
  

Rozdzia  12

Papie  Pius XII, siedz c na swym czerwonym tronie na rod-
ku Placu w. Piotra, spogl da  z satysfakcj  na le cy przed nim 
dokument. Stanowi  on kulminacj  procesu, który rozpocz  si  
niespe na 100 lat wcze niej. Dokument by  równie  wype nie-
niem osobistej obietnicy, któr  Pius XII z o y  B ogos awionej 
Dziewicy Maryi. Ponad 700 tysi cy katolików przyby o do Wa-
tykanu, aby by  wiadkami podpisania tego dokumentu.

    Wybór Piusa XII na papie a w 1939 roku nie zdziwi  niko-
go. Pius XII urodzi  si  jako Eugenio Maria Giuseppe Pacelli. 
Rodzina Pacelli od dziesi cioleci wiernie s u y a Watykanowi. 
Dziadek Eugenio by  watyka skim podsekretarzem stanu w Mi-
nisterstwie Spraw Wewn trznych. Jego ojciec i brat byli wybit-
nymi prawnikami watyka skimi. Sam Eugenio by  ekspertem 
prawa kanonicznego i do wiadczonym dyplomat . Poprzedni 
papie , Pius XI, wybra  go na stanowisko watyka skiego sekre-
tarza stanu. Wkrótce sta o si  jasne, e Pius XI przygotowywa  
Eugenio na swego nast pc . Gdy Pius XI zmar , kardyna owie 
wybrali Eugenio na nowego papie a w najkrótszym konklawe 
we wspó czesnej historii Ko cio a. Na cze  swego mentora Eu-
genio przybra  imi  Pius XII.    



 Jednym z pierwszych celów nowego papie a by o promowa-
nie kultu maryjnego, lecz wybuch II wojny wiatowej spowodo-
wa  opó nienie jego planów.    Jednak, gdy tylko wojna sko czy a 
si , w 1946 roku Pius wys a  biskupom wiata sw  encyklik  
Deiparae Virginis Mariae. Dokona  w niej przegl du procesu, 
trwaj cego niemal 100 lat, w trakcie którego katolicy prosili Wa-
tykan o formalne og oszenie, e Bóg wzi  Maryj  ciele nie do 
nieba.   Nast pnie papie  Pius XII poprosi  biskupów o przedsta-
wienie swojego stanowiska w tej sprawie:

   Zw aszcza za  bardzo pragniemy wiedzie , czy 
wy, Czcigodni Bracia, w waszej wielkiej m dro-
ci i roztropno ci uwa acie, e cielesne Wnie-

bowzi cie Naj wi tszej Dziewicy mo e zosta  
og oszone i orzeczone jako dogmat wiary, i czy 
tego wraz z klerem i ludem waszym pragniecie.

Deiparae Virginis Mariae  [468]   

Odzew na t  encyklik  przeszed  oczekiwania papie a. Waty-
kan „zala y” pro by zach caj ce Piusa, aby nadal dzia a  w tym 
kierunku.

Tym niemniej, prawnicze wykszta cenie Piusa powodowa o 
ostro no  w jego dzia aniu. Dobrze ugruntowan  zasad  Ko-
cio a katolickiego by o, e ka dy dogmat musi znajdowa  si  

w depozycie wiary – to jest w Pi mie wi tym i w Tradycji. 
Pismo wi te nic nie mówi o mierci Maryi, jej pogrzebie czy 
Wniebowzi ciu. wiadkowie Tradycji z pierwszych wieków 
chrze cija stwa równie  milczeli w tej sprawie. W takim przy-
padku nie by o jasne, czy papie  posiada  prerogatywy zdefi-
niowania tego dogmatu. Pius XII uwa nie przestudiowa  spraw  
i zdecydowa , e jest za wcze nie, aby spe ni  le ce przed nim 
pro by. Najpierw musia  wyja ni  zakres w adzy nauczycielskiej 
Ko cio a.

  W dniu 12 sierpnia 1950 roku Pius XII opublikowa  inn  
encyklik , skierowan  do biskupów, Humani Generis. Wy-
dawa a si  ona rutynowym pasterskim ostrze eniem przed 



niebezpiecze stwami wspó czesnych trendów teologicznych.   
Jednak niektórzy uczeni katoliccy zauwa yli co  innego:

Wkrótce sta o si  widoczne, e encyklika zawie-
ra a g bsz  tre  my li papieskiej. W jednym 
fragmencie dokumentu dostrze ono widoczny 
skok naprzód w ewolucji doktrynalnej.

The Papacy Today  [469]

Urywek encykliki papie a Piusa XII, który przyci gn  uwa-
g  teologów, by  krótki, lecz znacz cy:

   Daj c bowiem Ko cio owi swojemu wi te ró-
d a wiary, da  mu Bóg zarazem ywy Urz d 
Nauczycielski, który ma dok adniej wyja ni  
i rozwija  to, co w depozycie zawiera si  mniej 
jasno i jakby po rednio. Prawa wi c autentycz-
nej i miarodajnej interpretacji depozytu wiary 
nie udzieli  Boski Zbawiciel ani poszczególnym 
wiernym, ani samym nawet teologom, tylko 
Magisterium Ko cio a.

Humani Generis  [470]   

Najwyra niej Pius XII przygotowywa  si  do og oszenia do-
gmatu Wniebowzi cia Maryi. To znaczy, zamierza  „wyja ni  
i rozwin ”, e Wniebowzi cie Maryi by o „w depozycie [wiary] 
zawarte”, chocia  przyznaj c, e „mniej jasno i jakby po red-
nio”  [471]. Uczyni on to pomimo braku jasnego wsparcia zarówno 
ze strony Pisma wi tego, jak i pierwszych wiadków Tradycji.

Trzy miesi ce pó niej, 1 listopada 1950 roku, papie  Pius XII 
zasiad  na swoim tronie na wype nionym t umem Placu w. Pio-
tra. Le a a przed nim ostateczna wersja dokumentu, zatytu owa-
nego Munificentissimus Deus, czyli Naj askawszy Bóg. Doku-
ment ten przedstawia  histori  szeroko rozpowszechnionej wia-
ry we Wniebowzi cie Maryi. Dokument ko czy  si  nast puj c  
deklaracj :

   Powag  Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
wi tych Aposto ów Piotra i Paw a oraz Nasz  



og aszamy, wyja niamy i okre lamy jako 
dogmat przez Boga objawiony, e Niepokalana 
Bogarodzica zawsze Dziewica Maryja, po 
zako czeniu biegu ziemskiego ycia, zosta a 
z cia em i dusz  wzi ta do niebieskiej chwa y.

Munificentissimus Deus  [472]   

Papie  Pius XII z charakterystyczn  dok adno ci  podpisa  
dokument w nast puj cy sposób: „Ja, Pius, Biskup Ko cio a 
Katolickiego, tak orzekaj c, sk adam podpis”  [473]. Rozbrzmia y 
dzwony w ponad 400 rzymskich ko cio ach, wyra aj c swoj  
aprobat  dla tej decyzji, a t um cieszy  si  i klaska .

 Tego dnia papie  Pius XII nie tylko osi gn  swój cel uho-
norowania Maryi, lecz czyni c to, ustanowi  równie  nowy pre-
cedens dla rozwoju doktryny w katolicyzmie. Jednak, by poj  
wag  tego wydarzenia, musimy najpierw rozwa y  katolickie 
zrozumienie objawienia Bo ego i przekazywania go na prze-
strzeni wieków. 

[50-141]

[65-67, 73, 75]

Wed ug Ko cio a katolickiego, Pan Jezus Chrystus objawi  
aposto om wiar  katolick  przez sw  obecno  i objawienie sa-
mego siebie [65, 75]. Uczyni  to:

 […] sam  swoj  obecno ci  i ujawnieniem si , s o-
wami i czynami, znakami i cudami, a zw aszcza 
przez swoj  mier  i chwalebne zmartwychwsta-
nie, a wreszcie przez zes anie Ducha prawdy.

Sobór Watyka ski II  [474] 

 Chrystus by  ostatecznym objawieniem Boga. On, „wype -
niaj c Objawienie, ko czy je oraz Bo ym wiadectwem potwier-
dza”  [475]. Ko ció  mówi, e „nie nale y ju  wi cej oczekiwa  



adnego publicznego objawienia przed chwalebnym ukazaniem 
si  Pana naszego, Jezusa Chrystusa”  [476] [66, 73].  

[74-83]

Ko ció  naucza, e aby prawdy objawione przez Chrystu-
sa „pozosta y na zawsze nieuszczuplone i by y przekazywane 
wszystkim pokoleniom”  [477], Pan poleci  aposto om przekazy-
wa  to objawienie innym [74, 75, 96]. Zosta o to osi gni te w dwo-
jaki sposób.

 Po pierwsze, aposto owie przekazali wiar  w formie niepi-
sanej – to znaczy „g oszeniem ustnym, przyk adami i zorgani-
zowanym dzia aniem”  [478] [76]. Objawienie przekazane przez apo-
sto ów Ko ció  katolicki nazywa Tradycj  [81]. 

Drugim sposobem przekazywania wiary by y formy pisane 
„przez tych aposto ów i m ów apostolskich, którzy pod natchnie-
niem tego  Ducha wi tego na pi mie utrwalili or dzie zbawie-
nia”  [479] [76]. Pisma te sta y si  pismami Nowego Testamentu [81].

Teologowie katoliccy przedstawiaj  objawienie Bo e jako 
ród o. Przekazywanie objawienia wspó czesnemu Ko cio owi 

przedstawiaj  jako dwa strumienie p yn ce z tego samego ró-
d a. Jeden strumie  reprezentuje Pismo wi te, a drugi Tradycj . 
Razem zachowuj  one i przekazuj  objawienie, które Chrystus 
powierzy  aposto om.

 Jednym z celów Soboru Watyka skiego II (1962-1965) by o 
„przed o y  autentyczn  nauk  o Bo ym objawieniu i jego prze-
kazywaniu”  [480] .  W pierwszym projekcie soborowej Konstytucji 
Dogmatycznej o Objawieniu Bo ym jej autorzy u ywali prze-
no ni o ródle i dwóch strumieniach. Jednak w finalnej wersji 
konstytucji te dwa strumienie sta y si  jednym  [481] . Objawienie 
przedstawiano ci gle jako jedno ród o, jako „ wi ty depo-
zyt”  [482], lecz Sobór po czy  Pismo wi te i Tradycj  w jeden 
strumie  [84, 86, 97].  W ten sposób Ko ció  by  w stanie podkre li  
jedno  organów, przy pomocy których objawienie jest dzisiaj 
przekazywane Ko cio owi [80]:



 wi ta Tradycja zatem i Pismo wi te ci le -
cz  si  z sob  i przenikaj . Obydwa bowiem wy-
p ywaj  z tego samego Bo ego ród a, zespalaj  
si  jakby w jedno i zmierzaj  do jednego celu.

Sobór Watyka ski II  [483]     

[80-85]

 Pismo wi te i Tradycj  Ko ció  nazywa „jedno”  [484]. Tworz  
one S owo Bo e [84-85, 97, 182]:

 wi ta Tradycja i Pismo wi te stanowi  powie-
rzony Ko cio owi jeden wi ty depozyt s owa 
Bo ego.

Sobór Watyka ski II  [485]  

    Ko ció  okre la tutaj Pismo wi te i Tradycj  cznie jako 
S owo Bo e. Kiedy katolicki teolog mówi o pisanym S owie 
Bo ym, to mówi o Pi mie wi tym. Je li mówi o niepisanym 
S owie Bo ym, to mówi o Tradycji. Lecz je li mówi po prostu 
o S owie Bo ym, to prawdopodobnie mówi o Pi mie wi tym 
i Tradycji cznie.    

Ujmuj c to inaczej, wed ug Ko cio a katolickiego sama Biblia 
nie jest kompletnym S owem Bo ym. Istnieje wa ne objawienie, 
zachowane w Tradycji, które nie jest jasno nauczane w Pi mie 

wi tym [81-82]. Dlatego, aby zrozumie  kompletne objawienie 
Jezusa Chrystusa, nale y studiowa  zarówno Pismo wi te, jak 
i Tradycj  [113-114].   U ywaj c s ów samego Magisterium [82]:

 Dzi ki temu Ko ció  swoj  pewno  odno nie 
do wszystkich spraw objawionych czerpie nie 
z samego tylko Pisma wi tego. Tote  i Pismo 

wi te, i Tradycj  nale y przyjmowa  z jedna-
kim pietyzmem i otacza  tak  sam  czci .

Sobór Watyka ski II  [486]  



 I ponownie:
 Pisma te w po czeniu ze wi t  Tradycj  [Ko-
ció ] uwa a  i uwa a zawsze za najwy sz  re-

gu  swej wiary.
Sobór Watyka ski II  [487]   

 Rysunek 6. Fundament ewangelii wed ug Rzymu

Wed ug Soboru Watyka skiego II „ wi ta teologia opiera si  
na spisanym S owie Bo ym w czno ci ze wi t  Tradycj , jak-
by na trwa ym fundamencie”  [488] .

Ten ostatni rozdzia  ksi ki doprowadza nas do fundamen-
talnej przyczyny, dla której katolicyzm jest tym, czym w istocie 
jest i dlaczego ró ni si  tak znacz co od chrze cija stwa opie-
raj cego si  wy cznie na Pi mie wi tym. W celu zrozumie-
nia powagi tematu, wyobra my sobie przez moment kogo , kto 
znajduje si  w jakim  odleg ym zak tku ziemi. Nie wie on nic 



o Chrystusie, o historii chrze cija stwa, ani o katolicyzmie. Jed-
nak pobudzony przez Ducha wi tego, pragnie pozna  Boga. 
Gdyby dano mu Bibli  i zacz  on szczerze szuka  Boga na stro-
nach tej ksi gi, co by odkry ?

 W czterech ewangeliach nasz poszukiwacz prawdy znalaz -
by zapis „ca kowitej pewno ci nauk” ( k 1,4) na temat ycia 
i nauczania Chrystusa.  Gdyby kontynuowa  studium Dziejów 
Apostolskich i listów, to odkry by zapis nauczania aposto ów. 
 Wkrótce uzyska by „m dro  wiod c  ku zbawieniu przez wia-
r  w Chrystusie Jezusie” (2 Tm 3,15). 

Przypu my teraz, e nasz samotny poszukiwacz prawdy, 
znalaz szy Chrystusa i zbawienie przez wiar  w Niego, kontynu-
owa by swoje studium Pisma wi tego. Jego celem teraz by oby 
odkry  wszystko, czego mo na si  dowiedzie  o tym, jak s u y  
i wielbi  Boga, i jak y . Czego nauczy by si ?

W Dziejach Apostolskich przeczyta by natchnion  histori  
na temat pierwszych 30 lat pierwotnego Ko cio a. W listach 
Piotra, Paw a, Jana, Jakuba i Judy odkry by g bsze doktry-
ny chrze cija skiej wiary.       Nauczy by si , jak prowadzi  w a-
sne ycie (1 Tm 3,15), jak s u y  innym (1 Kor 12-14), w jaki 
sposób pierwsi chrze cijanie wielbili Boga (1 Kor 11,17-34; 
1 Kor 14,26-40) i w jaki sposób zarz dzano lokalnymi ko cio-
ami (1 Tm 3,1-13; Tt 1,5-9).       Krótko mówi c, nasz poszukiwacz 

znalaz by wszystko, czego potrzebowa by si  dowiedzie  na te-
mat prowadzenia chrze cija skiego ycia.  Pawe  pisze, e w a-
nie to jest celem Pisma wi tego:

 Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnio-
ne i po yteczne do nauczania, do przekony-
wania, do poprawiania, do wychowywania 
w sprawiedliwo ci – aby cz owiek Bo y by  do-
skona y, przysposobiony do ka dego dobrego 
czynu.

2 List do Tymoteusza 3,16-17  

A teraz przypu my, e nasz nowonawrócony przyjaciel, 
nauczywszy si  podstaw chrze cija skiej wiary, wyruszy by 



na poszukiwanie innych chrze cijan. Po wielu dniach podró y, 
pewnego niedzielnego poranka, wchodzi do jakiego  miasta 
i znajduje w jego centrum du y ko ció  katolicki. Siada w pu-
stej awce, w której pozostaje przez wiele godzin, obserwuj c 
kap anów celebruj cych Msz  wi t , s uchaj cych spowiedzi, 
przewodz cych modlitwie ró a cowej przed figur  Maryi. Na-
st pnie, dowiedziawszy si  wszystkiego czego móg  si  dowie-
dzie  na podstawie obserwacji, prosi on kap ana, by wyja ni  
mu podstawowe doktryny katolicyzmu. Do jakiego wniosku do-
szed by nasz nowonawrócony przyjaciel?

Z ca  pewno ci  nasz fikcyjny poszukiwacz prawdy po-
traktowa by katolicyzm jako rzecz bardzo dziwn . Z osobistego 
studium Biblii nie nauczy by si  niczego na temat odrodzenia 
i usprawiedliwienia osi ganego przez chrzest, ca orocznych pro-
gramów przygotowuj cych do osi gni cia usprawiedliwienia 
doros ych, siedmiu sakramentów, aski u wi caj cej, przeisto-
czenia, nieustannej ofiary, wyznawania grzechów kap anowi, 
kary doczesnej, odpustów, czy ca, zas u onej wiecznej nagro-
dy, wi ce  kap a skich, papiestwa, w adzy biskupiej, Magiste-
rium, Niepokalanego Pocz cia Maryi, Wniebowzi cia Maryi, 
wspó odkupie czego dzie a Maryi i jej po rednictwa w udziela-
niu wszelkiej aski. U wiadamiaj c sobie, e te rzeczy nie tylko 
nie s  nauczane w Pi mie wi tym, lecz faktycznie s  z nim 
sprzeczne, nasz poszukiwacz prawdy z pewno ci  doszed by do 
wniosku, e to, co znalaz , nie jest tym, czego szuka  i dlatego 
musi szuka  dalej.

Z perspektywy Ko cio a katolickiego powy sza konkluzja 
by aby bezsensowna. Katecheza tego cz owieka, pouczenie go 
w katolickiej wierze, jest tym, czego mu strasznie brakuje [875]. 
Ko ció  mówi: „Nikt nie daje wiary samemu sobie, tak jak nikt 
nie daje sam sobie ycia” (166) [166-171, 1253]. Bez wzgl du na to, co 
ten cz owiek s dzi na temat swojej znajomo ci Pisma wi tego, 
us ysza  tylko cz  ca ej prawdy [81]. W szczególno ci nie ma 
adnej wiedzy na temat objawienia Bo ego przekazanego przez 

Tradycj . Brak mu wgl du i informacji potrzebnych do zrozu-
mienia Pisma wi tego [113]. W konsekwencji, nie jest w stanie 



doceni  katolickich przekona  i praktyk, których nie mo na 
znale  w Biblii. Jest równie  kompletnym ignorantem, je li 
chodzi o autentyczn  interpretacj  objawienia, okre lon  przez 
Bo e Magisterium [85]. Cz owiek ten nie posiada ani poznania, 
ani w adzy do os dzania Ko cio a.

Ta historia przedstawia nam dwa przeciwne spojrzenia na to, 
jak nale y rozumie  i praktykowa  wiar  otrzyman  od Chrystu-
sa. Katolicyzm naucza, e wiara katolicka jest zawarta w Pi mie 

wi tym i w Tradycji. One razem, zgodnie z interpretacj  papie-
a i biskupów, s  najwy sz  regu  Ko cio a. Biblijne chrze ci-

ja stwo utrzymuje, e jasne nauczanie Pisma wi tego, rozwa-
ane w wietle udzielanym przez Ducha wi tego, zawiera ca  

nauk , potrzebn  do zbawienia i prowadzenia chrze cija skiego 
ycia. Biblijne chrze cija stwo jako najwy sz  regu  wiary 

uznaje jedynie Bibli . Chocia  biblijne chrze cija stwo docenia 
rol  studiowania oryginalnych j zyków biblijnych, archeologii, 
historii i pism wczesnych pisarzy chrze cija skich w studiowa-
niu samej Biblii, to jednak odmawia umieszczania Tradycji na 
równi z Pismem wi tym jako regu y wiary. Przyczyn  tej od-
mowy jest to, i  Pismo wi te jest natchnionym S owem Boga, 
podczas gdy Tradycja jest omylnym s owem ludzkim.

Ró nica pomi dzy Pismem i Tradycj  staje si  widoczna, gdy 
kto  zrozumie, co Ko ció  katolicki naprawd  uznaje za Trady-
cj . Jest to koncepcja trudna do poj cia, jednak wa na w zrozu-
mieniu katolicyzmu. Rozwa my dwie pierwsze rzeczy, którymi 
katolicka Tradycja nie jest.

      Gdy Ko ció  mówi o Tradycji, to nie mówi o odziedziczonej 
kulturze czy praktykach pochodz cych jedynie z ludzkich róde  
lub z ko cielnej dyscypliny czy polityki [83]. wi ta Tradycja nie 
odnosi si  do takich spraw, jak celibat kap anów (obowi zkowy 
od XI wieku), kierunek zwrócenia twarzy kap ana podczas od-
prawiania Mszy wi tej (zmieniony po Soborze Watyka skim II) 
lub to, czy dziewcz ta mog  s u y  z ch opcami jako ministranci 



(zaaprobowano w 1994 roku). Te obyczaje s usznie mog yby by  
nazwane tradycjami w tym sensie, e dotycz  praktyk, które zo-
sta y przekazane przez poprzednie pokolenia. Lecz nie s  one 
wi t  Tradycj , gdy  Ko ció  nie uwa a, i  maj  one swe ród o 

w objawieniu Bo ym. Aby rozró ni  ludzkie tradycje od wi -
tej Tradycji, literatura ko cielna tradycyjnie pisze o tej drugiej 
przez du e T.      

 Katolicka Tradycja nie jest te  sum  wniosków uczonych, 
którzy studiowali dokumenty, histori  i archeologi  pierwszych 
wieków naszej ery w poszukiwaniu pierwotnej chrze cija skiej 
wiary. Tradycj  nie s  pisma pierwszych przywódców Ko cio a, 
staro ytnych liturgii ani nawet dekretów soborów powszech-
nych. Mog yby by  one cz ciowym wyra eniem lub wiadec-
twem Tradycji, lecz nie Tradycj  sam  w sobie. 

Czym wi c dok adnie jest Tradycja?  „Tradycja jest s owem 
yj cym stale w sercach wiernych”  [489] , „ yw  pami ci  s owa 

Bo ego” (113) [78, 113, 2650, 2661]. Katolicka Tradycja nie jest czym , co 
mo esz przeczyta  lub nawet czego mo esz uchwyci  si .

[Tradycja] […] nie jest czym  nieo ywionym, 
przekazywanym z r ki do r ki; nie jest, mówi c 
w a ciwie, zbiorem doktryn czy instytucji za-
wartych w ksi gach lub innych pomnikach […]. 
Musi by  ona reprezentowana jako bieg ycia 
oraz prawda przychodz ca od Boga przez Chry-
stusa i aposto ów do najmniejszego z wiernych, 
który powtarza swoje wyznanie wiary i uczy si  
swojego katechizmu.

The Catholic Encyclopedia  [490]

Uczeni katoliccy wyja niaj , e Tradycja nie jest zawarta 
w ksi gach, lecz w ludziach, w yciu Ko cio a. Jest ona do wiad-
czeniem yciowym wiernych katolików. Jest ona objawieniem 
„bardziej wypisanym na sercu Ko cio a ni  na pergaminie” (113).

 Katolicyzm opisuje Tradycj  jako „ ywe przekazywanie” (78), 
przez które „Ko ció  w swojej doktrynie, w yciu i kulcie 
przed u a i przekazuje wszystkim pokoleniom wszystko, czym 



jest i w co wierzy”  [491] [78, 98]. Jest to ywa wiara powsta a przez 
„zrozumienie zarówno przekazanych spraw, jak i s ów”  [492]. Ucze-
ni katoliccy wyja niaj , e dzieje si  to na wiele sposobów:

  Sposób przekazywania wiary mo e przybra  
w Ko ciele dowoln  form : znak krzy a, który 
matka kre li na czole swojego dziecka; naucza-
nie podstawowych modlitw chrze cija stwa, 
w szczególno ci Ojcze nasz, w domu i na nauce 
religii; ycie, modlitwa i piew w lokalnym ko-
ciele, w którym wzrasta m oda osoba; chrze ci-

ja ski przyk ad w codziennym yciu i dzia aniu, 
prowadz cy nawet do m cze stwa; wiadectwo 
dawane przez chrze cija sk  muzyk  (szczegól-
nie chora y), architektur  i dzie a sztuk pi knych 
(szczególnie reprezentacje krzy a, który jest 
uwa any za uprzywilejowany symbol chrze ci-
ja stwa); i w ko cu przez liturgi  Ko cio a.  

The Church’s Confession of Faith  [493] 

  Kto  móg by s usznie zapyta : W jaki sposób mo na przeka-
zywa  informacje przez tak nieformalne metody, próbuj c przy 
tym utrzyma  ich spójno ? Ko ció  odpowiada [77, 81]:

 Aby za  ywa i nienaruszona Ewangelia za-
wsze przechowywana by a w Ko ciele, Apo-
sto owie pozostawili biskupów jako swych 
nast pców, „przekazuj c im swoje stanowisko 
nauczycielskie”.   

Sobór Watyka ski II  [494]

  Katolicyzm naucza, e przez biskupów Tradycja „ma by  ci -
gle zachowywana a  do wype nienia si  czasu”  [495] [77]. Zamiast 
naucza , i  Tradycja staje si  z czasem coraz bardziej ska ona, 
 Ko ció  naucza, e przez nauczanie Magisterium Tradycja fak-
tycznie staje si  coraz ja niejsza [66, 79, 94]:

 Tradycja ta pochodz ca od aposto ów rozwi-
ja si  w Ko ciele pod opiek  Ducha wi tego. 



Wzrasta bowiem zrozumienie zarówno przeka-
zanych spraw, jak i s ów. 

Sobór Watyka ski II  [496]   

Prawdziwe znaczenie katolickiej Tradycji i procesu, w ra-
mach którego rozwija si  ona w Ko ciele, najlepiej mo na wyja-
ni  na przyk adzie. Rozwa my raz jeszcze dogmatyczn  defini-

cj  Wniebowzi cia Maryi z 1950 roku.

Jak widzieli my wcze niej, papie  Pius XII w 1946 roku 
wys a  nast puj cy list do biskupów ca ego wiata, dotycz cy 
Wniebowzi cia Maryi:

   Zw aszcza za  bardzo pragniemy wiedzie , czy 
wy, Czcigodni Bracia, w waszej wielkiej m dro-
ci i roztropno ci uwa acie, e cielesne Wnie-

bowzi cie Naj wi tszej Dziewicy mo e zosta  
og oszone i orzeczone jako dogmat wiary, i czy 
tego wraz z klerem i ludem waszym pragniecie.

Deiparae Virginis Mariae  [497]   

Nie by o to zwyczajne zaproszenie biskupów do wyra enia 
w asnej opinii, lecz stanowi o pocz tek formalnego, kolegialne-
go procesu, który Ko ció  katolicki wykorzystuje do rozwijania 
swojej doktryny [877, 888-892]. Papie  chcia  dowiedzie  si , czy bi-
skupi uwa aj  za w a ciwe, by sklasyfikowa  wiar  we Wniebo-
wzi cie Maryi jako dogmat wiary katolickiej – czyli nieomylnie 
zdefiniowan  nauk , w któr  katolicy musz  wierzy  [88-90]  [498]. 
Zaparcie si  doktryny Ko cio a, która zosta a formalnie zdefi-
niowana, jest równoznaczne z odst pstwem od wiary chrze ci-
ja skiej [2089]  [499].

 Aby odpowiedzie  papie owi, biskupi musieli okre li  ró-
d o wiary we Wniebowzi cie Maryi. Czy by a to jedynie legen-
da, w któr  wierzy o kilku pobo nych katolików? Albo czy by a 



to cz  depozytu wiary, objawienia otrzymanego od aposto-
ów? Tylko w tym drugim przypadku Ko ció  móg  zdefiniowa  

Wniebowzi cie Maryi jako dogmat [88, 891]. Tak wi c biskupi ba-
dali dwa kana y, przez które, wed ug Ko cio a, przekazywana 
jest wiara apostolska: Pismo wi te i Tradycj . 

Najpierw biskupi zajrzeli do Pisma wi tego. Tutaj nie byli 
w stanie znale  adnej jasnej nauki dotycz cej mierci Maryi, 
jej pogrzebu, zmartwychwstania i Wniebowzi cia  [500].

Nast pnie biskupi przyjrzeli si  Tradycji. Czy Wniebowzi -
cie Maryi by o cz ci  depozytu wiary, przekazywanej w for-
mie niepisanej?

Odpowied  na to pytanie by a ju  rzecz  trudniejsz .  Trady-
cja rezyduje w yciu Ko cio a. Przekazuje ona objawienie jako 
„zrozumienie zarówno przekazanych spraw, jak i s ów”  [501] – nie-
spisanych s ów.  Biskupi nie mogli po prostu wzi  skorowidza 
przekona  i praktyk znajduj cych si  w Tradycji i sprawdzi , czy 
Wniebowzi cie Maryi tam si  znajduje, czy nie.  Przeciwnie, mu-
sieli zbada  wiar  katolick  tak, jak by a ona prze ywana przez 
papie y, biskupów i wiernych. Te trzy grupy uwa ane s  za or-
gany lub instrumenty, poprzez które Tradycja jest wyra ana lub 
opisywana.   Poszukiwanie dowodów wiary we Wniebowzi cie 
Maryi koncentrowa o si  w siedmiu nast puj cych obszarach:

Dogmatyczne dekrety Magisterium

Wyznania wiary Ko cio a

Nauczanie ojców Ko cio a

Nauczanie doktorów Ko cio a

Jednomy lne nauczanie biskupów

Powszechna praktyka Ko cio a

Powszechne zrozumienie wiernych 

  Co odkryli papie  Pius XII i biskupi? Papie  Pius XII doko-
na  przegl du odkry  biskupów w encyklice Munificentissimus 
Deus – dokumencie, który ostatecznie zdefiniowa  Wniebowzi -
cie Maryi jako dogmat Ko cio a. Rezultaty mo na podsumowa  
w poni szy sposób.  



 Czy Wniebowzi cie Maryi stanowi cz  dogmatycznego na-
uczania Magisterium?

Oczywi cie odpowied  brzmi: nie. Pytanie, na które Magi-
sterium próbowa o odpowiedzie  w 1946 roku, brzmia o: Czy 
Wniebowzi cie Maryi powinno sta  si  cz ci  dogmatycznego 
nauczania Ko cio a?

  Katolicyzm naucza, e oficjalne dekrety biskupów zgroma-
dzonych na soborze powszechnym s  nieomylne i obowi zuj ce 
katolików wsz dzie [88, 891]. Lecz aden z 20 soborów powszech-
nych, uznawanych przez Ko ció  katolicki, nigdy nie stwierdzi , 
e Maryja zosta a wniebowzi ta. aden z papie y nie naucza  

te  tej doktryny w sposób dogmatyczny. S  to przyk ady zjawi-
ska, które Ko ció  nazywa Nadzwyczajnym Magisterium. Dlate-
go w tej fazie pewno  Wniebowzi cia by a nierozstrzygni ta.   

 Czy wiara we Wniebowzi cie Maryi zosta a wyra ona w jakim-
kolwiek wyznaniu wiary?

   Wyznania wiary s  podsumowaniami fundamentalnych prze-
kona  wiary [185-192]. W szczególno ci Ko ció  uznaje dwa z nich: 
Apostolskie wyznanie wiary i Nicejsko-konstantynopolita skie 
wyznanie wiary [193-195]. W sprawie Wniebowzi cia Maryi oba 
milcza y. To samo by o prawd  odno nie wszystkich innych za-
akceptowanych wyzna  wiary pierwotnego Ko cio a.    

 Czy Wniebowzi cie Maryi by o cz ci  nauczania ojców 
Ko cio a?

                   Katolicyzm uznaje 88 m czyzn za ojców Ko cio a. Wi k-
szo  z nich by o biskupami. Dziesi ciu z nich by o papie a-
mi. Inni byli opatami, kap anami, zakonnikami i apologetami. 
Wszyscy yli na przestrzeni pierwszych o miu wieków chrze-
cija stwa, a wi kszo  z nich zosta o kanonizowanych przez 

Ko ció  jako wi ci. Ich grono obejmuje nast puj ce osoby: Kle-
mens Rzymski, Polikarp, Ignacy, Ireneusz, Tertulian, Orygenes, 
Euzebiusz z Cezarei, Benedykt, papie  Leon I Wielki i papie  
Innocenty I.                  

Ko ció  wysoko ceni pisma ojców Ko cio a, lecz nie uwa-
a ich za nieomylne. Przeciwnie, uznaje, e Ojcowie nie tylko 



czasami nie zgadzaj  si  ze sob , lecz czasami ich nauka bywa 
b dna.  Papie  Leon XIII napisa , e ojcowie Ko cio a „podzielali 
zapatrywania swego czasu, i dlatego, wyja niaj c ust py Pisma 

wi tego, […] nie zawsze wypowiedzieli s d prawdziwy”  [502] .

 Jak  warto  zatem przedstawiaj  pisma ojców Ko cio a? 
Katolicki uczony, William A. Jurgens wyja nia [688]:

Warto  Ojców i ich pism jest nast puj ca: razem 
demonstruj  oni to, w co Ko ció  wierzy , ci gle 
wierzy i czego naucza. Razem s  oni wiadkiem 
tre ci Tradycji – Tradycji, która sama jest no ni-
kiem objawienia.

The Faith of the Early Fathers  [503] 

 Albo u ywaj c s ów ostatniego soboru [78]:

 Wypowiedzi wi tych Ojców wskazuj  na 
o ywcz  obecno  tej Tradycji, której bogactwo 
przenika dzia anie i ycie wierz cego i modl -
cego si  Ko cio a.

Sobór Watyka ski II  [504]   

      Co ojcowie Ko cio a mieli do powiedzenia o Wniebowzi -
ciu Maryi? Znacz cym jest to, e biskupi znale li poparcie dla 
tego przekonania jedynie w pismach dwóch Ojców  [505] Obaj 
yli na prze omie VII/VIII wieku: Germanus z Konstantyno-

pola (634-733) oraz Jan Damasce ski (675-749).      

Jednak fakt, e biskupi nie byli w stanie znale  adnego do-
wodu wiary we Wniebowzi cie Maryi w pismach pozosta ych 
86 ojców Ko cio a, nie zniech ci  papie a i innych biskupów. 
Chocia  Ko ció  obdarza szacunkiem pisma Ojców, to tym nie-
mniej „[…] w stosunku do tych pism zachowuje najwy sz  nie-
zale no ”  [506].  Z tej samej przyczyny fakt, e jedynie dwóch oj-
ców Ko cio a wierzy o we Wniebowzi cie Maryi, nie dowodzi , 
e wiara ta by a autentyczn  doktryn . Jurgens komentuje:

[…] musimy podkre li , e pojedynczy tekst 
patrystyczny nie mo e by  w adnym wypad-
ku uwa any za „dowód” poprawno ci jakiej  



doktryny. Dogmatów nie „dowodzi si ” przez 
patrystyczne stwierdzenia, lecz przez nieomyl-
ne nauczanie Ko cio a.

The Faith of the Early Fathers  [507]  

 Czy Wniebowzi cie Maryi by o cz ci  nauczania doktorów 
Ko cio a?

 Ko ció  katolicki uhonorowa  niektórych nauczycieli tytu em 
doktora Ko cio a. Ko ció  uwa a ich za szczególnie godnych 
zaufania przewodników po wierze katolickiej. Niektórzy z nich 
wywodz  si  z szeregów ojców Ko cio a. Wszyscy doktorowie 
Ko cio a zostali kanonizowani jako wi ci.

                        Pierwszych o miu, którzy otrzymali tytu  doktora Ko cio a 
to: Atanazy (297-373), Bazyli Wielki (329-379), Grzegorz z Na-
zjanzu (330-390), Ambro y (340-397), Hieronim (343-420), Jan 
Chryzostom (347-407), Augustyn z Hippony (354-430) i papie  
Grzegorz Wielki (540-604). Tych o miu jest uwa anych za wi k-
szych doktorów Ko cio a. W XVI wieku mniejszymi doktorami 
Ko cio a zostali uznani: Tomasz z Akwinu (1225-1274) – „dok-
tor anielski” i Bonawentura (1217-1274) – „doktor serafi ski”. 
Dzisiaj za doktorów Ko cio a uznaje si  32 osoby, w tym dwie 
kobiety, które by y mistyczkami: Katarzyn  z Sieny (1347-1380) 
i Teres  z Ávili (1515-1582).                        

Podobnie jak w przypadku ojców Ko cio a, katolicyzm nie 
uznaje nauczania doktorów Ko cio a za nieomylne lub wi ce 
dla Ko cio a.

   Co doktorzy Ko cio a maj  do powiedzenia o Wniebowzi -
ciu Maryi? Papie  i biskupi nie znale li adnego poparcia dla 
tej doktryny w ród pism któregokolwiek z wi kszych doktorów 
Ko cio a. Podobnie, aden z mniejszych doktorów, yj cych 
w okresie pierwszych jedenastu wieków chrze cija stwa, nie na-
ucza  tej doktryny, za wyj tkiem jednego: Jana Damasce skiego 
(675-749), który jest tak e uwa any za jednego z ojców Ko cio a, 
o którym ju  wzmiankowali my.   

                      W ród doktorów z pó niejszych wieków poparcie dla wiary 
we Wniebowzi cie Maryi papie  Pius XII znalaz  w pismach: 



Antoniego z Padwy (1195-1231), Alberta Wielkiego (1200-1280), 
Bonawentury (1217-1274), Tomasza z Akwinu (1225-1274), Ro-
berta Bellarmina (1542-1621), Franciszka Salezego (1567-1622) 
i Alfonsa de Liguori (1696-1787)  [508]                        .

 Czy Wniebowzi cie Maryi by o cz ci  jednomy lnego naucza-
nia biskupów?

 Oficjalne nauczanie biskupów z wykorzystaniem takich rod-
ków, jak katechizmy, kazania i listy pasterskie, jest nazywane 
Zwyczajnym Magisterium [2032-2034, 2049]. Ko ció  uwa a wspóln  
wiar  biskupów, wyra an  przez te zwyczajne rodki nauczania, 
za nieomylnego przewodnika po wierze katolickiej [890, 892]. 

G ównym celem encykliki Piusa XII z 1946 roku by o uzy-
skanie opinii biskupów jako g osu Zwyczajnego Magisterium. 
Papie  zada  im dwa pytania: „Czy […] uwa acie, e cielesne 
Wniebowzi cie Naj wi tszej Dziewicy mo e zosta  og oszone 
i orzeczone jako dogmat wiary, i czy tego wraz z klerem i ludem 
waszym pragniecie?”  [509].

Odpowied  biskupów by a jasna: „na te dwa pytania niemal 
jednog o nie udzielili odpowiedzi twierdz cej”  [510] .

 Czy wiara we Wniebowzi cie Maryi wyra a a si  w powszech-
nej praktyce Ko cio a?

Skoro to, co Ko ció  czyni, jest odbiciem tego, w co Ko ció  
wierzy, to powszechna praktyka Ko cio a jest równie  uwa ana 
za wiarygodnego wiadka wiary katolickiej. W encyklice Muni-
ficentissimus Deus Pius XII przyjrza  si  „wielu wi tyniom po-
wi conym Maryi Dziewicy Wniebowzi tej”, wzniesionym przez 

Ko ció , „ wi tym obrazom” Wniebowzi cia w wielu ko cio ach 
i temu, e Ko ció  powierzy  okre lone regiony „szczególnemu 
patronatowi i pieczy Dziewiczej Matce Boga, która zosta a wzi ta 
do nieba”  [511].   Dodatkowo, czwarta chwalebna tajemnica ró a ca 
upami tnia a Wniebowzi cie Maryi  [512], a ko cielny kalendarz 
czci  wi to Wniebowzi cia Maryi w dniu 15 sierpnia  [513]  .

Co wi cej, liturgia Ko cio a kilkakrotnie nawi zywa a do 
Wniebowzi cia Maryi  [514]. Liturgia – publiczne uwielbianie Boga 



przez Ko ció  – jest uwa ana za szczególnie wiarygodny wyraz 
wiary katolickiej, gdy  wymaga aprobaty Magisterium [1069-1070, 

1124-1125].  Pius XII napisa , e „ca a liturgia wi c zawiera wiar  
katolick , gdy  publicznie wiadczy o wierze Ko cio a”  [515] .

Wszystkie te praktyki demonstrowa y wiar  katolików we 
Wniebowzi cie Maryi, przejawian  od kilku wieków. 

 Czy Wniebowzi cie Maryi by o cz ci  powszechnego zrozu-
mienia wiernych?

W 1946 roku pobo no  okazywana Maryi przez katolików 
by a wysoka. Relacje o jej objawieniach i towarzysz cych im 
cudach zniewala y wyobra ni  ludzi. Ostatnio nauczanie Ko-
cio a podkre la o rol  Maryi w dziele odkupienia. Dodatkowo, 

definicja dogmatu Niepokalanego Pocz cia Maryi w 1854 roku 
zach ci a katolików oddanych Maryi do tego, aby zacz  prosi  
Watykan o og oszenie Wniebowzi cia Maryi dogmatem wiary 
katolickiej.

Z perspektywy Ko cio a wydarzenia te by y zwyk ym po-
st pem w rozumieniu Tradycji przez wiernych [94]. Ludzie nie 
tworzyli nowej doktryny dotycz cej Maryi. Przeciwnie, docho-
dzili do zrozumienia starej nauki, która y a w Ko ciele od wie-
ków. Teraz, wskutek nowego spojrzenia, nauka ta wychodzi a na 
wiat o dzienne i zaczyna a si  uzewn trznia  [66, 93, 99].  Ko ció  

twierdzi, e jest to jeden ze sposobów, w jaki Tradycja rozwija 
si  w Ko ciele [94]:

   Wzrasta bowiem zrozumienie zarówno przeka-
zanych spraw, jaki i s ów czy to dzi ki kontem-
placji i dociekaniu wierz cych, którzy rozwa aj  
je w swoich sercach (por. k 2,19; k 2,51), czy 
te  dzi ki g bokiemu pojmowaniu prze ywa-
nych rzeczywisto ci duchowych.  

Sobór Watyka ski II  [516]  

  Fakt, e tak wielu katolików uzna o ju  Wniebowzi cie Ma-
ryi za cz  swojej wiary, by  znacz cy. Katolicyzm naucza, e 
wierni posiadaj  „nadprzyrodzony zmys  wiary”  [517]. Zjawisko 



to nazywa si  sensus fidelium lub zmys em wiary [67, 91-93, 785, 904]. 
Jest to „[…] instynktowna wra liwo  i dar rozró niania cz on-
ków Ko cio a w sprawach wiary”  [518]. Je li chodzi o wspólne 
dziedzictwo, które wierz cy katolicy uznaj  za prawdziw  wiar  
katolick , to s  oni nieomylni i „ogó  wierz cych […] nie mo e 
zb dzi  w wierze”  [519] [889]  .

Nie jest jasne, w jaki sposób wierz cy s  w stanie nieomylnie 
uzna  co  za prawd . Wi kszo  katolików ma jedynie pobie n  
znajomo  Pisma wi tego czy teologii katolickiej.

Tym niemniej, zgodnie z katolickim przekonaniem papie  
Pius XII uwa a  pobo no  ludzi za wiarygodnego wiadka au-
tentyczno ci wiary katolickiej. Z tego powodu w swoim li cie 
z 1946 roku poprosi  równie  biskupów, aby poinformowali go, 
„jak  cze , ka dy wedle swojej wiary i pobo no ci, ywi kler 
i lud powierzony waszej pieczy, wzgl dem Wniebowzi cia Naj-
wi tszej Dziewicy Maryi”  [520]. Celem papie a by o tutaj okre-
lenie ogólnego odczucia ludzi.

Kler i laikat, zach ceni pro b  papie a, odpowiedzieli en-
tuzjastycznie. Do 1950 roku, wzi wszy pod uwag  poprzednie 
pro by, Watykan otrzyma  odpowied  od 32 tysi cy ksi y i bra-
ci zakonnych, 50 tysi cy zakonnic i 8 milionów wieckich  [521]! 
Papie  Pius XII s dzi , e odpowied  na jego pro b  by a na-
prawd  wyj tkowa  [522] .

Po rozwa eniu wszystkich dowodów wiary we Wniebowzi -
cie Maryi i bada  teologów Ko cio a Pius XII doszed  do nast -
puj cej konkluzji:

   Te studia i badania umie ci y w ja niejszym 
wietle fakt, e dogmat o Wniebowzi ciu Maryi 

Dziewicy jest zawarty w depozycie chrze cija -
skiej wiary powierzonemu Ko cio owi.

Munificentissimus Deus  [523]   

 Podejmuj c t  decyzj , papie  by  wiadomy, e Pismo wi -
te jasno naucza, i  wskutek grzechu Bóg og osi  Adamowi i jego 
potomkom: „Prochem jeste  i w proch si  obrócisz!” (Rdz 3,19).  



Tym niemniej Pius XII odkry , e „jednak Bóg zechcia , aby 
B ogos awiona Dziewica Maryja zosta a wyj ta spod tego po-
wszechnego prawa”  [524]. Dlatego 1 listopada 1950 roku, jako naj-
wy szy nauczyciel Ko cio a, papie  og osi , e Wniebowzi cie 
Maryi jest „dogmatem przez Boga objawionym”  [525]  .

Proces, w wyniku którego Wniebowzi cie Maryi sta o si  do-
gmatem, demonstruje trzy wa ne rzeczy.

Po pierwsze, katolickie definicje zrównuj ce Tradycj  z ust-
nym nauczaniem aposto ów s  zwodnicze [81, 83, 96].

 Na przyk ad, Sobór Watyka ski II okre li  Tradycj  jako 
objawienie, które aposto owie przekazali „g oszeniem ustnym, 
przyk adami i zorganizowanym dzia aniem”  [526] [76] . Na poparcie 
tej definicji Ko ció  cytuje wskazówki przekazane przez Paw a 
Tesaloniczanom  [527]:

 Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymaj-
cie si  tradycji, o których zostali cie pouczeni 
b d  ywym s owem, b d  za po rednictwem 
naszego listu.

2 List do Tesaloniczan 2,15 

Cytuj c ten werset, Ko ció  chce, aby my uwierzyli, e kato-
licka Tradycja jest równoznaczna z ustnym nauczaniem Aposto a 
Paw a. Jednak to jest ba amutne, gdy  jak widzieli my, katolicka 
Tradycja jest koncepcj  o wiele bardziej z o on .  Nie jest ona 
bezpo rednim ustnym nauczaniem aposto ów, o którym mowa 
w 2 Li cie do Tesaloniczan 2,15.  Przeciwnie, katolicka Tradycja 
jest „pr dem ycia i prawdy”  [528]. Mo e by  tak ulotna jak my l, 
która po wielowiekowym u pieniu, jak w przypadku Wniebo-
wzi ciu Maryi, powraca do ycia w czasach wspó czesnych 
dzi ki kontemplacji wiernych. Nie mo na dokona  adnego roz-
s dnego porównania pomi dzy katolick  Tradycj  i Aposto em 
Paw em, który osobi cie i bezpo rednio poucza  Tesaloniczan 
odno nie chrze cija skiej wiary. (W celu dokonania przegl du 



ka dej wzmianki o Tradycji w Nowym Testamencie, zobacz: Za-
cznik D, Nowotestamentowe odwo ania do Tradycji).

Po drugie, Pismo wi te i katolicka Tradycja nie s  sobie rów-
ne. Ko ció  katolicki naucza, e „tote  i Pismo wi te, i Tradycj  
nale y przyjmowa  z jednakim pietyzmem i otacza  tak  sam  
czci ”  [529] [82]. Lecz Pismo wi te jest spisanym objawieniem. 
Jest ono namacalne, niezmienne i dost pne dla wszystkich.  Co 
wi cej, jest natchnione, „przez Boga natchnione” (2 Tm 3,16).  
 Pismo wi te to pisma ludzi, którzy „kierowani Duchem wi -
tym mówili od Boga” (2 P 1,21).  Pismo wi te wi c jest s usznie 
nazywane S owem Boga 40.

Z drugiej strony, katolicka Tradycja jest bezkszta tn  mas  
przekona  i praktyk, które, jak twierdzi Ko ció , zosta y przeka-
zane przez 60 pokole  w postaci „ludzkich formu ”  [530]: naucza-
j cego biskupa, kap ana wyg aszaj cego niedzieln  homili , pi-
sz cego teologa, matki recytuj cej modlitwy ze swoimi dzie mi, 
hymnu, witra a lub niewys owionych duchowych rzeczywisto-
ci  [531], b d cych wspóln  w asno ci  wiernych. Chocia  nawet 

dziecko jest w stanie dostrzec ró nic  pomi dzy Tradycj  a Pi-
smem wi tym, to Ko ció  nie potrafi lub nie chce jej dostrzec.

Po trzecie, Magisterium twierdz c, e przemawia w imieniu 
samego Boga, jest prawem dla samego siebie. Nie jest ono odpo-
wiedzialne przed nikim na ziemi. To, co ono mówi, jest jedyn  
regu  wiary, któr  znaj  katolicy, gdy  Magisterium postawi o 
siebie pomi dzy S owem Boga a ludem katolickim:

 Katolicy przyznaj , e istnieje podwójna regu a 
wiary: odleg a i przybli ona. Odleg  regu  jest 
S owo Bo e, spisane i wr czone przez Tradycj . 
Przybli on  regu  jest ywe i nieomylne Magi-
sterium Ko cio a, które w autorytatywny i wia-
rygodny sposób ustala, co jest S owem Bo ym.

A Manual of Dogmatic Theology  [532] 

 40.  Lub S owem Bo ym (przyp. red.).



 Rysunek 7. Pe ny fundament ewangelii wed ug Rzymu

 Wed ug Soboru Watyka skiego II „ wi ta Tradycja, Pismo 
wi te i Urz d Nauczycielski Ko cio a wed ug m drego Bo ego 

postanowienia tak ci le cz  si  ze sob  i zespalaj , e jedno 
bez pozosta ych nie mo e istnie , a wszystkie razem, ka de na 
swój sposób, pod wp ywem jednego Ducha wi tego skutecznie 
przyczyniaj  si  do zbawienia dusz”  [533] [95] .

 Innymi s owy, poniewa  od katolików oczekuje si  podpo-
rz dkowania oficjalnej nauce Ko cio a, samo Magisterium jest 
regu  wiary [119, 169-171, 182]. Jest ono przybli on  regu , gdy  
jest o wiele bardziej dost pne i bliskie ludziom ni  odleg a re-
gu a S owa Bo ego. 

 Magisterium nie jest odpowiedzialne ani przed lud mi, ani 
przed jasn  nauk  Pisma wi tego. W swojej encyklice, przy-
gotowuj cej grunt dla zdefiniowania Wniebowzi cia Maryi jako 
dogmatu wiary, papie  Pius XII napisa , e Magisterium jest 



w stanie „wyja ni  i rozwija  to, co w depozycie zawiera si  
mniej jasno i jakby po rednio”  [534] [66, 88, 2035, 2051] . Katolicki uczo-
ny John Hardon komentuje:

Mo emy doda , e stopie  niejasno ci jest nie-
istotny. Ko ció , otrzymawszy ten zmys  od swe-
go Za o yciela, którego Duch Prawdy pozostaje 
w nim na wieki, mo e nieomylnie rozró ni , co 
nale y do objawienia, bez wzgl du na to, jak ta-
jemnicz  zawarto  mog o by ono zawiera .
W konsekwencji, gdy Pius XII zdefiniowa  Wnie-
bowzi cie [Maryi], to uczyni  on co  wi cej ni  
zaproponowanie doktryny podlegaj cej akcep-
tacji wiernych lub danie im nowej motywacji 
do okazywania czci B ogos awionej Matce. On 
wskaza  na prawo Ko cio a do sankcjonowania 
prawowitego rozwoju doktryny i pobo no ci, 
co gorszy protestantów i mo e nawet zadziwia  
wierz cych katolików.

The Catholic Catechism  [535]

 Widzimy tutaj prawdziwy zwi zek pomi dzy nauczaniem 
Magisterium a objawieniem. Chocia  zarówno Pismo wi te, 
jak i dokumenty ród owe sprzed VII wieku milcz  na temat 
Wniebowzi cia Maryi, tym niemniej papie  Pius XII aktem 
Nadzwyczajnego Magisterium Ko cio a og osi  je dogmatem 
objawionym przez Boga. Czyni c tak, papie  stwierdzi  nieza-
le no  Ko cio a zarówno od Pisma wi tego, jak i od katolic-
kiej wiary pierwotnego Ko cio a.    

 Mo na dopatrzy  si  istotnych podobie stw pomi dzy struk-
tur  w adzy wspó czesnego katolicyzmu a judaizmem I wieku. 
  Podobnie jak dzi  Rzym jest stolic  papie a i biskupów, wte-
dy Jerozolima – ówczesne centrum w adzy ydowskiej – by a 
siedzib  „starszyzny ludu, arcykap anów i uczonych w Pi mie” 



( k 22,66), „starszyzny synów Izraela” (Dz 5,21), znanego jako 
Sanhedryn.   Temu cia u przewodniczy  ydowski arcykap an. 
         By  on równie  jego g ow  (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 przy-
zwoleniem w adzy rzymskiej, przy pewnych ograniczeniach, 
Sanhedryn funkcjonowa  jako najwy sza w adza polityczna, 
religijna i s downicza w Judei (Mt 5,22; J 3,1; J 7,26; J 7,48; 
Dz 3,17; Dz 4,5; Dz 4,8).       

 W ród cz onków Sanhedrynu reprezentowane by y przy-
najmniej dwie szko y intelektualne (Dz 23,6-8).    Arystokratycz-
ne rodziny arcykap a skie i ich zwolennicy nale eli do stronnic-
twa saduceuszów (Dz 5,17).        Pozostali nale eli do ugrupowania 
faryzeuszów. Faryzeusze, znani ze swej cis ej i drobiazgowej 
interpretacji Prawa Moj eszowego (Mt 5,20; Mt 23,23), byli 
przyzwyczajeni do otrzymywania „pierwszych miejsc w syna-
gogach i pozdrowie  na rynku” ( k 11,43).               Niektórzy z nich byli 
uczonymi w Pi mie, którzy spisywali, interpretowali i naucza-
li Prawa Moj eszowego (Mt 5,20; Mt 12,38; Mt 15,1; Mt 22,35; 
Mt 23,2; Mk 2,16; k 5,17; k 5,21).              Podobnie jak katolickie 
Magisterium, uczeni w Pi mie i faryzeusze uwa ali siebie za 
autorytatywnych nauczycieli Prawa Moj eszowego i usi owali 
dyktowa  zwyk ym ludziom w a ciwe przestrzeganie ka dego 
aspektu wiary ydowskiej (Mt 9,11; Mt 12,2; Mt 23,2-36).       

     Tak jak w dzisiejszym katolicyzmie, uczeni w Pi mie i fa-
ryzeusze równie  sprawowali wspóln  w adz  nad interpretacj  
Pisma wi tego i Tradycji (Mt 15,2; Mk 7,3; Mk 7,5; Mk 7,9; 
Mk 7,13).      Nauczali, e Moj esz przekaza  im prawo otrzymane 
na Synaju w dwojaki sposób. Pierwszym sposobem by o ustne 
nauczanie Moj esza. Nazywali je niespisan  Tor  lub ustn  Tra-
dycj   [536]. Drugim sposobem by a spisana Tora lub Pismo wi te. 
Faryzeusze nauczali, e spisane i niespisane prawo razem tworz  
kompletn  Tor , czyli S owo Bo e.

  Uczeni w Pi mie i faryzeusze nie otrzymali w adzy od Boga.   
 Przeciwnie, Jezus powiedzia : „Na katedrze Moj esza zasie-
dli uczeni w Pi mie i faryzeusze” (Mt 23,2).  Hebrajski Stary 



Testament nigdzie nie poucza  ydów, aby ustanowili Sanhe-
dryn, podporz dkowali si  nauczaniu uczonych w Pi mie i fary-
zeuszów albo uznali autorytet ustnej Tradycji na równi z autory-
tetem Pisma wi tego. Tym niemniej, w I wieku naszej ery tak 
w a nie si  sta o i wi kszo  ydów bez dyskusji podporz dko-
wa a si  uczonym w Pi mie i faryzeuszom.

 Jezus stanowi  wyj tek. Odmówi  podporz dkowania swojej 
s u by Sanhedrynowi, uczonym w Pi mie i faryzeuszom oraz 
Tradycji. Gdy Jego popularno  w ród ludzi zacz a rosn , ko-
niec Jego s u by sta  si  nieunikniony.

  W ostatnim roku s u by Pana w Galilei wydarzy o si  co , co 
jest opisane w Ewangelii wed ug Mateusza 15,1-9 i w Ewangelii 
wed ug Marka 7,1-13.   Z Jerozolimy, rzekomo w imieniu San-
hedrynu, przyby a grupa uczonych w Pi mie i faryzeuszy, aby 
przeciwstawi  si  Jezusowi.  Aby wszcz  spór z Chrystusem, 
zadali Mu nast puj ce pytanie: „Dlaczego Twoi uczniowie nie 
post puj  wed ug tradycji starszych, lecz jedz  nieczystymi r -
kami?” (Mk 7,5).  

Nie chodzi o o brudne r ce, lecz o przestrzeganie surowej 
procedury, dyktowanej przez ustne prawo lub Tradycj .   Tra-
dycja starszych, zachowana do dzisiaj w Misznie, wymienia a 
ka dy szczegó  dotycz cy umywania r k przed jedzeniem.    Fa-
ryzeusze „zauwa yli, e niektórzy z Jego uczniów brali posi ek 
nieczystymi, to znaczy nie obmytymi r kami” (Mk 7,2).  Teraz 
ci autorytatywni nauczyciele narodu ydowskiego domagali si  
wyja nienia.

Jezus nie da  si  zastraszy . Zamiast podporz dkowa  si  ich 
w adzy, czego od Niego oczekiwali, zgani  ich za ich ob ud :

 S usznie prorok Izajasz powiedzia  o was, ob-
udnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie 

wargami, lecz sercem swym daleko jest ode 
Mnie. Ale czci Mnie na pró no, ucz c zasad po-
danych przez ludzi.

Ewangelia wed ug Marka 7,6-7 



  W swojej gorliwo ci w a ciwego przestrzegania Tradycji 
uczeni w Pi mie i faryzeusze wydawali si  pobo ni, lecz Pan 
wiedzia , e ich pobo no  jest ob udna. Ich serca by y daleko 
od Boga, a cze  oddawana Bogu by a w Jego oczach pró na 
i bezwarto ciowa.  

  Pan oskar y  faryzeuszy o nauczanie „zasad podanych przez 
ludzi” (Mk 7,7).   Pismo wi te absolutnie nic nie mówi o o umy-
waniu r k przed jedzeniem. Tym niemniej faryzeusze narzucili 
innym ceremonialne mycie r k, tak jak gdyby sam Bóg je usta-
nowi . W ten sposób wynie li nauk  ludzk  do poziomu autory-
tetu Pisma wi tego, natchnionego przez Boga.

 Pan, celowo kieruj c ostrze swojej krytyki przeciwko nim, 
kontynuowa  swoj  nagan , okre laj c ustn  Tor  jako „ludzk  
tradycj ” (Mk 7,8).     Jezus oskar y  uczonych w Pi mie i faryze-
uszy o przedk adanie s ów ludzi nad S owo Bo e: „Uchylili cie 
przykazanie Bo e, a trzymacie si  ludzkiej tradycji […]. Spraw-
nie uchylacie Bo e przykazanie, aby swoj  tradycj  zachowa ” 
(Mk 7,8-9).    Innymi s owy, gdy faryzeusze byli niepos uszni Pi-
smu, to czynili to w doskona ym stylu.  Czynili to „sprawnie” 
(Mk 7,9).  Jezus zauwa y , jak sprytnie byli w stanie usun  na 
bok przykazania Bo e po to, aby ci le okazywa  pos usze stwo 
w asnym Tradycjom.  Jezus powiedzia , e przez w asne Tradycje 
„znosili S owo Bo e” (Mk 7,13), uniewa niaj c Pismo wi te. 

 W ten sposób Jezus odrzuci  ludzk  struktur  w adzy ydów, 
yj cych w I wieku. Odmówi  podporz dkowania si  Tradycji, 

w adzy nauczycielskiej uczonych w Pi mie i faryzeuszy oraz 
faktycznej w adzy Sanhedrynu, który oni reprezentowali. 

To, co Jezus odrzuci , Ko ció  katolicki obecnie przywróci . 
Ko ció  wyniós  Tradycj  do tego samego poziomu autorytetu, 
który posiada natchnione przez Boga Pismo wi te. Papie  i bi-
skupi Ko cio a roszcz  sobie prawo do powszechnej jurysdykcji 
i wy cznej w adzy nauczycielskiej.  Przez ca y czas katolicka 
hierarchia, podobnie jak faryzeusze, czci Boga swoimi ustami, 
twierdz c [86]:



 Ten Urz d Nauczycielski nie jest ponad s owem 
Bo ym, lecz jemu s u y, nauczaj c jedynie tego, 
co zosta o przekazane.

Sobór Watyka ski II  [537]  

Sola Scriptura! (Tylko Pismo wi te!) sta o si  okrzykiem wojennym 
Reformacji. Nikt nie by  lepszym bojownikiem tej sprawy ni  Marcin 
Luter. By  on augustia skim zakonnikiem i profesorem teologii katolic-
kiej na uniwersytecie w Wittenberdze. Luter sprzeciwi  si  papieskim 
wys annikom sprzedaj cym odpusty, aby pomóc sfinansowa  budow  
Bazyliki w. Piotra w Rzymie. W 1517 roku Luter sporz dzi  list  95 po-
wodów, dla których praktyka sprzedawania odpustów by a z a i przybi  
t  list  do drzwi ko cielnych w Wittenberdze. Gdy nakazano mu, aby od-
wo a  to, co napisa , Luter odpowiedzia : „Moje sumienie jest wi niem 
S owa Bo ego”. Odrzuci  Tradycj  i w adz  nauczycielsk  papie a i bi-
skupów jako nieomylnych przewodników wiary chrze cija skiej. Luter 
og osi  Pismo wi te jedyn  regu  i standardem wiary chrze cija skiej. 
(W celu poznania riposty na niektóre wspó czesne zarzuty pod adresem 
zasady Sola Scriptura, zobacz: Za cznik E, Sola Scriptura)  .



  Ko ció  katolicki naucza Pismo wi te naucza

  1. Piotr by  g ow  aposto ów 
[552, 765, 880].

 Chrystus by  g ow  
aposto ów (J 13,13). 

 2. Biskupi s  nast pcami 
aposto ów [861-862, 938].

 Aposto owie nie mieli 
nast pców, gdy  aby sta  
si  ich nast pc , kto  
musia by by  wiadkiem 
zmartwychwstania 
Chrystusa (Dz 1,21-22). 

 3. Papie , jako Biskup Rzymu, 
jest nast pc  Piotra [882-936].

Piotr nie mia  nast pcy.

 4. Biskupi wraz z papie em, 
jako swoj  g ow , rz dz  
Ko cio em powszechnym 
[883, 894-896].

 Chrystus, g owa Cia a, 
rz dzi Ko cio em 
powszechnym (Kol 1,18). 

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

 Bóg powierzy  objawienie 
wi tym (Jud 3). 

 6. Magisterium jest 
autorytatywnym 
nauczycielem Ko cio a 
[85-87].

   Duch wi ty jest 
autorytatywnym 
nauczycielem Ko cio a 
(J 14,26; J 16,13; 1 J 2,27).   

 7. Magisterium jest 
nieomylnym interpretatorem 
Pisma wi tego [890-891, 

2034-2035].

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

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

 Jedynie Bóg jest nieomylny 
(Lb 23,19). 



  Ko ció  katolicki naucza Pismo wi te naucza

 9. Jedynie Magisterium 
posiada zdolno  i prawo 
interpretacji Pisma wi tego 
[85, 100, 939].

  Ka dy chrze cijanin, 
wspomagany przez Ducha 

wi tego, posiada zdolno  
i prawo do interpretacji 
Pisma wi tego (Dz 17,11; 
1 Kor 2,12-16).  

 10. Pismo wi te ma 
by  interpretowane 
w tym znaczeniu, w jakim 
zdefiniowa o je Magisterium 
[113, 119].

 Pismo wi te musi 
by  interpretowane 
w oryginalnym znaczeniu 
zamierzonym przez Ducha 

wi tego (2 P 3,14-16). 

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

  Nikt nie ma prawa 
wychodzi  poza to, co jest 
napisane w Pi mie wi tym 
(1 Kor 4,6; Prz 30,6).  

 12. Pismo wi te i Tradycja 
cznie tworz  S owo Bo e 

[81, 85, 97, 182].

   Pismo wi te jest S owem 
Boga (J 10,35; 2 Tm 3,16-17; 
2 P 1,20-21).     Tradycja 
jest s owami ludzkimi 
(Mk 7,1-13). 

  13. Pismo wi te i Tradycja 
cznie s  najwy sz  regu  

wiary Ko cio a [80, 82].

  Pismo wi te jest jedyn  
regu  wiary (Mk 7,7-13; 
2 Tm 3,16-17).  


