Droga krzyĪowa, stacje – 92
Duch ĝwiĊty, dary – 58
Dulia, uwielbienie (pogląd katolicki)
czeĞü okazywana ĞwiĊtym i anioáom – 250
Durant, William J. (1885-1981), historyk KoĞcioáa
namaszczenie wáadców przez papieĪa – 306
nieuznanie zwierzchnoĞci Biskupa Rzymu przez biskupów
Wschodu – 305
Dziewictwo Maryi (pogląd katolicki), dogmat
bronione przez papieĪy – 228
Ineffabilis Deus, konstytucja apostolska Piusa IX – 228
konkluzja Tomasza z Akwinu – 235
Munificentissimus Deus, konstytucja apostolska Piusa XII – 228
narodzenie Jezusa nie naruszyáo go – 229-230
nie wspóáĪyáa seksualnie z Józefem po urodzeniu Jezusa – 230
powody podane przez Tomasza z Akwinu – 235
Dziwisz, Stanisáaw (1939-), kardynaá
zamach na Īycie Jana Pawáa II w Rzymie – 223-226
Dzwonienie w koĞcioáach – 92
E
Egzorcyzmy – 93
Ekumenizm
bracia odáączeni – 368
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Indeks rzeczowy
zasady ustanowione przez Sobór WatykaĔski II – 367-368
Elliot, Charlotte (1789-1871)
Hymn Tak, jaki jestem – 68
Epifaniusz z Salamis (310-403), ojciec KoĞcioáa
rzecznik nieomylnoĞci papieĪa – 312
Estery, KsiĊga, fragment apokryficzny – 390
Eucharystia (zobacz takĪe: Msza ĞwiĊta)
doktryna Jana Pawáa II – 191
doktryna Piusa XII – 212
funkcje – 164
gáówne zadanie kapáaĔstwa – 212
kiedy nie moĪna przyjmowaü – 116
kult – 172
liturgia – 165-167, 187-190
niebieski pokarm – 179-180
pochodzenie terminu – 169-170
przyjmowana bezpoĞrednio po chrzcie dorosáych – 76
sakrament odkupienia – 212
skutki – 168-169, 195-196
sposób na otrzymanie áaski aktualnej – 170
sposób na wzrost usprawiedliwienia – 170
Ğrodek zaradczy – 170
warunek otrzymania – 171
wymóg przyjmowania raz do roku – 170-171
zadatek przyszáej chwaáy – 170
zalecenie codziennego przyjmowania – 170-171
zalecenie codziennego sprawowania jej przez kapáanów – 167-168, 212
Euzebiusz z Cezarei (263-339), ojciec KoĞcioáa – 343
Ewaryst, papieĪ (97-105) – 300
Ex cathedra – 315-316
Exultavit Cor Nostrum, encyklika Piusa IX – 260
Eymard, Pierre Julien (1811-1868), ĞwiĊty
uwielbianie NajĞwiĊtszego Sakramentu – 172
F
Farrell, Melvin L. (1930-), teolog
niektóre grzechy seksualne bĊdące Ğmiertelnymi – 123-124
Faryzeusze (zobacz takĪe: Saduceusze; Uczeni w PiĞmie)
autorytatywni nauczyciele Prawa MojĪeszowego – 353
drobiazgowe przestrzeganie Prawa MojĪeszowego – 353
nauczyciele ludzkich zasad – 355
nauka porównana do kwasu – 177
Nikodem – 375
obáudna poboĪnoĞü – 355

473

Dodatek
przedkáadanie tradycji nad Sáowo BoĪe – 355
wáadza niepochodząca od Boga – 353
Fatima, Portugalia
objawienie maryjne, 1917 – 226-227
wizyta Jana Pawáa II – 243-244
Fausto Appetente Die, encyklika Benedykta XV – 259
Figury – 92
Franciszek Salezy (1567-1622), doktor KoĞcioáa
patron gáuchych – 236
wiara we WniebowziĊcie Maryi – 345-346
Franciszek z AsyĪu (1181-1226), ĞwiĊty
patron zwierząt – 237
G
Gasser, Vincent Ferrer (1809-1879), teolog
referent dogmatu o nieomylnoĞci papieĪa – 311-312
Germanus z Konstantynopola (634-733), ojciec KoĞcioáa
wiara we WniebowziĊcie Maryi – 344
Gorgias, zarządca Idumei – 146
Grecka cerkiew prawosáawna – pk 409 (426)
Grzech (pogląd biblijny)
kaĪdy jest Ğmiertelny – 121-124
zapáata za Ğmierü Chrystusa – 146
Grzech (pogląd katolicki) (zobacz takĪe: Grzech pierworodny; Grzech
powszedni; Grzech Ğmiertelny)
podwójny skutek – 120
Grzech pierworodny (pogląd katolicki) – 54-55
definicja – 54
usuwany przez chrzest – 57-58
utrata Īycia BoĪego przez popeánienie – 57
uwolnienie przez chrzest – 55-56
Grzech powszedni – 111-112
definicja – 111-112
przykáady – 111, 122
regularna praktyka nieĞciągająca wiecznego potĊpienia – 122
skutki – 112
Grzech Ğmiertelny – 111-112
definicja – 111
skutkuje utratą usprawiedliwienia – 112
skutkuje utratą zasáug – 134
trzy warunki popeánienia – 123
uniemoĪliwia przyjmowanie komunii ĞwiĊtej – 116
uĞmiercenie duszy – 112
Grzegorz I Wielki, papieĪ (590-604) – 345
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Indeks rzeczowy
inicjator nawracania Anglosasów – 305-306
twórca choraáu gregoriaĔskiego – 305-306
twórca kierunku teologii Ğredniowiecznej – 305-306
wkáad we wzrost godnoĞci i siáy papiestwa – 305-306
Grzegorz IX, papieĪ (1227-1241)
pierwszy ukoronowany tiarą – 306-307
ustanowienie urzĊdu rzymskiej inkwizycji – 307
Grzegorz z Nazjanzu (330-390), doktor KoĞcioáa – 345
Guadalupa, Meksyk
Matka Boska z Guadalupy, patronka Meksyku – 237
objawienie maryjne, 1531 – 227
H
Herezja, galacka – 153-157
Hierarchia, koĞcielna
arcybiskupi – 303-304
historyczny proces ksztaátowania siĊ – 303-304
metropolici – 303-304
patriarchowie – 304
Hieronim (343-420), doktor KoĞcioáa – 345
krytyk Apokryfów – 391
rzecznik nieomylnoĞci papieĪa – 312
Hostia
pochodzenie terminu – 191
przyjmowanie – 88-89
Humanae Vitae, encyklika Pawáa VI – 317
Humani Generis, encyklika Piusa XII – 326, 330-331, 331
Hyperdulia, uwielbienie (pogląd katolicki)
czeĞü okazywana Maryi – 250
I
Ignacy z Antiochii (35-107), ojciec KoĞcioáa – 343
Imprimatur – 47
Indulgentiarum Doctrina, konstytucja apostolska Pawáa VI – 130-131, 133,
263
Ineffabilis Deus, konstytucja apostolska Piusa IX – 228, 228-229, 248-249,
253, 271
Inkwizycja, ĞwiĊta – 307
Inne religie – 142-143, pk 121 (414)
Innocenty I, papieĪ (401-417) – 343
Inter Sodalicia, list apostolski Benedykta XV – 246
Ireneusz z Lyonu (115-202), ojciec KoĞcioáa – 343
rzecznik nieomylnoĞci papieĪa – 312
wspóápraca Maryi w dziele zbawienia – 245
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Dodatek
Isztar, staroĪytna bogini
kult Maryi podobny do jej kultu – 271
Iucunda Semper Expectatione, encyklika Leona XIII – 265
J
Jan BoĪy (1495-1550), ĞwiĊty
patron chorych na serce – 236
Jan Chryzostom (347-407), doktor KoĞcioáa – 345
Jan DamasceĔski (675-749), ojciec KoĞcioáa
wiara we WniebowziĊcie Maryi – 344, 345
Jan IV (?-595), Patriarcha Konstantynopola
krytykowany przez Grzegorza I Wielkiego – 305
Jan Paweá I, papieĪ (1978) – 300
Jan Paweá II, papieĪ (1978-2005) – 300
doktryna Eucharystii i Mszy ĞwiĊtej – 191
gáĊbokie oddanie Maryi – 226-227, 244
kryteria wyznaczania biskupów i arcybiskupów – 317
niezwykáa charyzma – 224
oddanie táumów – 224
opinia o Katechizmie KoĞcioáa Katolickiego – 44-45
poĞwiĊcenie caáej ludzkoĞci Maryi – 244
promotor wspóáczesnego ruchu maryjnego – 228
Salvifici Doloris, list apostolski – 252, 254, pk 326 (422-423)
wizyta w Fatimie – 243-244
wkáad Maryi w dzieáo powszechnego zbawienia – 254
zamach na jego Īycie – 223-226
zatwierdzenie Katechizmu KoĞcioáa Katolickiego – 42
Jan XXII, papieĪ (1316-1334)
objawienie Maryi – 227
Jan XXIII, papieĪ (1958-1963) – 300
Jeremiasza, List, fragment apokryficzny – 390
Józef, ĞwiĊty
ofiarowanie z Maryją Jezusa w Ğwiątyni – 231, 254
patron stolarzy – 237
wedáug KoĞcioáa powstrzymywaá siĊ od stosunków seksualnych
z Maryją – 230
wedáug Pisma ĝwiĊtego wspóáĪyá seksualnie z Maryją – 238
wypowiedĨ Tomasza z Akwinu – 235
Juda, ĞwiĊty
patron spraw beznadziejnych – 237
Judyty, KsiĊga (Jdt), ksiĊga apokryficzna – 389
Jurgens, William A., historyk KoĞcioáa
rola patrystyki w dowodzeniu dogmatów – 344-345
wartoĞü pism ojców KoĞcioáa – 344
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Indeks rzeczowy
K
Kafeteria, katolicka – 316-317
Kalwin, Jan (1509-1564), teolog
autentycznoĞü Pisma ĝwiĊtego – pk 555 (432-433)
KapáaĔstwo (pogląd biblijny)
brak rozróĪnienia na powszechne i hierarchiczne – 214
powszechne wszystkich wierzących – 213
KapáaĔstwo (pogląd katolicki)
ksiĊĪa w hierarchii niĪej od biskupów – 282
moc przebaczania grzechów w charakterze sĊdziego – 114, pk 85 (412)
podstawowe funkcje – 167-168, 212, 282
powszechne i hierarchiczne – 213-215
zalecenie codziennego sprawowania Eucharystii – 167-168
Kara doczesna – 120-121
anulowana w caáoĞci przez odpust zupeány – 133-134
definicja – 120
musi byü poniesiona przed wejĞciem do nieba – 130-131
ponoszona przez akty pokuty – 120
ponoszona w czyĞücu – 120
Kardynaáowie – 282
Karol Wielki (742-814), cesarz rzymski (800-814)
koronacja na cesarza przez Leona III – 306
król Franków (771-814) – 306
Katarzyna z Sieny (1347-1380), doktor KoĞcioáa – 345
Katechizm KoĞcioáa Katolickiego
akceptacja kultu obrazów – pk 465 (428)
charakterystyka – 44-45
chrzest sakramentem odrodzenia – 55
cytuje Katechizm rzymski – 46
cytuje Kodeks Prawa Kanonicznego – 46
cytuje SumĊ teologiczną – 47
cytuje teksty liturgiczne – 46
czyĞciec miejscem ognia oczyszczającego – 153
dobre uczynki wysáugują báogosáawieĔstwa – 94
Eucharystia podtrzymuje Īycie áaski – 170
Eucharystia wynagrodzeniem za grzechy – 196
grzech Ğmiertelny niszczy miáoĞü – pk 80 (411)
grzech Ğmiertelny pozbawia áaski uĞwiĊcającej – pk 80 (411)
koniecznoĞü zadoĞüuczynienia Bogu za grzechy – 114-115
ma za zadanie zastąpiü Katechizm rzymski – 46
odwoáania do dokumentów papieskich – 45
ofiarny charakter Eucharystii – 191
opinia Jana Pawáa II – 44-45
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Dodatek
pierwsza áaska nie moĪe byü wysáuĪona – 77
propozycja stworzenia – 42
referencje do – 17
skutek Eucharystii dla czáowieka – 196
stworzony dla stáumienia rozdĨwiĊków w KoĞciele – 322
stworzony pod kierownictwem kard. Ratzingera – 42
wiara potrzebna do zbawienia – 61
wstawiennictwo Maryi w kwestii zbawienia – 260-261
zatwierdzony przez Jana Pawáa II – 42
zbudowanie KoĞcioáa na Piotrze przez Chrystusa – pk 414 (426)
Katechizm rzymski
bezkrwawa ofiara w trakcie Mszy ĞwiĊtej – 196-197
cel ustanowienia Eucharystii – 195
charakterystyka – 46
definicja áaski uĞwiĊcającej – 97
funkcje Eucharystii – 164
interpretacja drugiego przykazania – 327
kolejnoĞü konsekracji chleba i wina w trakcie Mszy ĞwiĊtej – 192-193
opublikowany na rozkaz Piusa V – 46
zachowanie wiecznego dziewictwa Maryi – 230
Katechumenat – 71
Katolicki (pierwotne znaczenie) – 320-321
Kielich – 166
Klara z AsyĪu (1194-1253), ĞwiĊta
patronka telewizji – 237
Klemens I Rzymski, papieĪ (88-97) – 300, 343
Klemens VII, antypapieĪ (1378-1394)
wybrany w opozycji do Urbana VI – 302
Knock, Irlandia
objawienie maryjne, 1879 – 226-227
Kodeks Prawa Kanonicznego
charakterystyka – 45-46
chrzest udzielany przez zanurzenie – pk 10 (408)
definicja herezji – pk 499 (430)
kapáan w konfesjonale w charakterze sĊdziego – pk 85 (412)
obowiązek uczestnictwa we Mszy ĞwiĊtej – pk 144 (415)
ofiarowanie siĊ Chrystusa Bogu Ojcu w Eucharystii – 193-194
stosunek do depozytu wiary KoĞcioáa – pk 498 (430)
zasady spowiedzi indywidualnej – pk 82 (411-412)
Konstantyn I (274-337), cesarz rzymski (306-337)
przeniesienie stolicy do Bizancjum – 304
przywileje udzielone KoĞcioáowi – 278
uczynienie biskupów urzĊdnikami rządowymi – 304
wyniesienie do wáadzy Sylwestra I – 277-278
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Indeks rzeczowy
zakoĔczenie przeĞladowania chrzeĞcijan – 277
zbudowanie Bazyliki Ğw. Piotra – 279
zwoáanie Soboru Nicejskiego I – 278
zwyciĊstwo nad Maksencjuszem – 277
KoĞcioáy obrządku wschodniego (zobacz takĪe: Wschodni koĞcióá katolicki)
KoĞcióá grecko–melkijski – 282-283
KoĞcióá maronicki – 282-283
KoĞcióá rumuĔski – 282-283
KoĞcióá syro-malabarski (indyjski) – 282-283
KoĞcióá ukraiĔski – 282-283
KoĞcióá katolicki
dokumenty – 44, pk 4 (407)
jeden, ĞwiĊty, katolicki, apostolski – 40-41
jedna oficjalna wiara – 44, 317
róĪnice zdaĔ w áonie – 322
spoáecznoĞü hierarchiczna i monarchiczna – 300
statystyki czáonkostwa – 280, 283
KoĞcióá katolicki obrządku wschodniego (zobacz takĪe: Wschodni koĞcióá
katolicki) – 282-283
KoĞcióá prawosáawny – pk 409 (426)
Grecka cerkiew prawosáawna – pk 409 (426)
Rosyjska cerkiew prawosáawna – pk 409 (426)
Krucyfiksy – 92
KrzyĪ, czynienie znaku – 92
L
La Salette, Francja
objawienie maryjne, 1846 – 226-227
Latria, uwielbienie (pogląd katolicki)
czeĞü okazywana Bogu – 250
czeĞü okazywana Eucharystii – 171
Leon I Wielki, papieĪ (440-461) – 343
roszczenie prymatu Biskupa Rzymu – 304-305
uratowanie Rzymu przed Wandalami – 305
Leon III, papieĪ (795-816)
koronacja Karola Wielkiego na cesarza – 306
Leon XIII, papieĪ (1878-1903) – 300
Adiutricem, encyklika – 247, 265
Iucunda Semper Expectatione, encyklika – 265
krytyka opinii ojców KoĞcioáa – 344
modlitwa do Maryi, NajĞwiĊtszej Dziewicy – 265
Octobri Mense, encyklika – 259
Superiore Anno, encyklika – 259-260
Supremi Apostolatus Officio, encyklika – 258-259
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Dodatek
Liguori, Alfons Maria de (1696-1787), doktor KoĞcioáa
wiara we WniebowziĊcie Maryi – 345-346
Linus, papieĪ (67-76) – 300
Liturgia (zobacz takĪe: ObrzĊdy)
autorytet – 46, pk 7 (407)
Eucharystii – 165-167, 187-190
Lourdes, Francja
objawienie maryjne, 1858 – 226-227
à
àaska (pogląd biblijny)
definicja – 97
sprzecznoĞü z uczynkami w kwestii zbawienia – 78
àaska aktualna (pogląd katolicki) – 90-91
definicja – 90-91
Eucharystia Ĩródáem – 170
otrzymywana przez sakrament pokuty – 116
pierwsza áaska aktualna – 68-69, 77
sakramenty instrumentalnymi przyczynami – 91
tymczasowe wzmocnienie duszy – 90-91
udzielana przez obrzĊd sakramentalny – 91, 99
àaska habitualna (pogląd katolicki)
definicja – 90
element klasyfikacji teologicznej – 98
àaska przebóstwiająca (pogląd katolicki) – 57
àaska skuteczna (pogląd katolicki)
element klasyfikacji teologicznej – 98
àaska usprawiedliwienia (pogląd katolicki) – 58
chrzest narzĊdziem odniesienia do duszy – 59
element klasyfikacji teologicznej – 98
iloĞü otrzymywana przy chrzcie – 70
koniecznoĞü przysposobienia siĊ do – 70
moĪnoĞü przywrócenia przez sakrament pokuty – 113
moĪnoĞü wzrastania po chrzcie – 95
odzyskanie powtórnym usprawiedliwieniem – pk 81 (411)
pierwotnie otrzymywana podczas chrztu – 95
pogáĊbianie celem uĞwiĊcenia – 95
utrata przez popeánienie grzechu Ğmiertelnego – 95, 112
utrata utratą usprawiedliwienia – pk 81 (411)
wzrost przez dobre uczynki – 101
wzrost w procesie zbawienia – 102
zachowanie celem uĞwiĊcenia – 95
àaska uĞwiĊcająca (pogląd katolicki) – 90
czyni posiadaczy uczestnikami boskiej natury – 98
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Indeks rzeczowy
definicja – 57
Eucharystia Ĩródáem – 170
áaska habitualna – 90
áaska przebóstwiająca – 57
áaska usprawiedliwienia – 58
pierwotnie otrzymywana przez sakrament chrztu – 57-59
pozostawanie w – 90
przypadáoĞü duszy – 98
przywracana przez sakrament pokuty – 113
równoznaczna z posiadaniem miáoĞci w duszy – 58, pk 80 (411)
sakramenty instrumentalnymi przyczynami – 91
stan – 90
terminologia Arystotelesa – 98
udzielana przez obrzĊd sakramentalny – 91, 99
utrata przez popeánienie grzechu Ğmiertelnego – 112
wzrost zasáuĪoną nagrodą – 134
àaska wystarczająca (pogląd katolicki)
element klasyfikacji teologicznej – 98
àucja (284-304), ĞwiĊta
patronka chorych na oczy – 236
M
Machabejska, 1 KsiĊga (1 Mch), ksiĊga apokryficzna – 389
Machabejska, 2 KsiĊga (2 Mch), ksiĊga apokryficzna – 390
podstawowe Ĩródáo koncepcji czyĞüca – 146-147
skrót pism innego czáowieka – 148
Machabeusz, Juda (?-160 p.n.e.)
Īydowski kapáan i generaá – 146
Magisterium
argument dziedzictwa – 318
argument moralnej koniecznoĞci – 321-322
chronione od popeánienia báĊdu – 315
definicja – 313
Duch ĝwiĊty jedynym autorytatywnym nauczycielem – 324
nadzwyczajne – 343, 352
przybliĪona reguáa wiary – 351
relacja z Pismem ĝwiĊtym i Tradycją – 349-352
wyáączne prawo interpretacji Pisma ĝwiĊtego – 313, 325-326, 328
zwyczajne – 346
Marcin V, papieĪ (1417-1431)
wybrany na Soborze w Konstancji – 302
Maryja (pogląd biblijny)
grzesznikiem – 238-240, 256
jej kult podobny do kultu Asztarte i Isztar – 271
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Dodatek
wzmianki biblijne o – 231-233
wzmianki o przyrodnich braciach i siostrach Pana – 236-237
Maryja (pogląd katolicki)
Ad Jesum per Mariam – 249
bezgrzeszna, doskonaáa – 228-229, 239
báąd kontra prawda – 273-274
Caáa ĝwiĊta (Panaghia) – 260-261, 271
czczona jako Matka BoĪa Nieustającej Pomocy – pk 389 (425)
De Maria Nunquam Satis – 267
gwarantka wiecznego zbawienia – 271
Królowa Nieba i Ziemi – 247, 270
kult – 249-251
Matka Boga – 229-230, 233
Matka Boska CzĊstochowska – 227
Matka KoĞcioáa – 258
matka o czuáym sercu – 259
modlitwa do – 249, 258-259, 260-261
Niepokalane PoczĊcie – 227, 228-229, 237
Niepokalane Serce – 227
objawienia – 226-227, 227, 241
oddanie Jana Pawáa II – 243-244
ofiarowaáa Chrystusa Bogu na krzyĪu – 245-246
poĞredniczka wszelkich báogosáawieĔstw – 264-265
poĞredniczka wszelkiej áaski – 247-249, 257-258, 270
rola w rozprzestrzenianiu ewangelii – 247
Ğmierü – 240, pk 287 (421)
wieczne dziewictwo – 229-230, 234-235
wkáad do skarbca KoĞcioáa – 133
wkáad w dzieáo powszechnego zbawienia – 254
WniebowziĊcie – 228, 230, 240, 247, 269-270, 341-349
wspóáodkupicielka – 244-247, 270
wszechmocna – 260, 271
zasáugi – 262-263
zbawienie jedynie za poĞrednictwem – 265
Mateusz, ĞwiĊty
patron poborców podatkowych – 237
Matka Boska CzĊstochowska – 227
MądroĞci, KsiĊga (Mdr), ksiĊga apokryficzna – 390
Mediator Dei, encyklika Piusa XII – 193, 194, 211, 212, pk 7 (407)
Medziugorie, BoĞnia i Hercegowina
objawienie maryjne, 1981 – 227-228
Melchizedek – 201-202
Mikoáaj z Miry (270-330), ĞwiĊty
patron mostów – 237
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Indeks rzeczowy
Miltiades, papieĪ (311-314)
Biskup Rzymu w czasie nawrócenia Konstantyna – pk 400 (425)
Miszna – 354, pk 536 (431)
Modlitwa
Ojcze nasz – 54, 115, 121, 188, 250, 340
Witaj Królowo – 249
ZdrowaĞ Maryjo – 115, 121, 250, 260
Monika (331-387), ĞwiĊta
matka Augustyna z Hippony – pk 43 (409)
patronka matek – 237
wysáuĪyáa pierwszą áaskĊ dla swego syna – pk 43 (409)
Monsignor – 295
Monstrancja – 172
Montfort, Ludwik de (1673-1716), ĞwiĊty
Totus Tuus – pk 255 (420)
Msza ĞwiĊta (zobacz takĪe: Eucharystia)
argumenty uzasadniające ofiarny charakter – 199-206
bezkrwawa ofiara – 211
báąd kontra prawda – 218-220
Chrystus ofiarą – 191-192, 193, 197
dokonujące siĊ odkupienie – 191, 204, 212
doktryna Jana Pawáa II – 191
doktryna Piusa XII – 212
konsekracja – 168-169
korzyĞci páynące dla Īywych i umaráych – 196
mistyczny charakter – 210-211
niekrwawa ofiara – 193
ofiarny charakter – 190-197
ofiarowanie nadrzĊdnym celem – 191
ofiarowanie siĊ Chrystusa Ojcu – 191
pamiątka ofiary na krzyĪu – 193, 194-195
ponowna ofiara krzyĪa – 192-194
przebaczenie grzechów wynikiem – 196
sakramentalna obecnoĞü Chrystusa – 193
sakramentalna odnowa krzyĪa – 192, 211
skáadanie Chrystusa w ofierze – 193
ustanowiona w trakcie Ostatniej Wieczerzy – 167-168
uĞmierzająca gniew Boga – 195-196
widzialna ofiara – 192, 217
wymagane uczestnictwo w niedziele i ĞwiĊta – 170-171
Ĩródáo zbawczej mocy ofiary Chrystusa – 192, 195-196, 197
Mszaá rzymski
liturgia Mszy ĞwiĊtej – 194, 212-213
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Dodatek
Munificentissimus Deus, konstytucja apostolska Piusa XII – 228, 230, 270,
331-332, 348
Mysterium Fidei, encyklika Pawáa VI – 212
Mystici Corporis, encyklika Piusa XII – 246
N
NajĞwiĊtszy Sakrament (zobacz takĪe: Eucharystia)
modlitwa kard. Carberry’ego – 172-173
uwielbianie – 172
wystawienie – 172
Namaszczanie ĞwiĊtym olejem – 92
Nestoriusz (386-451), Patriarcha Konstantynopola
proĞba o zwoáanie Soboru Efeskiego – 233-234
Nicejsko-konstantynopolitaĔskie wyznanie wiary – 75-76, 154, 343
Niebo (pogląd katolicki)
kara doczesna przed wejĞciem do – 130-131
potrzeba zasáuĪenia na – 143
warunek wejĞcia – 129-130
wzrost niebieskiej chwaáy zasáuĪoną nagrodą – 135-138
zasáugujący na – 141
NieomylnoĞü
kolektywna biskupów – 315
kolektywna wiernych – 347-348
papieĪa – 302, 311-313, 315-316
NieomylnoĞü papieĪa (pogląd katolicki), dogmat
popierany przez AmbroĪego – 312
popierany przez Augustyna z Hippony – 312
popierany przez Epifaniusza z Salamis – 312
popierany przez Hieronima – 312
popierany przez Ireneusza z Lyonu – 312
popierany przez kard. Cajetana – 312
popierany przez Melchiora Cano – 312
popierany przez Sobór Florencki – 312
popierany przez Sobór KonstantynopolitaĔski IV – 312
popierany przez Sobór LyoĔski II – 312
popierany w Ewangeliach – 312
popierany w Listach Apostoáa Pawáa – 312
Ĩródáa cytowane w trakcie Soboru WatykaĔskiego I – 312
Niepokalane PoczĊcie Maryi
patronka Brazylii – 237
Nihil Obstat – 47
Nikodem, faryzeusz i czáonek Sanhedrynu – 375
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Indeks rzeczowy
O
Objawienia maryjne
Banneux, Belgia, 1933 – 226-227
Beauraing, Belgia, 1932 – 226-227
Fatima, Portugalia, 1917 – 226-227
Guadalupa, Meksyk, 1531 – 227
Knock, Irlandia, 1879 – 226-227
La Salette, Francja, 1846 – 226-227
Lourdes, Francja, 1858 – 226-227
Medziugorie, BoĞnia i Hercegowina, 1981 – 227-228
ParyĪ, Francja, 1830 – 226-227
Objawienie BoĪe (pogląd katolicki) (zobacz takĪe: Sáowo BoĪe) – 332-334
powierzone KoĞcioáowi – 325
przekazywane przez Pismo ĝwiĊte i TradycjĊ – 333-334
zakoĔczone przez Chrystusa – 332-333
zapoczątkowane w Jezusie Chrystusie – 332-333
Obrazki ĞwiĊtych – 92
Obrazy (pogląd biblijny)
czynienie zabronione przez Boga – 327
Obrazy (pogląd katolicki)
interpretacja KsiĊgi WyjĞcia 20,4-5 – 327, pk 465 (428)
ObrzĊd chrzeĞcijaĔskiego wtajemniczenia dorosáych – 71-76
ewangelizacja – 71-72
liturgia chrztu – 72, 73, 75
oczyszczenie i oĞwiecenie – 75-76
pouczenie (katecheza) – 72, 72-75
sprawdziany – 75
wybranie – 74-75
ObrzĊdy (zobacz takĪe: Liturgia)
chrzeĞcijaĔskiego wtajemniczenia dorosáych – 71-76
chrztu niemowląt – 51-54
dwa dominujące obrządki liturgiczne – 282-283
namaszczenia chorych – 127-128
przyjĊcia do katechumenatu – 72-73
spowiedzi – 108-110
Octobri Mense, encyklika Leona XIII – 259
Odkupienie (pogląd biblijny)
tylko Chrystus mógá go dokonaü – 256
tylko na podstawie Ğmierci Chrystusa – 255-256
Odkupienie (pogląd katolicki)
dokonywane przez MszĊ ĞwiĊtą – 191, 204, 212, 212-213
Odpusty – 133-134
definicja – 133
otrzymywane za odmawianie róĪaĔca – 251
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Dodatek
zupeáne – 133-134
Ofiara (pogląd biblijny)
wymagane przelanie krwi – 207
Ojciec (tytuá nadawany ksiĊĪom) – 295
Ojcowie KoĞcioáa – 245, 312, 343, 343-344, 344, 345, 391
Ojcze nasz, modlitwa – 54, 115, 121, 188, 250, 340
Opat – 294
Opowiadanie o Belu i wĊĪu, fragment apokryficzny – 390
Opowiadanie o Zuzannie, fragment apokryficzny – 390
Orygenes (185-254), ojciec KoĞcioáa
krytyk Apokryfów – 391
Orygenes z Aleksandrii (185-254), ojciec KoĞcioáa – 343
Ostatnia Wieczerza (pogląd katolicki) – 167-168
Msza ĞwiĊta ustanowiona w trakcie – 167-168
pierwsza Eucharystia – 167
OtcháaĔ – 56-57
P
Pacelli, Eugenio Maria Giuseppe (1876-1958), kardynaá
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej – 329
wychowanek i protegowany Piusa XI – 329
PapieĪ
argumenty historyczne na rzecz sukcesji – 299-300
lojalne podporządkowanie woli i rozumu – 316
najnowsza lista papieĪy – 301-302
najwyĪszy nauczyciel KoĞcioáa – 281
nastĊpca apostoáa Piotra – 281, 283, 300
papieĪe w Awinionie – 302
prymat – 281
rodowód papieĪy – 300
widzialna gáowa KoĞcioáa – 284
zastĊpca Chrystusa – 281
ParyĪ, Francja
objawienie maryjne, 1830 – 226-227
Patriarcha
Aleksandrii – 304, 305
Antiochii – 304, 305
Jerozolimy – 304, 305
Konstantynopola – 233-234, 304, 305
Rzymu – 304
Patriarcha Obrządku Wschodniego – 282-283
Patroni (pogląd katolicki) – 236-237
Patryk (387-461), ĞwiĊty
patron Irlandii – 237
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Indeks rzeczowy
Paweá VI, papieĪ (1963-1978) – 300
doktryna czyĞüca – 153
Humanae Vitae, encyklika – 317
Indulgentiarum Doctrina, konstytucja apostolska – 130-131, 133, 263
Mysterium Fidei, encyklika – 212
Pielgrzymka na kolanach – 120
Piotr, apostoá (pogląd katolicki)
papieĪ nastĊpcą – 281, 283, 300
prymat – 281
skaáa, na której KoĞcióá jest zbudowany – 285, 361, pk 414 (426)
widzialna gáowa KoĞcioáa – 285
Pismo ĝwiĊte (pogląd biblijny)
nie moĪna do niego nic dodawaü – 404-405
przekazane przez Ducha ĝwiĊtego – 400
wiarygodne samo w sobie – 402
wystarczające do prowadzenia chrzeĞcijaĔskiego Īycia – 404
wystarczające do wiary w Chrystusa – 404
zamiar – 336
znaczenie natchnienia – 399-400
Pismo ĝwiĊte (pogląd katolicki)
pisana postaü objawienia – 333-334
pisane Sáowo BoĪe – 334
związki z Tradycją i Magisterium – 349-352
Pius IX, papieĪ (1846-1878) – 300
Exultavit Cor Nostrum, encyklika – 260
Ineffabilis Deus, konstytucja apostolska – 228, 228-229, 248-249, 253,
271
kult Maryi jako Matki BoĪej Nieustającej Pomocy – pk 389 (425)
szczyt rozkwitu wspóáczesnego papiestwa – 307
Ubi Primum, encyklika – 264
Pius V, papieĪ (1566-1572)
nakaz publikacji Katechizmu rzymskiego – 46
Pius VII, papieĪ (1800-1823)
Tanto Studio, konstytucja apostolska – 260
Pius X, papieĪ (1903-1914) – 300
Ad Diem Illum Laetissimum, encyklika – 248, 262, 263, 266
udziaá Maryi w dziele ludzkiego odkupienia – 262
Pius XI, papieĪ (1922-1939) – 300
mentor i promotor Piusa XII – 329
Pius XII, papieĪ (1939-1958) – 300
Ad Caeli Reginam, encyklika – 247
argumentacja na rzecz dogmatu WniebowziĊcia Maryi – 240
Deiparae Virginis Mariae, encyklika – 330, 341
doktryna Eucharystii i Mszy ĞwiĊtej – 212
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Dodatek
Humani Generis, encyklika – 326, 330-331, 331
liturgia KoĞcioáa zawierająca wiarĊ katolicką – 347
Maryja ma klucz do BoĪego serca – 260
Mediator Dei, encyklika – 193, 194, 211, 212, pk 7 (407)
Munificentissimus Deus, konstytucja apostolska – 228, 230, 270, 331-332,
348
Mystici Corporis, encyklika – 246
precedens dla rozwoju doktryny katolickiej – 332
promotor kultu Maryi – 330
przegląd odkryü na temat WniebowziĊcia Maryi – 342
rola Magisterium wobec depozytu wiary – 351-352
wychowanek i protegowany Piusa XI – 329
zasada interpretacji doktrynalnej – 326
Pokuta – 83
Pokuta, akty – 114-115
kara doczesna za grzech spáacana przez – 120
przykáady – 120
Pokuta, obrzĊd – 108-110
Pokuta, sakrament – 112-116
akty pokuty – 114-116
jedyny sposób pojednania dla grzechu Ğmiertelnego – 116
kapáan przebaczający grzech jako sĊdzia – 114, pk 85 (412)
áaska aktualna udzielana przez – 116
áaska uĞwiĊcająca przywracana przez – 113
osąd kapáana – 114
osobiste wyznanie grzechów Ğmiertelnych – pk 82 (411-412)
regularne wyznawanie grzechów – 116
rozgrzeszenie udzielane przez kapáana – 114
sakrament pojednania – 112
skrucha grzesznika – 113
wymagana raz do roku w przypadku grzechów Ğmiertelnych – 116
wymagania – 112-116
wyznanie grzechów – 113
zadoĞüuczynienie za grzechy – 114-115
zasáuga przywracana przez – 134
Polikarp ze Smyrny (69-155), ojciec KoĞcioáa – 343
Poprawa – 83
Posypywanie czoáa popioáem – 92
PoĞwiĊcenie nowego samochodu – 93
PotĊpienie, wieczne (pogląd katolicki) – 120
popeánianie grzechów powszednich nie skutkuje – 122
Powtórne usprawiedliwienie – 113, pk 81 (411)
Prawo MojĪeszowe
drobiazgowe zachowywanie przez faryzeuszy – 353
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Indeks rzeczowy
faászywi Īydowscy nauczyciele – 154, 154-155, 156
picie krwi zabronione i odraĪające – 175
uczeni w PiĞmie autorytatywnymi nauczycielami – 353
Premm, Matthias (1890-?), teolog
powszechnoĞü ofiary Mszy ĞwiĊtej – 200-201
prymat Magisterium nad Biblią – 324-325
Przekáady Pisma ĝwiĊtego
Biblia Tysiąclecia, polski przekáad katolicki – 389
dokonane na wiĊkszoĞü jĊzyków Ğwiata – 404
Douay Rheims, angielski przekáad katolicki – 215, 252, 253, pk 549 (432)
New American Bible (NAB), angielski przekáad katolicki – 204, 381,
391-392
Septuaginta, grecki przekáad Starego Testamentu – 199, 389
Wulgata, áaciĔski przekáad katolicki – 253
Przestrzeganie Ğwiąt – 93
PrzyklĊkanie na prawe kolano – 92, 169
R
Ratzinger, Joseph Alois (1927-), kardynaá
przewodniczący prac nad Katechizmem KoĞcioáa Katolickiego – 42
Roma locuta est, causa finita est – 313
Rosyjska cerkiew prawosáawna – pk 409 (426)
Rozgrzeszenie – 114-116
RóĪaniec – 92-93, 250-251
odpusty uzyskiwane za odmawianie – 133-134, 251
wezwanie Maryi do odmawiania – 227
WniebowziĊcie Maryi w czwartej tajemnicy – 346
Rzeczywista obecnoĞü Chrystusa – 168-169
koniecznoĞü wiary do przyjmowania Eucharystii – 171
lokalna – 210, pk 232 (419)
mistyczny charakter – 210-211
piĊü cech charakterystycznych – 168-169
substancjalna – 169, 210
transsubstancjacja – 171-175
zjawisko nadprzyrodzone – 175
S
Saduceusze (zobacz takĪe: Faryzeusze; Uczeni w PiĞmie) – 353
Sakramentalia – 92-93
báogosáawienie gaáązek palmowych – 93
báogosáawieĔstwo gardáa – 93
cel i odnoszone korzyĞci – 93
cudowne medaliki – 92
czynienie znaku krzyĪa – 92
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Dodatek
dzwonienie w koĞcioáach – 92
egzorcyzmy – 93
figury – 92
krucyfiksy – 92
namaszczanie ĞwiĊtym olejem – 92
obrazki ĞwiĊtych – 92
posypywanie czoáa popioáem – 92
poĞwiĊcenie nowego samochodu – 93
przestrzeganie Ğwiąt – 93
przyklĊkanie na prawe kolano – 92
stacje drogi krzyĪowej – 92
szkaplerze – 92, 227
woda ĞwiĊcona – 92
zapalanie Ğwiec – 92
Sakramenty – 91, 385-388
bierzmowania – 386
chrztu – 55-56, 385
Eucharystii – 169-171, 385-386
instrumentalna przyczyna áaski – 91
konieczne dla zbawienia – 92, 99-100
maáĪeĔstwa – 388
namaszczenia chorych – 387
pokuty – 112-113, 386-387
ĞwiĊceĔ – 214, 387-388
ukazujące wiarĊ w formie uĞwiĊconej sztuki – 93
ustanowione przez Chrystusa – 91
Salvifici Doloris, list apostolski Jana Pawáa II – 252, 254, pk 326 (422-423)
Samobiczowanie – 120
Sanhedryn, senat synów Izraela – 352-353, 354, 355
Nikodem – 375
Sąd
ostateczny – 135-138
szczegóáowy – 129-130
Schaff, Philip (1819-1893), historyk KoĞcioáa
wątpliwe informacje o pierwszych Biskupach Rzymu – 301
Schroeder, Henry J. (1875-1942), táumacz dokumentów Soboru Trydenckiego
deklaracja kanonu Pisma ĝwiĊtego – 391
Semper Eadem – 314-315
Sensus fidelium – 347-348
Septuaginta, grecki przekáad Starego Testamentu – 199
rĊkopisy zawierają Apokryfy – 389
Shelley, Bruce L. (1927-), historyk KoĞcioáa
brak jurysdycji Biskupa Rzymu do czasów Konstantyna – 304
Sigla
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Indeks rzeczowy
ksiąg apokryficznych – 30
ksiąg biblijnych – 28-30
Skarbiec KoĞcioáa – 133, 262-263
Sáowo BoĪe (pogląd katolicki) (zobacz takĪe: Objawienie BoĪe)
niepisane – 334
odlegáa reguáa wiary – 350
pisane – 334
Pismo ĝwiĊte i Tradycja razem – 334-335
Sobory powszechne – 343
dekrety – 45
Sobory regionalne – 402-403
Sobór w Kartaginie (397) – 403
Sobór Efeski (431), powszechny
arena walk i uprawiania polityki – 234
odrzucenie twierdzenia o stworzeniu Chrystusa – 234
usankcjonowanie tytuáu Matka BoĪa – 233
usankcjonowanie tytuáu Theotokos – 234
zwoáany na proĞbĊ Nestoriusza – 234
zwoáany przez cesarzy Walentyniana III i Teodozjusza II – 234
Sobór Florencki (1431-1437), powszechny
przesáanki wiecznego potĊpienia – 130
rzecznik nieomylnoĞci papieĪa – 312
Sobór KonstantynopolitaĔski IV (879-880), powszechny
rzecznik nieomylnoĞci papieĪa – 312
Sobór LyoĔski II (1274), powszechny
rzecznik nieomylnoĞci papieĪa – 312
Sobór Nicejski I (325), powszechny
zwoáany przez Konstantyna – 278
Sobór Trydencki (1545-1563), dokumenty soborowe
Dekret o usprawiedliwieniu – 54-55, 55, 58, 69, 70, 77, 78-79, 79, 98, 101,
135, 139-140, 141, 145, pk 81 (411)
Nauka o najĞwiĊtszej ofierze Mszy ĝwiĊtej – 190-191, 192, 195-196, 196,
199, 205, 209
Sobór Trydencki (1545-1563), powszechny
autorytatywne definicje wiary katolickiej – 45
definicja usprawiedliwienia – 58
deklaracja kanonu Pisma ĝwiĊtego – 391
dobre uczynki Ĩródáem wzrostu usprawiedliwienia – 101
Eucharystia wypeánieniem proroctwa Malachiasza – 199
Katechizm rzymski wynikiem – 46
katolicka doktryna usprawiedliwienia – 71
moĪnoĞü powtórnego usprawiedliwienia – pk 81 (411)
moĪnoĞü zasáuĪenia na Īycie wieczne – 140
Msza ĞwiĊta ofiarą przebáagalną – 195-196, 209
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Dodatek
Msza ĞwiĊta przynosząca korzyĞci Īywym i umaráym – 196
Msza ĞwiĊta uĞmierzająca gniew Boga przeciwko grzechowi – 209
niemoĪnoĞü posiadania pewnoĞci Īycia wiecznego – 145
niemoĪnoĞü zasáuĪenia na usprawiedliwienie – 77
obecnoĞü Chrystusa w Eucharystii – pk 139 (415)
oátarz stoáem Pana – 205
potĊpienie usprawiedliwienia na podstawie darmowej áaski – 98, 139-140
potrójny cel Mszy ĞwiĊtej – 192
potwierdzenie istnienia czyĞüca – 153
przeciwstawienie siĊ Reformacji celem – 391
przygotowanie siĊ do otrzymania usprawiedliwienia – 70
rodzaje pism wskazujących prawdĊ – 46
rozwiązanie problemu grzechu pierworodnego – 54-55
sama wiara niewystarczającą podstawą usprawiedliwienia – 79
usprawiedliwienie na podstawie wiary herezją – 78-79
ustanowienie Nowej Paschy w Eucharystii – 190-191
uznanie i ogáoszenie Apokryfów natchnionymi – 389-390
wiara warunkiem otrzymania usprawiedliwienia – 69
wzrost usprawiedliwienia dziĊki dobrym uczynkom – 101
zasáugiwanie umierającego w stanie áaski na pójĞcie do nieba – 141
Īycie wieczne zapáatą za dobre uczynki – 134-135
Sobór w Hipponie (393), regionalny
ustalenie kanonu Pisma ĝwiĊtego – 402-403
Sobór w Jerozolimie (okoáo 50), apostolski
powstrzymywanie siĊ od spoĪywania krwi – 176
Sobór w Kartaginie (397), regionalny
zatwierdzenie kanonu Pisma ĝwiĊtego – 402-403
Sobór w Konstancji (1414-1418), powszechny
wybór Marcina V – 302
zwoáany przez Zygmunta Luksemburskiego – 302
Sobór WatykaĔski I (1869-1870), dokumenty soborowe
Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej – 314, 325-326, 401
Pierwsza Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele Jezusa Chrystusa – 281,
284, 315
Sobór WatykaĔski I (1869-1870), powszechny
Apostoá Piotr pierwszym wáadcą KoĞcioáa – 281
Apostoá Piotr pierwszym wĞród apostoáów – 281
autorytatywne definicje wiary katolickiej – 45
Biskup Rzymu gáową caáego KoĞcioáa – 284
Biskup Rzymu nastĊpcą Apostoáa Piotra – 284
Biskup Rzymu ojcem i nauczycielem wszystkich chrzeĞcijan – 284
Biskup Rzymu zastĊpcą Chrystusa – 284
debata i gáosowanie nad dogmatem nieomylnoĞci papieĪa – 312-313
KoĞcióá wyáącznym autorytetem w kwestiach wiary i moralnoĞci – 314
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Indeks rzeczowy
nauczanie Biskupa Rzymu nieomylne – 315
papieĪ nieomylny i chroniony od báĊdu przez Boga – 307
Pismo ĝwiĊte przekazane przez Boga – 401
potwierdzenie istnienia czyĞüca – 153
przemówienie biskupa Gassera – 311-312
ustalenie prawdziwego sensu Pisma ĝwiĊtego – 325-326
Sobór WatykaĔski II (1962-1965), dokumenty soborowe
Dekret o ekumenizmie – 368
Dekret o posáudze i Īyciu prezbiterów – 212
Konstytucja dogmatyczna o KoĞciele – 99-100, 135, 142-143, 145, 204,
245, 246, 250, 252, 258, 262, 264, 280, 314, 316
Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BoĪym – 313, 332, 333, 334, 335,
340, 340-341, 344, 347, 356
Sobór WatykaĔski II (1962-1965), powszechny
autorytatywne definicje wiary katolickiej – 45
bezwzglĊdne posáuszeĔstwo wiernych nauce papieĪa – 316
biskupi nastĊpcami apostoáów – 280
biskupi nauczycielami wiary katolickiej – 313
biskupi straĪnikami Īywej i nienaruszonej ewangelii – 340
Chrystus skáadany w ofierze w trakcie Mszy ĞwiĊtej – 193
definicja obecnoĞci Chrystusa w Eucharystii – 168
dostĊpnoĞü Sáowa BoĪego dla kaĪdego – 325
dzieáo naszego odkupienia w ofierze Mszy ĞwiĊtej – 204
koniecznoĞü KoĞcioáa do zbawienia – 99-100
koniecznoĞü posáuszeĔstwa biskupom – 314
koniecznoĞü ulegáoĞci wobec biskupów – 314
áączenie siĊ i przenikanie ĞwiĊtej Tradycji i Pisma ĝwiĊtego – 333-334
Maryja ukazuje moc poĞrednictwa Chrystusa – 258
Maryja wspóácierpiaáa z Chrystusem na krzyĪu – 246
Maryja wspóápracowaáa w dziele ludzkiego zbawienia – 245, 252
moĪnoĞü osiągniĊcia Īycia wiecznego przez niechrzeĞcijan – 142-143
nakazanie zaopatrzenia Biblii w odpowiednie uwagi – 326
niekwestionowalnoĞü nauki papieĪa – 316
otaczanie taką samą czcią Pisma ĝwiĊtego i Tradycji – 334
otrzymanie Īycia wiecznego wynikiem zasáug w Īyciu doczesnym – 135
oĪywcza obecnoĞü Tradycji – 344
Pismo ĝwiĊte wraz z Tradycją najwyĪszą reguáą wiary – 335
postĊp w rozumieniu Tradycji przez wiernych – 347
poĞrednictwo Maryi – 262, 263-264
potwierdzenie istnienia czyĞüca – 153
potwierdzenie staroĪytnej tradycji katechumenatu – 71
promocja ekumenizmu – 367
przedáoĪenie nauki o objawieniu BoĪym jednym z celów – 333
rozwój Tradycji w KoĞciele – 340-341
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Dodatek
sáuĪba UrzĊdu Nauczycielskiego Sáowu BoĪemu – 355-356
sposoby uĞwiĊcania katolików – 95
strategia ekumeniczna KoĞcioáa – 368
ĞwiĊta Tradycja, Pismo ĝwiĊte i Urząd Nauczycielski KoĞcioáa – 351
ĞwiĊta Tradycja, Pismo ĝwiĊte ĞwiĊtym depozytem wiary – 334
Tradycja objawieniem przekazanym przez apostoáów – 349
wspóádziaáanie z áaską warunkiem zbawienia – 145
wyáącznoĞü biskupów w interpretacji Sáowa BoĪego – 313
zasady interpretacji Pisma ĝwiĊtego – 328
znaczenie chrztu ĞwiĊtego – 379
Sola Scriptura – 356, 397-406
Sprawy wiary i moralnoĞci – 314
Stolica Apostolska
siedziba Biskupa Rzymu – 279
Struktura organizacyjna KoĞcioáa – 279
Sukcesja apostolska
biskupi niebĊdący nowymi apostoáami – pk 419 (426)
cztery podstawowe argumenty KoĞcioáa za – 296-299
koniecznoĞü dla zachowania Tradycji – 340
wáadza nauczania, uĞwiĊcania, rządzenia – 280-281
Suma teologiczna, Tomasz z Akwinu – 132
klasyczny wykáad teologii katolickiej – 46-47, 132
Superiore Anno, encyklika Leona XIII – 259-260
Supremi Apostolatus Officio, encyklika Leona XIII – 258-259
Sykstus I, papieĪ (115-125) – 300
Sylwester I, papieĪ (314-335)
nastĊpca Miltiadesa – pk 400 (425)
udziaá w tworzeniu potĊgi papiestwa – 304
wyniesiony do wáadzy przez Konstantyna – 277-278
Syracha, KsiĊga (Syr), ksiĊga apokryficzna – 390
Szkaplerze – 92, 227
ĝ
ĝwiĊcenia, sakrament – 214, 387-388
ĝwiĊci (pogląd katolicki) – 236-237
wkáad do skarbca KoĞcioáa – 133
T
Tabernakulum – 169
Tanquerey, Adolphe (1854-1932), teolog
katolickie stanowisko w sprawie Ostatniej Wieczerzy – 203
Tanto Studio, konstytucja apostolska Piusa VII – 260
Teodozjusz II (401-450), cesarz rzymski (408-450)
zwoáanie Soboru Efeskiego – 234
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Indeks rzeczowy
Teresa z Ávili (1515-1582), doktor KoĞcioáa – 345
Tertulian (160-225), ojciec KoĞcioáa – 343
Theotokos – 233-234
Tobiasza, KsiĊga (Tb), ksiĊga apokryficzna – 389
Tomasz z Akwinu (1225-1274), doktor KoĞcioáa – 345, 345-346
charakter czyĞüca – 132
los nieochrzczonych niemowląt – 56
patron uczniów – 237
powody wiecznego dziewictwa Maryi – 235
Suma teologiczna – 46-47
wiara we WniebowziĊcie Maryi – 345-346
wieczne dziewictwo Maryi – 235
wykorzystywanie systemu logiki Arystotelesa – 46
wysáuĪenie áaski aktualnej i zasáugi – pk 43 (409)
zaleĪnoĞü miĊdzy wykonaną pracą a otrzymaniem Īycia wiecznego – 140
Totus Tuus – 224-225, pk 255 (420)
Tradycja (pogląd biblijny)
referencje w Nowym Testamencie – 393-396
Tradycja (pogląd katolicki)
niepisana forma objawienia – 333, 342
niepisane Sáowo BoĪe – 334
odmienna od konkluzji uczonych na temat pierwotnego KoĞcioáa – 339
odmienna od kultury i praktyk poprzednich pokoleĔ – 338-339
odmienna od ludzkich tradycji – 338-339
przymus interpretacji Pisma ĝwiĊtego w Ğwietle – 328
relacja do Pisma ĝwiĊtego i Magisterium – 349-352
sáowo Īyjące stale w sercach wiernych – 339
sposoby przekazywania – 339-340
trzy organy przekazywania – 342
uznawana na równi z Pismem ĝwiĊtym – 334-335
wyjaĞniana przez nauczanie Magisterium – 340-341
zachowywana przez biskupów – 340-341
Tradycja Īydowska
Miszna – 354, pk 536 (431)
odniesienia w Nowym Testamencie – 393-394
Tradycje ludzkie (zobacz takĪe: Tradycja (pogląd katolicki))
celibat kapáanów – 338-339
kierunek twarzy kapáana podczas Mszy ĞwiĊtej – 338-339
odmienne od ĞwiĊtej Tradycji – 338-339
sáuĪba dziewcząt w charakterze ministrantów – 338-339
Transsubstancjacja (zobacz takĪe: Rzeczywista obecnoĞü
Chrystusa) – 174-175
teoria oparta na metafizyce Arystotelesa – 174
Tytuáy papieskie, wybrane
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Dodatek
Arcybiskup Metropolita Prowincji Rzymskiej – 281
KsiąĪĊ Apostoáów – 281
NajwyĪszy Biskup KoĞcioáa Powszechnego – 281
NastĊpca ĞwiĊtego Piotra – 281
Ojciec ĝwiĊty – 295
PapieĪ – 295
Patriarcha Zachodu – 281
Prymas Wáoch – 281
Suweren PaĔstwa WatykaĔskiego – 281
U
Ubi Primum, encyklika Piusa IX – 264
Uczeni w PiĞmie (zobacz takĪe: Faryzeusze; Saduceusze)
autorytatywni nauczyciele Prawa MojĪeszowego – 353
obáudna poboĪnoĞü – 355
przedkáadanie tradycji nad Sáowo BoĪe – 355
wáadza niepochodząca od Boga – 353
Uczynki zbawienia – 69
Unam Sanctam, bulla Bonifacego VIII – 307
Urban II, papieĪ (1088-1099)
wezwanie do pierwszej krucjaty – 306
Urban VI, papieĪ (1378-1389)
reakcja na wybór Klemensa VII – 302
Usprawiedliwienie (pogląd biblijny) (zobacz takĪe: Zbawienie)
akt Boga – 100, 144
definicja – 60
nie moĪe wzrastaü – 101
obejmuje pozytywne przypisanie sprawiedliwoĞci – 60, 100
przez wiarĊ – 60
wiara jedynym wymaganiem – 80
Usprawiedliwienie (pogląd katolicki) (zobacz takĪe: Zbawienie)
chrzest Ĩródáem – 55-59
definicja – 58
dáugie przygotowanie wymagane dla dorosáych – 68
niemowląt – 374-375, 377, 380
przywracane przez sakrament pokuty – 113
sama wiara niewystarczająca dla otrzymania – 79
tracone przez popeánienie grzechu Ğmiertelnego – 113
wiara konieczna dla otrzymania – 61
wysáuĪone przez Chrystusa – 58-59
wzrost przez speánianie dobrych uczynków – 101
wzrost przez uczestnictwo w Eucharystii – 170
UĞwiĊcenie (pogląd biblijny)
trzy formy – 103
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Indeks rzeczowy
UĞwiĊcenie (pogląd katolicki) – 95-96
cele – 95
definicja – 95
sposoby – 95
Utrata usprawiedliwienia – 112, pk 81 (411)
Uwielbienie (pogląd katolicki), stopnie kultu
dulia — czeĞü okazywana ĞwiĊtym i anioáom – 250
hyperdulia — czeĞü okazywana Maryi – 250
latria — czeĞü okazywana Bogu – 250
latria — czeĞü okazywana Eucharystii – 171
W
Walenty, ĞwiĊty
patron pozdrowieĔ – 237
Walentynian III (419-455), cesarz rzymski (425-455)
potwierdzenie prymatu Leona I Wielkiego – 305
zwoáanie Soboru Efeskiego – 234
Walsh, Michael J. (1937-), historyk KoĞcioáa
niemoĪnoĞü dowiedzenia nieomylnoĞci papieĪa na gruncie
historycznym – 302
Wandalowie
zaniechanie masakry i spalenia Rzymu na proĞbĊ Leona I
Wielkiego – 305
Watykan – 279
Wiara (pogląd biblijny)
jedyny wymóg otrzymania usprawiedliwienia – 80
rodzaj zbawiającej – 80-83
Wiara (pogląd katolicki) – 69
definicja – 69
początek zbawienia ludzkiego – 79
potrzebna do usprawiedliwienia – 61
sama niewystarczająca do usprawiedliwienia – 79
Wieczerza PaĔska (pogląd biblijny)
chleb i wino wystarczające do – 178
metaforyczna interpretacja zgodna z duchowym uwielbieniem – 179
Wielka schizma zachodnia (1378-1417) – 302
Wielki Post – 75-76
Witaj Królowo, modlitwa – 249
Wizja uszczĊĞliwiająca – 131
Wáadza (pogląd biblijny)
brak roszczeĔ Apostoáa Pawáa do nieomylnoĞci – 318
Chrystus gáową KoĞcioáa – 296
diakoni – 303
nauczania, dana przez Ducha ĝwiĊtego – 323
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Dodatek
podporządkowanie apostoáów Pismu ĝwiĊtemu – 319-320
starsi – 303
Wáadza (pogląd katolicki) (zobacz takĪe: Biskupi; Magisterium; PapieĪ;
Pismo ĝwiĊte; Tradycja)
báąd kontra prawda – 357-358
miecze, duchowy i doczesny – 307
WniebowziĊcie Maryi (pogląd katolicki)
Ad Caeli Reginam, encyklika Piusa XII – 247
badanie dwóch kanaáów transmisji wiary apostolskiej – 341-342
brak poparcia w PiĞmie ĝwiĊtym – 240
czĊĞü jednomyĞlnego nauczania biskupów – 346
czĊĞü nauczania doktorów KoĞcioáa – 345-346
czĊĞü nauczania ojców KoĞcioáa – 343-345
czĊĞü powszechnego zrozumienia wiernych – 347-348
czĊĞü wiary wyraĪanej w powszechnej praktyce KoĞcioáa – 346-347
definicja dogmatu – 230
Munificentissimus Deus, konstytucja apostolska Piusa XII – 228, 230,
270, 342
niewyraĪane w dogmatycznym nauczaniu Magisterium – 343
niewyraĪane w Īadnym wyznaniu wiary – 343
poszukiwanie poparcia w siedmiu obszarach Tradycji – 342
Tradycja Ĩródáem dogmatu – 341-349
upamiĊtniane w czwartej tajemnicy róĪaĔca – 346
wiara Alberta Wielkiego – 345-346
wiara Alfonsa de Liguori – 345-346
wiara Antoniego z Padwy – 345-346
wiara Bonawentury – 345-346
wiara Franciszka Salezego – 345-346
wiara Germanusa z Konstantynopola – 344
wiara Jana DamasceĔskiego – 344, 345
wiara Roberta Bellarmina – 345-346
wiara Tomasza z Akwinu – 345-346
Woda ĞwiĊcona – 92
Wrenn, Michael J. (1936-2008), teolog
kontestowane doktryny KoĞcioáa – 322
Wschodni koĞcióá katolicki – 282-283, pk 409 (426)
Wulgata, áaciĔski przekáad katolicki – 253
Wyrzeczenia, dobrowolne – 120
Wystawienie NajĞwiĊtszego Sakramentu – 172
Wytrwanie do koĔca – 129-130
Wyznania wiary – 75-76, 154, 343
Wyznanie grzechów
bezpoĞrednio Bogu – 117
przypadki, gdy wymagane jest przed innymi ludĨmi – pk 92 (412)
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Indeks rzeczowy
Z
Zakonnice – 282
Zapalanie Ğwiec – 92
Zasáuga (pogląd katolicki) – 94-95, 134-138
definicja – 94, 134
proporcjonalna do róĪnych czynników – 94-95
przywracana przez sakrament pokuty – 134
stosowna (de congruo) – 140, pk 43 (409)
Ğcisáa (de condigno) – 140, pk 43 (409)
trzy formy nagrody – 134
utrata przez popeánienie grzechu Ğmiertelnego – 134
wzrost chwaáy niebieskiej – 135-138
wzrost áaski – 134
Īycie wieczne – 134-135
Zbawienie (pogląd biblijny) (zobacz takĪe: Usprawiedliwienie)
moĪliwa pewnoĞü posiadania – 145-146
polegające na odpoczynku – 104
zagwarantowane na wieki – 144-146
Zbawienie (pogląd katolicki) (zobacz takĪe: Usprawiedliwienie)
báąd kontra prawda – 158-161
charakter próby – 144, 145
chrzest pierwszym krokiem w katolickim planie – 59
niemoĪnoĞü uzyskania pewnoĞci – 145
proces – 89, 102, 129
sakramenty konieczne dla uzyskania – 92, 99-100
uzyskiwane w wyniku procesu uĞwiĊcenia – 96
wiara początkiem – 79
ZdrowaĞ Maryjo, modlitwa – 115, 121, 250, 260
ZáoĪenie w ofierze – 193
bezkrwawa ofiara – 211
niekrwawa ofiara – 193
odróĪniana od faktycznej Ğmierci – 211
Zygmunt Luksemburski (1368-1437), cesarz rzymsko-niemiecki (1433-1437)
zwoáanie Soboru w Konstancji – 302
ĩ
ĩal doskonaáy – pk 82 (411-412)
ĩal za grzechy, modlitwa – 110, 113
ĩycie wieczne (pogląd biblijny)
dar – 139
ĩycie wieczne (pogląd katolicki)
prawdziwie zasáuĪone – 139-140
zasáuĪona nagroda – 134-135, 139-141
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