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Wstêp Redaktora 
wydania polskiego

Wydanie polskie Ewangelii wed ug Rzymu (odt d skrótowo: 
wydanie polskie) nie jest bezpo rednim t umaczeniem orygi-
nalnego wydania ameryka skiego, lecz faktycznie jego rozbu-
dowan  redakcj . Redakcja ta zosta a dokonana wed ug ci le 
okre lonych i starannie przemy lanych regu , które zostan  tutaj 
szczegó owo wyja nione.

Wst p Redaktora wydania polskiego (odt d skrótowo: Wst p) 
definiuje istotne terminy i kategorie poj ciowe wykorzystywane 
w ksi ce. W tym wzgl dzie szczególnie wa ne dla zrozumienia 
tre ci ksi ki s  definicje rodzajów róde , cytatów i referencji 
ród owych oraz ich reprezentacja typograficzna. Wa ne jest 

równie  zrozumienie roli stosowanych w ksi ce mechanizmów 
pomocniczych, takich jak: przypisy ko cowe, przypisy dolne, 
bibliografia i indeksy.

Jednak lektura Wst pu wcale nie jest obowi zkowa. Przy 
pierwszej lekturze ksi ki Czytelnik mo e go ca kowicie pomi-
n  i powróci  do niego pó niej, gdy w trakcie lektury napotka 
rzeczy, których znaczenie wymaga obja nie . Niektóre fragmen-
ty Wst pu mog  by  interesuj ce jedynie dla Czytelników pra-
gn cych dog bnie bada  cytowane w ksi ce ród a.



8

Wstęp Redaktora wydania polskiego

Rekomendacja
W celu odniesienia najpe niejszej korzy ci z lektury wydania 

polskiego gor co rekomenduj  zakup lub wypo yczenie nast -
puj cych róde :
 1. Biblia Tysi clecia. Pismo wi te Starego i Nowego Testamen-

tu, Wydanie pi te na nowo opracowane i poprawione, Wydaw-
nictwo Pallottinum, Pozna  2003, ISBN 9788370144197.

 2. Katechizm Ko cio a Katolickiego, Wydanie drugie popra-
wione, Wydawnictwo Pallottinum, Pozna  2002, ISBN 
9788370144302.

Czytelnikom, którzy chcieliby bli ej przyjrze  si  najbar-
dziej fundamentalnym dokumentom dogmatycznym Ko cio a 
katolickiego, rekomenduj  równie  zakup lub wypo yczenie na-
st puj cych róde :
 3. Bokwa Ignacy (redaktor), Breviarium fidei: Wybór doktry-

nalnych wypowiedzi Ko cio a, Ksi garnia w. Wojciecha, 
Pozna  2007, ISBN 9788375160765 (oprawa mi kka) lub 
ISBN 9788375160857 (oprawa twarda).

 4. Przyby  Maria (redaktor), Sobór Watyka ski II: Konstytu-
cje, Dekrety, Deklaracje, Nowe t umaczenie, Wydawnictwo 
Pallottinum, Pozna  2002, ISBN 9788370144296.

Wymienione wy ej pozycje s  czterema fundamentalnymi 
ród ami cytatów ród owych w wydaniu polskim.

Ogólna charakterystyka wydania polskiego
W stosunku do oryginalnego wydania ameryka skiego, wy-

danie polskie ró ni si  w nast puj cych aspektach:
Dodano spis rysunków i spis tabel.
Dodano Wst p Redaktora wydania polskiego.
Przedmow  (Foreword) autorstwa Johna MacArthura Jr. 
zast piono Przedmow  do wydania polskiego autorstwa 
Dariusza J. Laskowskiego.
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Cytaty biblijne i apokryficzne zaczerpni to zasadniczo je-
dynie z Biblii Tysi clecia. W wyj tkowych przypadkach, 
cytaty zosta y albo (a) zaczerpni te z Biblii Warszawskiej 
albo (b) przet umaczone bezpo rednio z ameryka skich 
wyda  Douay Rheims lub New American Bible.
Bardzo istotna cz  angielskoj zycznych róde  najwa -
niejszych cytatów ród owych zosta a zast piona analo-
gicznymi ród ami polskoj zycznymi.
Dodano przypisy dolne.
Dokonano przeredagowania i uzupe nienia przypisów 
ko cowych (g ównie wskutek zast pienia róde  angiel-
skoj zycznych polskoj zycznymi).
Dodano bibliografi .
Dodano indeks apokryficzny.
W znacz cym stopniu rozbudowano indeks rzeczowy.

adna z powy szych zmian w najmniejszym stopniu nie na-
rusza zasadniczej tre ci ksi ki; wprost przeciwnie:

uwiarygodnia j  przez (a) podanie najwierniejszej wersji 
cytatów ród owych pochodz cych z najlepszych i najak-
tualniejszych róde  oraz przez (b) dostarczenie dodatko-
wych informacji umo liwiaj cych samodzieln  weryfika-
cj  róde  przez Czytelnika;
uzupe nia j  o dodatkowe mechanizmy wyszukiwawcze 
(indeks apokryficzny i rozbudowa indeksu rzeczowego).

Moj  naczeln  motywacj  w dokonaniu tych zmian by o d e-
nie do tego, aby Czytelnik otrzyma  mo liwie najwiarygodniej-
sz  prezentacj  fundamentalnych doktryn wiary chrze cija skiej 
z perspektywy zarówno Ko cio a katolickiego, jak i samego Pi-
sma wi tego. Aby osi gn  ten cel, z jednej strony konieczne 
by o wykorzystanie najwierniejszych, najaktualniejszych i naj-
bardziej adekwatnych róde ; z drugiej strony preferowane w tym 
wzgl dzie by y wspó czesne ród a polskoj zyczne, które w razie 
potrzeby Czytelnik mo e samodzielnie weryfikowa .



10

Wstęp Redaktora wydania polskiego

De  nicje pojêæ
Kategorie róde³ ze wzglêdu na ich charakter

Ze wzgl du na charakter wykorzystywanych róde  mo na 
wyró ni  nast puj ce kategorie:

 1. ród o pierwotne
ród o pierwotne to ród o, które zawiera pierwotn , auto-

rytatywn  posta  cytowanego tekstu ród owego.
W przypadku Pisma wi tego za ród a pierwotne uwa-
amy w drodze wyj tku powszechnie uznane t umaczenia 

tekstu oryginalnego z j zyków: hebrajskiego, aramejskiego 
i greckiego na j zyk polski lub w sporadycznych przypad-
kach na j zyk angielski, a nie za  sam tekst oryginalny.
Za ród a pierwotne uwa amy równie  polskie przek ady: 
(a) Katechizmu Ko cio a Katolickiego oraz (b) Kodeksu Pra-
wa Kanonicznego, a nie za  ich sam tekst oryginalny w j -
zyku aci skim. Nota bene polskie wydanie Kodeksu Prawa 
Kanonicznego pozna skiego wydawnictwa Pallottinum za-
wiera równie  oryginalny tekst w j zyku aci skim.

ród a pierwotne s  cytowane w ksi ce albo (a) bezpo red-
nio, albo (b) po rednio z cytuj cych je róde  wtórnych.
Przyk ady róde  pierwotnych: (a) Biblia Tysi clecia, z któ-
rej bezpo rednio zaczerpni to prawie wszystkie cytaty z Pi-
sma wi tego, (b) Katechizm Ko cio a Katolickiego, z któ-
rego bezpo rednio zaczerpni to szereg tekstów ród owych, 
(c) oryginalne dokumenty papie y Piusa IX, Leona XIII, 
Piusa X, Piusa XI, Piusa XII, Paw a VI i Jana Paw a II w j -
zyku aci skim.

 2. ród o wtórne
ród o wtórne to ród o, które jedynie zawiera cytowany 

tekst ród owy zaczerpni ty ze ród a pierwotnego, lecz 
samym ród em pierwotnym nie jest. Okre lenie zawiera 
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w szczególno ci oznacza tutaj zawieranie t umaczenia tek-
stu ród owego. Jedno ród o wtórne cz sto zawiera teksty 
ród owe z wielu róde  pierwotnych.

Przyk ady róde  wtórnych: (a) Breviarium fidei: Wybór 
doktrynalnych wypowiedzi Ko cio a, w którym cytowanych 
jest wiele oficjalnych dokumentów Ko cio a, (b) Sobór Wa-
tyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, które zawiera 
przek ad wszystkich dokumentów Soboru Watyka skie-
go II, (c) Magdalena Zawadzka, która przet umaczy a sze-
reg pierwotnych tekstów ród owych z j zyka aci skiego.

Kategorie róde³ ze wzglêdu na ich pochodzenie
Ze wzgl du na pochodzenie wykorzystywanych róde  mo -

na wyró ni  nast puj ce kategorie:

 1. Pismo wi te
W tej kategorii róde  znajduj  si  polskie przek ady: (a) Bi-
blia Tysi clecia, (b) Biblia Warszawska, oraz angielskie prze-
k ady: (c) Douay Rheims i (d) New American Bible.

 2. Podstawowe dokumenty Ko cio a
W tej kategorii róde  znajduj  si  fundamentalne doku-
menty Ko cio a definiuj ce jego dogmaty i przedstawiaj -
ce ich obowi zuj c  wyk adni  Urz du Nauczycielskiego 
(Magisterium) Ko cio a: (a) dokumenty soborowe (kano-
ny, konstytucje, dekrety, deklaracje i wyznania wiary), 
(b) dokumenty papieskie (encykliki, konstytucje apostol-
skie, listy apostolskie, bulle, brewe), (c) wybrane dokumen-
ty kongregacji Kurii Rzymskiej, (d) Katechizm rzymski, 
(e) Katechizm Ko cio a Katolickiego oraz (f) Kodeks Prawa 
Kanonicznego.

 3. Liturgia Ko cio a
W tej kategorii róde  znajduj  si  dokumenty liturgiczne 
Ko cio a: (a) msza , (b) obrz dy sakramentalne, (c) liturgia 
godzin, (d) modlitewniki.
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 4. Inne dokumenty
W tej kategorii róde  znajduj  si  inne opracowania, g ów-
nie o charakterze teologicznym i historycznym.

Kategorie cytatów i referencji ród³owych
ze wzglêdu na ich charakter

W ksi ce mo na wyró ni  nast puj ce kategorie cytatów 
ród owych:

 1. G ówne cytaty ród owe
G ówny cytat ród owy to jawnie wyodr bniony fragment 
ksi ki sk adaj cy si  z dwóch lub wi cej akapitów tekstu. 
Ka dy g ówny cytat ród owy jest wci ty w stosunku do le-
wego marginesu tekstu g ównego i sk ada si  z: (a) tre ci 
cytatu, (b) referencji ród owej cytatu.
W przypadku g ównych cytatów ród owych pochodz cych 
z Pisma wi tego referencja ród owa cytatu jest pe n  re-
ferencj  biblijn , sk adaj c  si  z nast puj cych elementów: 
(a) pe nej nazwy ksi gi biblijnej, (b) zakresu referencji. Za-
kres referencji jednoznacznie identyfikuje fragment ksi gi 
i sk ada si  z kombinacji numeru rozdzia u i wiersza lub 
zakresu wierszy w tym rozdziale. W wyj tkowym przypad-
ku zakres referencji identyfikuje fragment ksi gi rozpoczy-
naj cy si  w jednym rozdziale, a ko cz cy si  w którym  
z nast pnych rozdzia ów.
Przyk ad nr 1:

Ja si  na to narodzi em i na to przyszed em na 
wiat, aby da  wiadectwo prawdzie. Ka dy, kto 

jest z prawdy, s ucha mojego g osu.
Ewangelia wed ug Jana 18,37

Interpretacja przyk adu: W tym przyk adzie pe na refe-
rencja biblijna odnosi si  do Ewangelii wed ug Jana (pe na 
nazwa ksi gi biblijnej), a zakres referencji do 37 wersetu 
18 rozdzia u tej ksi gi. Cytat pochodzi z Biblii Tysi clecia 
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(za o enie domy lne wskutek niepodania innego t umacze-
nia Pisma wi tego), która jest jego ród em pierwotnym. 
W Biblii Tysi clecia fragment ten znajduje si  na stronie 
1260. Szczegó owe informacje bibliograficzne dotycz ce Bi-
blii Tysi clecia znajduj  si  w pozycji bibliograficznej nr 5.

W przypadku g ównych cytatów ród owych pochodz cych 
z innych róde  ni  Pismo wi te, w referencji ród owej po 
nazwie ród a cytatu, w nawiasach kwadratowych i w in-
deksie górnym podany jest numer przypisu ko cowego, któ-
ry jednoznacznie identyfikuje ród o pierwotne i ewentual-
nie ród o wtórne tego cytatu.

Przyk ad nr 2:
Jego „ustanowi  Bóg narz dziem przeb aga-
nia przez wiar  moc  krwi Jego” (Rz 3,25) „za 
nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz równie  
za grzechy ca ego wiata” (1 J 2,2).

Sobór Trydencki [11]

Interpretacja przyk adu: W tym przyk adzie referencja ró-
d owa cytatu odnosi si  do pewnego dokumentu Soboru 
Trydenckiego. Szczegó y dotycz ce ród a tego cytatu znaj-
duj  si  w przypisie ko cowym nr 11. Tre  tego przypisu 
informuje nas, e ród em pierwotnym powy szego cytatu 
jest drugi rozdzia  Dekretu o usprawiedliwieniu, uchwalone-
go przez ten sobór. Natomiast ród em wtórnym, z którego 
pochodzi polski tekst powy szego cytatu, jest Breviarium 
fidei, w którym cytat znajduje si  we fragmencie o numerze 
brzegowym 316, na stronie 184. Szczegó owe informacje bi-
bliograficzne dotycz ce Dekretu o usprawiedliwieniu znaj-
duj  si  w pozycji bibliograficznej nr 120; natomiast szcze-
gó owe informacje bibliograficzne dotycz ce Breviarium 
fidei znajduj  si  w pozycji bibliograficznej nr 7.

Szczególnym przypadkiem g ównych cytatów ród owych 
pochodz cych z innych róde  ni  Pismo wi te s  cyta-
ty z Katechizmu Ko cio a Katolickiego. W tym przypadku 
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w referencji ród owej po nazwie ród a cytatu (Katechizm 
Ko cio a Katolickiego), zamiast numeru przypisu ko cowe-
go, w nawiasach okr g ych podany jest numer akapitu Ka-
techizmu, sk d ten cytat pochodzi.
Przyk ad nr 3:

Grzesznik uwolniony z grzechu musi jeszcze 
odzyska  pe ne zdrowie duchowe. Powinien za-
tem zrobi  co  wi cej, by naprawi  swoje winy: 
powinien „zado uczyni ” w odpowiedni spo-
sób lub „odpokutowa ” za swoje grzechy. To za-
do uczynienie jest nazywane tak e „pokut ”.

Katechizm Ko cio a Katolickiego (1459)

Interpretacja przyk adu: W tym przyk adzie referencja 
ród owa cytatu odnosi si  do Katechizmu Ko cio a Kato-

lickiego, który jest ród em pierwotnym tego cytatu. Cytat 
ten znajduje si  w akapicie nr 1459 Katechizmu. Ten akapit 
mo na znale  w Katechizmie na stronie 356. Szczegó owe 
informacje bibliograficzne dotycz ce Katechizmu znajduj  
si  w pozycji bibliograficznej nr 45.

 2. Wtr cone cytaty ród owe
Wtr cony cytat ród owy to fragment tekstu ród owego 
wkomponowany w narracj  ksi ki. Ka dy wtr cony cytat 
ród owy sk ada si  z: (a) tre ci cytatu, (b) referencji ró-

d owej cytatu.
Rekomendacja: Charakterystyczn  cech  wtr conych cy-
tatów ród owych jest to, e bardzo cz sto stanowi  one 
jedynie krótk  fraz  wyrwan  z tekstu ród owego i wkom-
ponowan  w narracj  ksi ki. Dlatego w celu pe nego zro-
zumienia sensu takiego cytatu, rekomenduj  Czytelnikowi 
rozwa enie kontekstu cytatu ród owego w jego ródle.
W przypadku wtr conych cytatów ród owych pochodz -
cych z Pisma wi tego, referencja ród owa cytatu jest 
skrócon  referencj  biblijn , sk adaj c  si  z nast puj cych 
elementów: (a) skrótowej nazwy (siglum) ksi gi biblijnej, 
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(b) zakresu referencji. Zakres referencji jednoznacznie iden-
tyfikuje fragment ksi gi i sk ada si  z kombinacji numeru 
rozdzia u i wiersza lub zakresu wierszy w tym rozdziale. 
W wyj tkowym przypadku zakres referencji identyfikuje 
fragment ksi gi rozpoczynaj cy si  w jednym rozdziale, 
a ko cz cy si  w którym  z nast pnych rozdzia ów.
Przyk ad nr 4:

[…] Nast pnie odby o si  czytanie z Pisma wi -
tego, z trzeciego rozdzia u Ewangelii wed ug 
Jana. Ko czy o si  ono s owami Jezusa: „Je li 
si  kto  nie narodzi z wody i z Ducha, nie mo e 
wej  do królestwa Bo ego” (J 3,5). […]

Interpretacja przyk adu: W tym przyk adzie skrócona refe-
rencja biblijna odnosi si  do Ewangelii wed ug Jana (siglum 
ksi gi biblijnej), a zakres referencji do 5 wersetu 3 rozdzia-
u tej ksi gi. Cytat pochodzi z Biblii Tysi clecia (za o enie 

domy lne wskutek niepodania innego t umaczenia Pisma 
wi tego), która jest jego ród em pierwotnym. W Biblii Ty-

si clecia fragment ten znajduje si  na stronie 1241. Szczegó-
owe informacje bibliograficzne dotycz ce Biblii Tysi clecia 

znajduj  si  w pozycji bibliograficznej nr 5.
W przypadku wtr conych cytatów ród owych pochodz -
cych z innych róde  ni  Pismo wi te, w referencji ród o-
wej, w nawiasach kwadratowych i w indeksie górnym po-
dany jest numer przypisu ko cowego, który jednoznacznie 
identyfikuje ród o pierwotne i ewentualnie ród o wtórne 
tego cytatu.
Przyk ad nr 5:

[…] Grzesznik mo e nawet, podobnie jak Chry-
stus, „zrekompensowa  krzywd  wyrz dzon  
Bogu” [95] […].

Interpretacja przyk adu: W tym przyk adzie referencja ró-
d owa odnosi si  do pewnego nieznanego dokumentu. Szcze-
gó y dotycz ce ród a tego cytatu znajduj  si  w przypisie 
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ko cowym nr 95. Tre  tego przypisu informuje nas, e ró-
d em pierwotnym powy szego cytatu jest publikacja A Man-
ual of Dogmatic Theology autorstwa A. Tanquerey’a. Cytat 
znajduje si  w tomie drugim tej publikacji, na stronie 330. 
Szczegó owe informacje bibliograficzne dotycz ce tej pu-
blikacji znajduj  si  w pozycji bibliograficznej nr 142.

Szczególnym rodzajem wtr conych cytatów ród owych 
pochodz cych z innych róde  ni  Pismo wi te s  cyta-
ty z Katechizmu Ko cio a Katolickiego. W tym przypad-
ku w referencji ród owej w nawiasach okr g ych podany 
jest numer akapitu Katechizmu, sk d ten cytat pochodzi. 
Ten szczególny rodzaj referencji ród owej nazywany jest 
referencj  KKK.

Przyk ad nr 6:
[…] Gdy Adam i Ewa okazali niepos usze stwo 
wobec Boga, stracili ycie Bo e w swoich du-
szach, „ ask  pierwotnej wi to ci” (399) […]

Interpretacja przyk adu: W tym przyk adzie referencja ró-
d owa odnosi si  do Katechizmu Ko cio a Katolickiego, któ-
ry jest ród em pierwotnym tego cytatu. Cytat ten znajduje 
si  w akapicie nr 399 Katechizmu. Ten akapit mo na znale  
w Katechizmie na stronie 104. Szczegó owe informacje bi-
bliograficzne dotycz ce Katechizmu Ko cio a Katolickiego 
znajduj  si  w pozycji bibliograficznej nr 45.

 3. Autonomiczne skrócone referencje biblijne

W ksi ce wyst puje tak e wiele autonomicznych skróco-
nych referencji biblijnych, tzn. takich skróconych referencji 
biblijnych, których nie poprzedza aden cytat ród owy.

Przyk ad nr 7:
[…] Biblijne usprawiedliwienie jest aktem 
Boga, przez który obwieszcza On, e niegodny 
grzesznik jest w Jego oczach sprawiedliwym 
(Rz 4,3). […]
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Interpretacja przyk adu: W tym przyk adzie autonomiczna 
skrócona referencja biblijna odnosi si  do Listu do Rzymian 
(siglum ksi gi biblijnej), a zakres referencji do 3 wersetu 
4 rozdzia u tej ksi gi. Nale y domniemywa , e wskutek 
niepodania innego t umaczenia Pisma wi tego referencja 
odnosi si  do Biblii Tysi clecia. W Biblii Tysi clecia frag-
ment ten znajduje si  na stronie 1302. Szczegó owe informa-
cje bibliograficzne dotycz ce Biblii Tysi clecia znajduj  si  
w pozycji bibliograficznej nr 5.

  4. Autonomiczne referencje KKK
W ksi ce wyst puj  równie  autonomiczne referencje 
KKK, tzn. takie referencje KKK, których nie poprzedza 
aden cytat ród owy z Katechizmu. Drukowane s  zawsze 

mniejsz  czcionk  w nawiasach kwadratowych na linii ba-
zowej tekstu akapitu.
Przyk ad nr 8:

[…] Ko ció  jest jeden w tym sensie, e wszy-
scy jego cz onkowie trzymaj  si  tej samej wia-
ry, s  poddani w adzy papie a i biskupów, oraz 
uczestnicz  w tej samej liturgii i sakramentach 
[813-822]. […]

Interpretacja przyk adu: W tym przyk adzie autonomicz-
na referencja KKK odnosi si  do fragmentu Katechizmu 
Ko cio a Katolickiego od akapitu nr 813 do akapitu nr 822 
w cznie. Ten fragment mo na znale  w Katechizmie na 
stronach 208-211. Szczegó owe informacje bibliograficzne 
dotycz ce Katechizmu Ko cio a Katolickiego znajduj  si  
w pozycji bibliograficznej nr 45. 
Wa na informacja: W ksi ce znajduje si  kilkaset auto-
nomicznych referencji KKK. To efekt w pe ni zamierzony 
przez Autora. Wskazuje On w ten sposób, e formu owane 
przez Niego twierdzenia doktrynalne dotycz ce nauki Ko-
cio a katolickiego opieraj  si  na autorytatywnych sformu-
owaniach doktrynalnych Katechizmu.
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ród³a
Zasady ogólne

Nadrz dnymi zasadami wydania polskiego s : (a) dba o  
o wierno  i (b) dba o  o aktualno  tekstów ród owych cyto-
wanych przez Autora; inn  istotn  zasad  jest (c) dba o  o ade-
kwatno  tekstów ród owych z punktu widzenia Czytelnika 
wydania polskiego. Co te trzy zasady dok adnie oznaczaj ?

Dba o  o wierno  tekstu ród owego oznacza d enie do 
przedstawienia polskiej wersji oryginalnego tekstu ród owego 
w mo liwie najwierniejszym stopniu. Poniewa  Ewangelia we-
d ug Rzymu powinna by  postrzegana jako debata teologiczna 
maj ca na celu obiektywne porównanie oficjalnej nauki Ko cio-
a katolickiego z nauk  samego Pisma wi tego, wi c wierne 

przedstawienie tekstów ród owych wykorzystywanych w tej 
debacie przez Autora nabiera kluczowego znaczenia.

Dba o  o aktualno  tekstu ród owego oznacza d enie do 
przedstawienia mo liwie najaktualniejszej znanej wersji orygi-
nalnego tekstu ród owego.

Dba o  o adekwatno  tekstu ród owego oznacza d enie 
do przedstawienia takiej wersji oryginalnego tekstu ród owego, 
która jest najtrafniejsza z punktu widzenia Czytelnika ksi ki. 
Oznacza to preferowanie polskich, oficjalnie uznanych przez 
Ko ció  katolicki t umacze  tekstów ród owych przed innymi 
t umaczeniami, a tak e przed przek adem z angielskiego. Ta za-
sada ma znaczenie przede wszystkim w odniesieniu do cytatów 
z Pisma wi tego i z podstawowych dokumentów Ko cio a.

Zasady szczegó³owe
Realizuj c powy sze zasady ogólne przyj em nast puj ce 

zasady szczegó owe stosowane dok adnie w podanej kolejno ci:

 1. (A) Wszystkie cytaty biblijne i apokryficzne zostan  gene-
ralnie zaczerpni te z najnowszego wydania Biblii Tysi cle-
cia, która jest powszechnie uznanym, wspó czesnym kato-
lickim przek adem Pisma wi tego na j zyk polski.
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(B) Je li w danym miejscu cytat z Biblii Tysi clecia nie 
wspiera wiernie argumentacji Autora, to w drodze wyj t-
ku zostanie zast piony analogicznym cytatem z Biblii War-
szawskiej, b d cej powszechnie uznanym, wspó czesnym 
protestanckim przek adem Pisma wi tego na j zyk polski.

(C) W kilku bardzo sporadycznych przypadkach zostanie 
wykorzystany mój autorski przek ad tekstu dwóch amery-
ka skich katolickich przek adów Pisma wi tego na j zyk 
angielskim: Douay Rheims i New American Bible. B dzie to 
mia o miejsce jedynie w tych przypadkach, w których Autor 
celowo cytuje jedno z tych t umacze  (np. ilustruj c jak  
tez  w trakcie swego rozumowania).

 2. (A) Cytaty z podstawowych dokumentów Ko cio a kato-
lickiego zostan  zaczerpni te z ich najnowszych publikacji 
w j zyku polskim pod warunkiem, e publikacje te posiadaj  
oficjaln  aprobat  Ko cio a katolickiego (Imprimatur i Nihil 
Obstat).
Powy sza zasada dotyczy w szczególno ci nast puj cych 
róde  pierwotnych: (a) Katechizm Ko cio a Katolickiego, 

(b) Kodeks Prawa Kanonicznego, (c) dokumenty Soboru 
Trydenckiego, Soboru Watyka skiego I, Soboru Watyka -
skiego II, (d) dokumenty papieskie (encykliki, konstytucje 
apostolskie, listy apostolskie, bulle, brewe).

(B) Je li nie istnieje polska wersja tekstu ród owego posia-
daj ca oficjaln  aprobat  Ko cio a katolickiego, to zostanie 
rozwa ona mo liwo  zaczerpni cia tego tekstu z innego 
ród a w j zyku polskim pod warunkiem uznania go za 

wiarygodne.

Powy sza zasada dotyczy wy cznie nast puj cych róde  
pierwotnych: (a) konstytucji apostolskiej Ineffabilis Deus 
papie a Piusa IX, której niektóre cytaty zosta y zaczerpni -
te z publikacji: Pius IX, Ineffabilis Deus: O niepokalanym 
pocz ciu Naj wi tszej Maryi Panny (pozycja bibliograficzna 
nr 88), (b) encykliki Mediator Dei papie a Piusa XII, której 
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niektóre cytaty zosta y zaczerpni te z publikacji: Pius XII, 
Encyklika Mediator Dei: O Liturgii, (pozycja bibliograficzna 
nr 97), oraz (c) wszystkich cytowanych w ksi ce encyklik 
papie a Leona XIII, których cytaty zosta y zaczerpni te 
z publikacji: Mys ek W., Siwiec M., Drozdowicz B. (opr.), 
Encykliki Leona XIII (pozycja bibliograficzna nr 72).
(C) Je li nie istnieje polska wersja tekstu ród owego posia-
daj ca oficjaln  aprobat  Ko cio a katolickiego oraz nie ist-
nieje inne wiarygodne ród o tego tekstu w j zyku polskim, 
to w nast pnej kolejno ci zostanie rozwa ony przek ad ory-
ginalnego tekstu aci skiego pod warunkiem, e (a) w da-
nym przypadku ma to zastosowanie, oraz (b) tekst aci ski 
jest dost pny,
Powy sza zasada dotyczy m.in. dokumentów Soboru Trydenc-
kiego, Soboru Watyka skiego I i dokumentów papieskich.
(D) Po wyczerpaniu powy szych mo liwo ci to w osta-
teczno ci nast pi mój autorski przek ad tekstu angielskiego 
z oryginalnego wydania ameryka skiego ksi ki.

 3. (A) Wszystkie cytaty z dokumentów liturgicznych Ko cio a 
katolickiego zostan  zaczerpni te z ich oficjalnych polskoj -
zycznych publikacji wykorzystywanych w codziennej prak-
tyce liturgicznej Ko cio a katolickiego w Polsce. Wszystkie 
te publikacje z definicji posiadaj  oficjaln  aprobat  Ko cio-
a katolickiego (Imprimatur i Nihil Obstat), gdy  s  zawsze 

zatwierdzane do u ytku przez Komisj  ds. Kultu Bo ego 
i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

 4. (A) Cytaty z wszystkich innych publikacji zostan  zaczerp-
ni te z ich najnowszych publikacji w j zyku polskim pod 
warunkiem, e (a) takie publikacje istniej  i (b) posiadaj  
oficjaln  aprobat  Ko cio a katolickiego (Imprimatur i Nihil 
Obstat).
Powy sza zasada dotyczy w szczególno ci Sumy teologicz-
nej Tomasza z Akwinu.
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(B) Je li nie istnieje polska wersja tekstu ród owego posia-
daj ca oficjaln  aprobat  Ko cio a katolickiego, to w osta-
teczno ci nast pi mój autorski przek ad tekstu angielskiego 
z oryginalnego wydania ameryka skiego ksi ki.

Przypisy dolne
Przypisy dolne s  dodatkowym elementem wydania polskie-

go. Zawieraj  one moje dodatkowe wyja nienia i uwagi dla Czy-
telnika. Z natury rzeczy maj  one bardzo subiektywny charakter 
i w nast pnych wydaniach ksi ki mog  ulec zmianie.

Przypisy koñcowe
Przypisy ko cowe s  integralnym i bardzo istotnym elemen-

tem ksi ki. W stosunku do przypisów ko cowych w innych pu-
blikacjach, w wydaniu polskim Ewangelii wed ug Rzymu maj  
one bardzo rozbudowany charakter.

Kategorie przypisów koñcowych
W ksi ce mo na wyró ni  nast puj ce kategorie przypisów 

ko cowych:
 1. Przypis referencyjny

Przypis referencyjny podaje ród o pierwotne i ewentualnie 
ród o wtórne cytatów tekstów ród owych.

Zasadniczo prawie wszystkie przypisy ko cowe s  przypi-
sami referencyjnymi.

 2. Przypis doktrynalny
Przypis doktrynalny dokonuje omówienia pewnych kwestii 
teologicznych lub biblijnych.
Przypisami doktrynalnymi s  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. dotycz ce wydarze  historycznych).
Przypisami pomocniczymi s  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.

Wa na informacja: Nale y zwróci  uwag , e powy sze ka-
tegorie bynajmniej nie s  roz czne. Mo liwe s  ich dowolne 
kombinacje w ramach jednego przypisu ko cowego.

W doktrynalnych przypisach ko cowych cz sto mo na 
znale  cytaty tekstów ród owych, cytowanych na analogicz-
nych zasadach jak cytaty tekstów ród owych w g ównej cz ci 
ksi ki. Przyk adem takiego przypisu jest przypis nr 7.

Budowa i znaczenie przypisów koñcowych
Struktura i znaczenie przypisów ko cowych s  nast puj ce:

 1. Przypisy ko cowe s  ponumerowane sekwencyjnie od 2 
do 558. Pomini to zb dny pierwszy przypis z przedmowy 
(Foreword) oryginalnego wydania ameryka skiego.

 2. Dla konkretnego cytatu ród owego przypis ko cowy za-
wiera zawsze jedno ród o pierwotne oraz opcjonalnie jed-
no ród o wtórne. ród o pierwotne jest zawsze wymienio-
ne jako pierwsze, a ród o wtórne nast puje po nim i jest 
zawsze identyfikowane prefiksem ród o.

 3. Ka de ród o jest scharakteryzowane jedynie w stopniu 
umo liwiaj cym jego jednoznaczn  identyfikacj  w Biblio-
grafii. Wszystkie pozosta e w asno ci ród a (m. in. data 
powstania, wydawca, rok wydania, miejsce wydania, nu-
mer ISBN) s  umieszczone w jego pozycji bibliograficznej.

 4. W ka dym przypadku, w którym jest to tylko mo liwe, 
w opisie ród a podana jest precyzyjna informacja (numer 
akapitu, numer brzegowy, zakres stron) jednoznacznie okre-
laj ca miejsce cytatu ród owego w ródle.
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 5. W przypadku cytatów oficjalnych dokumentów Ko cio a 
(dokumenty soborowe, dokumenty papieskie, dokumenty 
Kurii Rzymskiej), których ród em pierwotnym s  Acta 
Apostolicae Sedis (AAS) lub Acta Sanctae Sedis (ASS), po 
sygnaturze ród a (AAS/ASS, numer i rocznik) podany jest 
zakres stron, na których cytat ródowy si  znajduje.
Przyk ad nr 9:

 7. Pius XII napisa :
Wi c liturgia wi ta nie okre la wiary katolickiej ani jej nie ustala swoj  
w asn  moc  w sposób absolutny; lecz raczej, b d c wyznaniem prawd 
nadziemskich, które podlegaj  najwy szej w adzy nauczaj cej Ko cio a, 
mo e podsuwa  argumenty i wiadectwa nie ma ej zaprawd  warto ci 
dla okre lenia szczególnych artyku ów nauki chrze cija skiej.

Pius XII, Mediator Dei, nr 48, AAS 39 (1947), s.541.

Interpretacja przyk adu: W tym przyk adzie ród em pier-
wotnym cytatu z akapitu nr 48 encykliki Mediator Dei pa-
pie a Piusa XII jest Acta Apostolicae Sedis (AAS), nr 39, 
rocznik 1947. Ten cytat mo na znale  w podanym ródle 
na stronie 541.
Wa na informacja: Wszystkie numery stron w opisach cy-
tatów ród owych pochodz cych z Acta Apostolicae Sedis 
(AAS) lub Acta Sanctae Sedis (ASS) zosta y zaczerpni te ze 
skanów elektronicznych poszczególnych roczników. Skany 
te s  dost pne za darmo w witrynie Stolicy Apostolskiej. 
W niektórych, szczególnie starszych rocznikach akapity 
dokumentów ród owych nie s  numerowane, co utrudnia, 
lecz nie uniemo liwia umiejscowienia danego cytatu ró-
d owego w ródle. Poszukiwanie wymaga jedynie nieco 
wi cej wysi ku ni  normalnie.

 6. Struktura przypisów doktrynalnych jest oparta na analo-
gicznych zasadach jak struktura g ównej cz ci ksi ki. 
Wyst puj  wi c w nich zarówno g ówne, jak i wtr cone 
cytaty ród owe z jedn  wszak e istotn  ró nic : w referen-
cjach ród owych tych cytatów nigdy nie wyst puj  numery 
innych przypisów ko cowych; innymi s owy: w adnym 
przypisie ko cowym nie ma jawnego odwo ania do innego 
przypisu ko cowego. W przypadku ka dego wtr conego 
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cytatu ród owego pochodz cego z innego ród a ni  Pismo 
wi te zawsze podane jest jego ród o pierwotne i ewentual-

nie ród o wtórne. Takie podej cie chroni Czytelnika przed 
konieczno ci  odwo ywania si  do innych przypisów.

Bibliogra  a
Bibliografia jest dodatkowym elementem wydania polskiego. 

Stanowi ona katalog wszystkich cytowanych róde  pierwotnych 
(z wyj tkiem AAS i ASS) i wtórnych. Lista róde  jest uporz d-
kowana alfabetycznie wed ug autorów, a nast pnie tytu ów.

Dla ka dego ród a podano wszelkie istotne informacje umo -
liwiaj ce jego jednoznaczn  identyfikacj  i ewentualny zakup. 
Poza tym wybrane ród a posiadaj  informacje dodatkowe:

 1. Je li w przypisach ko cowych istnieje jedna lub wi cej re-
ferencji ród owych danego ród a, to jego pozycja biblio-
graficzna zawiera kompletn  list  numerów tych przypisów. 
Lista ta jest zawsze poprzedzona prefiksem (pk).
Ten przypadek dotyczy wi kszo ci pozycji bibliograficznych.

 2. Je li w przypisach dolnych istnieje jedna lub wi cej referen-
cji ród owych danego ród a, to jego pozycja bibliograficz-
na zawiera kompletn  list  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. Je li dane ród o jest dodatkowym ród em cytatów z Pisma 
wi tego w stosunku do podstawowego ród a tych cytatów 

(Biblii Tysi clecia), to jego pozycja bibliograficzna zawie-
ra kompletn  list  skróconych referencji biblijnych cytatów 
z dodatkowego ród a. Lista ta jest zawsze poprzedzona 
prefiksem (rb).
Ten przypadek dotyczy pozycji bibliograficznych nr: 6, 
29, 76.
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 4. Je li dane ród o jest jedynie cz ci  innej, szerszej pu-
blikacji ród owej, to w opisie jego pozycji biliograficznej 
podano wszelkie dane dotycz ce tej publikacji oraz zakres 
stron, na których w tej publikacji to ród o si  znajduje. 
Natomiast sama publikacja posiada w Bibliografii osobn  
pozycj  bibliograficzn . Czasami (np. dokument papieski 
zamieszczony w AAS) sama publikacja (tutaj AAS) jest trak-
towana na równi z zawartym w niej ród em pierwotnym 
i nie posiada osobnej pozycji bibliograficznej.

 5. W przypadku nielicznych starszych i obecnie niedost p-
nych róde  ich pozycje bibliograficzne mog  zawiera  in-
formacje dotycz ce nowszego, dost pnego obecnie wydania 
danego ród a. Tego rodzaju informacja jest zawsze poprze-
dzona prefiksem Nowsze wydanie.

Dodatkowe informacje dotycz ce oznacze  stosowanych 
w Bibliografii mo na znale  na jej pierwszej stronie.

Indeksy
Ksi ka zawiera trzy indeksy: biblijny, apokryficzny i rzeczo-

wy. W stosunku do orygina u indeks apokryficzny jest elementem 
dodatkowym; indeks rzeczowy zosta  znacz co rozbudowany.

Indeks biblijny i apokry  czny
Pod wzgl dem strukturalnym indeks apokryficzny i biblijny 

s  identyczne. Jedyna ró nica dotyczy tego, e indeks biblijny 
odnosi si  do cytatów pochodz cych z tych ksi g Pisma wi -
tego, które zarówno katolicy, jak i protestanci uznaj  za kano-
noniczne; natomiast indeks apokryficzny odnosi si  do cytatów 
z tych ksi g Pisma wi tego, które po Soborze Trydenckim za 
kanoniczne uznaj  jedynie katolicy.

Ka dy z indeksów podzielony jest na sekcje, z których ka da 
reprezentuje jedn  ksi g . Nazwy ksi g pochodz  z Biblii Ty-
si clecia. Ksi gi te s  uporz dkowane w kolejno ci umieszcze-
nia ich w Biblii Tysi clecia.
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Ka da sekcja sk ada si  z jednego lub wi cej hase  indekso-
wych, z których ka de ma posta  skróconej referencji biblijnej 
pochodz cej z tej ksi gi.

W ramach danej sekcji indeksu has a indeksowe s  uporz d-
kowane sekwencyjnie, wed ug kolejno ci w swojej ksi dze.

Ka de has o indeksowe sk ada si  z listy referencji indek-
sowych, z których ka da odwo uje si  albo (a) do zakresu stron 
g ównej cz ci ksi ki, albo (b) do konkretnego przypisu ko co-
wego. W drugim przypadku referencja przypisu jest poprzedzo-
na prefiksem pk, po którym w nawiasach podany jest zakres stron 
ksi ki, na których ten przypis ko cowy si  znajduje. W obu 
przypadkach wskazywane jest miejsce, w którym albo (a) dany 
fragment Pisma wi tego jest cytowany, albo (b) istnieje skróco-
na referencja biblijna odnosz ca si  do tego fragmentu.

W ramach danego has a indeksowego referencje indeksowe 
uporz dkowane s  sekwencyjnie, wed ug zakresów numerów 
stron i numerów przypisów ko cowych, przy czym zakresy 
stron zawsze poprzedzaj  numery przypisów ko cowych.

Indeks rzeczowy
Zasady strukturalne indeksu rzeczowego s  analogiczne do 

zasad obowi zuj cych w przypadku indeksów biblijnego i apo-
kryficznego. Ró nice s  nast puj ce:

 1. Sekcje indeksu rzeczowego reprezentuj  alfabet j zyka pol-
skiego, a nie ksi gi biblijne czy apokryficzne.

 2. Struktura hase  indeksowych jest dwustopniowa: ka de ha-
s o mo e, ale nie musi posiada  podhas o.

 3. Has a indeksowe mog  odwo ywa  si  równie  do innych 
hase . S  to tzw. odwo ania wewn trzne.
Pierwszym i najcz ciej stosowanym rodzajem odwo ania 
wewn trznego jest odwo anie typu zobacz tak e. Jest to lista 
dodatkowych hase , które w jaki  sposób s  powi zane z od-
wo uj cym si  has em i stanowi  jego uzupe nienie.
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Drugim rodzajem odwo ania wewn trznego jest odwo anie 
typu zobacz. Jest to odes anie do innego has a, którego od-
wo uj ce si  has o jest synonimem. Tam nale y si  uda .

 4. Referencje hase  indeksowych cz sto odwo uj  si  do frag-
mentów tekstu, nie za  do cytatów i referencji biblijnych.

 5. Zarówno nazwy hase  indeksowych, jak równie  powi zania 
mi dzy ich referencjami i fragmentami tekstu, do których te 
referencje odwo uj  si , s  ca kowicie arbitralne. Zosta y 
one stworzone przez Autora (has a i referencje pierwotne) 
i Redaktora wydania polskiego (has a i referencje uzupe -
niaj ce). Na yczenie Czytelników w nast pnych wydaniach 
ksi ki zbiór hase  indeksowych mo e by  rozszerzony.

Referencje
W ksi ce wykorzystywanych jest kilka rodzajów referencji.

Referencje ród³owe
Referencje ród owe odwo uj  si  do tekstów ród owych. 

Wyst puj  one zarówno w g ównych, jak i we wtr conych cyta-
tach ród owych. Format i zasady interpretacji referencji ród o-
wych zosta y ju  omówione wcze niej.

Referencje KKK s  podzbiorem referencji ród owych, któ-
re odwo uj  si  do Katechizmu Ko cio a Katolickiego. Wyst -
puj  one zarówno w g ównych, jak i we wtr conych cytatach 
ród owych. Dodatkowo, w tek cie ksi ki wyst puje wiele 

autonomicznych referencji KKK. Format i zasady interpreta-
cji obydwu wariantów referencji KKK zosta y ju  omówione 
wcze niej.

Referencje biblijne
Referencje biblijne s  podzbiorem tych referencji ród owych, 

które odwo uj  si  do Pisma wi tego. Referencje biblijne dziel  
si  na dwie kategorie: (a) pe ne referencje biblijne, (b) skrócone 
referencje biblijne. Format i interpretacja referencji biblijnych 
zosta y ju  omówione wcze niej.
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Referencje przypisów koñcowych
W niektórych referencjach ród owych wyst puj  referencje 

przypisów ko cowych. Format i zasady interpretacji referencji 
przypisów ko cowych zosta y ju  omówione wcze niej.

Referencje przypisów dolnych
W ró nych miejscach ksi ki wyst puj  referencje przypisów 

dolnych, których w wydaniu polskim jest obecnie 53. Przypisy 
dolne numerowane s  sekwencyjnie, pocz wszy od 1. Ka da 
referencja przypisu dolnego jest numerem tego przypisu, w in-
deksie górnym, lecz bez nawiasów kwadratowych. Ta ostatnia 
cecha odró nia referencje przypisów dolnych od referencji przy-
pisów ko cowych. Jak wskazuje sama nazwa przypis dolny, jego 
tre  zawsze znajduje si  na dole strony, na której wyst puje jego 
referencja.

Przyk ad nr 10:
[…] Prawo kanoniczne zawiera przepisy i normy, 
które rz dz  Ko cio em katolickim. Poprawiony 
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku 9 za-
wiera 1752 prawa. […]

Interpretacja przyk adu: W tym przyk adzie referencja przypisu 
dolnego odnosi si  do przypisu dolnego nr 9.

Sigla 1

Sigla ksi g biblijnych i apokryficznych, które s  cytowane 
w ksi ce, zosta y zaczerpni te z Biblii Tysi clecia. Pe ne na-
zwy tych ksi g pochodz  z tego samego ród a. Sigla te s  wy-
mienione w kolejno ci umieszczenia ich ksi g w tej publikacji.

   Sigla cytowanych ksi¹g biblijnych
Rdz Ksi ga Rodzaju 2

 1.  Czyli nazwy skrótowe (przyp. red.).
 2.  W Biblii Warszawskiej jest to 1 Ksi ga Moj eszowa (przyp. red.).
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Wj Ksi ga Wyj cia 3

Kp  Ksi ga Kap a ska 4

Lb Ksi ga Liczb 5

Pwt Ksi ga Powtórzonego Prawa 6

1 Sm 1 Ksi ga Samuela
2 Krl 2 Ksi ga Królewska
Ezd Ksi ga Ezdrasza
Ne Ksi ga Nehemiasza
Ps Ksi ga Psalmów
Prz Ksi ga Przys ów 7

Koh Ksi ga Koheleta 8

Pnp Pie  nad Pie niami
Iz Ksi ga Izajasza
Jr Ksi ga Jeremiasza
Ez Ksi ga Ezechiela
Dn Ksi ga Daniela
Am Ksi ga Amosa
Mi Ksi ga Micheasza
Ha Ksi ga Habakuka
Ml Ksi ga Malachiasza
Mt Ewangelia wed ug Mateusza
Mk Ewangelia wed ug Marka

k Ewangelia wed ug ukasza
J Ewangelia wed ug Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian

 3.  W Biblii Warszawskiej jest to 2 Ksi ga Moj eszowa (przyp. red.).
 4.  W Biblii Warszawskiej jest to 3 Ksi ga Moj eszowa (przyp. red.).
 5.  W Biblii Warszawskiej jest to 4 Ksi ga Moj eszowa (przyp. red.).
 6.  W Biblii Warszawskiej jest to 5 Ksi ga Moj eszowa (przyp. red.).
 7.  W Biblii Warszawskiej jest to ksi ga Przypowie ci Salomona (przyp. red.).
 8.  W Biblii Warszawskiej jest to Ksi ga Kaznodziei Salomona. Jest tak e znana jako Ksi ga 

Ekle zjastesa. (przyp. red.).
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1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatów
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Hbr List do Hebrajczyków
Jk List Jakuba
1 P 1 List Piotra
2 P 2 List Piotra
1 J 1 List Jana
Jud List Judy
Ap Apokalipsa Jana 9    

   Sigla cytowanych ksi¹g apokry  cznych
Tb Ksi ga Tobiasza
Jdt Ksi ga Judyty
2 Mch 2 Ksi ga Machabejska   

Opinie i uwagi Czytelników
B d  niezmiernie wdzi czny Czytelnikom za wszelkie kon-

struktywne opinie i uwagi na temat wydania polskiego Ewangelii 
wed ug Rzymu, nawet te najbardziej krytyczne. Wszystkim przy-
sz ym recenzentom z góry bardzo dzi kuj  za trud i po wi cony 
czas. Czekam niecierpliwie na Wasze opinie i uwagi!

 9. W Biblii Warszawskiej jest to 5 Ksi ga Moj eszowa (przyp. red.).
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Obecnie wszelkie opinie i uwagi mo na przekazywa  wy cz-
nie w formie elektronicznej pisz c na adres skrzynki pocztowej 
wydania polskiego: gar.polishedition@gmail.com. W pó niej-
szym czasie przewiduj  tak e inne formy komunikacji ze mn .

Podziêkowania
Wydanie polskie Ewangelii wed ug Rzymu jest efektem pracy 

wieloosobowego zespo u na przestrzeni kilku lat. Bez zaanga o-
wania i sumienno ci ka dego cz onka tego zespo u to wydanie 
nigdy by nie powsta o. Czuj  si  nie tylko zobowi zany, ale jest 
moj  autentyczn  rado ci , serdecznie im za to podzi kowa . 
Niektóre osoby za yczy y sobie, aby ich personalia nie by y 
ujawniane. W tych przypadkach podane s  jedynie ich inicja y.

Tak wi c, serdecznie dzi kuj : (1) G.K. za g ówn  korekt  
j zykow  ca ej ksi ki we wszelkich jej aspektach oraz osta-
teczn  kontrol  jako ci tekstu po sk adzie, bezpo rednio przed 
drukiem; (2) Noemi Laskowskiej za wst pn  korekt  j zyko-
w  tekstu, kontrol  jako ci przypisów ko cowych, wspó prac  
w opracowaniu indeksu rzeczowego oraz korekt  ca ego tekstu 
bezpo rednio przed sk adem; (3) Agacie Pruszy skiej za dro-
biazgow  kontrol  poprawno ci wszystkich (kilku tysi cy!) cy-
tatów ród owych, kontrol  jako ci wszystkich indeksów oraz 
kontrol  jako ci tekstu bezpo rednio przed sk adem; (4) Mag-
dalenie Zawadzkiej z Uniwersytetu Warszawskiego za przek ad 
wybranych tekstów ród owych z j zyka aci skiego; (5) L.K. 
za zaprojektowanie pi knej ok adki, stworzenie rysunków, z o-
enie ksi ki do druku w Adobe InDesign CS2®, wiele dobrych 

rad, jak równie  okazan  mi go cin  w trakcie kilku moich wi-
zyt; (6) Dariuszowi J. Laskowskiemu za napisanie przedmowy 
do wydania polskiego, sta e zainteresowanie projektem, wiele 
s ów wsparcia i zach ty, wiele modlitw w intencji tego projektu 
i za wiele innych rzeczy; (7) Zbigniewowi Sobczakowi za kon-
sultacj  teologiczn  tre ci ksi ki oraz szereg bardzo cennych 
spostrze e  i rekomendacji w tym zakresie; (8) S.T. za prze-
k ad wybranych tekstów ród owych z j zyka aci skiego oraz 
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dostarczenie przek adu innych tekstów ród owych z drugiego 
wydania Breviarium Fidei; (9) Jeffrey’owi Fry’owi za niez om-
n  wiar  w sens i ostateczny sukces tego projektu, kierowanie 
ca ym projektem, wyrozumia o  w obliczu nieko cz cych si  
po lizgów kolejnych terminów (za co bardzo przepraszam!), 
wiele s ów zach ty w momentach zniech cenia i pi trz cych si  
trudno ci i za wiele modlitw w intencji tego projektu.

Szczególne podzi kowania nale  si  równie  osobom spo-
za samego zespo u Ewangelii wed ug Rzymu. Bardzo dzi kuj  
wi c: (1) James’owi G. McCarthy’emu – Autorowi ksi ki, za 
napisanie Ewangelii wed ug Rzymu, zgod  na jej polskie wyda-
nie, konstruktywn  wspó prac  w trakcie ca ego projektu, sze-
reg cennych wskazówek dotycz cych redakcji wydania polskie-
go oraz go cin  w swoim domu w trakcie mojej wizyty w San 
Jose w sierpniu 2002; (2) ksi dzu Zbigniewowi Rembiszowi 
SAC, Dyrektorowi Wydawnictwa Pallottinum, za pozwolenie 
na nieodp atne cytowanie wybranych publikacji wydawnictwa; 
(3) ksi dzu dr Jerzemu Stranzowi, Redaktorowi Naczelnemu 
Wydawnictwa w. Wojciecha, za pozwolenie na nieodp atne cy-
towanie wybranych publikacji wydawnictwa; (4) przemi ym pa-
niom z Czytelni Teologicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego za ogromn  pomoc i zaanga owanie w zdobywaniu i we-
ryfikacji róde  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 nies abn ce 
zainteresowanie polskim wydaniem Ewangelii wed ug 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 s owa 
zach ty; (7) K.K. i kierowanej przez niego drukarni za wydru-
kowanie ksi ki; (8) J.G. i jego firmie za podj cie si  dystrybucji 
wydania polskiego; (9) M.P. za cenne porady prawne z dziedziny 
prawa autorskiego i cywilnego w zwi zku z formalno-prawny-
mi aspektami wydania polskiego; (10) organizacjom i osobom, 
które na rozmaite sposoby wspiera y ten projekt materialnie, 
w szczególno ci M.B. i K.G.
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Patrz c wstecz na ca y przebieg tego stale wyd u aj cego 
si  projektu mog  teraz wyzna  ze szczerego serca: „A  do-
t d wspiera  nas Pan” (1 Sm 7,12). Za to Jemu nale y si  nasza 
wdzi czno  i ca a chwa a (Ps 115,1).

Bardzo osobista refleksja: Jestem bardzo wdzi czny Bogu za 
przywilej uczynienia mnie swoim wspó pracownikiem w przy-
gotowaniu polskiego wydania Ewangelii wed ug Rzymu. Jestem 
Mu równie  wdzi czny za wszystkich wspania ych i oddanych 
wspó pracowników w tym projekcie.

Moja motywacja
Moja motywacja w przygotowaniu tego wydania jest w grun-

cie rzeczy bardzo podobna do motywacji Autora ksi ki: mam 
d ug –  po pierwsze wielki d ug mi o ci i wdzi czno ci wobec 
Boga za wspania e zbawienie w Chrystusie, które za darmo sta o 
si  moim udzia em; po drugie d ug mi o ci wobec mojej katolic-
kiej rodziny, przyjació  (szczególnie z dawnej wspólnoty w ru-
chu oazowym wiat o i ycie w moim rodzinnym mie cie) i mi-
lionów szczerych polskich katolików, których oni reprezentuj .

Na koniec chcia bym szczerze zapewni  wszystkich Czy-
telników, i  polskie wydanie Ewangelii wed ug Rzymu nie jest 
wymierzone przeciw komukolwiek, a w szczególno ci przeciw 
polskim katolikom czy Ko cio owi katolickiemu pojmowanemu 
jako wspólnota ludzi wierz cych. Ranienie czyichkolwiek uczu  
religijnych nigdy nie by o, nie jest, i nigdy nie b dzie nasz  in-
tencj . By oby ono jawnym zaprzeczeniem mi o ci Chrystusa. 
A Bóg i my katolików bardzo mi ujemy.

Polskie wydanie jest natomiast prób  obiektywnego, mery-
torycznego i wolnego od emocji porównania oficjalnej nauki 
Ko cio a katolickiego w jej najbardziej kluczowych dziedzinach 
z nauk  samego Pisma wi tego. W konsekwencji polskie wy-
danie jest zaproszeniem do osobistego studium tych zagadnie  
i wyci gni cia st d osobistych wniosków.

Jacek Pruszy ski
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Przedmowa do 
wydania polskiego

 Ja si  na to narodzi em i na to przyszed em na 
wiat, aby da  wiadectwo prawdzie. Ka dy, kto 

jest z prawdy, s ucha mojego g osu.
Ewangelia wed ug Jana 18,37 

Jestem pe en podziwu dla Jamesa G. McCarthy’ego za jego 
ksi k  Ewangelia wed ug Rzymu, w której Bóg pozwoli  mu 
w bardzo precyzyjny i szczegó owy sposób przedstawi  ewange-
li  Jezusa Chrystusa. Autor dokona  w niej porównania mi dzy 
ewangeli  wed ug Pisma wi tego a ewangeli  wed ug Tradycji. 
Skonfrontowa  ze sob  to, co boskie z tym, co ludzkie.

Wielu z nas, katolików, d y do poznania Prawdy. Dla wielu 
jest ona jednak wci  oboj tna, poniewa  trosk  o swoje zbawie-
nie powierzy o kap anom, wierz c, e oni znaj  Prawd . Duch 

wi ty, aby wprowadza  ludzi we wszelk  Prawd , przyprowa-
dza ich do ród a Bo ego objawienia i komunikacji z Bogiem, 
jakim jest S owo Bo e.  Pan Jezus w arcykap a skiej modli-
twie do swojego Ojca powiedzia : „S owo Twoje jest prawd ” 
(J 17,17).  Pismo wi te mówi, e Prawda jest w Jezusie. Ka dy 
z nas przekonany jest, e to, w co wierzy od dziecka, wywodzi 
si  z Pisma wi tego, poniewa  podczas mszy czytane nam s  
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fragmenty z Ewangelii i Listów apostolskich. Wierzymy rów-
nie , e ca okszta t naszej wiary wywodzi si  prosto od Chry-
stusa i aposto ów. Okazuje si  jednak, e jest to niew a ciwe my-
lenie, poniewa  gdy si gniemy po Pismo wi te i zag bimy 

si  w jego tre , nie znajdziemy w nim wielu rzeczy, o których 
prawdziwo ci jeste my wi cie przekonani. Odkryjemy, e wie-
le Bo ych Prawd zosta o usuni tych z nauczania i zast pionych 
doktrynami wywodz cymi si  z ludzkiej tradycji.

Ksi ka ta jest dla ludzi odwa nych, gotowych na konfronta-
cj  swoich pogl dów z Bo  Prawd , objawion  nam przez Pana 
Jezusa i Jego aposto ów. Zmusi nas ona do sprawdzenia tego, 
czego si  dowiemy, w Pi mie wi tym. Odkrycia te mog  by  
dla nas szokuj ce.

Autor ksi ki, na podstawie Pisma wi tego, przedsta-
wi  Bo  wersj  tego, w co powinni my wierzy  jako katolicy 
i tego, w co obecnie wierzymy. Na pró no b dziemy szuka  
w Pi mie wi tym przyk adu chrztu niemowl t, gdy  uczy ono, 
e chrzczono uczniów Chrystusa, którzy byli wiadomi swojej 

wiary. Nie znajdziemy nauki, e przez chrzest zostaje zg adzony 
grzech pierworodny, jak równie  tego, e przez chrzest czy bierz-
mowanie otrzymujemy Ducha wi tego, staj c si  dzie mi Bo-
ymi. Nie odnajdziemy nic o znaczeniu po rednictwa wi tych 

i Maryi. Bezskutecznie b dziemy szuka  opisu czy ca, a w nim 
Boga, który przebacza, lecz musi dr czy . O odpustach i postach 
nakazanych przez Ko ció  oraz o celibacie tych, którzy stoj  na 
czele Bo ej trzody, nie ma adnej wzmianki. Gdy b dziemy 
szuka  kap a stwa hierarchicznego w Nowym Testamencie, to 
daremny nasz trud, gdy  mówi on, e kap a stwo wierz cych 
jest powszechne. Nie znajdziemy potwierdzenia, jakoby który  
z aposto ów zosta  papie em. Nie napotkamy równie  informacji 
o tym, e Chrystus ustanowi  swoim zast pc  którego  z apo-
sto ów, bowiem powiedzia  On, e na swoje miejsce po le nam 
Ducha wi tego. aden z aposto ów nie zosta  te  g ow  Ko-
cio a, bo jest ni  sam Chrystus. W nauce apostolskiej nie od-

najdujemy doktryny o zbawieniu z uczynków.  Aposto owie ucz  
raczej, i  jeste my zbawieni na podstawie aski przez wiar , i e 
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zbawienie nie pochodzi z nas, lecz jest ono darem Bo ym, „nie 
z uczynków, aby si  nikt nie chlubi ” (Ef 2,9).  Gdy zajrzymy do 
Dekalogu, odkryjemy, e wersja dziesi ciu przykaza  jest inna 
od tej, któr  znamy z Katechizmu. Zorientujemy si , e usuni to 
drugie przykazanie, a dziesi te podzielono na dwa. Wszystko, co 
k opotliwe, zosta o usuni te i zmienione.

James G. McCarthy w swojej ksi ce szczegó owo to poka-
za  i wyja ni , za co jestem Bogu szczególnie wdzi czny. Jest to 
wed ug mnie najlepsza praca, jak  na ten temat wydano do tej 
pory w Polsce.

Oby Duch wi ty otworzy  oczy nasze i naszego narodu 
na S owo Bo e, wprowadzaj c nas we wszelk  Prawd . Nasza 
droga nie prowadzi do Rzymu, lecz do miasta maj cego mocne 
fundamenty, którego twórc  i budowniczym jest Bóg. Miasto 
to nazywa si  Niebieskie Jeruzalem i do niego pielgrzymujemy. 
  Moj  modlitw  jest pro ba do Boga o to, aby wobec czytaj -
cych Ewangeli  wed ug Rzymu wype ni y si  s owa Pana Jezusa, 
skierowane do tych, którzy uwierzyli w Niego: „Je eli trwacie 
w nauce mojej, jeste cie prawdziwie moimi uczniami i poznacie 
prawd , a prawda was wyzwoli […]. Je eli wi c Syn was wyzwo-
li, wówczas b dziecie rzeczywi cie wolni” (J 8,31-32; J 8,36).  

Dariusz J. Laskowski
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Prolog

Sedno ksi¹¿ki
Po co ta ksi¹¿ka?

Moja rodzina to od niepami tnych czasów katolicy – irlandz-
cy katolicy. Oboje moi rodzice pochodz  ze Szmaragdowej Wy-
spy, ka de z nich z pobo nej, religijnej rodziny maj cej o mioro 
dzieci. Trzej moi wujkowie zostali ksi mi, a dwie moje ciocie 
zakonnicami.

Po II wojnie wiatowej moi rodzice oddzielnie wyemigrowali 
do Stanów Zjednoczonych. Tam si  spotkali, pobrali i wychowa-
li o mioro dzieci. Wszystkie one zosta y ochrzczone i wszystkie 
przyj y bierzmowanie.

W niedzielne dni rodzina McCarthy zajmowa a w ko ciele 
ca  awk . W tygodniu by a reprezentowana praktycznie w ka -
dej klasie lokalnej szko y parafialnej. Naturalnie, nast pnie by a 
katolicka szko a rednia, a dalej katolickie luby, udzielane zwy-
kle przez jednego z wujków, który by  ksi dzem. Mój w asny 
lub prowadzony by  przez czterech ksi y – trzech wujków i lo-

kalnego proboszcza.
Dzi kuj  Bogu za wspania  rodzin , któr  mi da . Ceni  

sobie wykszta cenie, jakie odebra em z r k nauczycieli, którzy 
rzeczywi cie si  o mnie troszczyli – szczególn  rol  odegra y tu 
Siostry wi tego Imienia. Wpoi y mi wiadomo  istnienia Boga 
i wag  duchowych priorytetów. Jednak pomimo swych najlep-
szych stara  nie pozna em Boga i biblijnej drogi zbawienia.
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Punktem zwrotnym w moim yciu by y odwiedziny przy-
jaciela, który zaprosi  mnie na domowe studium biblijne, orga-
nizowane przez ma y chrze cija ski zbór. Tam dowiedzia em 
si  o dokonanym dziele Chrystusa i o Bo ej darmowej ofercie 
zbawienia. Po kilkumiesi cznym studiowaniu Pisma wi tego 
z o y em sw  ufno  w Chrystusie jako moim Zbawicielu.

Dwa lata pó niej opu ci em Ko ció  katolicki. By a to najbo-
le niejsza decyzja, jak  kiedykolwiek musia em podj . Lecz gdy 
zosta em przekonany, i  nie mo na pogodzi  nauczania Ko cio a 
katolickiego z chrze cija stwem przedstawionym w Nowym Te-
stamencie, u wiadomi em sobie, e nie mam innego wyboru.

Napisa em t  ksi k , poniewa  mam d ug – d ug mi o ci 
wobec mojej katolickiej rodziny, przyjació  i milionów szcze-
rych katolików, których oni reprezentuj . Moj  motywacj  do 
napisania tej ksi ki by o takie samo pragnienie, jakie ywi  Pa-
we  w stosunku do swoich rodaków:

 Bracia, z ca ego serca pragn  ich zbawienia 
i modl  si  za nich do Boga. Bo musz  im wyda  
wiadectwo, e pa aj  arliwo ci  ku Bogu, nie 

opart  jednak na pe nym zrozumieniu.
List do Rzymian 10,1-2 

Do katolickiego Czytelnika
 Dlaczego powiniene  przeczyta  t  ksi k ? Poniewa  za-

wiera ona wa ne informacje dotycz ce Ko cio a katolickie-
go, które p yn  z Pisma wi tego, i które powiniene  pozna . 
Ka dego tygodnia w trakcie Mszy wi tej jeste  proszony, aby 
og asza  wraz z kap anem: „Wierz  w jeden, wi ty, powszech-
ny i apostolski Ko ció ” [811]. Jako katolika, nauczano Ci , e je-
dynie Ko ció  katolicki posiada te cztery boskie cechy [811-870]. 
Ko ció  jest jeden w tym sensie, e wszyscy jego cz onkowie 
trzymaj  si  tej samej wiary, s  poddani w adzy papie a i bisku-
pów oraz uczestnicz  w tej samej liturgii i sakramentach [813-822]. 
Ko ció  jest wi ty w swoim powo aniu, celach, sakramentach, 
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ofierze i owocach [823-829]. Ko ció  jest katolicki w tym sensie, 
e historycznie ma swój pocz tek w czasach Chrystusa, a geo-

graficznie obejmuje ca  Ziemi  [830-856]. W ko cu, Ko ció  jest 
apostolski, poniewa  zosta  za o ony przez aposto ów, naucza 
tego, czego nauczali aposto owie, posiada nast pców aposto ów 
w osobach biskupów oraz nast pc  Aposto a Piotra w osobie 
swego papie a [857-865]. Poniewa  jedynie Ko ció  katolicki uosa-
bia te cztery cechy, jest wi c jedynym prawdziwym Ko cio em 
ustanowionym przez Chrystusa. Tak przynajmniej Ci powie-
dziano, a Ty, jak wi kszo  katolików, w to uwierzy e . 

Lecz czy tak jest naprawd ? Czy kiedykolwiek powa nie 
zastanawia e  si  nad twierdzeniami Ko cio a katolickiego? 
Zanim powierzysz swoj  nie mierteln  dusz  pieczy tego Ko-
cio a, upewnij si , e jeste  w stanie odpowiedzie  na poni sze 

pytania:
Czy katolicyzm jest wiar  otrzyman  od Chrystusa?
Czy Ko ció  katolicki faktycznie ma swój pocz tek w cza-
sach Chrystusa?
Czy Ko ció  posiada uzasadnione prawo naucza-
nia, sprawowania w adzy i u wi cania, dane Piotrowi 
i aposto om?
Czy sakramenty Ko cio a s  w stanie uczyni  dan  osob  
wi t  i akceptowaln  dla Boga?

Czy droga zbawienia proponowana przez Ko ció  katolic-
ki prowadzi do nieba?

Ta ksi ka odpowiada na powy sze pytania dokumentuj c, 
czego Ko ció  katolicki naucza na temat wa nych kwestii zba-
wienia, uwielbienia, po wi cenia i w adzy. Nast pnie analizuje 
te doktryny i udowadnia na podstawie Pisma wi tego, dlaczego 
Ko ció  katolicki nie jest jedynym, wi tym, katolickim i apo-
stolskim Ko cio em, za o onym przez Chrystusa.

Mam nadziej , e przeczytasz t  ksi k  z modlitw  i do-
k adnie rozwa ysz twierdzenia Twojego Ko cio a, jego doktry-
ny, jak równie  Twoj  w asn  relacj  z Bogiem.
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Do niekatolickiego Czytelnika
 Od czasów Soboru Watyka skiego II przywódcy Ko cio a 

katolickiego s  coraz bardziej zaniepokojeni poszerzaniem si  
spektrum przekona  i praktyk religijnych, akceptowanych za-
równo przez katolicki kler, jak i wieckich. By zaj  si  tym 
problemem, nadzwyczajny Synod Biskupów, który obradowa  
w Rzymie w 1985 roku, zaproponowa  stworzenie dla Ko cio a 
katolickiego na ca ym wiecie jednego katechizmu, który pier-
wotnie nazywano Katechizmem Powszechnym [10]. Celem by o 
opublikowanie streszczenia fundamentalnej i podstawowej na-
uki Ko cio a, w ten sposób dokonuj c jej ujednolicenia w trze-
cim tysi cleciu [11].     Katechizm zosta  stworzony przez komisj , 
której przewodniczy  kardyna  Josef Ratzinger i zosta  zatwier-
dzony przez papie a Jana Paw a II w 1992 roku.     

Obecnie, po raz pierwszy we wspó czesnej historii, zarów-
no katolicy jak i niekatolicy posiadaj  jednotomowy, oficjalny 
wyk ad wiary katolickiej. W konsekwencji publikacja nowego 
Katechizmu stwarza wyj tkow  okazj  do zrozumienia katoli-
cyzmu i porównania go z chrze cija stwem, które jest opisane 
w Pi mie wi tym.

Napisa em Ewangeli  wed ug Rzymu, aby pomóc osi gn  
ten cel przez niekatolickich chrze cijan, takich jak Ty. W tej 
ksi ce staram si  usystematyzowa  i upro ci  prezentacj  prze-
kona  i praktyk Ko cio a katolickiego, podkre laj c te doktryny, 
które uwa am za najistotniejsze dla Czytelników, takich jak Ty. 
Przedstawiony materia  zosta  zaczerpni ty zarówno z nowego 
Katechizmu, jak i bezpo rednio z innych cytowanych w nim ró-
de . W ca ej ksi ce znajdziesz wiele referencji do Katechizmu.

Celem, który przy wieca  mi w pisaniu tej ksi ki, jest po-
moc w pog bieniu Twojego zrozumienia nie tylko katolicyzmu, 
lecz równie  katolików i ich duchowych potrzeb. W epilogu tej 
ksi ki, zatytu owanym Rozdro e, znajdziesz kilka sugestii mo-
g cych pomóc Ci w opowiadaniu katolikom cudownej ewangelii 
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
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 Dodatkowo, w wielu aspektach katolicyzm odpowiada okre-
leniu „drogi, co komu  wydaje si  s uszna, lecz jest to w ko cu 

droga mierci” (Prz 14,12).  My l , i  w trakcie studiowania tej 
ksi ki odkryjesz, e w ka dym z nas znajduje si  nieco katoli-
cyzmu. Mam nadziej , e ta ksi ka pomo e Ci wyeliminowa  
z Twego w asnego my lenia niebiblijne koncepcje po to, by le-
piej zrozumie  podstaw  Twojej relacji z Bogiem oraz wzrasta  
w mi o ci i czci dla Chrystusa, który jedynie oferuje za darmo 
pe ne zbawienie.

W ko cu, je li by e  wcze niej katolikiem, studium doktry-
nalnych korzeni Twego wychowania w wietle Pisma wi tego 
powinno by  wyzwalaj cym do wiadczeniem.  Pan Jezus obie-
ca  swoim uczniom: „poznacie prawd , a prawda was wyzwoli” 
(J 8,32). 

ród³a
Ewangelia wed ug Rzymu bada nauk  Ko cio a katolickiego. 

Punktem odniesienia jest Pismo wi te, czyli Biblia. Pytanie 
ko cowe nie brzmi: „Kto ma racj  – katolicy czy protestanci?”, 
lecz: „Czy katolicyzm ma racj , gdy oceni si  go w wietle Pi-
sma wi tego?”.

Ksi ka jest podzielona na cztery cz ci:
Cz  pierwsza: Zbawienie
Cz  druga: Msza wi ta
Cz  trzecia: Maryja
Cz  czwarta: W adza

Wprowadzenie do ka dego rozdzia u ma na celu u wiadomie-
nie Ci, czym jest bycie katolikiem. Czytaj c je, b dziesz wiad-
kiem przyjmowania niektórych sakramentów i milcz cym obser-
watorem wydarze  historycznych, które ukszta towa y Ko ció  
katolicki. Po wprowadzeniu nast puje prezentacja danej dziedzi-
ny doktrynalnej. Prezentacja jest dokonywana na podstawie ró-
de , bez krytyki czy analizy. Tak wi c, b dziesz w stanie jasno 
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zrozumie  pozycj  Ko cio a. Jak sam zobaczysz, niektóre rzeczy 
nauczane w katolicyzmie nie maj  solidnej podstawy biblijnej.

Inne doktryny katolickie s  w sposób oczywisty niebiblijne. 
B d  one tematem ostatniej cz ci ka dego rozdzia u, zatytu o-
wanej Biblijna odpowied . Istniej  aspekty katolicyzmu, które 
wypaczaj  lub pozostaj  w sprzeczno ci z Pismem wi tym. 
Zostan  one zbadane i porównane z prawd  biblijn . Streszcze-
nie tych b dów znajdziesz pod koniec ka dej z czterech cz ci 
rozdzia u.

 Chocia  poszczególni katolicy mog  wielce ró ni  si  
w swym postrzeganiu i wyra aniu wiary katolickiej, to wa n  
rzecz  jest pami ta , i  istnieje tylko jedna oficjalna wiara kato-
licka [172-175]. Z definicji s  ni  doktryny i praktyki Ko cio a ka-
tolickiego, ca ego lub powszechnego Ko cio a [830].  Jest to wiara 
zawarta w Pi mie wi tym i Tradycji, które s  interpretowane 
przez biskupów katolickich pod zwierzchnictwem papie a, Bi-
skupa Rzymu [76, 85-87, 182, 888-892, 2039].  

 Dlatego Ewangelia wed ug Rzymu skupia si  na g ównym 
nurcie tradycyjnego katolicyzmu, nauczanego przez papie y oraz 
biskupów i opisanego w oficjalnych dokumentach ko cielnych. 
Ksi ka k adzie szczególny nacisk na wspó czesny sposób wyra-
ania wiary, który zosta  przedstawiony w nowym Katechizmie 

Ko cio a Katolickiego, dokumentach Soboru Watyka skiego II 
i we wspó czesnej liturgii. W istotnych punktach prezentacji zo-
stan  podane odpowiednie cytaty tak, aby  sam móg  oceni  
dan  kwesti . Cytaty te zosta y wybrane z najbardziej autoryta-
tywnych, dost pnych róde , z nowym Katechizmem na czele. 

    Katechizm Ko cio³a Katolickiego
Jest to pierwszy oficjalnie opublikowany katechizm Ko-

cio a katolickiego od ponad 400 lat. W trakcie opracowywa-
nia wytycznych do Katechizmu papie  Jan Pawe  II nazwa  go 
„kompendium ca ej doktryny katolickiej” i „punktem odniesie-
nia”  [2]. Papie  powiedzia : „Ujmuj c w nowy sposób zasadnicze 
i najistotniejsze tre ci wiary i moralno ci katolickiej, stanowi ce 
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podstaw  wiary, liturgii, ycia i modlitwy dzisiejszego Ko cio a, 
Katechizm jawi si  jako szczególnie skuteczny rodek s u cy 
g bszemu poznaniu niewyczerpanego chrze cija skiego mi-
sterium, pozwalaj cy rozpali  na nowo ar modlitwy ci le ze-
spolonej z modlitw  Chrystusa i wspomagaj cy konsekwentne 
wiadectwo ycia”  [3]   .

    Dekrety soborów powszechnych
Ko ció  katolicki uznaje dwadzie cia jeden soborów po-

wszechnych. Dekrety tych soborów s  uznawane za autory-
tatywne definicje wiary katolickiej [884, 891]. Ich rol  w teologii 
katolickiej mo na dostrzec w nowym Katechizmie Ko cio a 
Katolickiego, który cytuje dokumenty tych soborów ponad ty-
si c razy. Wi kszo  z tych cytatów dotyczy trzech ostatnich 
soborów: Soboru Trydenckiego (1545-1563), Soboru Watyka -
skiego I (1869-1870) i Soboru Watyka skiego II (1962-1965)  [4]    .

 Dokumenty papieskie
Na przestrzeni wieków papie e opublikowali liczne oficjalne 

dokumenty. Wi kszo  z tych dokumentów wyja nia doktryny 
i praktyki, potwierdza od dawna akceptowane przekonania lub 
zajmuje si  potrzebami duszpasterskimi Ko cio a. Niekiedy pa-
pie  wyra a sw  opini  w jakich  kwestiach spornych. W tych 
przypadkach „nie wolno ju  uwa a  tej kwestii za rzecz podle-
gaj c  swobodnej dyskusji teologów”  [5]. Ko ció  naucza, e do-
kumenty papieskie s  autorytatywne, gdy  je li papie  oficjalnie 
przedstawia swoj  nauk , to mówi jako reprezentant Chrystusa 
na ziemi  [6].  Katechizm Ko cio a Katolickiego odwo uje si  do 
dokumentów papieskich 256 razy.  

  Kodeks Prawa Kanonicznego
Prawo kanoniczne zawiera przepisy i normy, które rz dz  

Ko cio em katolickim. Poprawiony Kodeks Prawa Kanonicz-
nego z 1983 roku 10 zawiera 1752 prawa. Zakres spraw w nim 

 10.  Pierwsze polskie wydanie ukaza o si  w 1984 roku (przyp. red.).
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poruszanych obejmuje regulacje dotycz ce papie a i biskupów, 
obowi zki i prawa katolików, wskazówki dotycz ce udzielania 
sakramentów, ustanowienie s dów ko cielnych, kary za prze-
st pstwa przeciwko religii i Ko cio owi.  Katechizm cytuje Ko-
deks Prawa Kanonicznego 197 razy.  

 Liturgia Ko cio³a
Ko ció  okre la liturgi  jako publiczny kult i praktyk  wia-

ry katolickiej [1069-1070]. W katolicyzmie, w a nie poprzez liturgi  
– czyli to, co kap an i lud sprawuj  wspólnie, gdy s  razem zgro-
madzeni – Ko ció  zachowuje i komunikuje sw  oficjaln  nauk  
[1074-1075]. Dlatego liturgia jest autorytatywnym ród em doktryny 
katolickiej [1124-1125, 2663]  [7].  Nowy Katechizm Ko cio a Katolickie-
go, wyja niaj c wiar  katolick , cytuje liturgi  114 razy.  

   Katechizm rzymski
 Dzie o to jest równie  nazywane Katechizmem Soboru 

Trydenckiego. Papie  Pius V nakaza  opublikowanie tego prze-
wodnika po wierze katolickiej w 1566 roku [9]. Od tego czasu 
s u y  on jako najbardziej autorytatywny katechizm wiary ka-
tolickiej.    Nowy Katechizm Ko cio a Katolickiego, który cytuje 
Katechizm rzymski 27 razy, ma za zadanie go zast pi .     

  Suma teologiczna
  Tomasz z Akwinu (1225-1274) – dominika ski zakonnik, któ-

ry wykorzystuj c system logiki rozwini ty przez Arystotelesa, 
jako pierwszy dokona  konsolidacji tradycyjnej nauki Ko cio a 
katolickiego w jednolity system teologiczny.   Jego najwi ksze 
dzie o – Suma teologiczna – jest klasycznym wyk adem teologii 
katolickiej.  Ko ció  ceni warto  dzie  Tomasza z Akwinu tak wy-
soko, e w trakcie Soboru Trydenckiego biskupi k adli na o tarzu 
trzy rodzaje pism maj ce wskazywa  im prawd : Pismo wi te, 
dekrety papie y i Sum  teologiczn  Tomasza z Akwinu.  Jego na-
uczanie zdominowa o my l katolick  a  po wiek XX. Nawet dzi-
siaj Ko ció  wymaga, aby seminarzy ci teologii dogmatycznej 
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„nauczyli si  wnika  w tajemnice zbawienia, zw aszcza za na-
uczycielem w. Tomaszem”  [8].  Katechizm Ko cio a Katolickiego 
cytuje Sum  48 razy.   

Inne katechizmy i dzie³a teologiczne
  Istnieje wiele znakomitych ksi ek napisanych przez autorów 

katolickich, które precyzyjnie podsumowuj  i wyja niaj  wiar  
katolick . Te z nich, które s  przytaczane w tej ksi ce, zosta y 
uznane przez oficjalnych reprezentantów Ko cio a za wolne od 
b dów doktrynalnych oraz moralnych i opatrzone piecz ciami: 
Nihil Obstat – co oznacza brak adnych przeszkód, oraz Impri-
matur – co oznacza niech b dzie wydrukowane.  





  

CZÊ Æ PIERWSZA

ZBAWIENIE
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Jak  nadziej  maj  katolicy, e pójd  do nieba? Czy przeci t-
ny katolik ma nadziej  osi gn  ten cel? Jak  rol  pe ni  sa-
kramenty w dost pieniu ycia wiecznego? Jaka jest w tym rola 
pokuty i czy ca?

W pierwszej cz ci ksi ki zbadamy katolick  drog  zbawie-
nia. Struktura tej cz ci opiera si  na pi ciu fundamentalnych 
doktrynach wiary katolickiej:

Niemowl ta dost puj  aski przez sakrament chrztu 
(Rozdzia  1, Usprawiedliwienie niemowl t).

Doro li, którzy nawracaj  si  na katolicyzm, otrzymuj  
ask  przez sakrament chrztu po odpowiednim przygoto-

waniu (Rozdzia  2, Usprawiedliwienie doros ych).

Sakramenty i dobre uczynki zwi kszaj  dzia anie aski 
w duszy cz owieka; wspó dzia anie z ask  zachowuje dzia-
anie aski w jego duszy (Rozdzia  3, Usprawiedliwienie 

wzrastaj ce i zachowuj ce).

ask  mo na utraci  przez pope nienie grzechu ci kie-
go, lecz mo na j  odzyska  poprzez sakrament pokuty 
(Rozdzia  4, Powtórne usprawiedliwienie).

ycie wieczne osi ga si  przez mier  w stanie aski 
u wi caj cej (Rozdzia  5, Ostateczne przeznaczenie).

W tej cz ci ksi ki Czytelnik wyrobi sobie równie  wyobra-
enie na temat tego, co to znaczy by  katolikiem. Pozna Józefa 

Lorente i b dzie ledzi  jego ycie od niemowl ctwa a  do mier-
ci. We mie udzia  w jego chrzcie i Pierwszej Komunii wi tej. 
Gdy b d c m odzie cem Józef utraci ask  u wi caj c , Czytel-
nik razem z nim kl knie w konfesjonale, gdzie aska u wi caj ca 
zostanie mu przywrócona. W ko cu, gdy Józef b dzie ju  doro-
s ym, dojrza ym cz owiekiem, Czytelnik b dzie mu towarzyszy  
w ostatnich godzinach jego ycia.

Czytelnik pozna tak e dziewczyn  o imieniu Rosa, która na-
wróci a si  na katolicyzm. Na podstawie jej ycia dowie si , co to 
znaczy zosta  katolikiem, gdy jest si  ju  doros ym cz owiekiem.



51

  

Rozdzia  1

Usprawiedliwienie 
niemowl¹t

  Józef, wiek: 18 dni
– Jakie imi  wybrali cie dla swojego dziecka? – zapyta  

z u miechem ojciec Fiorelli.
– Józef – odpowiedzieli pa stwo Lorente.
Podnosz c otwart  d o  i wykonuj c gest w kierunku pi ce-

go niemowl cia, ojciec Fiorelli pyta  dalej:
– O co prosicie Ko ció  Bo y dla Józefa?
– O chrzest – brzmia a przygotowana odpowied .
Ojciec Fiorelli, ubrany w od wi tne szaty, przerwa  na chwi-

l , by spojrze  na szcz liw  rodzin  stoj c  naprzeciw niego. 
Lubi  chrzty, szczególnie cz onków rodzin, które zna  tak dobrze 
jak rodzin  Lorente. Ojciec Fiorelli ochrzci  ka de z czterech 
pozosta ych dzieci tej rodziny i z wielk  przyjemno ci  obser-
wowa , jak rosn . Dzisiaj mia  ochrzci  najnowszy jej „narybek” 
– Józefa.

Otwieraj c oficjalny przewodnik, Obrz d chrztu dzieci we-
d ug rytua u rzymskiego 11  [9], ojciec Fiorelli kontynuowa :

 11.  Poniewa  ta ksi ka jest adresowana do polskiego Czytelnika, przyj to tutaj polski tekst litur-
giczny. W innych krajach kap an korzysta by z lokalnego odpowiednika (przyp. red.).
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– Prosz c o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na sie-
bie obowi zek wychowania go w wierze, aby zachowuj c Bo e 
przykazania, mi owa o Boga i bli niego, jak nas nauczy  Jezus 
Chrystus. Czy jeste cie wiadomi tego obowi zku?

– Jeste my tego wiadomi – odpowiedzieli rodzice.
Kap an zwróci  si  do cioci i wujka, których rodzina wybra a 

na rodziców chrzestnych dziecka i zapyta :
– Czy jeste cie gotowi pomaga  rodzicom tego dziecka w wy-

pe nianiu ich obowi zku?
– Jeste my gotowi – pos usznie odpowiedzieli chrzestni.
 Nast pnie odby o si  czytanie z Pisma wi tego, z trzecie-

go rozdzia u Ewangelii wed ug Jana. Ko czy o si  ono s owami 
Jezusa: „Je li si  kto  nie narodzi z wody i z Ducha, nie mo e 
wej  do królestwa Bo ego” (J 3,5). 

Po tych s owach nast pi a modlitwa egzorcystyczna. Ojciec 
Fiorelli prosi  w niej Boga, by chroni  dziecko od mocy ciemno-
ci i uwolni  je od grzechu pierworodnego. Nast pnie nama ci  

Józefa olejem i poprowadzi  rodzin  do parafialnej chrzcielnicy.
Gdy wszyscy stan li wokó  chrzcielnicy, ojciec Fiorelli kon-

tynuowa  obrz d:
– Wiecie, e Bóg obdarzy  wierz cych swoim yciem przez 

wi ty znak wody. Skierujmy wi c do Niego nasze my li i mó-
dlmy si  jednym sercem, aby zechcia  ze ród a chrzcielnego 
wyla  swoj  ask  na to wybrane dziecko.

Patrz c w kierunku nieba, ojciec Fiorelli modli  si :
– Wejrzyj na swój Ko ció  i racz mu otworzy  ród o chrztu 

wi tego. Niechaj ta woda, przez Ducha wi tego, otrzyma a-
sk  Twojego Jednorodzonego Syna, aby cz owiek stworzony na 
Twoje podobie stwo i przez sakrament chrztu, obmyty z wszel-
kich brudów grzechu, odrodzi  si  z wody i z Ducha wi tego do 
nowego ycia dziecka Bo ego.

Dotykaj c wody, kap an kontynuowa :
– Prosimy Ci , Panie, niech przez Syna Twojego zst pi 

na t  wod  moc Ducha wi tego, aby wszyscy przez chrzest 
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pogrzebani razem z Chrystusem w mierci, z Nim te  powstali 
do nowego ycia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Nast pnie ojciec Fiorelli wraz z pa stwem Lorente i rodzica-
mi chrzestnymi dokona  przegl du ich obowi zków w zakresie 
wychowania Józefa w wierze katolickiej. Dalej, po wyrzeczeniu 
si  grzechu i z a, kap an poprosi  ich, aby wespó  z nim wyznali 
wiar  katolick . Zapyta :

– Czy wierzycie w Boga, Ojca wszechmog cego, Stworzycie-
la nieba i ziemi?

– Wierzymy – odpowiedzieli rodzice i chrzestni.
– Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, 

Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, um czonego 
i pogrzebanego, który powsta  z martwych i zasiada po prawicy 
Ojca? – zapyta  kap an.

– Wierzymy – odpowiedzieli rodzice i chrzestni.
– Czy wierzycie w Ducha wi tego, wi ty Ko ció  po-

wszechny, obcowanie wi tych, odpuszczenie grzechów, zmar-
twychwstanie cia a i ycie wieczne? – zapyta  kap an.

– Wierzymy – odpowiedzieli rodzice i chrzestni.
– Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Ko cio a, której wy-

znawanie jest nasz  chlub , w Chrystusie Jezusie Panu naszym 
– oznajmi  kap an.

– Amen – zabrzmia a wspólna odpowied .
– Czy chcecie, aby Józef otrzyma  chrzest w wierze Ko cio a, 

któr  przed chwil  wspólnie wyznali my? – zapyta  kap an.
– Chcemy – odpowiedzieli rodzice i chrzestni.
Ojciec Fiorelli pouczy  pani  Lorente, aby umie ci a Józefa 

nad chrzcielnic . Nast pnie kap an pola  wod  czo o niemowl -
cia i og osi :

– Józefie, ja ciebie chrzcz  w imi  Ojca, i Syna, i Ducha 
wi tego  [10].

Ojciec Fiorelli pouczy  pa stwa Lorente, aby ubrali Jó-
zefa w bia  szat  chrzcieln , któr  przynie li ze sob . Ten 
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symboliczny akt mia  przedstawia  nowy, wi ty stan niewi-
dzialnej duszy Józefa. Gdy ubrali dziecko, kap an kontynuowa :

– Józefie, sta e  si  nowym stworzeniem i przyoblek e  si  
w Chrystusa, dlatego otrzymujesz bia  szat . Niech twoi bliscy 
s owem i przyk adem pomagaj  ci zachowa  godno  dziecka 
Bo ego, nieskalan  a  po ycie wieczne.

Nast pnie zapalono wiec  symbolizuj c  wiar  yj c  teraz 
w duszy Józefa.   Potem od piewano pie , odmówiono modlitw  
Ojcze nasz, a uroczysto  zako czy a si  udzieleniem oficjalne-
go b ogos awie stwa.  

Pó niej wszyscy zgromadzili si  w domu rodziny Lorente, 
aby uczci  chrzest Józefa – jego pierwszy krok na d ugiej drodze 
wiod cej do katolickiego zbawienia. 

 Grzech pierworodny 
dziedziczony po Adamie

[385-421]

Ko ció  katolicki naucza, e aby uleczy  mierteln , duchow  
chorob , ka de nowonarodzone dziecko musi zosta  ochrzczone 
[403, 1250]. Ko ció  twierdzi, e choroba ta bierze swój pocz tek 
w wydarzeniu, które mia o miejsce w Ogrodzie Eden.

 Gdy Adam i Ewa zjedli zakazany owoc, pope nili pierwszy 
ludzki grzech – grzech pierworodny [397-400, 416]. Wskutek pope -
nienia tego przest pstwa stali si  oni obiektami gniewu Bo ego 
i zostali poddani mocy szatana oraz mierci [1006, 1008, 1018].

Grzech pierworodny odnosi si  tak e do skutków grzechu 
Adama wywo anych u jego potomków [396-409, 417-419]. Ka de 
nowonarodzone dziecko przychodzi na wiat z dusz  spla-
mion  grzechem pierworodnym i jest oddzielone od Boga 
[400-406, 416-417]. 

 Ko ció  naucza, e Bóg pos a  swego Syna, aby rozwi za  
ten problem [389, 410-412, 599-630]:

   Jego „ustanowi  Bóg narz dziem przeb aga-
nia przez wiar  moc  krwi Jego” (Rz 3,25) 
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„za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz 
równie  za grzechy ca ego wiata” (1 J 2,2).  

Sobór Trydencki  [11]  

Nie oznacza to jednak, e ka dy jest automatycznie zbawiony:
  W rzeczywisto ci chocia  „umar  On za wszyst-
kich” (2 Kor 5,15), nie wszyscy jednak otrzy-
muj  dobrodziejstwo Jego mierci, lecz ci tylko, 
którzy maj  udzia  w zas ugach Jego m ki. 

Sobór Trydencki  [12]  

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

      Wed ug Ko cio a katolickiego niemowl  otrzymuje dobro-
dziejstwa wynikaj ce ze mierci Chrystusa przez sakrament 
chrztu [790, 977, 1214-1216, 1227, 1250-1252]:

Chrzest wi ty jest fundamentem ca ego ycia 
chrze cija skiego, bram  ycia w Duchu (vitae 
spiritualis ianua) i bram  otwieraj c  dost p do 
innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy 
wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako syno-
wie Bo y, stajemy si  cz onkami Chrystusa oraz 
zostajemy wszczepieni w Ko ció  i stajemy si  
uczestnikami jego pos ania: „Chrzest jest prawi-
d owo i s usznie okre lany jako sakrament odro-
dzenia przez wod  i w s owie”.

Katechizm Ko cio a Katolickiego (1213)   

 Ko ció  naucza, e poprzez chrzest dziecko zostaje:
wyrwane z mocy szatana
uwolnione od grzechu pierworodnego
uczynione niewinnym i niesplamionym przed obliczem 
Boga
narodzone na nowo
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obdarzone darem ycia Bo ego
uczestnikiem ycia wiecznego
wi tyni  Ducha wi tego

cz onkiem Cia a Chrystusowego
przy czone do Ko cio a
oddane do wychowania w wierze katolickiej   

W trakcie sprawowania obrz du sakramentu chrztu kap an 
jawnie wyszczególnia wszystkie wy ej wymienione skutki 
[1234-1245, 1262]. Dwa z nich s  szczególnie istotne [1262, 1987].

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

Katolicyzm naucza, e chrzest usuwa grzech pierworodny, 
czyli win  odziedziczon  po Adamie. Kap an wyra a to prze-
konanie w modlitwie egzorcystycznej, mówi c: „Wszechmog -
cy wieczny Bo e, […] pokornie Ci  b agamy, aby  to dziecko 
uwolni  od grzechu pierworodnego”  [14]. Ko ció  twierdzi, e 
ochrzczone dziecko staje si  niepokalane i niewinne przed ob-
liczem Boga. Je liby umar o natychmiast po chrzcie, to pójdzie 
prosto do nieba. 

     Otch³añ
 Otch a  – to klasyczna, katolicka odpowied  na pytanie: „Co dzieje si  

z niemowl tami, które umieraj  przed udzieleniem im chrztu?”. Tomasz 
z Akwinu, najwi kszy teolog Ko cio a katolickiego, s dzi , e niemowl ta 
nie zas uguj  na to, by pój  do piek a, gdy  „spo ród wszystkich grzechów 
najmniejszy jest grzech pierworodny, poniewa  jak najmniej jest w nim 
dobrowolno ci”  [13] . Jednak wed ug teologii katolickiej, bez chrztu nikt nie 
mo e ogl da  Boga. Gdzie wi c id  zmar e, nieochrzczone niemowl ta?

Niektórzy teolodzy Ko cio a zasugerowali, e musi istnie  miejsce dla 
nieochrzczonych niemowl t – gdzie  mi dzy niebem i piek em. Nazywaj  
je otch ani . Opisuj  je jako miejsce naturalnego szcz cia, jednak nieco 
mniejszego ni  szcz cie niebieskie, gdy  nie ma tam Boga.
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  Przyjêcie ³aski u wiêcaj¹cej
[374-384, 1265-1266, 1279, 1999, 2023-2024]

   Wed ug teologii katolickiej, gdy Bóg stworzy  Adama i Ew , 
obdarzy  ich ponadnaturalnym darem: uczestnictwem w yciu 
Bo ym. W konsekwencji cieszyli si  oni nieustaj c  spo ecz-
no ci  z Bogiem [376]. Ko ció  nazywa ten dar darem ycia Bo-
ego, ask  u wi caj c  lub ask  przebóstwiaj c  [1999]. Uczy-

ni a ona Adama i Ew  wi tymi i sprawiedliwymi przed obli-
czem Boga [375, 384]. Przynajmniej tak by o do momentu, kiedy 
zgrzeszyli [379].   

 Gdy Adam i Ewa okazali niepos usze stwo wobec Boga, 
stracili ycie Bo e w swoich duszach, „ ask  pierwotnej wi -
to ci” (399) [390, 399]. Umarli duchowo, stali si  bezbo nymi i stra-
cili upodobanie w oczach Boga. Co wi cej, ich grzech z góry 
skaza  ich potomków na odziedziczenie tego upad ego stanu. 
W konsekwencji ka de dziecko przychodz ce na wiat jest 
pozbawione aski u wi caj cej i znajduje si  w stanie grzechu 
pierworodnego, maj c sk onno  do z a, i podlega cierpieniu 
oraz mierci [400-406]. 

 Ko ció  katolicki naucza, e tylko chrzest mo e zg adzi  
grzech pierworodny i przywróci  duszy ycie Bo e [405]. Kap an 
potwierdza to przekonanie podczas obrz du chrztu, gdy prosi 

We wspó czesnym katolicyzmie poj cie otch ani te  znajduje si  jakby 
„w otch ani”. Nie jest ono ani oficjalnym dogmatem Ko cio a, ani czym , 
czemu si  zaprzecza. Mówi c o losie nieochrzczonych niemowl t, wspó -
czesny katolicyzm zwykle powierza ich dusze mi osierdziu Bo emu, nie 
mówi c w ogóle o otch ani. Takie podej cie przyj to w nowym Katechi-
zmie [1261, 1283]. Tym niemniej, nawet dzisiaj, gdy katolik domaga si  odpo-
wiedzi na pytanie: „Dok d id  nieochrzczone niemowl ta po mierci?”, to 
zwykle pojawia si  odpowied : „Do otch ani”.  



58

Zbawienie

Boga, aby „obdarzy  to dziecko nowym yciem z wody i z Ducha 
wi tego”  [15]. Ko ció  opisuje wlanie ycia Bo ego w dusz  jako 

nape nienie ask  u wi caj c  [1266, 1996-1997, 1999, 2023]. Nape ni  
oznacza wla .

Przez to nape nienie dusza dziecka, która by a martwa du-
chowo z powodu grzechu Adama, zostaje o ywiona [1213, 1228, 1239]. 
Pe ny udzia  w yciu Bo ym jest dokonywany przez dzia anie 
Ducha wi tego [1129, 1227, 1265, 1988]. Niemowl  ponownie rodzi si  
duchowo, zostaje zaadoptowane jako dziecko Bo e, w czone do 
Ko cio a katolickiego i wprowadzone w stan aski u wi caj cej 
[1267-1270, 1279, 1996-2004]. 

   Wed ug Ko cio a katolickiego nape nieniu ask  u wi caj c  
towarzyszy otrzymanie darów Ducha wi tego i cnót teologal-
nych, przede wszystkim mi o ci [1812-1832]. Dlatego teologia kato-
licka cz sto zrównuje bycie danej osoby w stanie aski u wi ca-
j cej z posiadaniem mi o ci w jej sercu lub duszy.   

 Termin teologiczny, który Ko ció  u ywa na oznaczenie 
duchowego przemienienia spowodowanego przez chrzest, to 
usprawiedliwienie [1987-1995, 2019-2020].  Katolicyzm definiuje uspra-
wiedliwienie w nast puj cy sposób:

  Polega ono na przeniesieniu z tego stanu, w któ-
rym cz owiek rodzi si  jako syn pierwszego 
Adama, do stanu aski i „przybrania za synów” 
Bo ych (Rz 8,15) przez drugiego Adama, Jezu-
sa Chrystusa, naszego Zbawiciela. 

Sobór Trydencki  [16]   

  Chrzest usprawiedliwia dziecko przez usuni cie winy grze-
chu pierworodnego i przez nape nienie duszy ask  u wi caj c  
[654, 1987, 1999, 2019]. Z tego powodu teologia katolicka nazywa rów-
nie  ask  u wi caj c  ask  usprawiedliwienia [1266].  

 Ko ció  naucza, e Chrystus „na drzewie krzy a wy-
s u y  nam usprawiedliwienie i za nas zado uczyni  Bogu 
Ojcu”  [17] [1992, 2020]. T  zas ug  „obdarowuje si  tak doros ych, 
jak i dzieci przez sakrament chrztu nale ycie udzielony wed ug 
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obrz du Ko cio a”  [18] .  Chrzest jest wi c „przyczyn  stanowi c  
narz dzie”  [19] usprawiedliwienia, rodkiem, przy pomocy któ-
rego aska usprawiedliwienia zostaje zastosowana do duszy 
[1227, 1239, 1254, 1987, 1992, 2020].   

  Jednak chrzest nie uwalnia dziecka od doczesnych konse-
kwencji grzechu, takich jak s abo  ludzkiej natury i sk onno  
do grzechu. Nie gwarantuje on tak e, e gdy dziecko stanie si  
doros ym cz owiekiem, osi gnie ycie wieczne. Chrzest jest bo-
wiem tylko pierwszym krokiem w katolickim planie zbawienia 
[405, 977, 978, 1254-1255, 1257, 1264, 1426].  

Punkt pocz tkowy dla
NIEMOWL T

USPRAWIEDLIWIENIE
przez

SAKRAMENT CHRZTU
skutkuj ce odpuszczeniem

grzechu pierworodnego
i otrzymaniem

aski u wi caj cej

DUCHOWO YWA
STAN DUSZY

DUCHOWO MARTWA

 Rysunek 1. Usprawiedliwienie niemowl t  

Biblijna odpowied
Ka dego roku Ko ció  katolicki chrzci oko o 16 milionów 

dzieci poni ej siódmego roku ycia. Wi kszo  z nich ma zale-
dwie kilka tygodni. Gdy dzieci te wzrastaj , Ko ció  naucza je, 
e grzech pierworodny zosta  usuni ty z ich dusz i ycie Bo e 

mieszka w nich. W konsekwencji wi kszo  katolików idzie 
przez ycie ufaj c, i  ich relacja z Bogiem jest uregulowana i s  
na drodze prowadz cej do nieba. Jednak ich ufno  jest nieuza-
sadniona, gdy  Pismo wi te naucza, e zgubieni grzesznicy s  
usprawiedliwiani przez wiar , a nie przez chrzest.
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Biblijne usprawiedliwienie jedynie przez wiarê
  ród em nowotestamentowego s owa usprawiedliwienie s  

takie koncepcje, jak prawo , s uszno  lub sprawiedliwo . 
Usprawiedliwi  oznacza dowie , e jest si  sprawiedliwym 
lub obwie ci , e jest si  w stanie sprawiedliwo ci.  Wed ug Pi-
sma wi tego usprawiedliwienie jest aktem Boga: „Bóg, który 
usprawiedliwia” (Rz 8,33).   Biblijne usprawiedliwienie jest ak-
tem Boga, przez który obwieszcza On, e niegodny grzesznik 
jest w Jego oczach sprawiedliwym (Rz 4,3). 

 Biblijne usprawiedliwienie jest czym  wi cej ni  tylko unie-
winnieniem czy przebaczeniem grzechów.  Zawiera w sobie po-
zytywny rozrachunek, zgodnie z którym Bóg przypisuje grzesz-
nikowi „sprawiedliwo  Bo ” (Rz 3,22).   Od tego momentu Bóg 
widzi dan  osob  w „w Chrystusie” (Ef 1,3-14).   

Biblijne usprawiedliwienie sta o si  mo liwe dzi ki mierci 
Chrystusa. Na krzy u Pan Jezus wzi  na siebie nasze winy po 
to, aby my mogli otrzyma  Jego sprawiedliwo :

 On to dla nas grzechem uczyni  Tego, który nie 
zna  grzechu, aby my si  stali w Nim sprawie-
dliwo ci  Bo .

2 List do Koryntian 5,21 

 Pismo wi te mówi, e Bóg „usprawiedliwia ka dego, który 
yje dzi ki wierze w Jezusa” (Rz 3,26).  Ewangelia jest zwiasto-

wana. Niektórzy, b d c przekonani o jej prawdziwo ci, sk adaj  
swoj  ufno  odno nie zbawienia w Chrystusie. Tych wierz cych 
Bóg usprawiedliwia, og aszaj c ich sprawiedliwymi w swoich 
oczach.

 Usprawiedliwienie przez wiar  jest zgodne z nauk  Pisma 
wi tego: „S dzimy bowiem, e cz owiek osi ga usprawie-

dliwienie na podstawie wiary” (Rz 3,28);   „Uwierzy  Abraham 
Bogu i zosta o mu to policzone za sprawiedliwo ” (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 wi tego zosta  zaczerpni ty z Biblii Warszawskiej (przyp. red.).
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Ko ció  katolicki naucza jednak, e usprawiedliwienie otrzy-
muje si  przez przyj cie sakramentu chrztu. Teologowie kato-
liccy usi uj  wykaza  istnienie podstawy biblijnej tego przeko-
nania przez cytowanie tych miejsc Pisma wi tego, które mó-
wi  o chrzcie w kontek cie nowego narodzenia, przebaczenia 
grzechów czy zbawienia. Nast pnie ci teologowie wskazuj , e 
chrzest jest przyczyn  tych nast pstw.

Jednak takie po rednie metody nigdy nie mog  zanegowa  
jasnej i bezpo redniej nauki Pisma wi tego, e usprawiedliwie-
nie dokonuje si  przez wiar . (W celu zbadania najwa niejszych 
tekstów biblijnych u ywanych przez Ko ció  katolicki na popar-
cie swego stanowiska, zobacz: Za cznik A, Usprawiedliwienie 
niemowl t przez chrzest).

 Sakrament wiary
   Chocia  Ko ció  katolicki stwierdza, e chrzest jest „przy-

czyn  stanowi c  narz dzie”  [20] usprawiedliwienia, to jednak 
zgadza si , i  Pismo wi te naucza, e wiara jest potrzebna do 
usprawiedliwienia:

Wiara w Jezusa Chrystusa i w Tego, który Go 
pos a  dla naszego zbawienia, jest konieczna do 
otrzymania tego zbawienia. […] nikt nie mo e 
by  bez niej usprawiedliwiony.

Katechizm Ko cio a Katolickiego (161)   

Ko ció  kwestionuje krytyk , e w usprawiedliwieniu nie-
mowl t brakuje wiary, podaj c wyja nienie, i  chrzest jest „sa-
kramentem wiary” (1992) [161, 1236, 1253]. W celu udowodnienia jak 
mo e si  to dzia  przedstawia si  ca y szereg wyja nie  [1231, 

1250-1255, 1282]:
Niemowl  rozpoczyna ycie wiary przez chrzest.
Wiara kap ana, rodziców i rodziców chrzestnych uspra-
wiedliwia niemowl  poprzez chrzest.
Chrzest bezradnego niemowl cia wyra a potrzeb  otrzy-
mania darmowej, niezas u onej aski.
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Rodzice pozbawiliby swoje dziecko podstawowego b o-
gos awie stwa, gdyby nie ochrzcili go wkrótce po jego 
narodzeniu.
Wiara jest powi zana i zale na od spo eczno ci wierz -
cych. Chrzest niemowl t obrazuje to, gdy  rodzice obie-
cuj  wychowa  dziecko w wierze katolickiej.
Wiara nie jest jednorazow  decyzj , lecz procesem. 
Chrzest dostarcza si y i o wiecenia dla wzrostu wiary, 
który trwa ca e ycie.
W ramach liturgii eucharystycznej katolicy odnawiaj  
swoje wyznanie wiary dwa razy do roku.

aden z tych argumentów nie si ga jednak do ród a pro-
blemu: Niemowl  nie jest w stanie posiada  zbawiaj cej wia-
ry. Wyobra enie, e rodzice lub kap an mog  przejawia  wiar  
w imieniu dziecka, jest niebiblijne.  W kwestii wiary ka da osoba 
musi decydowa  sama za siebie (J 1,12-13).  Obrona opieraj ca 
si  na argumentacji, e wiara jest procesem, lub e katolicy jako 
doro li ludzie odnawiaj  swoje wyznanie wiary, jest bez znacze-
nia w dowodzeniu, e niemowl ta s  usprawiedliwione od chwili 
swojego chrztu. 

 Woda sprawiaj¹ca cud
Ko ció  katolicki odpiera powy sze zarzuty mówi c, e brak 

osobistej wiary niemowl cia jest bez znaczenia. To sakramen-
talny akt obrz du chrztu jest tym, co usuwa grzech pierworodny 
i nape nia ask  u wi caj c . Prawid owe wykonanie tego ob-
rz du powoduje skutek, który jest niezale ny zarówno od god-
no ci kap ana, jak i wiary dziecka [1127-1128,1239]  [21]. Ta niemal e 
magiczna koncepcja chrztu wyra a si  w samym obrz dzie. To 
kap an wzywa Boga, aby obdarzy  wod  moc , mówi c: „Nie-
chaj ta woda przez Ducha wi tego otrzyma ask  Twojego 
Jednorodzonego Syna”  [22] [1217-1218,1238]. Nie ma precedensu takiej 
modlitwy w Pi mie wi tym.

 Chrzest w przypadku niebezpiecze stwa utraty ycia jest inn  
praktyk , która ukazuje rzekom  cudown  moc sakramentalnej 
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wody. Poniewa  Ko ció  naucza, e chrzest jest konieczny dla 
zbawienia, trzeba przeciwdzia a  mo liwo ci mierci niemowl -
cia przed przyj ciem sakramentu chrztu. Ko ció  nak ada na ka-
tolików obowi zek bezzw ocznego ochrzczenia dziecka w przy-
padku niebezpiecze stwa jego mierci. Mo na w tym celu u y  
skróconej wersji obrz du. Je li kap an lub diakon nie mog  przy-
by , umieraj ce dziecko mo e zosta  ochrzczone przez ka dego 
katolika [1256, 1284]. Ko ció  prosi katolickich lekarzy, piel gniarki 
oraz inny personel medyczny czy pracowników socjalnych, by 
byli przygotowani do udzielenia chrztu w razie zagro enia ycia 
dziecka  [23]. Znane s  nawet przypadki ochrzczenia nienarodzo-
nego dziecka w onie matki przez katolicki personel medyczny 
za pomoc  strzykawki!  

Fa³szywa nadzieja
Szczere motywy kieruj ce katolickimi rodzicami, którzy 

pragn  ochrzci  swoje dziecko, s  bezdyskusyjne. Tym niemniej 
sama praktyka jest niebiblijna. Rodzice nie mog  decydowa  za 
swoje dziecko w kwestii przyj cia przeze  Bo ego daru zbawie-
nia i narodzenia si  na nowo. Pismo wi te naucza, e ka dy 
cz owiek musi sam dokona  wyboru:

   Je li usprawiedliwienie jest osi¹galne przez chrzest, to…
 Dlaczego Jezus nikogo nie ochrzci  (J 4,2)? 
 Dlaczego Jezus powiedzia  otrowi umieraj cemu na krzy u, który 

nigdy nie zosta  ochrzczony: „Zaprawd , powiadam ci: Dzi  b dziesz ze 
Mn  w raju” ( k 23,43)? 

 Dlaczego Korneliusz i ci, którzy z nim byli, otrzymali Ducha wi -
tego, zanim zostali ochrzczeni (Dz 10,44-48)? 

 Dlaczego Pawe  powiedzia : „Nie pos a  mnie Chrystus, abym 
chrzci , lecz abym g osi  Ewangeli ” (1 Kor 1,17)? 

 Dlaczego chrzest jest pomijany w wielu wersetach mówi cych o zba-
wieniu, takich jak: „Bo ja nie wstydz  si  Ewangelii, jest bowiem ona 
moc  Bo  ku zbawieniu dla ka dego wierz cego” (Rz 1,16)?  
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 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyj li, da o 
moc, aby si  stali dzie mi Bo ymi, tym, któ-
rzy wierz  w imi  Jego – którzy ani z krwi, ani 
z dzy cia a, ani z woli m a, ale z Boga si  
narodzili.

Ewangelia wed ug Jana 1,12-13 

Je li chodzi o prawdziwy duchowy stan i potrzeb  katolików, 
to chrzest niemowl t wprowadza ich w b d przez stwarzanie im 
fa szywej nadziei. Ko ció  mówi katolickim dzieciom na pocz t-
ku ich ycia, e chrzest usun  ich pierworodny grzech i nape -
ni  je ask  u wi caj c . Ko ció  dostarcza nawet namacalnego 
dowodu na to, e sakrament chrztu zosta  w a ciwie wykonany, 
przez wydanie ka demu dziecku wiadectwa chrztu.

W ten sposób katolicy wzrastaj  w przekonaniu, e posiadaj  
ju  w a ciw  wi  z Bogiem i znajduj  si  na drodze prowadz -
cej do nieba. Lecz jak zobaczyli my, ich nadzieja nie ma podsta-
wy biblijnej. Ich wiadectwa chrztu s  bezwarto ciowe w oczach 
Boga, gdy  ich wiara nie jest z o ona w Zbawicielu, lecz w sa-
kramencie i w szafarzu sakramentów – Ko ciele katolickim.
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Rozdzia  2

Usprawiedliwienie 
doros³ych

Rosa, wiek: 23 lata
Czekaj c na rozpocz cie kampanii ewangelizacyjnej, Rosa 

zacz a mie  w tpliwo ci, czy warto by o tutaj przyj . Po 
pierwsze, to nie by  jej pomys . W radiu us ysza a reklam  tej 
kampanii ewangelizacyjnej, lecz nigdy nie zastanawia a si  nad 
ni  g biej. Potem zaprosi a j  Katie – przyjació ka z pracy. Rosa 
by a zaskoczona, ale próbuj c zachowa  si  uprzejmie, zgodzi-
a si  przyj . Teraz czu a si  tutaj bardzo nieswojo i a owa a, 
e nie odmówi a, lecz by o ju  za pó no, by co  w tej sprawie 

zrobi .
Tak wi c, siedz c razem z Katie w górnym sektorze stadionu 

miejskiego, Rosa zdecydowa a si  skorzysta  z tej imprezy naj-
lepiej jak mog a. W ka dym razie mog a to by  okazja lepszego 
poznania si  z Katie. Rosa czeka a na tak  okazj . Zawsze podzi-
wia a dobr  postaw  Katie w pracy i jej reputacj  autentycznej 
chrze cijanki. By  mo e by a to w a nie ta okazja, by odkry , 
dlaczego Katie jest taka odmienna.

W ko cu kampania ewangelizacyjna rozpocz a si . Chór za-
piewa  pie , a pewien sportowiec opowiedzia  histori  o tym, 
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jak zosta  chrze cijaninem. Nast pnie zacz  przemawia  
ewangelista.

Dopiero wówczas znikn y z e przeczucia Rosy dotycz ce 
udzia u w kampanii. Nigdy jeszcze nie s ysza a, by kto  przema-
wia  w tak urzekaj cy i przekonywuj cy sposób. zy zacz y p y-
n  po jej policzkach. Próbowa a opanowa  si , lecz nie mog a.

Po zako czeniu kazania ewangelista zaprosi  ka dego, kto 
chce za darmo przyj  dar Bo ego zbawienia, by zszed  na bo-
isko w centrum stadionu. Rosa faktycznie nie rozumia a, o co 
w tym wszystkim chodzi, lecz cokolwiek by to nie by o, chcia a 
to mie . Jej ycie by o puste i pe ne rozczarowa .

Gdy chór za piewa  pie  Just as I Am (Tak, jakim jest), Rosa 
zacz a schodzi  w dó  z postanowieniem uporz dkowania swo-
jej relacji z Bogiem. Gdy schodzi a, zauwa y a, e Katie sk oni a 
g ow  w cichej modlitwie.

Na boisku ewangelista przypomnia  Rosie i tym, którzy z ni  
byli, drog  zbawienia. Nast pnie poprosi  grup , by z czy a si  
z nim w modlitwie.

Gdy tylko modlitwa zako czy a si , m oda kobieta ze stosem 
literatury w r ku zbli y a si  do Rosy.

– Cze , uczestnicz  w tej kampanii ewangelizacyjnej. Czy 
mog  skierowa  ci  do jednego z naszych doradców? – zapyta a.

– Nie jestem pewna – odpowiedzia a Rosa.
– Czy nale ysz do jakiego  ko cio a? – zapyta a kobieta.
– W a ciwie nie – odpowiedzia a Rosa. – W mojej rodzinie 

wszyscy s  katolikami. Rzadko ucz szczali my na Msz  wi -
t  i nigdy nie zosta am ochrzczona. Jednak chcia abym otrzy-
ma  jak  pomoc. Nie jestem pewna, jakie jest moje stanowisko 
przed Bogiem.

– Znajd  kogo , kto mo e ci doradzi  – obieca a m oda kobie-
ta, nast pnie odwróci a si  i przygl da a si  d ugiemu rz dowi 
sto ów ustawionych na obwodzie boiska.

– Powinna  porozmawia  z doradc  w czarnej koszuli z kolo-
ratk . Chod , przedstawi  ci  – powiedzia a, wskazuj c na m -
czyzn  siedz cego za sto em w odleg o ci 18 metrów.
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Gdy podesz y do sto u, m czyzna wyci gn  sw  r k  na 
powitanie:

– Cze , jestem ojciec Pablo Fernandez z parafii w. Marii 
– powiedzia .

Nast pnie u wiadamiaj c sobie, e Rosa jest Latynosk  za-
pyta  po hiszpa sku:

– ¿Cómo se llama?
Rosa zawaha a si . Gorzkie wspomnienia katolicyzmu w Mek-

syku powstrzymywa y j  od udzielenia odpowiedzi. Lecz wtedy 
pomy la a o obietnicy ewangelisty, e zbawienie mo e sta  si  
jej udzia em nawet dzisiaj. Rosa pomy la a równie  o Katie, któ-
ra ci gle siedzia a w górnym sektorze stadionu.

– Chc  mie  t  rado , któr  posiada Katie. To Katie przy-
prowadzi a mnie tutaj, wi c mog  jej zaufa  – pomy la a Rosa.

Rosa wyci gn a r k  i u cisn a d o  ksi dza.
– Me llamo Rosa – odpowiedzia a.
Ojciec Pablo wzi  do r ki materia y kampanii ewangeliza-

cyjnej i zacz  je obja nia . Gdy sko czy , poprosi  Ros , by wy-
pe ni a ankiet  uczestnictwa.

– Rosa! – powiedzia  entuzjastycznie ojciec Pablo, patrz c na 
adres znajduj cy si  w ankiecie.

– Mieszkasz na terenie mojej parafii. Odwied  mnie kiedy , 
to porozmawiamy wi cej. Nasz ko ció  ma nowy program przy-
gotowany dla ludzi w a nie takich jak ty.

W nast pn  niedziel  Rosa odwiedzi a ko ció  parafialny ojca 
Pablo. Po Mszy wi tej ojciec zapisa  j  na jedenastomiesi czny 
program duchowego wzrostu i studiów, nosz cy nazw  Obrz d 
chrze cija skiego wtajemniczenia doros ych 13.

– Gdy uko czysz ten kurs pomy lnie, to w nast pn  Niedzie-
l  Wielkanocn  ochrzcz  ci  jako katoliczk  – obieca  Rosie oj-
ciec Pablo.

 13.  Poniewa  ta ksi ka jest adresowana do polskiego Czytelnika, przyj to tutaj polski tekst litur-
giczny. W innych krajach kap an korzysta by z lokalnego odpowiednika (przyp. red.).
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Rosa by a rozczarowana. My la a, e ksi dz wska e jej, jak 
dost pi  zbawienia. Przez ca y tydzie  piewa a zwrotk  pie ni, 
któr  s ysza a w trakcie kampanii ewangelizacyjnej:

 Tak, jaki jestem, pe en wad,
Obdarty z niewinno ci szat,
By w serce promyk aski wpad ,
Tak id  ju , Baranku mój!

Charlotte Elliott  [24] 

Teraz ksi dz mówi  jej, e b dzie musia a czeka  prawie rok!
– Lecz je li realizacja tego programu jest konieczna, by otrzy-

ma  Bo y dar przebaczenia grzechów, to wezm  w nim udzia ! 
– pomy la a Rosa.

Kroki wiod¹ce do 
usprawiedliwienia doros³ych

[1229-1233]

 W przeciwie stwie do noworodków, które powinny by  
ochrzczone niezw ocznie po urodzeniu, doro li szukaj cy uspra-
wiedliwienia w Ko ciele katolickim, musz  przej  przez szero-
ko zakrojony proces przygotowawczy [1232]. Proces ów sk ada si  
z czterech kolejnych etapów: wspó dzia anie z pierwsz  ask  
aktualn , wiara, dobre uczynki i sakrament chrztu. 

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

Wed ug teologii katolickiej inicjatywa w kwestii usprawiedli-
wienia doros ych nale y do Boga [1998]. Ko ció  naucza, e „po-
cz tek usprawiedliwienia u doros ych nale y przyzna  uprze-
dzaj cej asce Bo ej za po rednictwem Jezusa Chrystusa”  [25].

Gdy Bóg wyci ga r k  do danej osoby, obdarza j  za darmo 
tym, co Ko ció  nazywa pierwsz  ask  aktualn . Jest ona jak 
pomocna d o , która uzdalnia cz owieka do poszukiwania Boga, 
a tak e przygotowania lub sk onienia swojej duszy do chrztu 
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i usprawiedliwienia. Ko ció  nazywa t  ask  aktualn , ponie-
wa  jej celem s  dobre akty 14.

Gdy grzesznik przyjmie pierwsz  ask  aktualn , musi zde-
cydowa , czy chce lub nie chce podda  si  jej dzia aniu [1993, 2002]. 
Je li w trakcie swojego ycia upiera si  przy odrzuceniu tej a-
ski, to umrze w stanie grzechu i b dzie ponosi  wieczne konse-
kwencje tego wyboru.  Z drugiej strony, je li grzesznik zgodzi 
si  wspó dzia a  z pierwsz  ask  aktualn , to zacznie spe nia  
uczynki zbawienia. S  to ludzkie czyny, dokonane pod wp y-
wem aski, które prowadz  do usprawiedliwienia. Pierwszym 
z nich jest wiara.  

 Wiara
[144-184]

 Po otrzymaniu odpowiedniego pouczenia doros y cz owiek 
przygotowuj cy si  do otrzymania usprawiedliwienia musi [161, 

183] uwierzy , e:
  […] prawd  jest to, co Bóg objawi  i obieca , 
a przede wszystkim to, e grzesznik jest uspra-
wiedliwiany przez jego ask , dzi ki „odkupie-
niu, które jest w Chrystusie Jezusie” (Rz 3,24). 

Sobór Trydencki  [26]  

 Ko ció  katolicki okre la t  wiar  jako cnot  teologaln  [1814]. 
Jest ona siln  akceptacj  wa niejszych doktryn nauczanych przez 
Ko ció , których podsumowanie znajduje si  w wyznaniach 
wiary.  Wyra enie akceptacji tre ci tych wyzna  jest pierwszym 
objawem wspó dzia ania z pierwsz  ask  aktualn  [155]. Drugim 
objawem s  dobre uczynki. 

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

Katolicyzm naucza, e doro li kandydaci do chrztu musz  
przygotowa  swoje dusze przez spe nianie dobrych uczynków 

 14.  Akty w sensie czynów (przyp. red.).
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[1247-1248].  Aby otrzyma  ask  usprawiedliwienia, konieczne 
jest, aby grzesznik „aktem w asnej woli przygotowa  si  do niej 
i przysposobi ”  [27] .  Przygotowanie to odbywa si  przez wiar  
i ró ne uczynki cnoty:

  A kiedy pojmuj , e s  grzesznikami, zwraca-
j  si  od przejmuj cego ich z po ytkiem l ku 
przed Bo  sprawiedliwo ci  ku rozwa aniu 
Bo ego mi osierdzia, nabieraj  nadziei, ufaj c, 
e Bóg b dzie dla nich askawy ze wzgl du na 

Chrystusa, zaczynaj  go mi owa  jako ród o 
sprawiedliwo ci i dlatego odnosz  si  do grze-
chów z pewn  nienawi ci  i obrzydzeniem, to 
jest w duchu pokuty, któr  nale y czyni  przed 
chrztem (Dz 2,38); wreszcie przygotowuj  si , 
kiedy zamierzaj  przyj  chrzest, zacz  nowe 
ycie i zachowywa  Bo e przykazania. 

Sobór Trydencki  [28]    

 Chrzest
[1213-1284]

Ko cowym wymaganiem osi gni cia usprawiedliwie-
nia przez doros ych jest chrzest [1254]. Jak zobaczyli my w po-
przednim rozdziale, Ko ció  katolicki naucza, e chrzest jest 
„przyczyn  stanowi c  narz dzie”  [29] usprawiedliwienia [1227, 

1239]. Chrzest usuwa grzech pierworodny i nape nia dusz  ask  
u wi caj c  [1262-1266].  Wed ug Ko cio a, ilo  aski u wi caj cej, 
aski usprawiedliwienia, któr  chrzest nape nia dusz , ró ni si  

w przypadku ka dej osoby i zale y od hojno ci Boga oraz jej 
przygotowania do chrztu  [30]  .
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USPRAWIEDLIWIENIE
przez

SAKRAMENT CHRZTU
skutkuj ce odpuszczeniem

grzechu pierworodnego
i otrzymaniem

aski u wi caj cej

DUCHOWO YWA
STAN DUSZY

DUCHOWO MARTWA

DOBRE
UCZYNKI WIARA

Obrz d chrze cija skiego wtajemniczenia doros ych
Przygotowanie do chrztu przez ewangelizacj , katechez , 

oczyszczenie i o wiecenie

TAK Wspó pracuje
z ask ?

NIE

PIERWSZA 
ASKA

AKTUALNA

Punkt 
pocz tkowy dla
DOROS YCH

Wieczna mier

 Rysunek 2. Usprawiedliwienie doros ych

  Obrzêd chrze cijañskiego 
wtajemniczenia doros³ych

[1232-1233, 1247-1249, 1259]

  Chocia  Sobór Trydencki (1545-1563) zdefiniowa  katolick  
doktryn  usprawiedliwienia, to jednak nie ustanowi  szczegól-
nego trybu przygotowania doros ych do osi gni cia usprawie-
dliwienia, które pragn  otrzyma .   Sobór Watyka ski II zaj  si  
tym mankamentem w 1963 roku, nakazuj c przywrócenie staro-
ytnej tradycji przygotowania kandydatów do chrztu [1232].  Tra-

dycja ta znana jest pod nazw  katechumenatu. W trakcie reali-
zacji katechumenatu naucza si  kandydatów do chrztu, zwanych 
katechumenami, podstaw wiary i cnót chrze cija skich [1230].

Wspó czesna forma katechumenatu jest zawarta w Obrz -
dzie chrze cija skiego wtajemniczenia doros ych. Wed ug naj-
nowszych wytycznych, opublikowanych w 1983 roku, proces 
przygotowania doros ych jest trójstopniowy: (1) ewangelizacja, 
(2) pouczenie (katecheza), (3) oczyszczenie i o wiecenie  [31] .

 Pierwsza ewangelizacja
Pierwsz  faz  przygotowania mo na precyzyjniej nazwa  

prekatechumenatem. Jest to okres dociekania, w trakcie którego 
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Ko ció  katolicki przedstawia zainteresowanym osobom religi  
katolick . Kandydaci maj  mo liwo  zadawania pyta  i na-
st pnie zdecydowania, czy chc  nawróci  si  na katolicyzm, czy 
nie.

Aby pomóc kandydatom do chrztu w procesie ich przygo-
towania, koordynator programu katechumenalnego przydziela 
ka dej z nich por czyciela. W trakcie trwania katechumenatu 
por czyciel asystuje kandydatowi i ko cio owi w ocenie jego 
post pów.

Ko ció  uznaje kandydatów za gotowych do przej cia do dru-
giego etapu katechumenatu wtedy, gdy mo na dostrzec w ich 
yciu wst pne oznaki:

zrozumienia podstaw doktryny katolickiej
praktykowania duchowego ycia
pokuty
modlitwy
spo eczno ci ze wspólnot  katolick  

 Pouczenie (katecheza)
  Ko ció  formalnie promuje kandydatów kwalifikuj cych si  

do etapu pouczenia przez uczestnictwo w uroczysto ci zwanej 
Obrz dem przyj cia do katechumenatu. Obrz d ten rozpoczy-
na si  przed wej ciem do ko cio a parafialnego. Po przywitaniu 
kandydatów kap an sprawuj cy obrz d napomina ich, aby cho-
dzili w wiat o ci Bo ej, mówi c:

 Taka jest droga wiary, któr  Chrystus prowadzi 
was w mi o ci, aby cie osi gn li ycie wieczne. 
Pytam ka dego z was: Czy jeste  gotowy wej  
dzisiaj za przewodem Chrystusa na t  drog ?

Obrz dy chrze cija skiego wtajemniczenia 
doros ych  [32]  

– Jestem gotowy – odpowiada ka dy kandydat.
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Po tym zapewnieniu por czyciele robi  znak krzy a na czole 
ka dego kandydata. Tym samym kandydaci s  zakwalifikowani 
do katechumenatu. Nast pnie celebrans modli si :

 Prosimy Ci , Bo e, wys uchaj askawie nasze 
pro by i ochraniaj moc  krzy a tych katechume-
nów, których naznaczyli my krzy em Chrystu-
sa. Niech strzeg  zacz tków wiary i wype nia-
j  Twoje przykazania, aby przez chrzest mogli 
osi gn  godno  dzieci Bo ych. Przez Chry-
stusa Pana naszego.

Obrz dy chrze cija skiego wtajemniczenia 
doros ych  [33] 

Nast pnie celebrans zaprasza katechumenów i ich opiekunów, 
aby weszli do ko cio a parafialnego. Gdy znajd  si  w rodku, 
obrz d jest kontynuowany. Teraz nast puj  modlitwy i opcjo-
nalne obrz dy egzorcyzmów, wyparcia si  fa szywych bogów, 
nadania nowego imienia i przedstawienia krzy a. 

Rozpoczyna si  drugi etap przygotowania do otrzymania 
katolickiego usprawiedliwienia doros ych, którego celem jest 
wzrost:

 Katechumenat jest d u szym okresem, w któ-
rym kandydaci otrzymuj  duchow  formacj  
oraz zdobywaj  wpraw  w przestrzeganiu zasad 
chrze cija skiej karno ci. Dzi ki temu dojrze-
waj  w nich wewn trzne dyspozycje, ujawnione 
podczas przyj cia do katechumenatu.

Obrz dy chrze cija skiego wtajemniczenia 
doros ych  [34] 

Katechumenat jest czasem formalnego pouczenia w zakresie 
doktryn i praktyk religii katolickiej. Nauczyciele wyja niaj , jak 
prowadzi  moralne ycie. W szczególno ci:

Katechumeni ucz  si , jak zwraca  si  do Boga 
w modlitwie, wiadczy  o wierze, we wszystkim 
pok ada  sw  nadziej  w Chrystusie, pod a  
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w swych czynach za nadprzyrodzonym na-
tchnieniem i praktykowa  mi o  bli niego, na-
wet za cen  zaparcia si  samego siebie.

The Rites of the Catholic Church  [35]

Czas potrzebny na przebycie tego etapu dla poszczególnych 
kandydatów jest ró ny:

Katechumenat powinien trwa  dostatecznie d u-
go –  je li zachodzi potrzeba, to nawet kilka lat 
– a  nawrócenie i wiara katechumenów umocni  
si . Katechumeni powinni wi c by  w a ciwie 
wtajemniczani w misterium zbawienia, prakty-
kowanie obyczajów ewangelicznych i wi tych 
obrz dów celebrowanych w nast puj cych po 
sobie okresach, a tak e wprowadzani w ycie 
wiary, liturgii i mi o ci Ludu Bo ego.

The Rites of the Catholic Church  [36]

 Gdy katechumeni s  ju  przygotowani, przedstawia si  ich 
biskupowi w celu dokonania obrz du wybrania. W trakcie tego 
obrz du:

Ko ció  os dza stan ich gotowo ci i decydu-
je o ich post pach na drodze do sakramentów 
[chrze cija skiego] wtajemniczenia. W ten spo-
sób Ko ció  dokonuje swojej „elekcji”, tj. wyboru 
i przyj cia tych katechumenów, którzy przeja-
wiaj  cechy wiadcz ce o tym, e s  godni wzi  
udzia  w nast pnym wa nym obrz dzie – sakra-
mentach [chrze cija skiego] wtajemniczenia.

The Rites of the Catholic Church  [37]

W trakcie tego obrz du por czyciele 15 musz  za wiad-
czy  o tym, e kandydaci s  godni wybrania. Biskup pyta 
por czycieli:

 15.  Czyli rodzice chrzestni (przyp. red.).
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 – Pytam was, rodzice chrzestni, aby cie dali 
wiadectwo: Czy oni wiernie s uchali S owa 

Bo ego, które g osi Ko ció ?
– Czy zacz li s u y  Bogu, zachowuj c przyj te 
S owo?
– Czy w czyli si  w bratersk  wspólnot  
i uczestniczyli w modlitwach?

Obrz dy chrze cija skiego wtajemniczenia 
doros ych  [38] 

Po us yszeniu twierdz cych odpowiedzi biskup og asza 
katechumenom:

 Zostali cie wybrani, aby w najbli sz  Wigili  
Paschaln  przyj  sakramenty chrze cija skie-
go wtajemniczenia.

Obrz dy chrze cija skiego wtajemniczenia 
doros ych  [39] 

Od tego momentu Ko ció  uwa a kandydatów za wybranych.  

 Oczyszczenie i o wiecenie
 Trzecim i ostatnim etapem przygotowania do chrztu jest etap 

oczyszczenia, refleksji oraz duchowego o wiecenia. Etap ten 
obejmuje trzy sprawdziany:

Sprawdziany, które uroczy cie celebruje si  
w niedziele i wzmacnia przez egzorcyzmy, s  
obrz dami sprawdzenia samego siebie, pokuty 
i nade wszystko potwierdzenia swego ducho-
wego celu. Sprawdziany maj  na celu odkrycie, 
a nast pnie uleczenie tego wszystkiego, co jest 
s abe, u omne lub grzeszne w sercach wybra-
nych; ukazanie, a nast pnie 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 poprzedzaj cego 
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Wielkanoc, uwa anego za okres modlitwy i pokuty ca ego Ko-
cio a. W Wielk  Sobot , w przeddzie  Wielkanocy, Ko ció  

poleca wybranym sp dzi  dzie  na modlitwie, refleksji i po cie 
w oczekiwaniu na chrzest. Kap an przewodzi wybranym w re-
cytacji Apostolskiego wyznania wiary lub Nicejsko-konstanty-
nopolita skiego wyznania wiary, oraz Modlitwy Pa skiej 16, 
traktowanych jako wyznanie ich wiary.    

   W ko cu nadchodzi Niedziela Wielkanocna. Katechumeni 
pomy lnie zako czyli d ugi okres przygotowania i s  gotowi na 
przyj cie usprawiedliwienia [1247]. Kap an chrzci ich w trakcie 
obrz du przypominaj cego obrz d chrztu niemowl t. Natych-
miast po tym obrz dzie nast puj  obrz dy sakramentu bierzmo-
wania i Eucharystii [1233, 1275].      

Biblijna odpowied
Ko ció  katolicki przygotowuje corocznie blisko dwa miliony 

doros ych i dzieci w wieku od siedmiu lat wzwy  do przyj cia 
usprawiedliwienia przez chrzest. Jednak tragiczn  rzecz  jest 
to, e zamiast prowadzi  tych ludzi do zbawczej wiary w sa-
mego Chrystusa, Ko ció  prowadzi ich na manowce. Wykorzy-
stuj c Obrz d chrze cija skiego wtajemniczenia doros ych Ko-
ció  uczy ludzi, jak zbli a  si  do Boga na podstawie w asnej 

sprawiedliwo ci i dobrych uczynków. Stoi to w bezpo redniej 
sprzeczno ci z Pismem wi tym, które naucza, e:

Bóg usprawiedliwia na podstawie aski, nie na podstawie 
uczynków.
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 wi tego, e Bóg usprawiedliwia 
grzeszników „darmo, z Jego aski” (Rz 3,24), Ko ció  katolicki 
twierdzi, e kandydaci poszukuj cy usprawiedliwienia musz  
spe nia  dobre uczynki [1248-1249].  Jednocze nie Ko ció  utrzy-
muje, e katolickie usprawiedliwienie jest darem i podaje dwie 
przyczyny.

Po pierwsze, Ko ció  wyja nia, e dobre uczynki spe nio-
ne w trakcie przygotowania do przyj cia usprawiedliwienia s  
spe nione pod wp ywem dzia ania faktycznej aski [1989, 1998]  [41]. 
Same uczynki s  wi c rezultatem dzia ania aski [2001].

 Po drugie, Ko ció  utrzymuje, e na usprawiedliwienie nie 
mo na zas u y  [1308, 1992, 1996, 1999, 2003, 2010, 2027]:

 Jeste my usprawiedliwiani darmo, bo nic 
z tego, co poprzedza usprawiedliwienie, czy to 
wiara, czy uczynki, nie wys uguje samej aski 
usprawiedliwienia.

Sobór Trydencki  [42]  

  S owami nowego Katechizmu:
Poniewa  w porz dku aski inicjatywa nale y 
do Boga u pocz tku nawrócenia, przebaczenia 
i usprawiedliwienia, dlatego nikt nie mo e wy-
s u y  sobie pierwszej aski.

Katechizm Ko cio a Katolickiego (2010)  

Oznacza to, e chocia  dla dost pienia usprawiedliwienia ko-
nieczna jest zarówno wiara, jak i uczynki, to jednak ani wiara, 
ani uczynki nie daj  bezpo rednio b ogos awie stwa usprawie-
dliwienia  [43]. W konsekwencji teologowie Ko cio a argumentu-
j , e katolickie usprawiedliwienie jest darem Bo ym.

Jednak osoba szukaj ca usprawiedliwienia musi na nie ci -
ko i d ugo pracowa : „[…] je li zachodzi potrzeba, to nawet kil-
ka lat”  [44]. Obrz d chrze cija skiego wtajemniczenia doros ych 
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wymaga, by kandydaci udowodnili autentyczno  swego nawró-
cenia przez:

mi owanie i wielbienie Boga
modlitw
post
mi owanie bli niego
praktykowanie zaparcia si  samego siebie
pos usze stwo przykazaniom
sk adanie wiadectwa wiary katolickiej
pój cie za nadprzyrodzonym natchnieniem spe niania do-
brych uczynków
wyznawanie wa niejszych doktryn Ko cio a

Powiedzenie osobie, która faktycznie spe ni a wszystkie te 
wymagania, e usprawiedliwienie jest niezas u onym darem, 
by oby bezsensowne. Taka osoba ma wszelkie prawo, aby by  
uwa an  za usprawiedliwion  na podstawie w asnych zas ug. 
 Lecz Pismo wi te mówi: „Otó  temu, który pracuje, liczy si  
zap at  nie tytu em aski, lecz nale no ci” (Rz 4,4).  danie spe -
nienia nawet jednego dobrego uczynku, jako warunku dost pie-
nia usprawiedliwienia, czyni usprawiedliwienie, przynajmniej 
cz ciowo, wypracowanym przez siebie b ogos awie stwem.

 Wed ug Pisma wi tego usprawiedliwienia nie mo na sobie 
wypracowa ; jest ono darem.  Bóg usprawiedliwia wierz cych 
„darmo, z Jego aski” (Rz 3,24).   Je li Bóg czyni co  z aski, „to 
ju  nie dzi ki uczynkom, bo inaczej aska nie by aby ju  ask ” 
(Rz 11,6).  To jest w a nie powód, dla którego Bóg nie prosi 
grzeszników, by pracowali na usprawiedliwienie, lecz by uwie-
rzyli.  On usprawiedliwia „ka dego, który yje dzi ki wierze 
w Jezusa” (Rz 3,26).  

 Z drugiej strony Ko ció  katolicki utrzymuje, e usprawiedli-
wienie na podstawie wiary jest herezj :

 Je liby kto  twierdzi , e wiara usprawiedli-
wiaj ca jest niczym innym jak tylko ufno ci  
w mi osierdzie Boga, który odpuszcza grzechy 
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ze wzgl du na Chrystusa, albo e ta ufno  jest 
jedynym ród em usprawiedliwienia, niech b -
dzie wy czony ze spo eczno ci wiernych.

Sobór Trydencki  [45]  

   Ko ció  naucza, e sama wiara jest niewystarczaj c  podsta-
w  usprawiedliwienia [1815-1816]:

 Je liby kto  twierdzi , e grzesznik zosta-
je usprawiedliwiony przez sam  wiar  w tym 
znaczeniu, i  nie potrzeba niczego innego do 
wspó dzia ania w uzyskaniu aski usprawiedli-
wienia oraz e bynajmniej nie jest to konieczne, 
by aktem w asnej woli przygotowa  si  do niej 
i przysposobi , niech b dzie wy czony ze spo-
eczno ci wiernych 17.

Sobór Trydencki  [46]    

     B d c wiadom tego, e Pawe  raz po raz wymienia wiar  
jako jedyn  konieczn  rzecz dla uzyskania usprawiedliwienia 
(Rz 3,26; Rz 3,28; Rz 4,3; Rz 5,1),     Ko ció  u wiadamia sobie, e 
jego pot pienie usprawiedliwienia na podstawie wiary, za dar-
mo, wymaga dalszych wyja nie :

    Gdy za  Aposto  twierdzi, e cz owiek dost pu-
je usprawiedliwienia „przez wiar ” i „darmo” 
(Rz 3,22), to nale y te s owa rozumie  tak, jak 
je stale i zgodnie Ko ció  katolicki przyjmowa  
i wyja nia . Jeste my usprawiedliwiani przez 
wiar , poniewa  wiara jest pocz tkiem ludzkie-
go zbawienia, fundamentem i korzeniem wszel-
kiego usprawiedliwienia, „bez niej nie mo na 
podoba  si  Bogu” (Hbr 11,6) i osi gn  dzie-
dzictwo Jego synów.  

Sobór Trydencki  [47]   

 17.  Wyra enie niech b dzie wy czony ze spo eczno ci wiernych jest t umaczeniem niezwykle 
mocnego aci skiego wyra enia anathema sit, co dos ownie oznacza niech b dzie wykl ty lub 
niech b dzie przekl ty.  W Li cie do Galatów 1,9 Aposto  Pawe  u ywa greckiego odpowiedni-
ka tego wyra enia w odniesieniu do ludzi zwiastuj cych fa szyw  ewangeli  (przyp. red.). 
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Jednak ani w pismach Paw a, ani w jakimkolwiek innym 
miejscu w Nowym Testamencie, nie ma adnego stwierdzenia, 
e wiara jest jedynie pierwszym etapem prowadz cym do uspra-

wiedliwienia. Nazywaj c wiar  pierwszym etapem zbawienia, 
a dobre uczynki drugim etapem, Ko ció  ignoruje fakt, e Pismo 

wi te z naciskiem podkre la, e dobre uczynki nie graj  adnej 
roli w usprawiedliwieniu:

 Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wie-
rzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wia-
r  jego liczy si  za tytu  do usprawiedliwienia.

List do Rzymian 4,5 

  Wed ug Pisma wi tego, jedynym wymogiem otrzymania 
usprawiedliwienia jest wiara.  

Ko ció  ca kowicie nie zgadza si  z tym pogl dem i na do-
wód prawdziwo ci swego w asnego pogl du przytacza fragment 
z Listu Jakuba:

 Widzicie, e cz owiek dost puje usprawiedli-
wienia na podstawie uczynków, a nie samej tyl-
ko wiary.

List Jakuba 2,24 

Rozpatruj c powy szy werset w oderwaniu od innych frag-
mentów Pisma wi tego, wydaje si  on wspiera  twierdzenie 
Ko cio a katolickiego, e usprawiedliwienie doros ych musi by  
poprzedzone zarówno przez wiar , jak i przez uczynki [161-162, 

1248, 1815]. Je li jednak przy interpretacji powy szego wersetu 
uwzgl dnimy jego kontekst, owo wsparcie znika.

Jakub pisze swój list nie do grupy katechumenów, lecz do 
ludzi, którzy ju  wyznali, e s  chrze cijanami. Podejrzewa on 
jednak, e niektórzy z adresatów jego listu faktycznie zwodz  
samych siebie. yj  ob udnym yciem. Twierdz , e s  chrze ci-
janami, lecz nigdy nie narodzili si  na nowo. Maj c nadziej , e 
ludzie ci dokonaj  powtórnej oceny swego ycia, Jakub wzywa 
ich, aby yli moralnie i konsekwentnie.

   Werset z Listu Jakuba 2,24 stanowi integraln  cz  dyskusji 
sk adaj cej si  z trzynastu wersetów (Jk 2,14-26).    Ten fragment 
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rozpoczyna si  od dwóch pyta  poruszaj cych kwesti , któr  
Jakub chce, aby jego czytelnicy rozwa yli: „Jaki z tego po y-
tek, bracia moi, skoro kto  b dzie utrzymywa , e wierzy, a nie 
b dzie spe nia  uczynków? Czy sama wiara zdo a go zbawi ?” 
(Jk 2,14).  Innymi s owy, je li kto  mówi, e wierzy, lecz jego y-
cie nie potwierdza tego przez dobre uczynki, to czy ta osoba 
rzeczywi cie posiada autentyczn  wiar ? Czy ta osoba naprawd  
zosta a zbawiona?

W dalszych wersetach Jakub pokazuje, e prawdziwa wiara 
objawia si  przez dobre uczynki.   Wiara, która jest tylko mówie-
niem, jest „martwa” (Jk 2,17) i „bezowocna” (Jk 2,20).  

  Jakub u ywa przyk adu Abrahama, aby zilustrowa  fakt, e 
je li osoba ma prawdziw  wiar , to objawi si  ona przez dobre 
uczynki.  By pomóc swemu czytelnikowi dostrzec ten fakt, Ja-
kub zadaje pytanie: „Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu 
uczynków zosta  usprawiedliwiony, kiedy z o y  syna Izaaka na 
o tarzu ofiarnym?” (Jk 2,21). 

Jakub odpowiada twierdz co na w asne pytanie.  Jak napisa-
no w Ksi dze Rodzaju 22, gdy w pos usze stwie Bogu Abraham 
podniós  swój nó , aby zabi  swego syna, jego czyn za wiadczy  
o tym, e jest on sprawiedliwym cz owiekiem, posiadaj cym 
prawdziw , yw  wiar .   To w a nie w tym kontek cie Jakub 
dochodzi do nast puj cego wniosku: „Widzicie, e cz owiek do-
st puje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej 
tylko wiary” (Jk 2,24). 

Nale y zauwa y , e werset ten nie wyja nia, w jaki spo-
sób Abraham zosta  usprawiedliwiony przez Boga. Wyja nia to 
chronologia ycia Abrahama.

 W Ksi dze Rodzaju 15 napisano, gdy Bóg obieca  mu, e jego 
potomstwo b dzie tak liczne jak gwiazdy niebieskie w górze, 
wtedy Abraham wzi  Boga za s owo.   Pismo wi te mówi, e 
Abraham „uwierzy  Panu, a On poczyta  mu to ku usprawiedli-
wieniu” 18 (Rdz 15,6). 

 18  Tekst tego fragmentu Pisma wi tego zosta  zaczerpni ty z Biblii Warszawskiej (przyp. red.).
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To w a nie by a podstawa usprawiedliwienia Abrahama. 
W odpowiedzi na wiar  Abrahama Pan przypisa  mu sprawiedli-
wo . Bóg og osi , e Abraham jest sprawiedliwy w Jego oczach 
po prostu dlatego, e uwierzy . Nie obejmowa o to adnych do-
brych uczynków. Aposto  Pawe  potwierdza to:

 Je eli bowiem Abraham zosta  usprawiedliwio-
ny dzi ki uczynkom, ma powód do chlubienia 
si , ale nie przed Bogiem. Bo có  mówi Pismo? 
Uwierzy  Abraham Bogu i zosta o mu to poli-
czone za sprawiedliwo .

List do Rzymian 4,2-3 

Ponad 20 lat pó niej Bóg wystawi  wiar  Abrahama na pró-
b , nakazuj c mu ofiarowa  swego syna Izaaka na Górze Mo-
ria.  Jak zapisano w Ksi dze Rodzaju 22, Abraham okaza  Bogu 
pos usze stwo.    Przeszed  on t  prób  pomy lnie, demonstruj c 
w ten sposób, e by  cz owiekiem boj cym si  Boga, gotowym 
okaza  Mu bezgraniczne pos usze stwo (Rdz 22,12; Rdz 22,18).   
 W rezultacie Bóg przysi g  wielce b ogos awi  Abrahama i roz-
mno y  jego potomstwo (Rdz 22,16-18). 

  Zauwa my, e wed ug Ksi gi Rodzaju 22 Bóg nie uspra-
wiedliwi  Abrahama; On mu pob ogos awi : „b d  ci b ogo-
s awi  i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie” 
(Rdz 22,17).    Nie by o adnej potrzeby, by Bóg usprawiedliwi  
Abrahama i uzna  go za usprawiedliwionego, gdy  uczyni  to 
ju  wiele lat wcze niej (Rdz 15,6). 

 W Li cie Jakuba 2,24 autor nawi zuje do drugiego wydarze-
nia z ycia Abrahama.  Nie mówi o tym, w jaki sposób Abraham 
zosta  usprawiedliwiony przez Boga, aby otrzyma  ycie wiecz-
ne, lecz o tym, jak Abraham zosta  og oszony sprawiedliwym 
przed Bogiem i lud mi. Celem Jakuba jest pomóc chrze cija -
skim czytelnikom w dokonaniu oceny swojego w asnego ycia. 
Jakub chce, by jego czytelnicy zrozumieli, e je li twierdz , 
i  wierz  Bogu tak jak Abraham, to ich uczynki wyp ywaj ce 
z pos usze stwa powinny tego dowie , tak jak pos usze stwo 
Abrahama dowiod o jego wiary. To uczynki cz owieka s  tym, 
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co obwieszcza, e jest on sprawiedliwym, nie za  zwyk e gada-
nie lub wyznawana wiara, któr  cz owiek nie yje.

 Wbrew katolickim twierdzeniom, fragment z Listu Jaku-
ba 2,14-26 nie mówi o tym, jak przygotowa  czyj  dusz  na przy-
j cie usprawiedliwienia przez chrzest.   Tematem tego fragmentu 
jest rodzaj wiary, która zbawia (Jk 2,14).   Fragment ten mówi o y-
wej wierze, w przeciwie stwie do martwej wiary (Jk 2,17).  Mówi 
o wierze, która dowodzi swego istnienia przez dobre uczynki. 
 Wyzwanie sformu owane przez Jakuba jest nast puj ce: „Poka  
mi wiar  swoj ” (Jk 2,18), tak jak Abraham pokaza  swoj .    

Bóg usprawiedliwia grzeszników,
a nie sprawiedliwych

Dobr  nowin  o Jezusie Chrystusie jest to, e Bóg przyjmuje 
grzeszników takimi, jacy s .  On „usprawiedliwia grzesznika” 
(Rz 4,5).  To jest dobra wiadomo , gdy  dopóki osoba nie naro-
dzi si  na nowo i nie zostanie zamieszkana przez Ducha wi te-
go, nie mo e sta  si  inn  osob  ni  faktycznie jest: bezbo nym 
grzesznikiem, z natury i w praktyce.

 Z tego powodu Bóg nie da od grzeszników, aby zreformo-
wali swoje ycie, zanim ich usprawiedliwi.  Zamiast tego, Bóg 
wzywa grzeszników do pokuty (Dz 17,30). 

 Pokuta jest odpowiedzi  na prac  Ducha wi tego, polega-
j c  na przekonywaniu ludzi (J 16,7-11).    Polega ona na takiej 
przemianie serca i umys u, która zmienia my lenie danej osoby 
o Bogu i sobie samej (Dz 26,20; 1 Tes 1,9-10).   Taka osoba prze-
staje robi  Bogu wymówki z powodu swego z ego post powa-
nia. Staj c przeciwko sobie, uznaje swoj  win  przed Bogiem. 
Mówi Bogu, e jest jej przykro z powodu swego buntu i e jest 
gotowa podda  si  Jego panowaniu w swoim yciu, które si  
Jemu nale y. 

 Poprawa jest jeszcze czym  zupe nie odmiennym. Poprawi  
oznacza zmieni  obecn  form  lub stan na nowy. Pismo wi te 
nigdzie nie mówi grzesznikom, e musz  poprawi  swoje ycie, 
zanim Bóg ich usprawiedliwi. 
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Równie  tutaj katolickie podej cie do usprawiedliwienia do-
ros ych wprowadza ich strasznie w b d. Mówi ono grzeszni-
kom szukaj cym Boga, e zanim mog  zosta  usprawiedliwieni, 
musz  dost pi  moralnej przemiany. Musz  nauczy  si  „prak-
tykowa  mi o  bli niego, nawet za cen  zaparcia si  samego 
siebie”  [48] i „udowodni  prawdziwo  swojego nawrócenia przez 
przyk ad ycia”  [49]. Aby zosta  zaliczonym do wybranych, mu-
sz  pokaza , „ e s  godni wzi  udzia ”  [50], e „wiernie s ucha-
li S owa Bo ego”  [51], oraz e „zacz li s u y  Bogu”  [52]. Wed ug 
Ko cio a, dopiero wtedy osoby poszukuj ce usprawiedliwienia 
s  w a ciwie przygotowane do jego przyj cia.

Ko ció  prowadzi na manowce tak e tych, którzy poszukuj  
usprawiedliwienia, wskazuj c im program, zamiast wskazy-
wa  bezpo rednio na Chrystusa. Ko ció  naucza, e Obrz d 
chrze cija skiego wtajemniczenia doros ych mo e spowodo-
wa  „kszta towanie ca ego ycia chrze cija skiego” i wprowa-
dza  w „praktykowanie obyczajów ewangelicznych”  [53] [1248]. 
Ko ció  naucza, e dzi ki „ wi tym obrz dom celebrowanym 
w nast puj cych po sobie okresach” ci, którzy szukaj  Boga, 
mog  zosta  wprowadzeni w „ ycie wiary, liturgii i mi o ci 
Ludu Bo ego”  [54] [1248].

Wszystko to jest ca kowicie niebiblijne. Nie ma na ziemi takie-
go obrz du lub programu, który móg by uczyni  kogo  godnym 
zaliczenia go do wybranych.  Osoba nieodrodzona jest niewolni-
kiem grzechu (Rz 6,6).   Nie mo e zacz  chodzi  w obecno ci 
Boga, dopóki Chrystus nie wejdzie do jej ycia i nie uczyni j  
now  osob  (Rz 8,5-11). 

W³asna sprawiedliwo æ
Gdy kto  uko czy program przewidziany w Obrz dzie chrze-

cija skiego wtajemniczenia doros ych i zostanie ochrzczony, to 
ca kowicie wpojono mu styl ycia, który polega na zbli aniu si  
do Boga na podstawie w asnych dobrych uczynków i osobistej 
sprawiedliwo ci. To jest to samo oszustwo, które nie pozwoli o 

ydom yj cym w I wieku naszej ery przyj  do Chrystusa, aby 
otrzyma  zbawienie:



85

Usprawiedliwienie dorosłych

 Albowiem nie chc c uzna , e usprawiedliwie-
nie pochodzi od Boga i uporczywie trzymaj c 
si  w asnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali 
si  usprawiedliwieniu pochodz cemu od Boga.

List do Rzymian 10,3 

 Chrystus powiedzia  faryzeuszom: „Bo nie przyszed em, aby 
powo a  sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mt 9,13).   Naucza  
On, e Bóg chce usprawiedliwi  tylko tych, którzy najpierw 
uznaj , e s  niegodnymi grzesznikami ( k 18,9-14).  W konse-
kwencji, uczestnictwo w Obrz dzie chrze cija skiego wtajem-
niczenia doros ych faktycznie przynosi osobie poszukuj cej 
usprawiedliwienia strat . Zamiast prowadzi  grzeszników do 
Boga, prowadzi ich na manowce.
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Rozdzia  3

Usprawiedliwienie 
wzrastaj¹ce i zachowuj¹ce

Józef, wiek: 8 lat
Na powtórny znak siostry Genowefy, Józef i ca a druga klasa 

wsta a, a nast pnie zacz a wype nia  rodkow  cz  ko cio a. 
Ch opcy mieli na sobie bia e koszule i krawaty. W awkach po 
przeciwnej stronie dziewczynki w bia ych sukienkach i koron-
kowych welonach, wygl da y jak ma e panny m ode. Nast pnie 
wszyscy ze z o onymi r kami zacz li maszerowa  w uroczystej 
procesji, w kierunku przedniej cz ci ko cio a, aby przyj  swo-
j  Pierwsz  Komuni  wi t .

Dzieci przez ca y rok przygotowywa y si  na ten dzie , 
ucz szczaj c codziennie na lekcje religii w szkole pod wezwa-
niem w. Micha a. Uczy y si  o asce u wi caj cej i asce aktual-
nej, o grzechu powszednim i miertelnym. Studiowa y znaczenie 
sakramentów, Dziesi ciu Przykaza  i odpowiada y na pytania 
zawarte na stronach katechizmu.

W ubieg y czwartek Józef i inne dzieci posz y do swej pierw-
szej spowiedzi, spowiadaj c si  przed kap anem. Teraz, w ra-
mach Pierwszej Komunii, wszyscy byli gotowi na przyj cie Naj-
wi tszego Sakramentu.
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 Doszed szy do przodu ko cio a, Józef ukl kn  przy balustra-
dzie – ozdobnej, marmurowej ciance, która oddziela a sanktu-
arium (miejsce wi te wokó  o tarza) od reszty ko cio a. Obok 
niego ukl k o oko o czterdzie cioro dzieci. Po przeciwnej stro-
nie balustrady sta  ojciec Fiorelli i ministrant. Ka demu dziec-
ku kap an podawa  hosti , czyli konsekrowany kawa ek bia ego 
chleba w formie op atka. Gdy Józef czeka  na swoj  kolej, utkwi  
swój wzrok w l ni cych, z otych przedmiotach znajduj cych si  
na o tarzu.

– Cia o Chrystusa – powiedzia  ojciec Fiorelli, trzymaj c ho-
sti  bezpo rednio przed nosem Józefa.

Sprawno  dzia ania kap ana zaskoczy a ch opca. Po chwili 
szokuj cego milczenia Józef poczu  fal  gor ca wznosz c  si  
wzd u  szyi i czerwieni cej koniuszki jego uszu. W ko cu przy-
pomnia  sobie w a ciw  odpowied :

– Amen – odpowiedzia .
Gdy ojciec Fiorelli k ad  bia  hosti  na j zyku Józefa, to-

warzysz cy kap anowi ministrant podstawi  ch opcu pod brod  
z ot  tack .

Nast pnie Józef wsta  i wróci  do swej awki. Tam sk oni  
g ow  i zacz  wielbi  hosti  w sposób, którego nauczy a go sio-
stra Genowefa, pami taj c o jej wielokrotnych ostrze eniach:

– Musisz traktowa  hosti  z najwy sz  czci  i uwielbieniem.
W celu utrwalenia tego pouczenia siostra Genowefa opowie-

dzia a klasie Józefa histori  o Cudownie krwawi cej hostii:
Pewna starsza kobieta, mieszkaj ca w Santarem, 
w Portugalii, poprosi a czarownic  o pomoc 
w sprawie swego zab kanego m a. Czarow-
nica obieca a pomóc, lecz jako zap at  za da a 
konsekrowanej hostii z lokalnego ko cio a.
Starsza kobieta by a zdesperowana, wi c posz a 
na Msz  wi t  i przyj a komuni  wi t . Lecz 
zamiast po kn  hosti , kobieta w sekrecie wy-
j a j  z ust i zawin a w chustk . Jednak zanim 
wysz a z ko cio a, z hostii zacz a wyp ywa  
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krew! Kobieta pobieg a do domu, zostawiaj c 
za sob  krwawe lady. W domu ukry a hosti  
w kufrze my l c, e b dzie w stanie ukry  swo-
je przest pstwo.
Jednak w nocy, z kufra zacz o emanowa  jasne 
wiat o! Z wielkim wstydem starsza kobieta za-

wo a a kap ana i wyzna a mu swój grzech. Ka-
p an wzi  hosti  z powrotem do ko cio a i w o-
y  j  do monstrancji ze z ota i szk a.

Eucharistic Miracles  [55]

Gdy Józef po raz pierwszy us ysza  t  histori , pomy la , e 
siostra Genowefa zmy la, chc c jedynie wystraszy  klas , aby 
si  lepiej zachowywa a. Lecz gdy pokaza a dzieciom zdj cie 
cudownie krwawi cej hostii, Józef wpatrywa  si  w nie oczami 
szeroko otwartymi z przera enia. Hostia by a pokryta cienkimi 
y ami. W dolnej cz ci hostii znajdowa a si  ma a ilo  zakrze-

p ej krwi! Dreszcz przebieg  mu po plecach i po cichu z o y  
Bogu nast puj cy lub: O Bo e, nigdy nie zrobi  czego  podob-
nego, co zrobi a ta kobieta!

Teraz Józef u wiadomi  sobie fakt, e sam trzyma w swych 
ustach konsekrowan  hosti . Powoli i bardzo uwa nie po kn  
swój wi ty skarb uwa aj c, by go nie z ama . 

Od tego dnia niedzielna Msza wi ta i komunia wi ta stan  
si  regularn  cz ci  ycia Józefa. Kilka razy do roku b dzie 
on równie  przyst powa  do sakramentu pokuty. A gdy Józef 
b dzie mia  12 lat, biskup diecezjalny udzieli mu sakramentu 
bierzmowania.

Jednak pomimo uczestnictwa w tych wszystkich sakramen-
tach, Józef ci gle b dzie niezbawionym cz owiekiem, gdy  
 wed ug Ko cio a katolickiego zbawienie od przysz ego s du 
nie jest zdarzeniem, lecz procesem. Proces ten rozpoczyna si  
w momencie przyj cia chrztu. Nast pnie rozwija si  przez cz -
ste przyst powanie do sakramentów oraz przez wspó dzia anie 
z ask . Proces ko czy si  mierci  i zdarzeniami w yciu 
przysz ym. 
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W celu zrozumienia tego procesu konieczne jest zbadanie 
tych doktryn Ko cio a katolickiego, które dotycz  aski u wi -
caj cej, aski aktualnej, sakramentów, zas ug i u wi cenia.

 £aska u wiêcaj¹ca
[1266, 1996-2005, 2023-2024]

 Wed ug katolicyzmu aska u wi caj ca jest darem Ducha 
wi tego, który jest udzielany osobom przez sakrament chrztu 

[1999]. Nast pnie aska ta „w nich pozostaje”  [56], stale ich u wi ca-
j c i czyni c ich mi ymi Bogu [1995, 2000, 2024]. 

   Dlatego skutki dzia ania aski u wi caj cej w duszy nie s  
chwilowym lub przemijaj cym prze yciem, lecz czym  sta ym 
i trwa ym [2000]. O katoliku mówi si , e jest on w stanie aski. 
Taki jest normalny, zwyk y stan jego duszy. Z tego powodu, aska 
u wi caj ca jest cz sto nazywana ask  habitualn  [2000, 2024].   

Jednak, chocia  aska u wi caj ca wywiera sta y wp yw na 
ycie cz owieka, to nie jest trwa a. Tak jak Adam straci  ycie 

Bo e w swej duszy przez grzech pierworodny, tak ochrzczony 
katolik mo e straci  w swej duszy ask  u wi caj c  przez ci -
ki, wiadomy i dobrowolny grzech. Je li tak si  stanie, to, jak 
zobaczymy w nast pnym rozdziale, sakrament pokuty mo e po-
nownie przywróci  mu ask  u wi caj c . 

  £aska aktualna
[2000, 2024]

Wed ug Ko cio a katolickiego aska aktualna jest nadprzyro-
dzon  pomoc  w czynieniu dobra i unikaniu z a. aska aktual-
na o wieca umys  i stanowi natchnienie woli, by spe nia  dobre 
uczynki, które s  potrzebne do osi gni cia zbawienia.

 W przeciwie stwie do aski u wi caj cej, która ma sta y 
wp yw na dusz , aska aktualna zapewnia tymczasowe wzmoc-
nienie duszy. Jest ona obietnic  dzia ania pomocnej r ki Bo ej 
w czasie potrzeby. Pomaga chwilowo w dokonaniu konkretne-
go czynu i ustaje wraz z nim. Dlatego aska aktualna musi by  
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ci gle uzupe niana. Dzieje si  to przez uczestnictwo w sakra-
mentach [1084, 1972].   

Sakramenty
[1076-1666]

  Wed ug katolickiej teologii Chrystus ustanowi  formalnie 
siedem sakramentów [1113-1114]:

sakrament chrztu
sakrament bierzmowania
sakrament Eucharystii
sakrament pokuty
sakrament namaszczenia chorych
sakrament ma e stwa
sakrament wi ce

Ko ció  naucza, e tych siedem sakramentów stanowi podsta-
wowe sposoby udzielania wiernym aski u wi caj cej i aktualnej 
przez Boga. Ka dy sakrament dostarcza równie  szczególnego 
i unikalnego b ogos awie stwa, które jest z nim zwi zane. (Opis 
siedmiu katolickich sakramentów znajduje si  w Za czniku B, 
Siedem katolickich sakramentów). 

     O sakramentach mówi si , e „zawieraj  ask ”  [57]. Nie s  
one jedynie symbolicznymi przejawami aski, któr  Bóg ob-
darza wierz cych. Raczej, ka dy sakrament jest kana em aski 
Bo ej, „instrumentaln  przyczyn ”  [58] aski [1084]. Wierzy si , e 
Bóg zlewa sw  ask  na katolików za po rednictwem sakramen-
tów przez w a ciwe wykonywanie obrz dów sakramentalnych, 
„moc  sakramentalnego obrz du”  [59], „przez sam fakt spe nienia 
czynno ci” (1128) [1127-1128, 1131].      

Aby otrzyma  ask  sakramentaln , katolik musi by  w a ci-
wie przygotowany. Za wyj tkiem sakramentów chrztu i pokuty, 
katolik musi by  w stanie aski – tzn. musi ju  posiada  ask  
u wi caj c  w swojej duszy. Przygotowanie obejmuje równie  
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posiadanie wierz cego serca, rozmy lanie, modlitw  i czasa-
mi akty pokuty. Gdy dana osoba spe nia te wymagania, mówi 
si  o niej, e jest w a ciwie dysponowana lub e jest gotowa na 
wa ne lub owocne przyj cie aski sp ywaj cej przez dany sa-
krament. Ilo  aski, któr  kto  otrzyma, jest proporcjonalna do 
stopnia jego przygotowania do przyj cia sakramentu; jednak za-
le y tak e od hojno ci Boga.

  Ko ció  katolicki naucza, e sakramenty s  konieczne dla 
osi gni cia zbawienia [1129]  [60]  .  Sakrament chrztu lub przy-
najmniej pragnienie przyj cia go, jest konieczne do wst pnego 
usprawiedliwienia [1257-1261, 1277]  [61] . Gdy katolik traci ask  przez 
pope nienie grzechu ci kiego, to sakrament pokuty jest ko-
nieczny do przywrócenia ycia aski. Sakramenty bierzmowania, 

     Ró¿aniec, relikwie i obrzêdy
[1667-1679]

Co te trzy rzeczy maj  ze sob  wspólnego? Ka da z nich jest wi tym 
znakiem Ko cio a katolickiego. Znaki te s  okre lane jako sakramentalia 
i maj  na celu nadanie duchowego wymiaru zdarzeniom ycia codziennego 
[1667-1668, 1670]. W tym celu faktycznie mo na u ywa  ka dego religijnego 
przedmiotu lub obrz du. Niektóre z bardziej znanych, oficjalnie zaaprobo-
wanych sakramentaliów Ko cio a to:

  stacje drogi krzy owej  
  krucyfiksy  
  szkaplerze  
  cudowne medaliki  
  przykl kanie na prawe kolano  
  zapalanie wiec  
  figury  
  obrazki wi tych  
  czynienie znaku krzy a  
  namaszczanie wi tym olejem  
  woda wi cona  
  posypywanie czo a popio em  
  dzwonienie w ko cio ach  
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namaszczenia chorych, a w szczególno ci Eucharystii, s  ró-
d em aski potrzebnej do unikania grzechu i czynienia dobra.

 Siedem sakramentów jest równie  pogl dow  lekcj , która 
ukazuje religijne przekonania katolickie w formie u wi conej 
sztuki [1074-1075, 1084].  Aby zapewni  dok adno  wykonywania 
czynno ci sakramentalnych, Ko ció  ustanowi  liturgi  (tj. wy-
powiadane s owa i czynno ci zwi zane z wykonywaniem sa-
kramentów) i zabrania wprowadzania jakichkolwiek innowacji 
w tym zakresie. W ten sposób sakramenty zachowuj  i nauczaj  
wiary katolickiej.

  przestrzeganie wi t  
  b ogos awienie ga zek palmowych  
  po wi cenie nowego samochodu  
  b ogos awie stwo gard a  
  egzorcyzmy  

Wed ug teologii katolickiej sakramentalia maj  podobne dzia anie jak 
sakramenty, lecz nie maj  takiej mocy jak sakramenty. Sakramenty s  ró-
d em aski u wi caj cej i aski aktualnej przez sam fakt spe niania odpo-
wiedniej czynno ci; sakramentalia za  nie [1670].  Celem sakramentaliów 
jest pomoc katolikom w przygotowaniu si  na owocne przyj cie aski, któ-
rej ród em s  sakramenty [1667]. Ka de z sakramentaliów ma szczególny 
cel i skutkuje otrzymaniem jednej lub wi cej z nast puj cych korzy ci:

przyj cie aski aktualnej
b ogos awie stwo materialne, takie jak zdrowie czy bezpiecze stwo
wi ksza mi o  do Boga
smutek z powodu grzechu
przeb aganie w celu unikni cia tymczasowej kary za grzech
przebaczenie grzechów powszednich 
ochrona przed szatanem   
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Zas³uga
[2006-2011, 2025-2027]

Katolicyzm naucza, e chocia  aska u wi caj ca i aska ak-
tualna wp ywaj  na wol  osoby, sk aniaj c j  do tego, by czyni-
a dobro, to jednak nie gwa c  tej woli [978]. Dlatego, je li aska 

u wi caj ca i aska aktualna maj  osi gn  swój zamierzony 
cel, to dana osoba musi wykona  swoj  cz  tego zadania [2002]. 
Katolicy musz  „wspó pracowa  z ask  niebia sk , a nie przyj-
mowa  j  na pró no”  [62].

Efektem wspó pracy danej osoby, znajduj cej si  pod wp y-
wem aski, jest spe nianie dobrych uczynków. Te uczynki obej-
muj  pos usze stwo przykazaniom Boga i Ko cio a, akty mi o-
sierdzia, zaparcie si  siebie samego i praktykowanie cnoty.

 Wed ug teologii katolickiej spe nianie dobrych uczynków 
powoduje wys u enie sobie nagrody u Boga. To wypracowane 
prawo do nagrody nazywane jest zas ug  [2006].  

W katolicyzmie wys u ona nagroda mo e przybiera  ró ne 
formy. Na przyk ad, katolik b d cy w stanie aski mo e wys u-
y  sobie wzrost aski u wi caj cej [2010]  [63].

   Dobre uczynki wys uguj  tak e inne b ogos awie stwa [2027]:
Poruszeni przez Ducha wi tego i mi o  
mo emy pó niej wys u y  sobie i innym aski 
potrzebne zarówno do naszego u wi cenia, 
wzrostu aski i mi o ci, jak i do otrzymania y-
cia wiecznego. Nawet dobra doczesne, jak zdro-
wie, przyja , mog  zosta  wys u one zgodnie 
z m dro ci  Bo .

Katechizm Ko cio a Katolickiego (2010)  

 Rozmiar wys u onej zas ugi jest proporcjonalny do  [64]:
rodzaju wykonanej pracy
ilo ci wykonanej pracy
trudno ci wykonanej pracy
czasu trwania wykonanej pracy
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ilo ci aski u wi caj cej ju  posiadanej w duszy
intensywno ci lub zapa u, z jak  praca zosta a wykonana  

 U wiêcenie
[824-825, 1995-2004, 2012-2016]

 Teologia katolicka naucza, e aska jest natchnieniem dla 
umys u i wzmacnia wol . Zach ca to dan  osob  do ci g ego 
uczestnictwa w sakramentach i spe niania dobrych uczynków. 
To z kolei generuje wi cej aski, a nast pnie ten cykl powtarza 
si . W ten sposób katolik wzrasta w asce i u wi ceniu. Ko ció  
nazywa ten proces u wi ceniem. 

  U wi cenie ma dwa cele. Pierwszym jest zachowanie aski 
usprawiedliwienia otrzymanej podczas chrztu [1392].   T  ask  
mo na utraci  przez dobrowolne pope nienie grzechu ci kiego.  
Zachowanie aski w duszy a  do mierci jest konieczne dla osi -
gni cia ycia wiecznego [1023, 1052].

 Drugim celem u wi cenia jest pog bienie lub odnowienie 
aski usprawiedliwienia w duszy [1392].   Podczas chrztu katolik 

otrzymuje po raz pierwszy ask  u wi caj c  lub ask  uspra-
wiedliwienia.   Po chrzcie aska ta w duszy mo e wzrasta . W ten 
sposób katolik staje si  „coraz bardziej usprawiedliwiany”  [65]  .

  Sobór Watyka ski II wymieni  dziewi  najwa niejszych 
sposobów, przy pomocy których katolicy s  u wi cani  [66]:

mi owanie Boga
mi owanie bli niego
pos usze stwo przykazaniom Bo ym
przyjmowanie sakramentów, w szczególno ci Eucharystii
uczestnictwo w liturgii
modlitwa
praktykowanie samozaparcia
s u enie innym
praktykowanie cnoty  
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Proces u wi cenia zaczyna si  od chrztu [1254]. Trwa on przez 
ca e ycie, w trakcie którego katolik przyjmuje sakramenty 
i spe nia dobre uczynki, wspó dzia aj c z ask . Proces ko czy 
si  po mierci danej osoby, gdy znajdzie si  ona w obecno ci 
Boga w niebie. Dopiero wtedy katolik mo e powiedzie , e jest 
zbawiony. Do tego momentu katolik nie jest zbawiony, lecz jest 
zbawiany przez proces u wi cenia.

DUCHOWO YWA

STAN DUSZY

DUCHOWO MARTWA

USPRAWIEDLIWIENIE
przez

SAKRAMENT CHRZTU
skutkuj ce odpuszczeniem

grzechu pierworodnego
i otrzymaniem aski

u wi caj cej

PIERWSZA SPOWIED
i

PIERWSZA KOMUNIA

USPRAWIEDLIWIENIE
WZRASTAJ CE

przez przyjmowanie
ASKI

SAKRAMENTALNEJ
i zdobywanie

ASKI WYS U ONEJ
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z ask ?

GRZECH

NIE

TAK
WIARA DOBRE

UCZYNKI
zgromadzone

ZAS UGI

NIE

TAKKoniec
ycia?

EUCHARYSTIA
i inne sakramenty

 Rysunek 3. Usprawiedliwienie wzrastaj ce i zachowuj ce 

Biblijna odpowied
 W przeciwie stwie do katolickiej koncepcji u wi cenia Bi-

blia naucza, e stanowisko usprawiedliwionego grzesznika 
przed Bogiem jest doskona e. Ani usprawiedliwienie, ani aska 
Bo a w yciu usprawiedliwionego, nie mo e wzrasta  przez sa-
kramenty lub dobre uczynki.  Biblia naucza, e:

aska jest niezas u on  przychylno ci , nie za  wys u o-
n  nagrod .
Usprawiedliwienie w Chrystusie jest zupe ne.
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Biblijna ³aska niezas³u¿on¹ przychylno ci¹
  Biblia opisuje ask  jako przychyln  postaw  Boga wobec da-

nej osoby. Jest to nastawienie Boga, decyzja b ogos awienia tej 
osobie (Ef 2,4-7). 

 Z definicji aska jest darmowa i niezas u ona (Rz 11,6).  Jest 
ona niezas u on , niezapracowan  przychylno ci  Boga. 

Sposób, w jaki kochaj cy rodzice traktuj  swoje dzieci, ilu-
struje, czym jest aska. Rodzice daj  dzieciom wszystko, co 
maj . Dostarczaj  pokarm, schronienie, odzie  i darz  je mi o-
ci . Wszystkie te rzeczy i wiele innych rodzice daj  dziecku 

bez zastanawiania si , czy na nie zas u y o, czy te  nie, albo czy 
dziecko b dzie mog o te dobrodziejstwa sp aci .

aska Bo a jest czym  jeszcze wi kszym.  Bóg okazuje 
przychylno  tym, którzy zgrzeszyli przeciwko Niemu; tym, 
którzy nie tylko nie zas uguj  na Jego przychylno , lecz 
zas uguj  na co  zupe nie przeciwnego (Rz 5,1-11).  Za nich Bóg 
ofiarowa  swego Jednorodzonego Syna.    To w a nie im Bóg oferuje 
darmowe zbawienie (J 3,16), adopcj  synów i córek (2 Kor 6,18) 
i „wszelkie b ogos awie stwo duchowe na wy ynach niebieskich 
– w Chrystusie” (Ef 1,3).     Tak wielka jest aska Bo a w stosunku 
do Jego dzieci, e potrzeba b dzie ca ych przysz ych wieków, aby 
Bóg móg  „w nadchodz cych wiekach przeogromne bogactwo 
swej aski okaza  przez dobro  wzgl dem nas, w Chrystusie 
Jezusie” (Ef 2,7). 

Z drugiej strony, katolicka aska u wi caj ca jest czym  in-
nym. Jest ona mi o ci  Bo , która „rozlewana jest przez Ducha 

wi tego w sercach tych, którzy otrzymuj  usprawiedliwienie 
i ta mi o  w nich pozostaje”  [67].  aska u wi caj ca to:

[…] boska przypad o  duszy; jak gdyby ja-
skrawe wiat o, które zmazuje wszelkie plamy 
zaciemniaj ce blask duszy, przydaj c jej coraz 
wi ksz  jasno  i pi kno.

The Roman Catechism  [68] 
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  aska u wi caj ca przenosi katolików w „nadprzyrodzony stan 
istnienia”  [69] i czyni ich „uczestnikami Boskiej natury” (2 P 1,4).  

 Ta koncepcja aski u wi caj cej ma swoje ród o w rednio-
wiecznej teologii, która dokona a klasyfikacji aski na ask  
stworzon  i niestworzon ; ask  Bo  i Chrystusow ; ask  sta  
i tymczasow  itd.     Teologowie dokonywali dalszej klasyfikacji 
aski przez przypisanie jej cech zgodnie z jej funkcj  w teolo-

gii katolickiej; wed ug nich istnieje: aska u wi caj ca, aska 
usprawiedliwienia, aska habitualna, aska aktualna, aska sa-
kramentalna, aska wystarczaj ca, aska skuteczna itd.       Pos u-
guj c si  terminologi  Arystotelesa, uczeni Ko cio a okre lili 
ask  u wi caj c  jako przypad o  duszy, a nie jej substancj , 

jako stworzony i rzeczywisty twór pozostaj cy w substancji 
duszy  [70]   .

Oddalaj c si  od literalnego biblijnego j zyka i definicji, Ko-
ció  nie do poznania wypaczy  biblijn  koncepcj  aski. Przy-

chylno  mi uj cego Boga w stosunku do swych dzieci sta a si  
filozoficzn  abstrakcj  rozumian  tylko przez teologów i kler.

Ko ció  nie tylko zaciemni  znaczenie aski, lecz zmieni  
sam  jej istot . aska sta a si  rodkiem wymiany w ko cielnym 
systemie zas ug: „Pracuj, zarób na ask . Im wi cej masz aski, 
tym ci ej pracuj. Im ci ej pracujesz, tym wi cej aski zara-
biasz”.  Ko ció  pot pia ka dego, kto naucza odmiennie:

 Je liby kto  twierdzi , e dobre czyny uspra-
wiedliwionego cz owieka w tym znaczeniu s  
darami Boga, i  nie s  tak e dobrymi zas u-
gami usprawiedliwionego, albo e sam uspra-
wiedliwiony dobrymi czynami, które spe nia 
z pomoc  aski Boga i przez zas ug  Jezusa 
Chrystusa (którego jest ywym cz onkiem), nie 
zas uguje prawdziwie na wzrost aski, na ycie 
wieczne i na samo osi gni cie tego ycia (je li 
jednak umrze w asce), a tak e nie zas uguje na 
powi kszenie chwa y – niech b dzie wy czony 
ze spo eczno ci wiernych.

Sobór Trydencki  [71]  
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Przez ca y czas Ko ció  katolicki utrzymywa , e wys u o-
na aska jest darem Boga, gdy  uczynki, które wys u y y ask  
– jak wyja nia Ko ció  – same s  owocami poprzedniej aski.

Tym niemniej faktem jest, e katolicy, aby zas u y  sobie na 
ask , musz  pracowa  – zachodzi wi c sprzeczno  poj ciowa. 

W przeciwie stwie do biblijnej aski, ta, o której mówi Ko ció , 
nie jest darmowa; a je li nie jest darmowa, to nie jest ask .  Na 
ask  nie mo na sobie zas u y  przez spe nianie dobrych uczyn-

ków, „bo inaczej aska nie by aby ju  ask ” (Rz 11,6). 
  Ko ció  jeszcze bardziej wypaczy  poj cie aski nauczaj c, 

e Chrystus ustanowi  siedem sakramentów jako podstawowy 
rodek udzielania aski. aska jest udzielana przez uczestnictwo 

w sakramentach, przez wykonywanie obrz dów, „moc  sakra-
mentalnego obrz du”  [72] [1127-1128].  

Biblijna aska nie mo e by  rozdawana jak produkt wypro-
dukowany przez maszyn . Bóg Ojciec, usun wszy barier  grze-
chu i zap aciwszy za to straszliw  cen , nie umie ci by teraz sa-
kramentów jako bariery oddzielaj cej siebie i swoje dzieci. Bóg 
chce, aby Jego dzieci polega y na Nim, a nie na sakramentach. 
Proponuje On relacj  zamiast obrz du.

   W kwestii zbawienia katolicka teologia uzale nia ludzi od sa-
kramentów i w ten sposób czyni ich zale nymi od Ko cio a [1129]:

   […] ten pielgrzymuj cy Ko ció  jest konieczny 
do zbawienia. Chrystus bowiem jest jedynym 
Po rednikiem i drog  zbawienia. On w swo-
im Ciele, którym jest Ko ció , staje si  dla nas 
obecny. On to za , wyra nie podkre laj c ko-
nieczno  wiary i chrztu (por. Mk 16,16; J 3,5), 
równocze nie potwierdzi  niezb dno  Ko cio-
a, do którego ludzie wkraczaj  przez chrzest 

jak przez bram . Dlatego nie mogliby zosta  
zbawieni tacy ludzie, którzy dobrze wiedz c, 
e Ko ció  katolicki zosta  za o ony przez 

Boga za po rednictwem Jezusa Chrystusa jako 
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konieczny, jednak nie chcieliby ani do niego 
wej , ani w nim wytrwa .  

Sobór Watyka ski II  [73]    

Wiara, e sakramenty, a w konsekwencji sam Ko ció  kato-
licki, s  konieczne do zbawienia, nie ma adnego biblijnego uza-
sadnienia [168-169, 824, 845-846, 1227]. Pismo wi te nic nie mówi o tym, 
e siedem sakramentów stanowi g ówne kana y aski Bo ej. Nie 

mówi te  nic o takiej instytucji jak Ko ció  katolicki, która mia-
aby by  administratorem sakramentów.

Biblia naucza, e aska Bo a jest oferowana za darmo i bez-
po rednio wszystkim, którzy zaufaj  Chrystusowi:

 Dost piwszy wi c usprawiedliwienia dzi ki 
wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa; dzi ki Niemu uzy-
skali my na podstawie wiary dost p do tej aski, 
w której trwamy i chlubimy si  nadziej  chwa y 
Bo ej.

List do Rzymian 5,1-2 

Adoptowane dzieci Bo e „trwaj ” w Jego asce.  S  one 
sta ymi obiektami Jego nieograniczonej mi o ci i hojno ci 
w Chrystusie: „Z Jego pe no ci wszyscy otrzymali my – ask  
po asce” (J 1,16). 

Biblijne usprawiedliwienie 
w Chrystusie jest zupe³ne

  Biblijne usprawiedliwienie jest doskona e i zupe ne.  Jest 
ono aktem Boga: „Bóg, który usprawiedliwia” (Rz 8,33).    Bóg 
przebacza grzesznikowi i przypisuje mu sprawiedliwo  Bo  
(Rz 3,21-22; Rz 4,3-8).    Odt d Bóg widzi tak  osob  „w Chry-
stusie” i jest ona „ wi ta i nieskalana przed Jego obliczem” 
(Ef 1,3-4).   Z tego powodu Pismo wi te okre la wszystkich 
wierz cych jako „tych, którzy zostali u wi ceni w Jezusie Chry-
stusie i powo ani do wi to ci” (1 Kor 1,2).   



101

Usprawiedliwienie wzrastające i zachowujące

 Katolickie usprawiedliwienie jest niedoskona e i niekom-
pletne. Zaczyna si  ono nape nieniem ask  przez sakrament 
chrztu, a nast pnie wzrasta przez przyjmowanie innych sakra-
mentów.   Ko ció  naucza katolików, e oni sami mog  spowo-
dowa  wzrost aski usprawiedliwienia w swoich duszach przez 
swoje uczynki [2010]:

   […] uzbrajaj c si  w bro  sprawiedliwo ci dla 
u wi cenia (por. Rz 6,13) przez zachowanie 
przykaza  Bo ych i ko cielnych. Wzrastaj  
oni w samej sprawiedliwo ci otrzymanej dzi -
ki asce Chrystusa, przy wspó dzia aniu wiary 
z dobrymi uczynkami (por. Jk 2,22) i s  coraz 
bardziej usprawiedliwiani.  

Sobór Trydencki  [74]   

  W konsekwencji, w katolicyzmie dobre uczynki s  nie tylko 
rezultatem usprawiedliwienia, ale ród em jego wzrostu. Ko-
ció  podkre la t  prawd  w sposób dobitny:

 Je liby kto  twierdzi , e otrzymana sprawiedli-
wo  nie zostaje zachowana i nie wzrasta wobec 
Boga przez dobre czyny, lecz e czyny s  tylko 
owocem i znakiem otrzymanego usprawiedliwie-
nia, a nie przyczyn  tak e jego wzrostu – niech 
b dzie wy czony ze spo eczno ci wiernych.

Sobór Trydencki  [75]    

 Przeciwnie, biblijne usprawiedliwienie nie mo e wzrasta . 
Dlaczego?   Poniewa  biblijne usprawiedliwienie jest przypisa-
niem grzesznikowi doskona ej sprawiedliwo ci Bo ej (Rz 3,22; 
2 Kor 5,21).    Pawe  powiedzia  Kolosanom: „I macie pe ni  
w Nim” 19 (Kol 2,10).  

Z tego powodu chrze cijanin, który zaufa  Chrystusowi 
w kwestii w asnej sprawiedliwo ci, nawet nie próbuje w wi kszym 
stopniu si  usprawiedliwi .  Chrystus umar , aby go zbawi  
(Rz 5,8).   Bóg go usprawiedliwi  (Rz 8,33).   Jego stanowisko 

 19.  Tekst tego fragmentu Pisma wi tego zosta  zaczerpni ty z Biblii Warszawskiej (przyp. red.).
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w Chrystusie jest doskona e (Ef 1,3-14).   Jego przysz o  jest 
pewna: „Tym bardziej wi c b dziemy przez Niego zachowani od 
karz cego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostali my uspra-
wiedliwieni” (Rz 5,9). 

 W teologii katolickiej nie ma czego  takiego jak deklaracja, 
e Bóg usprawiedliwia w sposób ostateczny i doskona y oraz 
e zbawia na wieki.  Odwrotnie, zbawienie jest drog , biegiem, 

podró . Jest ono procesem u wi cenia, w wyniku dzia ania 
którego aska usprawiedliwienia jest zachowywana i wzrasta.  
 Aby osi gn  w asne zbawienie, katolicy musz  pracowa  z nie-
pokojem. Ko ció  mówi, e taka nauka p ynie z Listu do Fili-
pian 2,12-13 [1949]: 

A zatem, umi owani moi, skoro zawsze byli cie 
pos uszni, zabiegajcie o w asne zbawienie z bo-
ja ni  i dr eniem nie tylko w mojej obecno ci, 
lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. Al-
bowiem to Bóg jest w was sprawc  i chcenia, 
i dzia ania zgodnie z Jego wol .

List do Filipian 2,12-13 

Pomimo katolickich twierdze , kontekst tego fragmentu Pi-
sma wi tego wskazuje jasno, e Pawe  nie naucza tutaj, i  chrze-
cijanie musz  pracowa  na swoje wieczne zbawienie. Filipianie 

mieli problemy we wzajemnych stosunkach.  Pawe  napomnia  
ich, aby mieli „te same d enia”, aby mieli „wspólnego ducha, 
pragn c tylko jednego” (Flp 2,2).   Powiedzia  im, aby nie czy-
nili nic „dla niew a ciwego wspó zawodnictwa ani dla pró nej 
chwa y” (Flp 2,3).    Zach ci  ich, aby „w pokorze oceniali jedni 
drugich za wy ej stoj cych od siebie” (Flp 2,3), a nie troszczyli 
si  jedynie o „swoje w asne sprawy, ale te  i drugich” (Flp 2,4).  

 Pawe  wskaza  Filipianom na Pana Jezusa jako na doskona-
y przyk ad ilustruj cy, czego Pawe  naucza : „To d enie niech 

was o ywia; ono te  by o w Chrystusie Jezusie” (Flp 2,5).   Pa-
we  ko czy ten fragment swojego listu w nast puj cy sposób: 
„A zatem, umi owani moi, […] zabiegajcie o w asne zbawienie 
z boja ni  i dr eniem” (Flp 2,12). 
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W tym fragmencie listu Pawe  napomina  chrze cijan w Fi-
lippi, aby robili rzeczy b d ce konsekwencjami ich zbawienia. 
Chrystus uwolni  ich od grzechu i da  im ycie wieczne. Teraz, 
b d c synami i córkami Boga, mieli post powa  w sposób god-
ny swego powo ania.

Mówi c precyzyjniej, Filipianie potrzebowali sprawowa  
swoje zbawienie, aby uwolni  si  od k ótni w ko ciele.  Pawe  
pouczy  ich: „Czy cie wszystko bez szemra  i pow tpiewa ” 
(Flp 2,14).   Pawe  napomnia  nawet po imieniu dwie kobiety, 
Ewodi  i Syntych , aby przesta y si  k óci  (Flp 4,2). 

Pawe  nie mówi  Filipianom, w jaki sposób mog  uratowa  si  
od pój cia do piek a, wypracowa  sobie drog  do nieba, czy zapra-
cowa  sobie na ycie wieczne. Jego Listy do Rzymian i Galatów 
wyja niaj  bardzo jasno, e to dzie o samego Chrystusa daje zba-
wienie, a ycie wieczne jest darem. W swym Li cie do Filipian Pa-
we  zajmowa  si  procesem codziennego u wi cania wierz cych. 
  Napomina  Filipian, aby poddali swoje ycie Bogu, tak aby mogli 
upodobni  si  do obrazu Chrystusa (Flp 2,5-11; Rz 8,29).  

 Pawe  mówi  o jednej z trzech form chrze cija skiego u wi -
cenia, o których jest mowa w Pi mie wi tym.  Pismo wi te na-
ucza, e od momentu, w którym dana osoba uwierzy Chrystusowi 
i zostaje usprawiedliwiona, posiada stanowisko osoby u wi conej 
przed Bogiem; w Jego oczach jest „ wi ta i nieskalana” (Ef 1,4).  
  Chrze cijanin jest praktycznie lub eksperymentalnie u wi -
cany, gdy uczy si  unika  z a i chodzi  w Duchu (1 Tes 4,1-8; 
Ga 5,16-26).    Ka dy chrze cijanin zostanie ostatecznie u wi co-
ny przy powtórnym przyj ciu Chrystusa (1 J 3,1-3).  W drugim 
rozdziale Listu do Filipian Pawe  zajmuje si  praktycznym lub 
eksperymentalnym u wi caniem chrze cijanina. 

Nie wolno myli  u wi cenia z usprawiedliwieniem. Uspra-
wiedliwienie jest deklaracj  Boga, w wyniku której dana osoba 
dost puje przebaczenia i zostaje jej przypisana sprawiedliwo  
Bo a. Jest to jednorazowe zdarzenie w yciu danego cz owieka, 
w wyniku którego nawi zuje on w a ciw  relacj  z Bogiem 
przez wiar  w Jezusa Chrystusa.
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Praktyczne u wi cenie jest procesem, w wyniku którego mo-
ralny charakter i osobiste post powanie chrze cijanina staj  si  
coraz bardziej zgodne z jego prawnym stanowiskiem przed Bo-
giem.  U wi cenie jest dzie em Boga; jednak dzie o to wymaga 
wspó dzia ania ze strony chrze cijanina (Rz 6,19). 

 B dne odniesienie Listu do Filipian 2,12 do kwestii wiecz-
nego zbawienia przez katolicyzm pokazuje, jak teologia Ko cio-
a myli usprawiedliwienie z u wi ceniem.  Katolicyzm traktuje 

obie te koncepcje jako procesy wzajemnie zale ne. U wi cenie, 
jak naucza Ko ció , zachowuje ask  usprawiedliwienia i powo-
duje jej wzrost. Codzienne ycie katolika determinuje jego sta-
nowisko przed Bogiem, a ostatecznie determinuje jego wieczne 
przeznaczenie.

Praca ca³ego ¿ycia
Dla katolika wieczne zbawienie obejmuje okres ca ego ycia, 

w trakcie którego dokonuje on okre lonych czynów, pracuje i usi-
uje co  osi gn . Katolik musi przestrzega  przykaza  Boga 

i Ko cio a. Musi przyjmowa  sakramenty i spe nia  uczynki 
mi osierdzia. Od robienia wszystkich tych rzeczy zale y jego 
wieczne zbawienie.

Za ca ym tym dzia aniem stoi teologia, która uwa a usprawie-
dliwienie za niekompletny i kruchy stan duszy. W konsekwencji 
zawsze trzeba przyjmowa  wi cej sakramentów i wykonywa  
wi cej pracy. Katolik stale musi walczy  o zwi kszenie i utrzy-
manie w swojej duszy aski u wi caj cej w nadziei, e pewnego 
dnia osi gnie ycie wieczne.

 Z drugiej strony, biblijne zbawienie charakteryzuje odpoczy-
nek. Chrystus wykona  ju  dzie o zbawienia na krzy u. Uspra-
wiedliwienie jest doskona ym darem Boga, który otrzymujemy 
za darmo.  Chrze cijanin ufa, e jego wieczne zbawienie jest za-
bezpieczone (1 J 5,11-13) , wi c odpoczywa w Chrystusie:

 Kto bowiem wszed  do jego odpoczynku, od-
pocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich.

List do Hebrajczyków 4,10  
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 Katolicyzm nie wie nic o odpoczywaniu w Chrystusie. Prze-
ciwnie, najprawdziwszymi katolikami s  ci, którzy pracuj  naj-
ci ej. Gdy wi ta Bernadeta by a na o u mierci, powiedzia a 
z alem o tych, którzy nie rozumieli potrzeby zapracowania na 
pój cie do nieba: „Je li chodzi o mnie, to ich postawa nie b dzie 
moim udzia em. Postanówmy pój  do nieba. Pracujmy na to, 
cierpmy za to. Nic innego nie ma znaczenia”  [76] .
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Rozdzia  4

Powtórne 
usprawiedliwienie
Józef, wiek: 19 lat

Wchodz c do ciemnego konfesjona u, Józef zamkn  za sob  
drzwiczki i ukl kn . Konfesjona  by  w starym stylu i sk ada  
si  z trzech cz ci. Ojciec Sweeney, wikary lokalnej parafii, sie-
dzia  ju  w rodkowej jego cz ci. W lewej cz ci jaka  starsza 
kobieta szeptem wyznawa a ksi dzu swoje grzechy. W prawej 
cz ci Józef czeka  na swoj  kolej i w milczeniu rozwa a  wyda-
rzenia ostatniego tygodnia, maj ce gorzko-s odki posmak.

Problemy Józefa zacz y si  w ubieg y weekend, w trakcie 
dorocznej szkolnej wyprawy narciarskiej. Wróci  z gór w nie-
dziel  pó n  noc . Chocia  nie by  przygotowany do poniedzia -
kowych lekcji, wskoczy  do ó ka zbyt zm czony imprezowa-
niem, by cokolwiek zrobi  w tym zakresie. Nast pne dwa dni 
przemkn y jak b yskawica w nadganianiu zaleg o ci. W rodku 
tygodnia wszystko znów znajdowa o si  pod kontrol  – wszyst-
ko, za wyj tkiem jednej rzeczy: sumienia, które go dr czy o.

Je d c na nartach, Józef opu ci  niedzieln  Msz  wi t . 
Ale to nie by  problem. W ko cu by  w podró y i nie wiedzia , 
w którym miejscu znajduje si  jaki  ko ció .
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Problemem by a sobotnia noc. Problemem by a Cyndy.
Józef spotka  j  w sobot  na wyci gu narciarskim. Wspólnie 

je dzili na nartach przez ca y dzie , a pó niej postanowili spo-
tka  si  wieczorem na kolacji. Reszta potoczy a si  sama.

Sobotnia noc by a dla Józefa nowym do wiadczeniem.
– Troch  przesadzi em – pomy la  Józef.
Na pocz tku czu  si  z siebie dziwnie zadowolony, bardziej 

wyrobiony, w kwiecie wieku. Jednak po kilku dniach namys u 
jego poczucie winy rzuca o ciemny cie  na te wspomnienia. Mu-
sia  co  z tym zrobi .

  – Mo esz rozpocz  swoj  spowied  – powiedzia  ojciec 
Sweeney.

Znajomy g os ksi dza sprowadzi  Józefa z powrotem na zie-
mi , do konfesjona u. Ojciec Sweeney otworzy  okienko oddzie-
laj ce dwie cz ci konfesjona u. Male kie dziurki w pó prze-
roczystym plastikowym okienku pozwala y s ysze  si , lecz 

zatrzymywa y wi kszo  wiat a. Józef widzia  profil twarzy 
ksi dza rysuj cy si  w okienku, gdy ten czeka , a  Józef odpo-
wie na jego s owa.

Józef sk oni  g ow  i prze egnawszy si , rozpocz  spowied .
– W imi  Ojca i Syna, i Ducha wi tego. Amen. Pob ogos aw 

mnie ojcze, gdy  zgrzeszy em. Od mojej ostatniej spowiedzi mi-
n y dwa lata – powiedzia  Józef.

– To d ugi czas – zauwa y  ojciec Sweeney.
– To dobrze, e wróci e  do sakramentu pojednania. Chc , 

by  czu  si  swobodnie i opowiedzia  mi o wszystkim, co ci le y 
na sercu – powiedzia  ojciec Sweeney.

Nast pnie, coraz bardziej uroczy cie, ojciec Sweeney roz-
pocz  recytowanie s ów Obrz du pojednania 20: „Bóg, który 
o wieca nasze serca, niech ci da prawdziwe poznanie swoich 
grzechów i Jego mi osierdzia”  [77].

 20.  Poniewa  ta ksi ka jest adresowana do polskiego Czytelnika, przyj to tutaj polski tekst litur-
giczny. W innych krajach kap an korzysta by z lokalnego odpowiednika (przyp. red.).
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Potem, po przeczytaniu kilku wersetów z Pisma wi tego, 
ojciec Sweeney przerwa  na chwil , po czym doda :

– Teraz mo esz wyzna  swoje grzechy.
Józef rozpocz  w szybkim tempie:
– Ojcze, wybacz mi, gdy  zgrzeszy em. Wyznaj , e, e… 

– Józef zawaha  si  i zatrzyma .
B d c jeszcze ch opcem, Józef zawsze mia  ze sob  list  

grzechów do wyrecytowania: Trzy razy nie okaza em szacunku 
swojej matce; osiem razy sk ama em; dziesi  razy by em nie-
uprzejmy w stosunku do swoich sióstr; dwa razy ukrad em drob-
ne z portmonetki matki…

Lecz tym razem by o inaczej. To pierwszy raz, gdy Józef mu-
sia  wyzna  ci ki grzech seksualny.

– Wyznaj , e oko o dziesi  razy opu ci em Msz  wi t , 
cztery razy sk ama em; oszukiwa em na egzaminie w szkole, 
i… raz uprawia em seks z dziewczyn  – Józef zako czy  w szyb-
kim tempie.

Po d ugiej przerwie ojciec Sweeney odpowiedzia  spokojnie:
– Opuszczenie Mszy wi tej jest ci kim wyst pkiem. Po-

zbawia ci  ono pomocy potrzebnej do unikania grzechu.
Nast pnie starszy ksi dz cierpliwie obja nia  Józefowi, w jaki 

sposób lekcewa enie sakramentów doprowadzi o go do moral-
nego upadku.

– Czy u wiadamiasz sobie, e rozpusta jest grzechem ci -
kim? – zapyta  ojciec Sweeney.

– Tak, zdaj  sobie z tego spraw  – Józef odpowiedzia  
szczerze.

– Bardzo dobrze – ojcowskim g osem stwierdzi  ksi dz.
– Za pokut  odmów ró aniec. Powiniene  by  bardziej gorli-

wy w przyjmowaniu sakramentów i unika  sytuacji, które mog  
prowadzi  ci  do grzechu. Teraz zrób al za grzechy – doda  
ksi dz.

Józef nie móg  w to uwierzy .
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– To wszystko? – powiedzia  sam do siebie – Czy to wszystko, 
co on zamierza mi powiedzie ?

 Odetchn wszy, e najgorsze ju  za nim, Józef zacz  powta-
rza  al za grzechy:

– Bo e mój, a uj , e Ciebie obrazi em swoimi grzechami. 
Mocno postanawiam wi cej nie grzeszy  i unika  okazji do grze-
chu. Przez zas ugi m ki Jezusa Chrystusa zmi uj si  nade mn . 

Podnosz c jedn  r k , ojciec Sweeney zacz  modli  si  uro-
czystym g osem:

– Bóg, Ojciec mi osierdzia, który pojedna  wiat ze sob  przez 
mier  i zmartwychwstanie swojego Syna i zes a  Ducha wi -

tego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia 
i pokoju przez pos ug  Ko cio a. I ja odpuszczam tobie grzechy 
w imi  Ojca i Syna, i Ducha wi tego.

S ysz c te s owa, Józef dostrzeg , jak rami  ojca Sweeneya 
kre li w powietrzu znak krzy a.

– Amen – odpowiedzia  Józef.
Kap an zako czy  obrz d modlitw :
– M ka Jezusa Chrystusa, naszego Pana, wstawiennictwo 

Naj wi tszej Maryi Panny i wszystkich wi tych, dobro, które 
spe nisz, i cierpienie, które zniesiesz, niech b d  zado uczy-
nieniem za twoje grzechy, wyjednaj  ci wzrost aski i nagrod  
ycia wiecznego. Id  w pokoju.

Józef niezw ocznie opu ci  konfesjona  i skierowa  si  ku 
przodowi ko cio a. Tam ukl kn  przy balustradzie i zacz  czy-
ni  pokut .  

Dziesi  minut pó niej sko czy  si  modli . Sumienie Józefa 
znów by o spokojne. Ciemna chmura zacz a podnosi  si . Opu-
ci  ko ció  i skierowa  si  do domu.

Gdy szed , w jego umy le powoli kszta towa a si  nast puj -
ca my l:

– Nie by o wcale tak le. Dziesi  minut pokuty. Mimo wszyst-
ko, by  mo e ten grzech nie jest taki z y. Niemal by  tego wart!
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Lecz mo e jednak nie by  tego wart, gdy  wed ug Ko cio a 
katolickiego, w sobotni  noc Józef móg  straci  co  wi cej ni  
swoje dziewictwo. Móg  zgubi  swoj  dusz , gdy  jego grzech 
by  grzechem miertelnym.

  Grzech miertelny i powszedni
[1849-1876]

 Ko ció  katolicki naucza, e istniej  dwa rodzaje grzechu 
[1854]. Pierwszym rodzajem jest grzech miertelny [1855, 1874]:

Pope niamy grzech miertelny wtedy, gdy a-
miemy przykazanie Bo e w sprawie du ej wagi, 
b d c w pe ni tego wiadomymi i za nieprzy-
muszon  zgod  naszej woli. Spraw  du ej wagi 
jest np. niewiara, nienawi  bli niego, cudzo ó-
stwo, powa na kradzie , morderstwo itp.

Dogmatic Theology for the Laity  [78]

Tak jak grzech pierworodny zniszczy  ycie Bo e w Ada-
mie, tak grzech miertelny niszczy ycie Bo e w ochrzczonych 
katolikach [1855]. To w a nie z tego powodu Ko ció  nazywa ten 
rodzaj grzechu miertelnym. Grzech miertelny zabija dusz  i je-
li nie zostanie odpokutowany, skutkuje wiecznym pot pieniem 

[1033, 1861, 1874]. 
  Drugim rodzajem grzechu, wed ug Ko cio a, jest grzech po-

wszedni [1862, 1875]:
Pope niamy grzech powszedni (czyli taki, który 
mo e zosta  przebaczony bez spowiedzi) wtedy, 
gdy amiemy przykazanie Bo e albo w b ahej 
sprawie, albo bez pe nej wiadomo ci, albo bez 
pe nego przyzwolenia woli […]; przyk ady: do-
browolna utrata uwagi w czasie modlitwy, drob-
na kradzie , pró no , „k amstwo w bia ych r -
kawiczkach”, brak mi o ci i hojno ci w ma ych 
sprawach itp.

Dogmatic Theology for the Laity  [79] 
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 Ko ció  nazywa te grzechy powszednimi. Bóg przebaczy 
grzesznikowi te mniejsze grzechy, je li wyzna je Bogu w modli-
twie i b dzie szczerze pokutowa . Grzechy powszednie os abiaj  
duchow  ywotno  i czyni  dan  osob  podatniejsz  na pope -
nienie wi kszych grzechów. Lecz w przeciwie stwie do grze-
chów miertelnych, grzechy powszednie nie zabijaj  ycia duszy 
ani nie nara aj  grzesznika na wieczne pot pienie [1855]. 

Teologowie katoliccy porównuj  sposób, w jaki grzechy 
miertelne i powszednie oddzia uj  na dusz  cz owieka, do 

sposobów, w jakie choroby atakuj  cia o. Wi kszo  chorób 
jest niegro nych. System odporno ciowy organizmu zwalcza 
je i w ko cu zdrowie powraca. Grzech powszedni jest jak nie-
gro na choroba duszy. Stanowi przeszkod  dla ycia duchowego 
i obni a odporno  cz owieka na pokus , lecz ywotno  duszy 
zostaje utrzymana [1863]. 

    Grzech miertelny jest dla duszy miertelnym ciosem. 
U mierca j  tak samo skutecznie, jak nieuleczalna choroba 
u mierca cia o.  Gdy katolik, który przez chrzest otrzyma  ask  
u wi caj c , pope nia grzech miertelny, traci t  ask  [1861]  [80]. 
 Chocia  ta osoba zosta a usprawiedliwiona przez chrzest, to 
z powodu pope nienia grzechu miertelnego traci ask  uspra-
wiedliwienia albo, jak mo na by powiedzie , staje si  osob , 
która dozna a utraty usprawiedliwienia  [81] . Staje si  dzieckiem 
gniewu przeznaczonym na wieczne pot pienie [1033, 1861, 1874].  Ko-
ció  naucza, e tak jak martwe cia o nie jest zdolne przywróci  

samo siebie do ycia, tak dusza u miercona przez grzech mier-
telny nie mo e sama siebie o ywi . Grzesznik musi zwróci  si  
do Ko cio a i skorzysta  z sakramentu pokuty [1446, 1856]  [82]    .

   Sakrament pokuty
[976-987, 1422-1498]

 Ko ció  katolicki naucza, e sakrament pokuty odbudowu-
je w a ciw  relacj  mi dzy Bogiem i zb kanym katolikiem. 
W konsekwencji, Ko ció  nazywa sakrament pokuty tak e sa-
kramentem pojednania [1424]. 
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    Sakrament pokuty ma kilka podobie stw do sakramentu 
chrztu [980]. Tak jak chrzest jest ród em aski u wi caj cej dla 
duszy, która jest martwa wskutek grzechu Adama, tak sakra-
ment pokuty przywraca ask  u wi caj c  duszy, która jest mar-
twa wskutek pope nienia grzechu miertelnego [987, 1446].   Chrzest 
usprawiedliwia, podczas gdy pokuta, mo na powiedzie , po-
wtórnie usprawiedliwia. Dzi ki niej „ci za , którzy po otrzyma-
niu aski usprawiedliwienia przez grzech od niej odpadli, znowu 
b d  mogli by  usprawiedliwieni”  [83]      .

Tak jak chrzest jest konieczny dla zbawienia niemowl cia, 
które narodzi o si  z grzechem pierworodnym, tak pokuta jest 
konieczna dla zbawienia ochrzczonego katolika, który pope -
ni  grzech miertelny. Jednak w przeciwie stwie do przyj cia 
chrztu, które jest wzgl dnie proste, przyj cie sakramentu poku-
ty posiada kilka wymaga  [1448, 1491]. 

 Wyznanie grzechów
[1455-1458, 1493]

Katolicy cz sto mówi  o sakramencie pokuty jako o sakra-
mencie wyznania grzechów lub po prostu o wyznaniu grzechów, 
gdy  w czasie tego obrz du wyznaj  swoje grzechy kap ano-
wi [1424]. Ko ció  wymaga od grzesznika, aby „po dok adnym 
zbadaniu siebie i wejrzeniu we wszystkie zakamarki i kryjówki 
sumienia wyzna  te grzechy”  [84]. Ko ció  zach ca tak e do sa-
kramentalnego wyznania grzechów powszednich, lecz nie da 
tego [1493]. 

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

Zanim kap an udzieli przebaczenia katolikowi b d cemu 
winnym pope nienia grzechu miertelnego, musi on okaza  
smutek z powodu swoich grzechów i postanowi  unika  tych 
grzechów w przysz o ci. Katolicy wyra aj  to przez modlitw  
zwan  alem za grzechy.  
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   Os¹d kap³ana
[1441-1445, 1461-1467, 1485]

Katolicyzm naucza, e chocia  jedynie Bóg mo e przebacza  
grzechy, to jednak wol  Boga jest, by czyni  to za po rednic-
twem Ko cio a [1441-1445]. W konsekwencji, udzielaj c sakramentu 
pokuty, kap an jest odpowiedzialny za to, by os dzi  grzeszni-
ka. Kap an mo e najpierw zada  kilka pyta , aby ustali  oko-
liczno ci pope nienia grzechu i oceni  stopie  winy. Nast pnie 
decyduje on, czy grzesznik prawdziwie a uje swego grzechu 
i czy postanawia go nie powtórzy . Na podstawie tej informacji 
kap an decyduje, czy przebaczy  grzesznikowi, czy nie  [85]   .

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

Je li kap an decyduje si  przebaczy  grzesznikowi, a zwy-
kle tak czyni, to dokonuje on aktu rozgrzeszenia. Rozgrzeszy  
oznacza uczyni  kogo  wolnym, uwolni  od konsekwencji winy. 
Ko ció  naucza, e „forma sakramentu pokuty, w której szcze-
gólnie zawiera si  jej si a, jest w tych s owach kap ana: Ja ciebie 
rozgrzeszam” 21  [86]. Rozgrzeszenie uwalnia osob  winn  pope -
nienia grzechu miertelnego od wiecznego pot pienia. Faktycz-
nie Ko ció  twierdzi, e „nie ma takiej winy, nawet najci szej, 
której nie móg by odpu ci  Ko ció  wi ty” (982). To rozgrzesze-
nie nie jest po prostu deklaracj , e Bóg przebaczy  grzeszniko-
wi, ale prawnym aktem samego kap ana  [87] .

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

   Ostatnim wymaganiem, które musi spe ni  grzesznik, zanim 
jego grzech mo e by  w pe ni przebaczony, jest zado uczynie-
nie za ten grzech Bogu.

Grzesznik uwolniony z grzechu musi jeszcze od-
zyska  pe ne zdrowie duchowe. Powinien zatem 

 21.  Wspó czesna formu a u ywana w Polsce brzmi: I ja odpuszczam tobie grzechy w imi  Ojca, 
i Syna, i Ducha wi tego. ród o: Cichy S. (opracowa ), Odnowione obrz dy sakramentu po-
kuty, Ksi garnia w. Jacka, Katowice 1983, s.33 (przyp. red.).
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zrobi  co  wi cej, by naprawi  swoje winy: po-
winien „zado uczyni ” w odpowiedni sposób 
lub „odpokutowa ” za swoje grzechy. To za-
do uczynienie jest nazywane tak e „pokut ”.

Katechizm Ko cio a Katolickiego (1459)  

TAK

Pokutuje
z grzechu?

EUCHARYSTIA
i inne sakramenty

Wspó pracuje
z ask ?

TAK
WIARA DOBRE

UCZYNKI
zgromadzone

ZAS UGI
Koniec

ycia?

NIE

TAK

AKTY
POKUTYGRZECH

NIE

USPRAWIEDLIWIENIE
WZRASTAJ CE

przez przyjmowanie
ASKI

SAKRAMENTALNEJ
i zdobywanie

ASKI
WYS U ONEJ

Powa ny,
wiadomy

i rozmy lny?
GRZECH

POWSZEDNI

NIE
zgromadzona

KARA DOCZESNA

GRZECH MIERTELNY

UTRATA
USPRAWIEDLIWIENIA

przez pope nienie
grzechu miertelnego

skutkuj ca
wiecznym pot pieniem

i utrat  aski u wi caj cej

POWTÓRNE 
USPRAWIEDLIWIENIE

przez
SAKRAMENT POKUTY

skutkuj ce odpuszczeniem
grzechu miertelnego
i przywróceniem aski

u wi caj cej

DUCHOWO YWA

STAN DUSZY

DUCHOWO MARTWA

TAK

NIE Koniec
ycia?

TAK

NIE

 Rysunek 4. Powtórne usprawiedliwienie

Aby pomóc danej osobie naprawi  skutki swojego grzechu, 
kap an nak ada na ni  akt pokuty. Pokuta jest wybierana „wed ug 
natury grzechów i mo liwo ci penitentów”  [88]. Mo e ona przyj  
form  postu, uczynku mi osierdzia dla biednych, dobrowolnego 
samowyrzeczenia, s u by bli niemu lub jak  form  duchowego 
wiczenia [1460].     Pokuta polega zwykle na odmówieniu pewnej 

liczby modlitw, takich jak Ojcze nasz i Zdrowa  Maryjo.     (Akt 
pokuty – kara, która czyni zado  grzechowi, nie powinna by  
mylona z sakramentem pokuty, który jest obrz dem sakramen-
talnego pojednania). 
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   Ko ció  katolicki zaleca wszystkim katolikom regularne wy-
znawanie grzechów przez uczestnictwo w sakramencie pokuty 
[1458].   Te osoby, które nie s  winne pope nienia grzechów mier-
telnych, powinny wyzna  swoje „grzechy powszednie i wspo-
mnie  o niektórych grzechach wyznanych w trakcie ostatniej 
spowiedzi”  [89] [1493]. W ten sposób katolik mo e odnie  korzy  
z aski aktualnej, otrzymywanej przez ten sakrament i w ten 
sposób unikn  grzechów w przysz o ci [1496].   Prawo ko cielne 
wymaga, aby katolicy wyznawali grzechy miertelne przynajm-
niej raz w roku [2042]  [90] .  „Ten, kto ma wiadomo , e pope ni  
grzech miertelny, nie powinien przyjmowa  Komunii wi tej, 
nawet je li prze ywa wielk  skruch , bez uzyskania wcze niej 
rozgrzeszenia sakramentalnego” (1457).       

Biblijna odpowied
Od czasów Soboru Watyka skiego II zarówno kler katolic-

ki, jak i laikat dokonuj  ponownej oceny sakramentu pojedna-
nia. Pytania dotycz ce tego, w jaki sposób sakrament ten ma 
by  udzielany (indywidualnie czy grupowo), jak cz sto powi-
nien by  praktykowany, a nawet czy sakrament ten jest w ogó-
le potrzebny, spowodowa y, e rekordowo ma a liczba ludzi go 
praktykuje.

 Tym niemniej, oficjalna nauka Ko cio a w tym wzgl dzie po-
zostaje niezmienna. „Indywidualna i integralna spowied  oraz 
rozgrzeszenie stanowi  jedyny zwyczajny sposób, przez któ-
ry wierny, wiadomy grzechu ci kiego, dost puje pojednania 
z Bogiem i Ko cio em”  [91] .

Pismo wi te nie zawiera adnego takiego nakazu. Przeciw-
nie, Biblia naucza, e:

Grzechy maj  by  wyznawane Bogu, a nie kap anowi.
Zado uczynienie za grzech jest wynikiem przelania krwi 
Chrystusa, a nie wynikiem pokuty.
Ka dy grzech jest miertelny; aden grzech nie jest 
powszedni.
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Biblijne wyznanie grzechów 
bezpo rednio Bogu

 Gdy król Dawid pokutowa  z cudzo óstwa, to wyzna  swój 
grzech bezpo rednio Bogu. Nie uczestniczy  w tym aden ka-
p an. Nie by o adnego obrz du. Nie by o adnego sakramentu. 
By  jedynie z amany cz owiek, który uznawa  swój grzech przed 
swoim Stwórc . Pó niej Dawid opisa  to prze ycie w psalmie 
adresowanym do Boga:

 Grzech mój wyzna em Tobie i nie ukry em mej 
winy. Rzek em: Wyznaj  nieprawo  moj  wo-
bec Pana, a Ty  darowa  z o mego grzechu.

Ksi ga Psalmów 32,5 

   Wyznanie grzechów bezpo rednio Bogu by o równie  do-
wiadczeniem Nehemiasza (Ne 1,4-11), Daniela (Dn 9,3-19) i Ez-

drasza (Ezd 9,5-10).     Ezdrasz, cho  sam by  kap anem z pokolenia 
Lewiego, tak naucza  lud Bo y: „A teraz wyznajcie wykroczenie 
swoje wobec Pana, Boga ojców waszych” (Ezd 10,11). 

Równie  nowotestamentowi chrze cijanie mog  przyj  ze 
swymi grzechami bezpo rednio do Boga  [92].  Nie przychodz  oni 
do S dziego, lecz przychodz  do swego Ojca, z Jezusem u swego 
boku: „Je liby nawet kto  zgrzeszy , mamy Rzecznika u Ojca 
– Jezusa Chrystusa sprawiedliwego” (1 J 2,1).   Przychodz  oni 
z ufno ci , e Bóg ich wys ucha: „Przybli my si  wi c z ufno-
ci  do tronu aski, aby my doznali mi osierdzia i znale li ask  

pomocy w stosownej chwili” (Hbr 4,16).   Przychodz  oni z obiet-
nic , e Bóg im przebaczy: „Je eli wyznajemy nasze grzechy, 
Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpu ci je nam i oczy ci nas 
z wszelkiej nieprawo ci” (1 J 1,9).  

Ko ció  katolicki naucza natomiast, e katolicy musz  wyzna-
wa  wszystkie swoje grzechy ci kie kap anowi w sakramencie 
pokuty. Ko ció  mówi, e obowi zek ten wynika z prawnej w a-
dzy kap a stwa. Ko ció  twierdzi, e Chrystus da  t  moc kap a-
nom, gdy ukaza  si  aposto om, tchn  na nich i powiedzia :
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 We mijcie Ducha wi tego! Którym odpu cicie 
grzechy, s  im odpuszczone, a którym zatrzy-
macie, s  im zatrzymane.

Ewangelia wed ug Jana 20,22-23 

Ko ció  naucza, e wypowiadaj c te s owa, Pan da  kap anom 
w adz  os dzania i przebaczania chrze cijanom, którzy popadli 
w grzech [976, 1461, 1485]. Ko ció  twierdzi, e sakrament pokuty jest 
w a ciwym zastosowaniem tej w adzy.

 Jednak w Ewangelii wed ug Jana 20,22-23 Pan nie mówi  
do grupy ordynowanych biskupów lub ksi y.  Jego s uchacza-
mi by a grupa z o ona z dziesi ciu aposto ów i kilku innych 
uczniów. Dlatego nie ma adnego powodu, by ogranicza  za-
stosowanie tego fragmentu Pisma wi tego do ordynowanego 
kleru. Dodatkowo, w ca ym Nowym Testamencie nie ma adne-
go biblijnego przyk adu sakramentalnej spowiedzi dokonywanej 
wobec kap ana!

Co wi cej, relacja ukasza dotycz ca tego samego zdarzenia 
ukazuje, e Jezus nie ustanawia  ko cielnego sakramentu, lecz 
mówi  o odpowiedzialno ci swoich uczniów, aby zwiastowa  
ewangeli  zgubionym ludziom:

 I rzek  do nich: Tak jest napisane: Mesjasz b -
dzie cierpia  i trzeciego dnia zmartwychwstanie; 
w imi  Jego g oszone b dzie nawrócenie i odpusz-
czenie grzechów wszystkim narodom, pocz wszy 
od Jeruzalem. Wy jeste cie wiadkami tego.

Ewangelia wed ug ukasza 24,46-48 

Uczniowie mieli i  i zwiastowa  przebaczenie grzechów 
przez Jezusa Chrystusa. Mieli sta  si  wiadkami Pana, a nie 
spowiednikami chrze cijan.

Widzimy, e to w a nie czynili uczniowie w Dziejach Apo-
stolskich.  Na przyk ad, Piotr zwiastowa  Chrystusa Korneliu-
szowi, mówi c: „ka dy, kto w Niego wierzy, przez Jego imi  
otrzymuje odpuszczenie grzechów” (Dz 10,43).  Gdy Duch wi -
ty zst pi  na Korneliusza i jego dom, Piotr u wiadomi  sobie, e 
jego s uchacze uwierzyli.  Nast pnie og osi , e Bóg przebaczy  
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im i zaakceptowa  ich: „Któ  mo e odmówi  chrztu tym, którzy 
otrzymali Ducha wi tego tak samo jak my? I rozkaza  ochrzci  
ich w imi  Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby pozosta  
u nich jeszcze kilka dni” (Dz 10,47-48). 

By y równie  okazje, gdy uczniowie odkrywali, e koniecz-
n  rzecz  jest og aszanie, i  grzechy niektórych ludzi zosta y 
zatrzymane. Szymon czarnoksi nik by  jedn  z takich osób. 
Us ysza  ewangeli , powiedzia , e uwierzy , a nast pnie zosta  
ochrzczony. Wkrótce potem Szymon ujawni  sw  prawdziw  
motywacj : my la , e mo e otrzyma  od aposto ów magiczn  
moc.  Piotr powiedzia  Szymonowi, e ci gle jest w swoich grze-
chach (Dz 8,21-22). 

  Jest jeszcze jeden argument wspieraj cy interpretacj  Ewange-
lii wed ug Jana 20,22-23 mówi c , e uczniowie mieli zwiastowa  
Bo e przebaczenie grzechów w charakterze wiadków: Z grama-
tycznego punktu widzenia Ewangelia wed ug Jana 20,23 u ywa 
szczególnego czasu.   Pan nie powiedzia : „Którym odpu cicie 
grzechy, b d  im odpuszczone”. Nie powiedzia  te : „Którym od-
pu cicie grzechy, s  im odpuszczone”. Faktycznie On powiedzia : 
„Którym odpu cicie grzechy, zosta y i s  im odpuszczone” 22.

W greckim tek cie oryginalnym Jezus u ywa czasu tera -
niejszego dokonanego. „Czas tera niejszy dokonany wskazuje na 
proces, lecz postrzega ten proces jako dzia anie, które osi gn o 
swój punkt kulminacyjny i znajduje si  w stanie ko cowym”  [93]. 
Oznacza to, e uczniowie mieli w adz  og asza  przebaczenie 
grzechów tym, którym Bóg ju  wcze niej przebaczy .

Je li chodzi o katolick  interpretacj , to mogliby my zapyta , 
jak to mo liwe, aby kap an ocenia  anonimow  osob , której na-
wet nie mo e wyra nie dostrzec, na podstawie kilkuminutowej 
rozmowy. W jaki sposób jeden cz owiek mo e wejrze  do ser-
ca drugiego cz owieka i zmierzy  powag  jego grzechu, stopie  
jego winy i g bi  jego skruchy, a nast pnie wskaza  mu Bo e 
zado uczynienie za ten grzech?  „Któ  mo e odpuszcza  grze-
chy, prócz jednego Boga?” (Mk 2,7). 

 22.  Podkre lenia w tek cie dodane przez Autora ksi ki (przyp. red.).
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Biblijne zado æuczynienie za grzech 
jedynie we krwi Chrystusa

    Wed ug katolicyzmu grzech ma podwójny skutek: kar  wiecz-
n  i kar  doczesn  [1472]. Grzech miertelny ci ga na dan  osob  
kar  wieczn , wygnanie sprzed oblicza Boga po to, aby cierpie  
w piekle na zawsze. Ka dy grzech, czy to grzech miertelny, czy 
grzech powszedni, ci ga na dan  osob  kar  doczesn , czyli 
tak , która trwa przez ograniczony okres czasu.   

Wed ug Ko cio a, kara doczesna nie jest po prostu naturaln  
konsekwencj  grzesznego i g upiego sposobu ycia, o którym 
jest mowa w Ksi dze Przys ów.  Nie jest te  jedynie karceniem 
mi uj cego Ojca, maj cym na celu korekt  post powania, które 
jest opisane w Li cie do Hebrajczyków 12,4-11.  Ko ció  mówi, e 
doczesna kara wynika raczej z natury samego grzechu [1472]. Jest 
to kara, która musi zosta  zap acona nawet wtedy, gdy grzech 
zosta  przebaczony [1473].

    Katolicy wierz , e w tym yciu mog  unikn  kary docze-
snej przez akty pokuty, a w przysz ym yciu (jak zobaczymy 
to w nast pnym rozdziale) przez cierpienie w miejscu zwanym 
czy cem [1030-1032, 1472].    

    Akty pokuty obejmuj  odmawianie szczególnych modlitw, 
posty, dobrowolne wyrzeczenia, dawanie ja mu ny biednym 
oraz akceptacj  do wiadcze  i rozczarowa  ycia. Niektórzy 
katolicy uczestnicz  w bardziej ekstremalnych formach pokuty, 
takich jak: samobiczowanie, noszenie w osiennicy lub a cucha 
z kolcami, pielgrzymka na kolanach do sanktuarium lub ko cio-
a, albo spanie na go ej, kamiennej pod odze [1460].    

Najbardziej powszechnym aktem pokuty jest zado uczynie-
nie za grzech, które nakazuje katolikowi kap an wys uchuj cy 
jego spowiedzi. Samo zado uczynienie jest zdefiniowane w na-
st puj cy sposób:

[…] dobrowolne znoszenie kary na o onej 
przez spowiednika w celu zrekompensowania 
krzywdy wyrz dzonej Bogu oraz odkupienie 
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lub pokuta za kar  doczesn , która zazwyczaj 
jest konieczna, nawet wtedy, gdy grzech zosta  
przebaczony.

A Manual of Dogmatic Theology  [94] 

Biblia naucza jednak, e gdy Bóg przebacza, to przebacza 
wszystko – nie pozostaje nawet jedna plamka grzechu:

 Cho by wasze grzechy by y jak szkar at, jak 
nieg wybielej ; cho by by y czerwone jak pur-

pura, stan  si  bia e jak we na.
Ksi ga Izajasza 1,18 

 Na krzy u Chrystus dokona  doskona ego i zupe nego za-
do uczynienia za grzech: „On bowiem jest ofiar  przeb agaln  
za nasze grzechy” (1 J 2,2). 

Katolicka koncepcja, e grzesznik musi ponie  kar  docze-
sn  za swoje grzechy, jest równoznaczna ze stwierdzeniem, e 
krew Chrystusa jest niewystarczaj ca i dlatego Bóg wymaga 
czego  wi cej. Ponadto taki pogl d, przynajmniej cz ciowo, 
zmienia grzesznika w zbawiciela samego siebie. Grzesznik 
mo e nawet, podobnie jak Chrystus, „zrekompensowa  krzyw-
d  wyrz dzon  Bogu”  [95].

    W ko cu, co jest konsekwencj  tego, e gdy grzesznik wy-
znaje grzech ci ki kap anowi, to mówi mu si , e mo e odpoku-
towa  kar  doczesn  za grzech przez zrobienie czego , np. przez 
odmówienie kilka razy modlitw Zdrowa  Maryjo i Ojcze nasz?     
Grzesznik mo e doj  jedynie do wniosku, e grzech nie jest 
rzecz  bardzo powa n .

 Ka¿dy grzech jest miertelny
Jak powa n  rzecz  jest grzech?    Biblia naucza, e duchow  

konsekwencj  ka dego grzechu jest kara mierci, czyli wiecz-
ne oddzielenie od Boga w jeziorze ognia (Ap 20,14-15): „Umrze 
tylko ta osoba, która zgrzeszy a” (Ez 18,4); „Albowiem zap at  
za grzech jest mier ” (Rz 6,23).   
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Nie oznacza to, e ka dy grzech jest jednakowo nikczemny 
i odra aj cy w oczach Boga.   Pismo wi te naucza, e niektóre 
grzechy s  gorsze od innych i b d  w odpowiedni sposób os -
dzone (J 19,11; Mt 10,15).    Jezus naucza , e w piekle b d  ró ne 
stopnie pot pienia ( k 12,47-48). 

Tym niemniej, Pan nigdy nie ró nicowa  grzechów pod k -
tem rodzaju kary zasadniczej  [96]. Jezus naucza , e ka dy grzech 
uzasadnia wieczne pot pienie w piekle.   Naucza  tak e, e grzech 
gniewu jest tak samo karany jak grzech morderstwa (Mt 5,21-22), 
a grzech po dliwo ci jest tak samo karany jak grzech cudzo ó-
stwa (Mt 5,27-30).  

  Z drugiej strony katolicyzm naucza, e niektóre grzechy s  
„grzechami powszednimi” (1863), mniejszymi pogwa ceniami 
moralnych praw Bo ych [1862-1863]. Powiedzenie k amstewka lub 
kradzie  rzeczy o ma ej warto ci jest czym  odmiennym ni  po-
wiedzenie wielkiego k amstwa lub pope nienie wielkiej kradzie-
y.  Ma e grzechy, grzechy powszednie, nie ci gaj  wiecznego 

pot pienia.   
Ko ció  katolicki naucza ponadto, e chocia  grzechy po-

wszednie mog  sk ania  dan  osob  do pope nienia pó niej grze-
chu miertelnego, to nawet regularne praktykowanie grzechów 
powszednich nie zas uguje na wieczne pot pienie. Ochrzczo-
ny katolik, który nie pope ni  grzechu miertelnego, pozostaje 
w stanie aski u wi caj cej, nawet je li jest winny nawykowego 
pope niania mnóstwa grzechów powszednich [1863].

Pismo wi te naucza natomiast, e je li ycie danej oso-
by charakteryzuje si  pope nianiem jakiegokolwiek rodzaju 
grzechu, to nie powinna ona uwa a  si  za nowonarodzonego 
chrze cijanina:

 Dzieci, nie dajcie si  zwodzi  nikomu; ten, kto 
post puje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, 
tak jak On jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest 
dzieckiem diab a […] Ktokolwiek narodzi  si  
z Boga, nie grzeszy.

1 List Jana 3,7-9 
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Ko ció  mówi te , e je li istniej  okoliczno ci agodz ce, to 
nawet najwi kszy grzech nie zas uguje na wieczne pot pienie. 
 Ko ció  naucza, e aby grzech zosta  uznany za miertelny, mu-
sz  by  cznie spe nione trzy warunki [1857-1862]:

Grzech musi by  ci ki. Z y czyn musi by  ci kim prze-
st pstwem przeciwko Bogu lub komu  innemu.

Grzesznik musi by  wiadomy tego, co czyni. Kto pope -
nia czyn, musi mie  pe n  wiadomo , e to, co czyni, 
jest g boko z e.

Grzech musi by  dobrowolny. Grzesznik musi wiedzie , 
e jest w stanie oprze  si  pokusie, jednak dobrowolnie 

wybiera pope nienie z a.

Je li grzech nie spe nia jednego z tych trzech warunków, to 
nie zas uguje on na kar  wieczn , bez wzgl du na to, jak z y 
czyn móg by to by . 

W praktyce warunki te staj  si  atwymi wymówkami do po-
pe niania nieprawo ci. Na przyk ad, zastanówmy si  nad kim , 
kto wykazuje ma  zdolno  do przeciwstawiania si  pewnemu 
grzechowi. Wed ug teologii katolickiej, jego grzech mo e nie by  
ca kowicie zamierzony: „Wolno  naszej woli mo e by  skr po-
wana przez wrodzon  sk onno , wp yw niew a ciwego wycho-
wania, wewn trzny lub zewn trzny przymus albo si  gwa tow-
nej i nag ej nami tno ci”  [97]. Je li w takich okoliczno ciach dana 
osoba pope ni aby grzech ci ki, to nie b dzie to grzech mier-
telny.  Ojciec Melvin L. Farrell pokazuje, w jaki sposób mo e 
odnosi  si  to do pokusy o charakterze seksualnym:

Na przyk ad, m oda osoba mo e nie by  w sta-
nie prze ama  chwilowo na ogu masturbacji. 
Wskutek nieuwagi para planuj ca ma e stwo 
mo e ulec wzajemnej nami tno ci. Dana oso-
ba mo e mie  sk onno  do pope niania aktów 
homoseksualnych, których faktycznie nie jest 
w stanie kontrolowa . Nie jest uzasadnione, aby 
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automatycznie zaklasyfikowa  te osoby jako 
winne pope nienia grzechu miertelnego.

A Catholic Catechism for Parents and Teachers  [98] 

Biblia naucza, e wszelkie grzechy s  miertelne. Ko ció  
naucza jednak, e niekoniecznie ka dy grzech jest miertelny. 
I chocia  Biblia nigdy nie wzmiankuje o grzechach powsze-
dnich, to Ko ció  naucza, e ka dy grzech potencjalnie mo e 
by  powszedni! 

Niedoceniany problem
 W Kazaniu na Górze Jezus naucza : „Je li wi c prawe two-

je oko jest ci powodem do grzechu, wy up je i odrzu  od sie-
bie […] I je li prawa twoja r ka jest ci powodem do grzechu, 
odetnij j  i odrzu  od siebie” (Mt 5,29-30).  Po co stosowa  tak 
drastyczne rodki?  „Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie 
jeden z twoich cz onków, ni  eby ca e twoje cia o mia o by  
wrzucone do piek a” (Mt 5,29).  Wieczne konsekwencje grzechu 
s  tak przera aj ce, e je li fizyczne okaleczenie mog oby po-
wstrzyma  kogo  od grzeszenia, to by aby to lepsza alternatywa 
ni  sko czenie w piekle.

 Bóg pozwala, by ca y ci ar grzechu przygniót  grzesznika, 
aby móg  on zawo a : „Panowie, co mam czyni , abym by  zba-
wiony?” 23 (Dz 16,30).  Jedynie grzesznik, który jest przekonany 
o swoim grzechu, u wiadamia sobie, e potrzebuje Zbawiciela. 
Jest to osoba, która poznawszy ewangeli , chwyta si  krzy a, 
jak ton cy cz owiek chwyta si  ko a ratunkowego. Jest to osoba, 
która wie, e chocia  tysi c lub wi cej razy zas uguje na pój cie 
do piek a, to jednak krew Jezusa w pe ni zado uczyni a za ka -
dy jej grzech: przesz y, tera niejszy i przysz y.

Z drugiej strony, teologia katolicka z uporem podkopuje po-
wag  grzechu i jego konsekwencje, nauczaj c przede wszystkim, 
e wi kszo  grzechów nie jest karana mierci .

 23.  Tekst tego fragmentu Pisma wi tego zosta  zaczerpni ty z Biblii Warszawskiej (przyp. red.).
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Jest to k amstwo tak stare, jak sam wiat.   Wkrótce po tym, 
gdy Bóg ostrzeg  Adama i Ew , e je li b d  Mu niepos uszni, 
to „niechybnie umr ” (Rdz 2,17), szatan powiedzia  Ewie: „Na 
pewno nie umrzecie!” (Rdz 3,4).  

To samo k amstwo zwodzi niezliczon  rzesz  katolików. 
W rezultacie wi kszo  z nich pod a przez ycie nie wiadoma 
wielko ci swojej winy wobec Boga. Nie doceniaj c wagi proble-
mu, szybko przyjmuj  oni niedostateczne i b dne rozwi zanie: 
ewangeli  wed ug Rzymu.
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Rozdzia  5

Ostateczne przeznaczenie
Józef, wiek: 58 lat

Chocia  Józef nadal spa , jego ci ki, urywany oddech obu-
dzi  jego on  Ma gorzat . Za wieci a lampk  i próbowa a obu-
dzi  Józefa, lecz on nie reagowa . Ma gorzata przys uchiwa a 
si  jego oddechom: by y krótkie, w rytmie dziesi ciu na minut , 
a ka dy z nich ko czy  si  g bokim j kni ciem. Przera ona, si -
gn a po telefon.

Najpierw wykr ci a numer pogotowia ratunkowego.

– My l , e mój m  ma atak serca! Prosz  szybko przyje-
cha  – powiedzia a dyspozytorowi.

Zadawszy kilka pyta , dyspozytor zapewni  j , e ambulans 
jest ju  w drodze.

Drugi telefon Ma gorzata wykona a do ojca Mario Sancheza 
– parafialnego proboszcza. Na wpó  przytomny, starszy ksi dz, 
obieca  przyj  natychmiast.

 Gdy przybyli sanitariusze pogotowia, Ma gorzata w milcze-
niu wycofa a si  w róg pokoju. Stamt d ledzi a, jak jeden z sa-
nitariuszy bada  oznaki ycia Józefa, a drugi przekazywa  przez 
telefon informacje lekarzowi w szpitalu miejskim. Ma gorzata 
nie u wiadomi a sobie, e ojciec Sanchez wszed  do pokoju, 
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dopóki nie us ysza a, jak szeptem recytuje s owa Obrz du na-
maszczenia chorych 24  [99] – s owa ostatniego sakramentu.

Ze stu  na swych ramionach i ma ym naczyniem wype nio-
nym olejem w swej lewej r ce, starszy kap an nachyli  si  nad 
ó kiem i nama ci  czo o Józefa, czyni c znak krzy a, a nast p-

nie modli  si :
– Przez to wi te namaszczenie niech Pan w swoim niesko -

czonym mi osierdziu wspomo e ciebie ask  Ducha wi tego.
Nast pnie ojciec Sanchez nama ci  lew  d o  Józefa, 

mówi c:
– Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech ci  wybawi i aska-

wie pod wignie.
Ma gorzata patrzy a na to wszystko z niedowierzaniem. To 

nie mo e si  dzia !
Ojciec Sanchez cofn  si , by pozwoli  pracowa  sanitariu-

szom, a nast pnie kontynuowa  obrz d:
– Ojcze mi osierny, Ty znasz dobro, które jest w cz owieku. 

Ty zawsze odpuszczasz grzechy i nie odmawiasz przebaczenia 
nikomu, kto o nie prosi. Zmi uj si  nad swoim s ug , Józefem, 
który toczy ostatni  walk . Z wiar  b agamy Ciebie, aby wi te 
namaszczenie, które przyj , przynios o ulg  jego duszy i cia u. 
Przebacz mu grzechy i obdarz go swoj  mi o ci . Przez Twojego 
Syna, Jezusa Chrystusa, który zwyci y  mier  i otworzy  nam 
bramy ycia wiecznego  [100].

Sanitariusze zrobili dla Józefa, co mogli, przenie li go na 
nosze, a nast pnie do ambulansu. Gdy ambulans po piesznie 
odjecha , ojciec Sanchez udzieli  ostatniego b ogos awie stwa, 
czyni c znak krzy a:

– Niech Bóg Ojciec udzieli ci swojego b ogos awie stwa. 
Amen. Niech Chrystus, Syn Bo y, da ci zdrowie cia a i duszy. 
Amen. Niech Duch wi ty o wieci twoje serce i zawsze ci  pro-
wadzi. Amen. 

 24.  Poniewa  ta ksi ka jest adresowana do polskiego Czytelnika, przyj to tutaj polski tekst litur-
giczny. W innych krajach kap an korzysta by z lokalnego odpowiednika (przyp. red.).
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Józef zmar  trzy godziny pó niej.
Nast pne tygodnie wype nione by y a ob . Ojciec Sanchez 

pomóg  rodzinie Lorente zorganizowa  obrz dy pogrzebowe. 
W domu pogrzebowym mia o miejsce dwudniowe, wieczorne 
czuwanie. Rodzina zamówi a odmawianie ró a ca ka dego wie-
czoru w intencji Józefa. Trzeciego dnia odby a si  msza pogrze-
bowa, a po niej procesja na cmentarz i Obrz d pogrzebu.

Ma gorzata pociesza a si , gdy my la a o yciu Józefa: By  
takim dobrym cz owiekiem, wychowa  czworo dzieci, ci ko 
pracowa  i chodzi  na Msz  wi t . Otrzyma  nawet ostatni sa-
krament. Z pewno ci  pójdzie do nieba.

Naprawd ? Józef przez ca e swoje ycie – jak i wielu innych, 
szczerych katolików – robi  to, co Ko ció  kaza  mu robi . Lecz 
czy zrobi  dostatecznie wiele? Czy zrobi  to, czego Bóg oczeku-
je? Czy katolicka droga zbawienia prowadzi do nieba?

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

 Pomy l o katolickiej koncepcji zbawienia jako podró y wio-
d cej d ug  drog , której koniec jest niepewny. Droga ta zaczyna 
si  od sakramentu chrztu. Jej rodkowy odcinek sk ada si  z ycia 
wype nionego przyst powaniem do sakramentów i spe nianiem 
dobrych uczynków. Ko cem tej drogi jest mier  [1682-1683]. 

mier  jest dla katolika godzin  prawdy. „W mierci, b d cej 
‘rozdzieleniem duszy i cia a, cia o cz owieka ulega zniszczeniu’, 
podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem” (997). Tam 
dana osoba poznaje, czy osi gn a ycie wieczne, czy nie. To 
osobiste i prywatne wydarzenie jest nazywane s dem szczegó-
owym. To w a nie wtedy Bóg decyduje o ostatecznym przezna-

czeniu tej osoby [1005, 1013, 1022, 1051].
 By pomy lnie przej  przez s d szczegó owy i ostatecznie 

dosta  si  do nieba, katolik musi umrze  w stanie aski [1010, 1052]. 
Oznacza to, e w momencie mierci jego dusza musi by  w sta-
nie aski u wi caj cej. W tym przypadku mówi si , e katolik 
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wytrwa  do ko ca, tzn. zachowa  ask  w swej duszy a  do ko ca 
[161, 1026, 2016]. 

 Jednak, je li kto  jest pozbawiony aski u wi caj cej w chwili 
mierci, Bóg ska e go na wieczne pot pienie [1022, 1033-1037, 1056-1057]:

Dusze tych, którzy odchodz  z tego ycia w sta-
nie faktycznego grzechu miertelnego lub w sta-
nie grzechu pierworodnego, id  prosto do piek a, 
by cierpie  tam w ró nym stopniu.

Sobór Florencki  [101] 

Ko ció  naucza, e nikt nie zna swego ostatecznego losu do 
czasu swego s du szczegó owego [1036, 2005]  [102]. Ka dy w ostat-
nim momencie swego ycia mo e pope ni  grzech miertelny, 
umrze  w tym stanie i by  na wieki zgubionym. Dlatego aden 
yj cy katolik nie mo e powiedzie , e jest zbawiony na wieki. 

Raczej mo e powiedzie , e jest zbawiany, gdy wspó dzia a z a-
sk . Aby by  zbawionym na wieki, katolik musi wytrwa  do ko -
ca [161-162, 1026].  Wed ug Ko cio a katolickiego, tak w a nie naucza  
Jezus, gdy powiedzia : „Lecz kto wytrwa do ko ca, ten b dzie 
zbawiony” (Mt 24,13).   

 Czy ciec
[954, 958, 1030-1032, 1054, 1472]

  Katolicyzm naucza, e je li Bóg stwierdzi w trakcie s du 
szczegó owego, i  kto  jest w stanie aski, to ostateczne zbawie-
nie tej osoby jest pewne [1030]. Zanim jednak ta osoba b dzie mo-
g a wej  do nieba, mo e potrzebowa  pokutowania za kary do-
czesne, które nie zosta y zap acone w trakcie jej ycia na ziemi 
[1022, 1030, 1682]. Ko ció  naucza, e katolicy musz  zado uczyni  
za swoje grzechy:

   Objawion  prawd  bosk  jest, e konsekwencj  
grzechów s  kary wymierzane przez wi to  
i sprawiedliwo  Boga. Trzeba je ponie  albo 
na tym wiecie, za spraw  bólu, biedy i trosk 
ycia doczesnego, a przede wszystkim mierci, 
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albo te  w przysz ym yciu przez ogie , m ki 
lub kary oczyszczaj ce.

Indulgentiarum Doctrina  [103]     

 Ci, którzy przejd  przez s d szczegó owy, id  prosto do nie-
ba. Na przyk ad, ochrzczone niemowl ta, które zmar y przed 
osi gni ciem wieku odpowiedzialno ci, s  uwa ane za niewin-
ne i dlatego nie podlegaj  karze doczesnej. S  one dostatecznie 
czyste i dlatego id  prosto do nieba oraz ciesz  si  wizj  uszcz -
liwiaj c , ogl daj c Boga twarz  w twarz [1023-1029]. 

Inn  grup  ludzi id cych prosto do nieba s  ci, którzy ci ko 
pracowali lub dostatecznie du o wycierpieli na ziemi. Odnosi si  
to do niektórych bohaterów wiary katolickiej, których Ko ció  
kanonizowa  jako wi tych.

Jednak przeci tny katolik mo e nie by  gotowy na pój cie 
bezpo rednio do nieba:

Ludzie, którzy pope nili wiele grzechów, nawet 
je li by y to tylko grzechy powszednie, lecz któ-
rzy nigdy sami nie pokutowali i nigdy nie starali 
si  otrzyma  adnych odpustów, maj  wielki ci -
ar kary do odpokutowania. Jednak Bóg jest nie 

tylko mi osierny, lecz równie  w najwy szym 
stopniu sprawiedliwy.  Je li kara ta nie zostanie 
odpokutowana na ziemi, to da On, aby zado -
uczynienie zosta o dokonane po mierci, „dopó-
ki nie zwrócisz ostatniego grosza” (Mt 5,26).  
 Bowiem „nic nieczystego do niego nie wejdzie” 
(Ap 21,27).  Tak e do wiadczenie poucza nas, 
e wi kszo  ludzi w chwili swojej mierci nie 

jest na tyle dobrymi, aby pój  do nieba, a przy 
tym nie jest na tyle z ymi, aby pój  na wieczne 
pot pienie. Sam rozum, bez pomocy objawie-
nia, prowadzi nas do wniosku, e musi istnie  
jaki  rodek oczyszczenia i uwolnienia od kary 
za grzech po mierci. T  w a nie koncepcj  
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okre lamy s owem „czy ciec”. Zarówno Pismo 
wi te, jak i Tradycja, jasno nauczaj , e czy-
ciec istnieje.

Dogmatic Theology for the Laity  [104]

 Teologowie katoliccy nie s  zgodni co do istoty cierpienia 
w czy cu. Niektórzy z nich nauczaj , e bóle czy cowe to 
przede wszystkim poczucie straty prze ywanej w wyniku od-
dzielenia od Boga.  Inni id c za Tomaszem z Akwinu nauczaj , 
e dusze w czy cu doznaj  intensywnego i dr cz cego fizycz-

nego bólu od ognia [1031].  
 Nie jest jasne, jak d ugo dana osoba musi cierpie  w czy cu, 

gdy  katolik musi nie tylko zado uczyni  za swoje grzechy, lecz 
jego dusza musi „zosta  oczyszczona po mierci przez oczysz-
czaj ce cierpienie”  [105]. Ilo  czasu potrzebna do tego oczyszcze-
nia duszy ró ni si  w zale no ci od osoby:

  Niektóre grzechy lekkie silniej przywar y do 
duszy ni  inne, jako e przywi zanie do nich 
z wi ksz  si  sk ania o do nich i mocniej w nich 
tkwi o. A poniewa  to, co silniej przywar o do 
czego , trudniej daje si  oczy ci , dlatego nie-
którzy w czy cu d u ej ni  inni ponosz  m ki: 
w miar  tego, jak ich przywi zanie do grzechów 
lekkich by o g bsze.

Suma teologiczna  [106]   

 Ci z katolików, którzy nadal yj , mog  pomóc ukochanej 
osobie w czy cu przez odmawianie modlitw, dawanie ja mu ny 
i spe nianie dobrych uczynków [958, 1032, 1475]. Katolik ofiaruje te 
chwalebne uczynki za biedn  dusz , która cierpi w czy cu. Ko-
ció  mówi, e najbardziej skutecznym rodkiem pomocy zmar-
ym jest Msza wi ta [1055, 1689]. Parafianie mog  poprosi  ksi dza, 

aby odprawi  Msz  wi t  w intencji osoby cierpi cej w czy cu. 
Normalnie takiej pro bie towarzyszy drobna ofiara pieni na.  
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 Odpusty
[1471-1479, 1498]

 Innym sposobem pomocy zmar ym udzielanej przez yj -
cych jest zdobywanie szczególnych zas ug zwanych odpustami, 
które kasuj  kary doczesne [1032, 1471].     Katolicyzm naucza, e Ko-
ció  posiada moc do udzielania odpustów z wielkiego rezerwu-

aru zas ug, zwanego skarbcem Ko cio a [1476-1477]:
   Tak rozumiemy „skarbiec Ko cio a”, który 
z pewno ci  nie powinien by  wyobra any jako 
suma wszystkich dóbr materialnych, zgroma-
dzonych na przestrzeni wieków, lecz jako nie-
sko czona i niewyczerpana warto , jak  maj  
u Boga zado uczynienia i zas ugi Chrystusa 
naszego Pana, ofiarowane, aby ca a ludzko  
zosta a uwolniona i osi gn a spo eczno  z Oj-
cem. Chrystus Odkupiciel jest tym, w którym 
s  i wzrastaj  zado uczynienia i zas ugi Jego 
odkupienia. W skarbcu tym znajduje si  war-
to  zaprawd  przeogromna, nie do przeliczenia 
i wci  wie a, któr  maj  przed Bogiem modli-
twy i dobre uczynki B ogos awionej Maryi Dzie-
wicy i wszystkich wi tych, którzy id c w lady 
Chrystusa dzi ki Jego asce, sami u wi cili swo-
je ycie i wype nili misj  powierzon  im przez 
Ojca. W ten sposób osi gaj c w asne zbawienie, 
przyczynili si  równie  do zbawienia swych bra-
ci w jedno ci Mistycznego Cia a.

Indulgentiarum Doctrina  [107]      

   Katolicy mog  od Ko cio a otrzyma  odpust przez spe nia-
nie szczególnych aktów pobo no ci, takich jak odmawianie ró-
a ca [1478]. Odpust zupe ny, tj. kasacja wszelkich nale nych kar 

doczesnych, mo e zosta  otrzymany przez spe nianie szczegól-
nych uczynków przy nienagannej postawie [1471]. Musi temu to-
warzyszy  uczestnictwo w sakramencie pokuty, komunii wi tej 
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i modlitwie w intencji papie a – tj. osobistej pro bie zanoszonej 
za niego.   

Gdy katolik uzyska odpust, mo e zdecydowa , jak go wyko-
rzysta . Mo e wykorzysta  go do unikni cia w asnych kar do-
czesnych; alternatywnie, przez modlitw , mo e zapisa  go na 
konto ukochanej osoby, która znajduje si  w czy cu [1479]. 

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

 Ko ció  katolicki twierdzi, e gdy kto  b d cy w stanie aski 
spe ni jaki  dobry uczynek, to zostaje nagrodzony [2010-2011, 2016]. 
Ta nagroda jest nazwana zas ug . 

    W trakcie ycia danej osoby wielko  zas ugi akumuluje si . 
Jednak, gdy katolik pope nia grzech miertelny, to wszelka za-
s uga jest tracona.  Gdy pokutuje i przyst puje do sakramentu 
pokuty, wtedy stracona zas uga zostaje przywrócona  [108]   .

 W katolicyzmie nagroda za zas ug  przyjmuje trzy formy  [109], 
które omówimy poni ej. 

  Wzrost ³aski
[2010, 2027]

Ko ció  naucza, e gdy katolik spe nia dobry uczynek, to na-
tychmiast otrzymuje nagrod  w postaci wzrostu aski. Ta aska 
usprawiedliwia katolika w wi kszym stopniu. Staje si  on w ten 
sposób wi tszy i bardziej podoba si  Bogu. Ten proces u wi -
cenia zosta  omówiony w Rozdziale 3, Usprawiedliwienie wzra-
staj ce i zachowuj ce.  

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

Ko ció  naucza, e po mierci ka dy musi stan  przed ob-
liczem Boga na s dzie szczegó owym [1021-1022]. Je li Bóg uzna, 
e dana osoba zmar a w stanie aski, to otrzymuje ona „rado  

nieba jako nagrod  wieczn  Boga za dobre uczynki spe nione 
z pomoc  aski Chrystusa” (1821).  Sobór Trydencki stwierdzi :
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   Dlatego dobrze dzia aj cym „a  do ko ca” 
(Mt 10,22; Mt 24,13) i ufaj cym w Bogu nale y 
stawia  przed oczami ycie wieczne i jako ask  
mi osiernie przyobiecan  przez Chrystusa sy-
nom Bo ym i „jako zap at ”, która moc  obiet-
nicy samego Boga ma by  wiernie wyp acona za 
ich dobre czyny i zas ugi.  

Sobór Trydencki  [110]  

 Sobór Watyka ski II stwierdzi  [1036]:
   A poniewa  nie znamy dnia ani godziny, w my l 
upomnienia Pa skiego powinni my ustawicznie 
czuwa , aby my zako czywszy bieg naszego 
jedynego ziemskiego ycia (por. Hbr 9,27), za-
s u yli na to, by wej  razem z Panem na gody 
weselne i zostali zaliczeni do b ogos awionych 
(por. Mt 25,31-46).  

Sobór Watyka ski II  [111]    

  Wzrost chwa³y niebieskiej
[1038-1041, 1053]

 Ko ció  naucza, e zas u ona nagroda skutkuje równie  
wzrostem chwa y, któr  dana osoba raduje si  w niebie. Bóg nie 
okre la wielko ci tej nagrody a  do sko czenia wiata. Chrystus 
powróci na ziemi . Zmarli zmartwychwstan  w nie miertelnych 
cia ach, a Bóg uwolni wszystkich cierpi cych w czy cu [988-1004, 

1038]. Wtedy nast pi powtórna ocena ycia ka dej osoby. To wy-
darzenie nazywane jest s dem ostatecznym [1038-1041, 1059]. Wed ug 
teologii katolickiej Jezus opisa  s d ostateczny w Ewangelii we-
d ug Mateusza [678, 681-682, 1038-1039, 1059]  [112]:

 Gdy Syn Cz owieczy przyjdzie w swej chwale, 
a z Nim wszyscy anio owie, wtedy zasi dzie na 
swoim tronie pe nym chwa y. I zgromadz  si  
przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jed-
nych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce 
od koz ów.

Ewangelia wed ug Mateusza 25,31-32 
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S d ostateczny jest publicznym og oszeniem rezultatu s du 
szczegó owego i okre leniem ca kowitej nagrody dla danej oso-
by [1039]. B dzie on mia  miejsce przy ko cu wiata, aby ostatecz-
ny wp yw ycia ka dej osoby na ca e spo ecze stwo i histori  
móg  by  w a ciwie oceniony i nagrodzony [1040]. 

Je li kto  umrze w stanie aski, Chrystus nagrodzi go propor-
cjonalnie do jego dobrych uczynków [682]. Ta ocena zadecyduje 
o stopniu jego niebieskiej chwa y.

Podobnie, je li kto  umrze nie posiadaj c aski w swej duszy, 
Chrystus okre li stopie  jego kary w piekle [679].   

Biblijna odpowied
Gdy zapyta si  katolików, sk d czerpi  nadziej  dostania si  

do nieba, to niewielu z nich wyra a swoj  wiar , u ywaj c ta-
kich okre le  jak: usprawiedliwienie, aska u wi caj ca, kara 
doczesna lub wytrwanie do ko ca. Typowa odpowied  mo e 
brzmie  mniej wi cej tak:

Mam nadziej , e pójd  do nieba, poniewa  wie-
rz  w Boga i próbuj  by  dobrym katolikiem. 
Staram si  by  dla ka dego uprzejmy i usi u-
j  zachowywa  przykazania. Chodz  na Msz  
wi t  i modl  si . Gdy zgrzesz , odmawiam al 

za grzechy – chocia  nigdy nie zrobi em czego  
bardzo z ego. Gdy umr , to s dz , e pójd  do 
nieba. Jednak mo e b d  musia  najpierw pój  
do czy ca, je li czy ciec istnieje.

Chocia  przeci tny katolik ma niewielk  formaln  wiedz  
o teologii Ko cio a, to przekonania religijne wi kszo ci kato-
lików ca kiem dobrze zgadzaj  si  z nauk  Ko cio a. Niestety, 
nauka Ko cio a nie odzwierciedla jednak dobrze nauki Pisma 

wi tego. W przeciwie stwie do doktryny katolickiej Pismo 
wi te naucza, e:

ycie wieczne jest darem, a nie zas u on  nagrod .
Zbawienie jest pewne, a nie warunkowe.
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Zap ata za grzech zosta a dokonana na krzy u, wi c nie 
dokonuje si  w czy cu.

 ̄ ycie wieczne jest darem
Jak widzieli my, Ko ció  katolicki naucza, e istniej  trzy 

formy wys u onej nagrody: wzrost aski, ycie wieczne i wi k-
sza chwa a niebieska. Sprzeczno ci, które nieod cznie wi  
si  z poj ciem wys u enia aski – pierwszej formy wys u onej 
nagrody – zosta y omówione w Rozdziale 3, Usprawiedliwienie 
wzrastaj ce i zachowuj ce. Trzecia forma wys u onej nagrody 
– wi ksza chwa a niebieska – nie jest unikaln  doktryn  kato-
lick .   Wielu niekatolików tak e s dzi, e Pismo wi te naucza, 
i  wierz cy s  szafarzami, którzy zostan  nagrodzeni za swoj  
s u b  (2 Kor 5,10; Rz 14,10-12).  

Je li chodzi o drug  form  wys u onej nagrody – ycie 
wieczne – to nauczanie Ko cio a stoi w bezpo redniej sprzecz-
no ci z nauk  Pisma wi tego. Chocia  Pismo wi te naucza, e 
Bóg nagrodzi wiernych szafarzy w niebie, to nigdzie nie mówi, 
e nagrodzi ich niebem.

ycie wieczne nie jest nagrod , lecz niezas u onym darem 
Bo ym.  Mówi c o swoich owcach, Jezus powiedzia : „Ja daj  im 
ycie wieczne” (J 10,28).         Obieca  On: „Ja pragn cemu dam dar-

mo pi  ze ród a wody ycia” (Ap 21,6; zobacz równie : J 4,14; 
J 6,40; J 6,47; J 17,2; Rz 5,17; Rz 6,23).        

 Tym niemniej Ko ció  katolicki uparcie twierdzi, e ycie 
wieczne jest wys u on  nagrod , któr  zdobywa si  przez czy-
nienie dobra [1036, 1051, 2010, 2027]. Tak jak katolik mo e wys u y  
sobie wzrost aski i wi ksz  niebiesk  chwa , tak równie  mo e 
wys u y  sobie ycie wieczne.  Ko ció  pot pia ka dego, kto na-
ucza odmiennie:

  Je liby kto  twierdzi , e dobre czyny usprawie-
dliwionego cz owieka w tym znaczeniu s  darami 
Boga, i  nie s  tak e dobrymi zas ugami uspra-
wiedliwionego, albo e sam usprawiedliwiony 
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dobrymi czynami, które spe nia z pomoc  aski 
Boga i przez zas ug  Jezusa Chrystusa (które-
go jest ywym cz onkiem), nie zas uguje praw-
dziwie na wzrost aski, na ycie wieczne i na 
samo osi gni cie tego ycia (je li jednak umrze 
w asce), a tak e nie zas uguje na powi kszenie 
chwa y – niech b dzie wy czony ze spo eczno-
ci wiernych.

Sobór Trydencki  [113]   

   Gdy Sobór Trydencki stwierdza, e katolicy mog  prawdzi-
wie zas u y  na ycie wieczne, oznacza to, e istnieje zale no  
mi dzy wykonan  prac  a otrzyman  nagrod .  Tomasz z Akwi-
nu wyja nia t  zale no  twierdz c, e dzi ki mi osierdziu 
Bo emu dobre uczynki, które wyp ywaj  z aski Ducha wi -
tego, zas uguj  na ycie wieczne w sposób stosowny 25  [114]. We-
d ug Tomasza z Akwinu Bóg daje ycie wieczne „wed ug s du 
sprawiedliwo ci”  [115]  .

 Teologowie katoliccy porównuj , na zasadzie przeciwie -
stwa, zas ug  stosown  (lub wys u on ) z zas ug  niestosow-
n  26. Ten drugi rodzaj zas ugi stosuje si  do przypadków, w któ-
rych nagroda „wynika z askawo ci Boga okazywanej z powodu 
Jego hojno ci”  [116] .

Wed ug Ko cio a ycie wieczne jest prawdziwie wys u on  
nagrod . Jest ona wys u ona w sposób stosowny, a nie niesto-
sowny. Nie jest to darmowy dar, którym Bóg askawie obdarza 
cz owieka bez wzgl du na to, co uczyni , aby na niego zas u y . 
Wed ug Ko cio a ycie wieczne jest rezultatem uczciwej oceny.

By uzasadni  swoje twierdzenie, e ycie wieczne jest wy-
s u on  nagrod , Ko ció  katolicki cytuje List do Rzymian Apo-
sto a Paw a:

 [Bóg] który odda ka demu wed ug uczynków 
jego: tym, którzy przez wytrwa o  w dobrych 

 25.  Czyli de condigno (przyp. red.).
 26.  Czyli de congruo (przyp. red.).
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uczynkach szukaj  chwa y, czci i nie miertelno-
ci – ycie wieczne; tym za , którzy s  przekor-

ni, za prawd  pój  nie chc , a oddaj  si  niepra-
wo ci – gniew i oburzenie.

List do Rzymian 2,6-8 

  Ko ció  katolicki interpretuje ten fragment w ten sposób, e 
je li kto  umrze posiadaj c w swej duszy ask  u wi caj c , to 
zas uguje, aby pój  do nieba z powodu swoich dobrych uczyn-
ków [55]:

  Trzeba wierzy , e samym usprawiedliwionym 
niczego ju  nie brak, by tymi czynami, któ-
re w Bogu zosta y dokonane, zado uczynili 
Bo emu prawu w obecnym yciu i w swoim 
czasie wys u yli sobie prawdziwie osi gni cie 
ycia wiecznego, zw aszcza je li umr  w asce 

(por. Ap 14,13). 
Sobór Trydencki  [117]    

Z drugiej strony Biblia naucza, e ka dy m czyzna i ka -
da kobieta prawdziwie zas uguj  na wieczn  kar . Jednak dobr  
nowin  o Jezusie Chrystusie jest ycie wieczne, które Bóg chce 
askawie da  tym, którzy zaufaj  Chrystusowi – to jest dar, na 

który nikt nie zas uguje! Aby nie mylono ze sob  tych dwóch 
prawd, Duch wi ty zawar  je obie w jednym wersecie:

 Albowiem zap at  za grzech jest mier , a aska 
przez Boga dana – to ycie wieczne w Chrystu-
sie Jezusie, Panu naszym.

List do Rzymian 6,23 

 W wietle tak jasnego stwierdzenia, e ycie wieczne jest 
darem, List do Rzymian 2,6-8 nie mo e by  interpretowany ca -
kowicie odmiennie – tj. e ycie wieczne jest wys u on  nagro-
d . Bli sze przypatrzenie si  Listowi do Rzymian 2,6-8 objawia 
przyczyn  b dnej interpretacji tego fragmentu przez Ko ció . 

 W Li cie do Rzymian 2,6-8 Pawe  zwraca si  do kogo , kto 
uwa a si  za moralnie wy szego od innych ludzi, je li chodzi 
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     A co z dobrymi buddystami?
Je li, jak twierdzi Ko ció , Bóg uznaje dobre uczynki katolików jako 

podstaw  ich zbawienia, to co b dzie w tym wzgl dzie z dobrymi uczynka-
mi judaistów, muzu manów, hinduistów, buddystów, a nawet agnostyków? 
Czy s  oni w stanie osi gn  ycie wieczne?

Sobór Watyka ski II przedstawi  ca  ludzko  jako jedn  spo eczno , 
która zadaje te same pytania dotycz ce ycia i Boga  [119]. Sobór uzna  du-
chowe i moralne warto ci judaizmu, buddyzmu, hinduizmu i islamu. Sobór 
mówi, e ci niechrze cijanie „w rozmaity sposób przyporz dkowani s  do 
Ludu Bo ego”  [120] i obj ci s  Bo ym planem zbawienia [839-842, 847, 1257, 
1260]  [121].  To samo jest prawd  w odniesieniu do tych, którzy praktykuj  
najbardziej prymitywne formy religii [843]:

   Tak e od innych, którzy szukaj  nieznanego Boga po 
omacku i w ród cielesnych wyobra e , sam Bóg równie  
nie jest daleko, skoro daje wszystkim ycie, tchnienie 
i wszystko (por. Dz 17,25-28), a Zbawiciel chce, aby wszy-
scy ludzie zostali zbawieni (por. 1 Tm 2,4). Ci bowiem, 
którzy bez w asnej winy, nie znaj c Ewangelii Chrystusa 

o charakter i post powanie.  Jednak ten moralista sam prakty-
kuje w a nie te grzechy, które pot pia w post powaniu innych. 
Pawe  ostrzega tego ob udnika, e nie uniknie on s du Bo ego. 
 Nadchodzi dzie , w którym Bóg „odda ka demu wed ug uczyn-
ków jego” (Rz 2,6).   Ci, którzy czyni  dobro – co jest biblijnym 
dowodem posiadania przez nich nowego ycia (J 15,8) – zostan  
uczczeni i otrzymaj  ycie wieczne.   Ci, którzy czyni  z o – co 
jest biblijnym dowodem posiadania przez nich nieodrodzonego 
serca (1 J 3,7-10) – spotkaj  si  z gniewem i oburzeniem. 

Zauwa my, e Pawe  nie mówi tutaj, e Bóg obdarzy ka dego 
cz owieka czci  lub wywrze na nim swój gniew z powodu jego 
uczynków. Gdyby tak by o, to uczynki sta yby si  przyczyn  
otrzymania ycia wiecznego – jak naucza katolicyzm. Przeciw-
nie, Pawe  mówi, e Bóg os dzi cz owieka na podstawie tego, jak 
y . Oznacza to, e b dzie istnia a zgodno  mi dzy tym, w jaki 

sposób kto  yje, a wynikiem jego s du. Ci, którzy praktykuj  
dobro – co jest dowodem posiadania prawdziwego duchowego 
ycia – otrzymaj  dobro od Pana. Ci, którzy praktykuj  z o, jak 
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ob udny moralista, do którego Pawe  si  zwraca, spotkaj  si  
z gniewem i oburzeniem.

 Natomiast katolicyzm naucza, e Bóg obdarza ludzi yciem 
wiecznym z powodu ich dobrych uczynków – tych, którzy na to 
zas uguj :

Powszechnie akceptowanym dogmatem Ko-
cio a katolickiego jest to, e cz owiek w po-
czeniu z dzia aniem aski Ducha wi tego 

musi zas u y  sobie na niebo przez spe nianie 
dobrych uczynków […]. Spe niaj c je, mo emy 
rzeczywi cie zas u y  sobie na niebo jako nasz  
nagrod  […]. O niebo trzeba walczy ; na niebo 
musimy sobie zapracowa .

Dogmatic Theology for the Laity  [118] 

i Jego Ko cio a, szczerym sercem szukaj  jednak Boga, 
a Jego wol  poznan  przez nakaz sumienia staraj  si  pod 
wp ywem aski wype nia  w swoim post powaniu, mog  
osi gn  wieczne zbawienie. Nie odmawia te  Opatrz-
no  Bo a pomocy koniecznej do zbawienia tym, którzy 
bez w asnej winy w ogóle nie doszli jeszcze do wyra nego 
poznania Boga, a usi uj , nie bez aski Bo ej, prowadzi  
uczciwe ycie.  

Sobór Watyka ski II  [122]  

Bezprecedensowa otwarto  Soboru Watyka skiego II wobec nie-
chrze cijan zdziwi a katolików w 1965 roku. W tamtym okresie laikat by  
bardziej przyzwyczajony s ysze  apele o datki pieni ne na g oszenie wia-
ry „poganom” i ul enie „poga skim dzieciom”. Od tego momentu katoli-
cy musieli wi c zmieni  swój punkt widzenia na wiat. Musz  oni teraz 
uznawa  inne religie za wa ne instrumenty zbawienia, chocia  instru-
menty mniej znacz ce w stosunku do pe ni prawdy, któr  posiada Ko ció  
katolicki [837, 845-846, 848].   
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 Biblijne zbawienie jest ca³kowicie pewne
 Chocia  katolicy mog  w jednej chwili dost pi  usprawiedli-

wienia przez chrzest, to przez pope nienie grzechu miertelnego 
mog  je równie szybko straci . Tego samego dnia katolik mo e 
obudzi  si  usprawiedliwiony, straci  ask  usprawiedliwie-
nia przez pope nienie grzechu miertelnego i zosta  ponownie 
usprawiedliwiony przez sakrament pokuty. Dla niektórych kato-
lików ten cykl powtarza si  setki razy w trakcie ich ycia, lecz 
decyduj c  rzecz  jest stan ich duszy w momencie mierci. 

 Z drugiej strony, zbawienie przedstawione w Pi mie wi -
tym jest pewne, gdy  nie zale y ono od cz owieka, lecz od Boga. 
 Pan Jezus obiecuje: „a Ja daj  im ycie wieczne. Nie zgin  na 
wieki” (J 10,28).   B d c gwarantem tej obietnicy, Duch wi -
ty zamieszkuje wewn trz ka dego chrze cijanina (Ef 1,13-14),  
 a Ojciec, aby zachowa  ka dego wierz cego, umieszcza go 
w swojej d oni (J 10,29).  

W przeciwie stwie do katolickiej koncepcji zbawienia, 
w której nie istnieje aden pewny zwi zek mi dzy pocz tko-
wym usprawiedliwieniem przez chrzest i osi gni ciem ycia 
wiecznego, biblijne koncepcje usprawiedliwienia i wiecznego 
zbawienia s  nieroz czne.  Usprawiedliwienie przedstawione 
w Pi mie wi tym obiecuje ratunek od wiecznego pot pienia: 
„Tym bardziej wi c b dziemy przez Niego zachowani od ka-
rz cego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostali my uspra-
wiedliwieni” (Rz 5,9).   Je li kto  jest usprawiedliwiony, to jego 
wej cie do wiecznej chwa y jest równie  zapewnione: „Tych 
za , których przeznaczy , tych te  powo a , a których powo-
a  – tych te  usprawiedliwi , a których usprawiedliwi  – tych 

te  obdarzy  chwa ” (Rz 8,30).  Usprawiedliwienie jest nieod-
wracaln  deklaracj  Boga.  Pismo wi te zadaje pytanie: „Któ  
mo e wyst pi  z oskar eniem przeciw tym, których Bóg wy-
bra ? Czy  Bóg, który usprawiedliwia? Któ  mo e wyda  wy-
rok pot pienia? […] Któ  nas mo e od czy  od mi o ci Chry-
stusowej?” (Rz 8,33-35). 
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 Natomiast katolicyzm naucza, e ycie cz owieka na ziemi 
jest okresem próby, której rezultat jest niepewny.  Tylko ten, kto 
wspó dzia aj c z ask  wytrwa do samego ko ca, b dzie zba-
wiony [161-162, 837, 1026]:

 Je li za  z t  ask  nie wspó dzia aj  my l , s o-
wem i uczynkiem, nie tylko nie b d  zbawieni, 
lecz jeszcze surowiej b d  os dzeni.

Sobór Watyka ski II  [123]   

  Skoro w uj ciu katolickim zbawienie zale y od post powa-
nia danej osoby, to nikt, nawet sam papie , nie mo e wiedzie  
z ca kowit  pewno ci , jakie b dzie jego wieczne przeznacze-
nie [1036, 2005]:

 Nikt tak e, jak d ugo yje na tej ziemi, niech 
si  nie wa y wdziera  w zakryt  tajemnic  Bo-
ego przeznaczenia a  tak, by móg  z pewno-
ci  twierdzi , e niew tpliwie nale y do liczby 

przeznaczonych, jakby to by o prawd , e uspra-
wiedliwiony albo nie mo e ju  wi cej zgrzeszy , 
albo e – gdyby zgrzeszy  – mo e na pewno li-
czy  na swoj  popraw . Bez specjalnego obja-
wienia bowiem nie mo na wiedzie , kogo Bóg 
sobie wybra .

Sobór Trydencki  [124]   

  Z drugiej strony Pismo wi te naucza, e „dary aski i we-
zwanie Bo e s  nieodwo alne” (Rz 11,29).  ycie wieczne jest 
rzecz  tak pewn , e Pismo wi te mówi o nim jako o tera niej-
szej w asno ci ka dego prawdziwie wierz cego cz owieka:

 A wiadectwo jest takie: e Bóg da  nam ycie 
wieczne, a to ycie jest w Jego Synu. Ten, kto 
ma Syna, ma ycie, a kto nie ma Syna Bo ego, 
nie ma te  i ycia. O tym napisa em do was, któ-
rzy wierzycie w imi  Syna Bo ego, aby cie wie-
dzieli, e macie ycie wieczne.

1 List Jana 5,11-13 
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Pismo wi te stwierdza tutaj, e kto , kto prawdziwie ufa 
Chrystusowi, mo e wiedzie , e posiada ycie wieczne. Posiada-
nie ufno ci odno nie swojego stanowiska przed Bogiem nie jest 
wi c ze strony chrze cijanina zarozumia o ci , lecz przejawem 
biblijnej wiary.  

 Zap³ata za grzech jedynie na krzy¿u
 Pismo wi te naucza, e Jezus „przez sw  krew uwolni  nas 

od naszych grzechów” (Ap 1,5).  Pismo wi te nie wspomina 
o aktach skruchy, odpustach, czy takim miejscu jak czy ciec, 
gdzie mo na zado uczyni  karze za grzech. 

 Problematyczny fragment:
2 Ksiêga Machabejska 12,39-45

  Ko ció  katolicki twierdzi, e czy ciec ma solidn  podstaw  
biblijn . Podstawowy dowód jego istnienia opiera si  na tek cie 
2 Ksi gi Machabejskiej, która stanowi cz  Apokryfów [958, 

1032]. Fragment tej ksi gi, w którym Ko ció  dopatruje si  czy -
ca, dotyczy wydarzenia, które mia o miejsce oko o 160 roku 
p.n.e.   Toczy a si  wówczas wojna mi dzy Jud  Machabeuszem 
– ydowskim genera em – a Gorgiasem – zarz dc  Idumei.   Po 
stoczeniu krwawej bitwy ydzi obchodzili szabat, a nast pnie 
poszli pogrzeba  swoich poleg ych rodaków:

Nast pnego dnia, kiedy by o to ju  konieczne, 
o nierze Judy przyszli zabra  cia a tych, którzy 

polegli, i pochowa  razem z krewnymi w rodzin-
nych grobach. Pod chitonem jednak u ka dego 
ze zmar ych znale li przedmioty po wi cone 
bóstwom z Jamnii, chocia  Prawo tego ydom 
zakazuje. Dla wszystkich wi c sta o si  jasne, e 
oni i z tej w a nie przyczyny zgin li. Wszyscy 
za  wychwalali Pana, sprawiedliwego S dziego, 
który rzeczy ukryte czyni jawnymi, a potem 
oddali si  modlitwie i b agali, aby pope niony 
grzech zosta  ca kowicie wymazany. M ny 



147

Ostateczne przeznaczenie

Juda upomnia  wszystkich, aby strzegli samych 
siebie i byli wolni od grzechów, maj c przed 
oczyma to, co si  sta o na skutek grzechu tych, 
który zgin li. Uczyniwszy za  zbiórk  pomi dzy 
lud mi, pos a  do Jerozolimy oko o dwu tysi cy 
srebrnych drachm, aby z o ono ofiar  za grzech. 
Bardzo pi knie i szlachetnie uczyni , my la  bo-
wiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie 
by  przekonany, e ci zabici zmartwychwstan , 
to modlitwa za zmar ych by aby czym  zb d-
nym i niedorzecznym, lecz je li uwa a , e dla 
tych, którzy pobo nie zasn li, jest przygotowa-
na najwspanialsza nagroda – by a to my l wi ta 
i pobo na. Dlatego w a nie sprawi , e z o o-
no ofiar  przeb agaln  za zabitych, aby zostali 
uwolnieni od grzechu.

2 Ksi ga Machabejska 12,39-45

Uczeni katoliccy mówi , e skoro zabici „pobo nie zasn li” 
(2 Mch 12,45), to nie poszli do piek a. Jednak, poniewa  potrze-
bowali by  uwolnionymi od grzechu przez dokonanie przeb aga-
nia, to równie  nie poszli bezpo rednio do nieba. Dlatego dusze 
zabitych musia y znajdowa  si  w jakim  trzecim miejscu. To 
trzecie miejsce Ko ció  nazywa czy cem.

Uczeni katoliccy wskazuj  równie , e autor 2 Ksi gi Ma-
chabejskiej komentuje, i  dla Judy „by a to my l wi ta i pobo -
na” (2 Mch 12,45), aby „z o ono ofiar  za grzech” (2 Mch 12,43) 
i modlono si  za nich po mierci (2 Mch 12,44). W ten sposób 
Juda „sprawi , e z o ono ofiar  przeb agaln  za zabitych, aby 
zostali uwolnieni od grzechu” (2 Mch 12,45).  

Chocia  niektórzy mog  uwa a  modlitw  za zmar ych znaj-
duj cych si  w czy cu za my l pobo n , tym niemniej nie jest 
to my l biblijna. 2 Ksi ga Machabejska 12 nie stanowi biblijnej 
podstawy ani dla czy ca, ani dla modlitwy za zmar ych.

Zauwa my najpierw, e fragment z 2 Ksi gi Machabejskiej 12 
w ogóle nie wspomina bezpo rednio o czy cu. B d c podstaw  
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argumentacji Ko cio a na rzecz istnienia czy ca, jest on zadzi-
wiaj co niejasny.

Po drugie, fragment ten jest wewn trznie sprzeczny. Mówi 
on, e umarli „pobo nie zasn li” (2 Mch 12,45). Jednak zmarli 
o nierze byli ba wochwalcami, którzy zostali os dzeni przez 

Boga za swój grzech. Zmarli jako winni przed Bogiem.
Po trzecie, w Prawie Moj eszowym nie ma niczego, co wska-

zywa oby, e ofiary za zmar ych stanowi y kiedykolwiek auten-
tyczn  cz  wiary ydowskiej. Dlatego 2 Ksi ga Machabejska 12 
nie dowodzi niczego poza tym, e nieznany autor tej ksi gi wie-
rzy , i  ofiary mog  dokona  przeb agania za grzech zmar ych. 
Fragment ten nie dowodzi nawet tego, e sam Juda Machabeusz 
w to wierzy . Autor ksi gi przedstawia sw  w asn  interpretacj  
czynów i motywacji Judy. W wietle Ksi gi Kap a skiej 4,1-6,7 
bardziej prawdopodobnym wydaje si , e Juda pos a  pieni dze 
do Jerozolimy, aby za nie z o ono ofiar  za grzech lub ofiar  za-
do uczynienia. Celem Judy prawdopodobnie by o przeb aganie 
Boga za skalanie obozu, które wywo a  grzech ba wochwalców; 
a w takim razie by a to ofiara za yj cych, a nie za zmar ych.

W ko cu praktyka opisana w 2 Ksi dze Machabejskiej nie 
mo e zosta  uznana za dowód biblijny. 2 Ksi ga Machabejska 
stanowi cz  Apokryfów. Nie jest to autentyczna cz  Pisma 

wi tego. (W celu poznania faktów dotycz cych stosunku Ko-
cio a katolickiego do Apokryfów, zobacz: Za cznik C, Biblia 

katolicka).  Anonimowy autor 2 Ksi gi Machabejskiej nie twier-
dzi, e przemawia w imieniu Boga. Nie przedstawia on nawet 
swej ksi gi jako oryginalnego dzie a.  Twierdzi, e ksi ga ta sta-
nowi skrót pism innego cz owieka: „wszystko to, co Jazon Cy-
renejczyk opisa  w pi ciu ksi gach, usi owali my stre ci  w jed-
nym dziele” (2 Mch 2,23).   

 Problematyczny fragment:
Ewangelia wed³ug Mateusza 12,32

Katolickie argumenty na istnienie czy ca, które pochodz  
z Nowego Testamentu, s  tak e s abe. Na przyk ad, uczeni 
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katoliccy wskazuj  na s owa Jezusa w Ewangelii wed ug Ma-
teusza [1031]:

Je li kto  powie s owo przeciw Synowi Cz o-
wieczemu, b dzie mu odpuszczone, lecz je-
li powie przeciwko Duchowi wi temu, nie 

b dzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani 
w przysz ym.

Ewangelia wed ug Mateusza 12,32

Uczeni katoliccy uzasadniaj , e kiedy Jezus ostrzega tutaj, 
i  mówienie przeciwko Duchowi wi temu nie mo e by  prze-
baczone w wieku przysz ym, to ma na my li, e niektóre grzechy 
mog  by  przebaczone w przysz ym yciu. Je li mog  by  one 
przebaczone po mierci, to musi istnie  miejsce przeb agania po 
mierci, mianowicie czy ciec.

Ta konkluzja zarówno wypacza, jak i wykracza ponad to, co 
Jezus powiedzia . Chrystus naucza , e blu nierstwo przeciwko 
Duchowi nigdy nie mo e by  przebaczone. Przeciwne stwier-
dzenie niekoniecznie wynika z tego, co Jezus powiedzia , a tak-
e niekoniecznie jest prawd . 

 Problematyczny fragment:
1 List do Koryntian 3,10-15

Ko ció  katolicki wskazuje tak e na 1 List do Koryntian 3 
jako fragment wspieraj cy koncepcj  czy ca [1031]:

Wed ug danej mi aski Bo ej, jako roztropny 
budowniczy, po o y em fundament, kto  inny 
za  wznosi budynek. Niech ka dy jednak ba-
czy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt 
nie mo e po o y  innego, jak ten, który jest 
po o ony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak 
jak kto  na tym fundamencie buduje: ze z ota, 
ze srebra, z drogich kamieni, z drewna, z tra-
wy lub ze s omy, tak te  jawne si  stanie dzie-
o ka dego: ods oni je dzie  Pa ski; oka e si  
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bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. 
Ten, którego budowla wzniesiona na fundamen-
cie przetrwa, otrzyma zap at ; ten za , którego 
dzie o sp onie, poniesie szkod : sam wprawdzie 
ocaleje, lecz tak jakby przez ogie .

1 List do Koryntian 3,10-15

Aby zrobi  z tego fragmentu opis czy ca, trzeba zignorowa  
jego kontekst. W pierwszych czterech rozdzia ach 1 Listu do Ko-
ryntian Pawe  zajmuje si  pewnym problemem ko cio a w Ko-
ryncie.  Fa szywi nauczyciele, którzy poszukiwali w asnej chwa-
y, niszczyli jedno  ko cio a przy pomocy wiatowej m dro ci 

(1 Kor 1,10-3,4).  We fragmencie cytowanym powy ej Pawe  
ostrzega tych ludzi, którzy powodowali problemy, e pewnego 
dnia b d  musieli odpowiedzie  przed Bogiem za swoje czyny.

Pawe  ilustruje swoje twierdzenie, porównuj c s u b  w ko-
ciele korynckim do wznoszenia budowli.  Pawe  za o y  funda-

ment tego budynku – ko ció  koryncki – w trakcie swej drugiej 
podró y misyjnej (Dz 18,1-17).  Pracownikami buduj cymi cia-
ny budynku byli ci, którzy us ugiwali w tym ko ciele. Je li ci 
pracownicy s u yli dobrze, to tak, jak gdyby budowali budynek, 
u ywaj c w tym celu z ota, srebra i kosztownych kamieni. Je li 
ci pracownicy s u yli le – jak ci, którzy powodowali podzia y 
– to tak, jak gdyby wznosili t  budowl , u ywaj c w tym celu 
drewna, trawy i s omy.

W przysz o ci Chrystus os dzi s u b  ka dego s ugi. Pawe  
porównuje ten s d do po aru budynku, który w a nie opisa . Je-
li czyje  dzie o si  ostoi, gdy  zosta o zbudowane z ogniotrwa-
ych materia ów, to otrzyma nagrod . Je li czyje  dzie o sp onie, 

gdy  zosta o zbudowane z atwopalnych materia ów, to straci 
nagrod , któr  móg  otrzyma .

Katolicka interpretacja tego fragmentu jest kompletnie nie-
zrozumia a. Pawe  u ywa tutaj figury literackiej zwanej analo-
gi  (porównaniem). Nie mówi o rzeczywistym ogniu. Nie mówi 
o spalaniu m czyzn i kobiet. Pawe  mówi obrazowo o budyn-
ku, który reprezentuje s u b  danej osoby, a nie o samej osobie. 
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Mówi c obrazowo, to dzie o danej osoby sp onie, a nie sama 
osoba. Sednem tej ilustracji jest potencjalna utrata nagrody za 
z  s u b , a nie przeb aganie za grzech czy oczyszczenie dusz. 

Czy ciec: Podstawowa doktryna katolicka
 Chocia  nie ma adnego uzasadnienia istnienia czy ca w Pi-

mie wi tym, to jednak w teologii katolickiej istnieje mocna 
filozoficzna potrzeba jego istnienia. Ko ció  postrzega zbawienie 
jako obiektywn  ozdob  lub upi kszenie duszy. Jest to proces 
rozpoczynaj cy si  od chrztu, w wyniku którego zostaje wla-
na pierwotna aska u wi caj ca. U wi ca to dusz  i sprawia, 
e w swej istocie podoba si  ona Bogu. Inne sakramenty i do-

bre uczynki usprawiedliwiaj  dusz  w coraz wi kszym stopniu 
i czyni  j  coraz bardziej poci gaj c  dla Boga. Celem tego 
procesu jest przekszta cenie samej istoty duszy w co , co samo 
w sobie jest rzecz  obiektywnie dobr . Dlatego zanim dusza 
b dzie mog a stan  w obecno ci Boga, danie ca kowitego 
oczyszczenia ladu ka dego grzechu jest rzecz  rozs dn . W ten 
sposób koncepcja czy ca jest logicznym rozszerzeniem ko ciel-
nego procesu zbawienia. 

Czy ciec jest równie  integralnym elementem ko cielnego 
systemu pokuty. Wed ug Ko cio a ka dy grzech obci a konto 
grzesznika kar  doczesn . Pokuty, cierpienie i odpusty zmniej-
szaj  obci enie tego konta. Poniewa  grzesznicy mog  nie by  
w stanie dokona  pe nego zado uczynienia za grzechy w czasie 
swojego ycia, wi c dla zbilansowania konta ich ycia, przeby-
wanie w czy cu po mierci jest konieczne.

W ko cu, Ko ció  u ywa czy ca, aby motywowa  katoli-
ków do prowadzenia sprawiedliwego ycia. Rozumuje, e gdyby 
nie by o czy ca, to ludzie grzeszyliby bez adnej boja ni.

Z drugiej strony, koncepcja zbawienia przedstawiona w Pi-
mie wi tym nie potrzebuje takiego miejsca jak czy ciec. Pi-

smo wi te nie wi e zbawienia z uczynkami lub cierpieniami 
grzesznika, lecz wy cznie z osob  Chrystusa.  Pan Jezus dokona  
oczyszczenia z grzechów na krzy u (Hbr 1,3).   Jego krew mo e 
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oczy ci  najbardziej nikczemnego grzesznika (Hbr 9,14).  Nie 
pozostaje wi c adna doczesna kara, któr  wierz cy cz owiek 
musia by ponie .  Jezus zap aci  ju  za wszystko: „On bowiem 
jest ofiar  przeb agaln  za nasze grzechy” (1 J 2,2). 

Zbawienie przedstawione w Pi mie wi tym w ogóle nie po-
trzebuje czego  takiego jak czy ciec, gdzie dusza rzekomo staje 
si  obiektywnie pi kna dla Boga.  Przeciwnie, zbawienie to jest 
zakorzenione w przypisaniu duszy przez Boga Jego w asnej, 
doskona ej sprawiedliwo ci (2 Kor 5,21).   W biblijnej koncepcji 
zbawienia „objawia si  sprawiedliwo  Bo a, która od wiary 
wychodzi i ku wierze prowadzi” (Rz 1,17).  W kwestii swego 
usprawiedliwienia grzesznik sk ada sw  ufno  w Chrystusie. 
Odt d yje wiar , i yje sprawiedliwie, dzi ki uzdalniaj cej 
mocy Ducha. Tym niemniej nie ma on adnej nadziei, e kiedy-
kolwiek b dzie w stanie sta  si  sam w sobie na tyle osobi cie 
i obiektywnie dobrym, aby stan  w obecno ci Boga.  W kwe-
stii swojego zbawienia grzesznik sk ada sw  ufno  wy cznie 
w Chrystusie (Flp 3,7-9). 

Zamiast koncentrowa  si  na dobrych uczynkach i cierpieniu 
jakiej  osoby, biblijna koncepcja zbawienia podkre la doskona e 
dzie o Chrystusa.  Chrystus wystarcza, by grzeszników „ustrzec 
od upadku i stawi  wobec swej chwa y bez zarzutu, w rado ci” 
(Jud 24).    Bóg nie patrzy ju  na cz owieka jako na skalanego 
grzesznika, lecz widzi go wy cznie w Chrystusie (Ef 1,1-14), 
jako „ wi tego i nieskalanego przed Jego obliczem” (Ef 1,4).  

  W ko cu, zbawienie przedstawione w Pi mie wi tym 
obejmuje narodzenie si  na nowo, w wyniku czego powstaje 
nowe stworzenie (J 3,7; Ef 2,15).   Chrze cijanin, który naro-
dzi  si  na nowo, chce by  pos uszny Bogu.   Jest on motywo-
wany mi o ci  Chrystusa, a nie strachem przed bolesn  kar  
(2 Kor 5,14; Rz 8,15).  

 Czy katolicy wci¹¿ wierz¹ w czy ciec?
Wielu wspó czesnych katolików traktuje czy ciec jako re-

likt ciemnych wieków redniowiecza, o którym chcieliby jak 
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najszybciej zapomnie . Niektórzy katolicy wierz  nawet, e kon-
cepcja czy ca nie jest ju  katolick  doktryn .

Jednak wbrew temu popularnemu pogl dowi czy ciec ci gle 
jest oficjalnym dogmatem Ko cio a katolickiego i istotn  cz -
ci  katolickiego planu zbawienia.    Ko ció  potwierdzi  istnienie 

czy ca na ka dym z trzech ostatnich soborów powszechnych: 
Soborze Trydenckim  [125], Soborze Watyka skim I  [126] i Soborze 
Watyka skim II  [127]   . Papie  Pawe  VI opisa  czy ciec jako miej-
sce, w którym dusze zmar ych odpokutowuj  „w przysz ym y-
ciu przez ogie , m ki lub kary oczyszczaj ce”  [128].   Wed ug Paw-
a VI „faktycznie, w czy cu dusze tych, ‘którzy umarli w mi-
o ci Boga i prawdziwie pokutowali, lecz zanim zado uczynili 

za swoje grzechy i zaniedbania godnymi owocami pokuty’  [129], 
s  oczyszczane po mierci karami czy cowymi”  [130]  .  Katechizm 
Ko cio a Katolickiego opisuje czy ciec jako miejsce, w którym 
p onie „ogie  oczyszczaj cy” (1031). 

Wiara w istnienie czy ca jest tak e wyra ana w trakcie 
ka dej Mszy wi tej. W ramach liturgii eucharystycznej ofia-
rowane s  modlitwy za zmar ych. Zwykle sama msza jest ofia-
rowana w intencji kogo  cierpi cego w czy cu. Imi  i nazwi-
sko osoby, w intencji której dana msza jest ofiarowana, bywa 
wcze niej wymieniane w trakcie niedzielnych og osze  para-
fialnych. Faktycznie ka dego roku w rocznic  mierci ostat-
niego papie a obecny papie  ofiarowuje Msz  wi t  za du-
sze swych dwóch poprzedników, które – jak si  przypuszcza 
– cierpi  w czy cu  [131] .

Biblijny werdykt
 W pi ciu pierwszych rozdzia ach zobaczyli my, w jaki spo-

sób katolicka droga zbawienia ró ni si  od drogi zbawienia na-
uczanej w Pi mie wi tym. Musimy w tym miejscu zapyta : Jak 
powa ne s  to b dy?

Odpowied  na to pytanie mo na znale  w Li cie do Galatów 
Aposto a Paw a. Pawe  by  pierwszym aposto em, który zwiasto-
wa  ewangeli  i za o y  ko cio y w Galacji, która stanowi cz  
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wspó czesnej Turcji. Wkrótce po opuszczeniu przez niego tego 
regionu, przyby a tam grupa ydowskich nauczycieli. Przedsta-
wiali si  oni jako na ladowcy Chrystusa, posiadaj cy t  sam  
wiar , co Galatowie. Wydaje si , e ci nauczyciele wierzyli, i  
Jezus by  Pomaza cem Bo ym (Mesjaszem), który umar , zmar-
twychwsta  i który przyjdzie ponownie.    Nie ma adnej podsta-
wy, by nie wierzy , e ci nauczyciele nie potwierdziliby swej 
wiary w nauk  zawart  w Apostolskim wyznaniu wiary i Nicej-
sko-konstantynopolita skim wyznaniu wiary, gdyby te wyzna-
nia istnia y w I wieku naszej ery.    Pogl dy tych ludzi wydawa y 
si  Galatom ca kowicie ortodoksyjne.

 Jednak ci nowi ydowscy nauczyciele krytykowali Paw a. 
Uwa ali, e zrozumienie usprawiedliwienia przez Paw a jest 
nieco u omne.  W szczególno ci nauczali oni, e poza wiar  w Je-
zusa, konieczn  rzecz  dla chrze cijan jest przestrzeganie nie-
których aspektów Prawa Moj eszowego (Ga 4,21).   Twierdzili, e 
wierz cy poga skiego pochodzenia powinni tak e obrzeza  si  
(Ga 5,2-4).   Nauczali, e wszyscy wierz cy powinni przestrzega  
szabat i obchodzi  ydowskie wi ta (Ga 4,9-10).   Twierdzili, e 
tego rodzaju dobre uczynki s  konieczne do osi gni cia uspra-
wiedliwienia (Ga 5,4).  

Gdy Pawe  dowiedzia  si , co dzia o si  w Galacji, napisa  
najsurowszy, natchniony przez Ducha wi tego list, jaki mamy 
w Nowym Testamencie.  W pierwszych wersetach tego listu 
oskar a on fa szywych nauczycieli o to, e „chcieliby przekr ci  
Ewangeli  Chrystusow ” (Ga 1,7). 

S owo „przekr ci ” oznacza wypaczy  lub przekszta ci  istot  
czego  w co  zupe nie przeciwnego.   S owo to jest równie  u yte 
w Dziejach Apostolskich 2,20: „S o ce zamieni si  w ciemno ci” 
i w Li cie Jakuba 4,9: „ miech wasz niech si  obróci w smutek, 
a rado  w przygn bienie”.   Oba te przyk ady opisuj  transfor-
macj  czego  w co  zupe nie przeciwnego.

 Dok adnie to samo fa szywi nauczyciele robili z ewangeli  
Jezusa Chrystusa.  daj c pos usze stwa Prawu Moj eszowemu 
w celu osi gni cia i utrzymania usprawiedliwienia, uniewa niali 
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oni ask  Bo  (Ga 2,21).  Zmienili ewangeli  wiary w ewangeli  
uczynków, ewangeli  aski w ewangeli  zas ug. 

 Pawe  powiedzia  Galatom, e id c za tymi nauczycielami 
porzucali Chrystusa (Ga 1,6).  Galatowie rezygnowali z polega-
nia na Chrystusie dla innej ewangelii.  „Innej jednak Ewangelii 
nie ma” (Ga 1,7). 

Greckie s owa, których Pawe  tutaj u ywa, mówi  nam, e 
nowa ewangelia w Galacji nie by a inn  ewangeli  tego samego 
rodzaju, lecz inn  ewangeli  innego rodzaju. Nie by a to inna 
odmiana chrze cija stwa, z innym roz o eniem akcentów lub 
innymi rodkami wyrazu. To w ogóle nie by o chrze cija stwo!

Oskar enia Paw a musia y zaszokowa  Galatów. S dzili, e 
s  oddanymi chrze cijanami. Chocia  zacz li zastanawia  si  
nad pos usze stwem niektórym aspektom Prawa Moj eszowego, 
których przestrzeganie by o rzekomo potrzebne do osi gni cia 
usprawiedliwienia, to jednak, przynajmniej w swoich umys ach, 
nie porzucili wiary w Chrystusa. Postrzegali teraz usprawiedli-
wienie jako co , co by o osi galne przez wiar  i uczynki. Je li 
chodzi o o nich samych, to czynili co  wi cej, a nie mniej.

 Pawe  ostrzeg  Galatów, e je li swoje stanowisko przed Bo-
giem opr  na tym, czego dokona  Chrystus oraz na tym, co sami 
robili, to b d  pot pieni, gdy  przestrzeganie Prawa Moj eszo-
wego poci ga za sob  przekle stwo: „Przekl ty ka dy, kto nie 
wype nia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykona  Ksi ga 
Prawa” (Ga 3,10).  Innymi s owy, ci, którzy prosz  Boga o os -
dzenie ich chocia  w cz ci, w oparciu o ich w asne zachowanie, 
powinni u wiadomi  sobie, e Prawo pot pia tych, którzy nie 
wype niaj  go doskonale.

 Pawe  powiedzia  Galatom, e je li dadz  si  obrzeza  – jako 
wyraz pragnienia, aby y  pod panowaniem Prawa Moj eszo-
wego – to Chrystus na nic im si  nie przyda (Ga 5,2).   B d  oni 
zobowi zani zachowywa  wszystkie przepisy Prawa Moj eszo-
wego (Ga 5,3).   Z ten sposób zerw  z Chrystusem i wypadn  z a-
ski (Ga 5,4). 
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Wa n  rzecz  jest uzna  ponownie, e herezja galacka nie 
polega a na bezpo rednim odrzuceniu Chrystusa albo odrzuce-
niu konieczno ci posiadania wiary, aski czy zbawienia. B d 
polega  na naleganiu, e do osi gni cia usprawiedliwienia, poza 
wiar , konieczne jest pos usze stwo niektórym aspektom Prawa 
Moj eszowego. Podej cie to polega o na przyj ciu do Boga na 
podstawie wiary oraz uczynków.

Problem z t  formu  usprawiedliwienia polega na tym, e 
jest ona po rednim odrzuceniem warunków zbawienia oferowa-
nych przez Boga.  Chrystus naucza : „Nie przyszed em powo a  
do nawrócenia si  sprawiedliwych, lecz grzeszników” ( k 5,32).  
Gdy przychodzimy do Boga, cho  cz ciowo na podstawie w a-
snych dokona , to faktycznie mówimy Mu, e nie jeste my wca-
le tacy li, e z punktu widzenia odkupienia jest w nas co  mo-
ralnego – tzn., e przynajmniej cz ciowo zas ugujemy na ycie 
wieczne.

  Bo a oferta zbawienia nie jest adresowana do ludzi z takim 
nastawieniem (J 9,39-41; k 5,31).   Bóg jest gotów przebaczy  
tylko tym, którzy przychodz  do Niego z pustymi r koma, uzna-
j c w pe ni swoj  win .  To w a nie z tego powodu biblijne zba-
wienie dokonuje si  przez wiar , „nie z uczynków, aby si  nikt 
nie chlubi ” (Ef 2,9). 

 Podobnie jak fa szywi nauczyciele z Galacji, Ko ció  kato-
licki utrzymuje, e usprawiedliwienie dokonuje si  na podsta-
wie wiary oraz uczynków. Podobnie jak fa szywi nauczyciele 
z Galacji wymagali obrzezania dla otrzymania usprawiedliwie-
nia, tak Ko ció  wymaga, aby w tym e celu niemowl ta zosta-
y ochrzczone. Podobnie jak obowi zkow  praktyk  w Galacji 

sta o si  przestrzeganie szabatu i wi t ydowskich, tak uczest-
nictwo w niedzielnej Mszy wi tej jest obowi zkowe dla kato-
lika [2180-2181]. Podobnie jak fa szywi nauczyciele wymagali po-
s usze stwa Prawu Moj eszowemu dla osi gni cia zbawienia, 
tak Ko ció  wymaga przestrzegania Dziesi ciorga Przykaza  
– moralnego streszczenia Prawa Moj eszowego – jako warunku 
koniecznego dla osi gni cia zbawienia [2052, 2068, 2075].  
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Katolicyzm jeszcze bardziej wypaczy  ewangeli  przez zmia-
n  definicji takich biblijnych poj , jak: usprawiedliwienie, zba-
wienie, wiara, aska, a nawet grzech. Do ewangelii zosta y nato-
miast dodane koncepcje obce Pismu wi temu, takie jak: aska 
u wi caj ca, siedem sakramentów, grzech powszedni, kara do-
czesna, czy ciec, akty pokuty, odpusty itd. Dla doros ych poszu-
kuj cych usprawiedliwienia Ko ció  stworzy  obszerne wyma-
gania i w czy  zbawienie w system zas ug zdobywanych przez 
przyjmowanie sakramentów i spe nianie dobrych uczynków. 
Nawet aska i ycie wieczne sta y si  zas u onymi nagrodami.

Katolicki plan zbawienia zaprzecza biblijnym prawdom 
w dwudziestu czterech g ównych aspektach, które wymieniono 
w podsumowaniu na nast pnych stronach. Ci, którzy realizuj  
ten plan zbawienia w swoim yciu, nie unikn  konsekwencji, 
przed którymi Pawe  ostrzega  Galatów. Ani przywódcy, ani na-
uczyciele Ko cio a katolickiego nie unikn  swej winy prowadze-
nia milionów ludzi na manowce. Pawe  ostrzeg :

 Ale gdyby my nawet my lub anio  z nieba g osi  
wam Ewangeli  ró n  od tej, któr  wam g osili-
my – niech b dzie przekl ty! Ju  to przedtem 

powiedzieli my, a teraz jeszcze mówi : Gdyby 
wam kto  g osi  Ewangeli  ró n  od tej, któr  od 
nas otrzymali cie – niech b dzie przekl ty!

List do Galatów 1,8-9  
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  Zbawienie: B³¹d kontra prawda

   Ko ció  katolicki naucza Pismo wi te naucza

  1. Usprawiedliwienie jest 
przemian  duszy, w wyniku 
której usuwany jest grzech 
pierworodny, a dusza jest 
nape niana ask  u wi caj c  
[1987-1995].

 Usprawiedliwienie jest 
aktem Boga, poprzez który 
og asza On grzesznika 
sprawiedliwym w swoich 
oczach, przebaczywszy mu 
grzechy i przypisawszy mu 
w asn  sprawiedliwo  Bo  
(Rz 3,21-4,8). 

 2. Wst pne usprawiedliwienie 
dokonuje si  poprzez chrzest 
[1262-1274].

 Usprawiedliwienie 
dokonuje si  jedynie przez 
wiar  (Rz 3,28). 

 3. Doro li musz  przygotowa  
si  na przyj cie 
usprawiedliwienia przez 
wiar  i dobre uczynki 
[1247-1249].

 Bóg usprawiedliwia 
bezbo nych grzeszników, 
którzy wierz  (Rz 4,5).  
 Dobre uczynki s  rezultatem 
zbawienia, a nie jego 
przyczyn  (Ef 2,8-10). 

 4. Usprawiedliwieni s  sami 
w sobie wewn trznie pi kni 
i wi ci w oczach Bo ych 
[1992, 1999-2000, 2024].

 Usprawiedliwieni s  
w oczach Bo ych wi ci 
i nieskalani w Chrystusie 
(Ef 1,1-14). 

 5. Stopie  usprawiedliwienia 
zwi ksza si  przez 
przyst powanie do 
sakramentów i spe nianie 
dobrych uczynków 
[1212, 1392, 2010].

 Usprawiedliwienie jest 
przypisaniem doskona ej 
sprawiedliwo ci Bo ej 
(2 Kor 5,21).   Wierz cy 
ma pe ni  w Chrystusie 
(Kol 2,10). 

 6. Usprawiedliwienie traci si  
przez pope nienie grzechu 
miertelnego [1033, 1855, 1874].

Usprawiedliwienie nie 
mo e zosta  utracone.  Ci, 
których Bóg usprawiedliwia, 
b d  zachowani od gniewu 
Bo ego (Rz 5,8-9). 
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 7. Katolicy winni pope nienia 
grzechu miertelnego s  
ponownie usprawiedliwiani 
przez sakrament pokuty 
[980, 1446].

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

 8. Zbawienie od wiecznych 
konsekwencji grzechu jest 
procesem trwaj cym ca e 
ycie [161-162, 1254-1255].

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

 9. Zbawienie osi ga si  
wskutek wspó dzia ania 
z ask  przez wiar , dobre 
uczynki i uczestnictwo 
w sakramentach 
[183, 1129, 1815, 2002].

 Zbawienie osi ga si  przez 
wiar , bez spe niania 
uczynków (Ef 2,8-9).   Dobre 
uczynki s  rezultatem, a nie 
przyczyn  zbawienia (Ef 2,10). 

 10. Wiara jest prze wiadczeniem 
o istnieniu Boga i siln  
akceptacj  wszystkiego, 
co Ko ció  podaje nam do 
wierzenia [181-182, 1814].

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

 11. aska u wi caj ca 
jest jako ci  duszy, 
nadprzyrodzon  dyspozycj  
udoskonalaj c  sam  dusz  
[1999-2000].

 aska jest niezas u on  
przychylno ci  Boga (Ef 1,7-8). 

 12. Sakramenty s  koniecznymi 
kana ami ci g ego wlewania 
aski. S  one ród em aski 

przez sam fakt wykonywania 
okre lonych obrz dów 
[1127-1129].

 Dziecko Bo e jest stale 
obiektem aski swojego Ojca 
(Rz 5,1-2). 
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   Ko ció  katolicki naucza Pismo wi te naucza

 13. Na ask  zas uguje si , 
spe niaj c dobre uczynki 
[2010, 2027].

 aska jest darem (Rz 11,6). 

 14. Grzechy powszednie nie 
poci gaj  za sob  wiecznego 
pot pienia [1855, 1863].

 Ka dy grzech jest karany 
wieczn  mierci  (Rz 6,23). 

 15. Ci kie grzechy musz  
by  wyznane kap anowi 
[1456-1457].

 Grzech ma by  wyznawany 
bezpo rednio Bogu 
(Ezd 10,11). 

 16. Kap an przebacza grzech 
wyst puj c w charakterze 
s dziego [1442, 1461].

 Nikt nie mo e przebaczy  
grzechu, z wyj tkiem Boga 
(Mk 2,7). 

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

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

 18. Akty pokuty dokonuj  
zado uczynienia za kar  
doczesn  na o on  z powodu 
grzechu [1434, 1459-1460].

 Jezus dokona  doskona ego 
zado uczynienia za 
wszystkie grzechy (1 J 2,1-2). 

 19. Odpusty, których Ko ció  
udziela w zamian za 
spe nianie pobo nych 
uczynków, uwalniaj  
grzeszników od kary 
doczesnej [1471-1473].

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

 20. Pobyt w czy cu jest 
konieczny, aby odpokutowa  
za grzech i oczy ci  dusz  
[1030-1031].

Czy ciec nie istnieje.  Jezus 
dokona  oczyszczenia 
z grzechów na krzy u 
(Hbr 1,3). 
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   Ko ció  katolicki naucza Pismo wi te naucza

 21. yj cy na ziemi mog  pomóc 
biednym duszom cierpi cym 
w czy cu, zanosz c za 
nich modlitwy, spe niaj c 
dobre uczynki i ofiaruj c 
w ich intencji ofiary Mszy 
wi tych [1032, 1371, 1479].

Ci, którzy zasn li 
w Chrystusie, nie potrzebuj  
adnej pomocy.  B d c 

nieobecni w ciele, w duchu 
s  obecni u Pana (2 Kor 5,8). 

 22. Nikt nie mo e wiedzie , 
czy osi gnie ycie wieczne 
[1036, 2005].

 Na podstawie S owa Bo ego 
wierz cy mo e wiedzie , e 
ma ycie wieczne (1 J 5,13). 

 23. ycie wieczne jest zas u on  
nagrod  [1821, 2010].

 ycie wieczne jest darem 
Bo ym (Rz 6,23). 

  24. Ko ció  katolicki jest 
konieczny do osi gni cia 
zbawienia [846].

 Nie ma zbawienia w nikim 
innym poza osob  Pana 
Jezusa Chrystusa, „gdy  nie 
dano ludziom pod niebem 
adnego innego imienia, 

przez które mogliby my by  
zbawieni” (Dz 4,12). 





  

CZÊ Æ DRUGA

MSZA WIÊTA



164

Msza święta

Dlaczego katolicy chodz  na Msz  wi t ? Czy faktycznie 
czcz  oni Eucharysti ? Czy ofiara sk adana w trakcie Mszy 
wi tej jest faktyczn  ofiar ?

Druga cz  ksi ki odpowiada na te i inne wa ne pytania 
dotycz ce sakramentu Eucharystii i ofiary eucharystycznej, po-
tocznie nazywanych Msz  wi t .

  Eucharystia ma dwie funkcje:
[…] po pierwsze, ma by  ona niebieskim pokar-
mem dla naszych dusz, który wspiera i zachowu-
je nasze ycie duchowe; po drugie, Ko ció  ma 
mie  mo liwo  sk adania nieustannej Ofiary.

The Roman Catechism  [132]  

Te dwie funkcje Eucharystii stanowi  podstaw  naszej anali-
zy istoty Mszy wi tej:

Eucharystia jest Cia em Chrystusa – niebieskim pokar-
mem duszy (Rozdzia  6, Cia o Chrystusa).
Eucharystia jest niepokalan  ofiar  – nieustann  ofiar  
Ko cio a (Rozdzia  7, Krew Chrystusa).

W drugiej cz ci ksi ki Czytelnik b dzie równie  towa-
rzyszy  wdowie po Józefie Lorente, gdy ona i jej rodzina b d  
uczestniczy  w Mszy wi tej, w intencji duszy jej m a.
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Rozdzia  6

Cia³o Chrystusa
  Niedzielna Msza wiêta

w pierwsz¹ rocznicê mierci Józefa

Ojciec Mario Sanchez sta  milcz co przy balustradzie o tarza, 
gdy pi ciu cz onków rodziny Lorente zbli a o si , id c rodkow  
naw . W r kach nie li dary chleba i wina. W sercach natomiast 
nie li g bokie uczucie straty, gdy  wczoraj min a pierwsza 
rocznica mierci Józefa Lorente – ich umi owanego m a i ojca. 
Na pro b  pani Lorente ojciec Sanchez zgodzi  si  ofiarowa  t  
porann  ofiar  Mszy wi tej w intencji duszy Józefa.

Gdy ojciec Sanchez przyjmowa  dary chleba i wina, odczu  
ten rodzinny ból. Dobrze pami ta  noc mierci Józefa, a na-
st pnie jego pogrzeb. Gdy kap an odwróci  si  do o tarza, mia  
nadziej , e dzisiejsza Msza wi ta pocieszy rodzin  Lorente 
i przyspieszy uwolnienie duszy Józefa z czy ca.

Bior c chleb, ojciec Sanchez podniós  go nad o tarzem i roz-
pocz  liturgi  eucharystyczn , modl c si   [133]:

– B ogos awiony jeste , Panie, Bo e wszech wiata, bo dzi ki 
Twojej hojno ci otrzymali my chleb, który jest owocem ziemi 
i pracy r k ludzkich; Tobie go przynosimy, aby sta  si  dla nas 
chlebem ycia.
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 Wlewaj c ma  ilo  wody do z oconego kielicha, w którym 
by o ju  wino, ojciec Sanchez modli  si  po cichu:

– Przez to misterium wody i wina daj nam, Bo e, udzia  w bó-
stwie Chrystusa, który przyj  nasze cz owiecze stwo.

Podnosz c kielich, kontynuowa :
– B ogos awiony jeste , Panie, Bo e wszech wiata, bo dzi ki 

Twojej hojno ci otrzymali my wino, które jest owocem winnego 
krzewu i pracy r k ludzkich; Tobie je przynosimy, aby sta o si  
dla nas napojem duchowym. 

Nast pnie ojciec Sanchez zwróci  si  do zgromadzenia:
– Módlcie si , aby moj  i wasz  Ofiar  przyj  Bóg, Ojciec 

wszechmog cy.
Na to wszyscy odpowiedzieli:
– Niech Pan przyjmie Ofiar  z r k twoich na cze  i chwa-

 swojego imienia, a tak e na po ytek nasz i ca ego Ko cio a 
wi tego.

Rozk adaj c r ce, kap an pob ogos awi  zgromadzenie:
– Pan z wami – powiedzia  kap an.
– I z duchem twoim – odpowiedzieli wierni.
– W gór  serca – wezwa  kap an.
– Wznosimy je do Pana – odpowiedzieli zgromadzeni.
– Dzi ki sk adajmy Panu Bogu naszemu – powiedzia  kap an.
– Godne to i sprawiedliwe – odpowiedzieli zgromadzeni.
Atmosfera stawa a si  coraz bardziej podnios a. Nadchodzi  

kulminacyjny punkt Mszy wi tej. Sk adaj c swoje r ce nad 
chlebem i winem, ojciec Sanchez prosi  Boga, aby dokona  cu-
downego przeistoczenia:

– Prosimy Ci , Bo e, u wi  t  Ofiar  pe ni  swojego b ogo-
s awie stwa, moc  Twojego Ducha uczy  j  doskona  i mi  so-
bie, aby si  sta a dla nas Cia em i Krwi  Twojego umi owanego 
Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Nast pnie kap an rozpocz  recytacj  tekstu mówi cego 
o Ostatniej Wieczerzy. Wzi  wi c kawa ek bia ego, okr g ego 
i p askiego chleba, zwanego op atkiem, i podniós  go nad o ta-
rzem. My l c o Chrystusie, ojciec Sanchez powiedzia :
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– On to w dzie  przed m k  wzi  chleb w swoje wi te 
i czcigodne r ce, podniós  oczy ku niebu, do Ciebie, Boga, swo-
jego Ojca wszechmog cego, i dzi ki Tobie sk adaj c, b ogos a-
wi , ama  i rozdawa  swoim uczniom mówi c: Bierzcie i jedzcie 
z tego wszyscy: To jest bowiem Cia o moje, które za was b dzie 
wydane.

Wed ug nauki Ko cio a katolickiego, wskutek tych s ów, 
chleb w r kach ojca Sancheza sta  si  cia em Jezusa Chrystusa. 
Daj c wyraz wiary temu przekonaniu, kap an opu ci  op atek na 
z ocon  paten  i ukl kn  przed nim w uwielbieniu.

Si gaj c po kielich, ojciec Sanchez podniós  go nad o ta-
rzem i kontynuowa  swoj  opowie  o tym, co Chrystus uczyni  
w trakcie Ostatniej Wieczerzy:

– Podobnie po wieczerzy wzi  ten przes awny kielich w swo-
je wi te i czcigodne r ce, ponownie dzi ki Tobie sk adaj c, 
b ogos awi  i poda  swoim uczniom mówi c: Bierzcie i pijcie 
z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi mojej nowego 
i wiecznego przymierza, która za was i za wielu b dzie wylana 
na odpuszczenie grzechów. To czy cie na moj  pami tk .

Ojciec Sanchez ponownie ukl kn  w cichym uwielbieniu.  

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

  Katolicyzm naucza, e Chrystus ustanowi  Msz  wi t  
w trakcie Ostatniej Wieczerzy, w noc wydania Go [1323].   Pan 
wypowiedzia  nast puj ce s owa dotycz ce chleba: „to jest Cia-
o moje” (Mt 26,26), a nast pnie dotycz ce wina: „to jest moja 

Krew” (Mt 26,28).   Ko ció  katolicki naucza, e Chrystus tym 
samym dokona  fizycznego przeistoczenia tych substancji [621]. 
Chleb sta  si  Jego cia em, a wino sta o si  Jego krwi  [1339]. Na-
st pnie Chrystus ofiarowa  swoje cia o i krew Ojcu, po czym da  
je swoim uczniom, aby je spo ywali [610-611]. Ko ció  twierdzi, e 
to by a pierwsza Eucharystia. 

     W trakcie Ostatniej Wieczerzy Chrystus powiedzia  tak e 
do swoich uczniów: „To czy cie na moj  pami tk !” ( k 22,19).  
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Ko ció  naucza, e u ywaj c tych s ów Pan ustanowi  swoich 
uczniów kap anami i nakaza  im praktykowanie ofiary Mszy 
wi tej [611, 1337]. Mieli oni cz sto celebrowa  Eucharysti , je li 

to mo liwe, nawet codziennie. Ofiarowywanie Mszy wi tej 
i przebaczanie grzechów mia y sta  si  dwoma podstawowymi 
funkcjami ich kap a stwa [1461, 1566].      

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

 Kulminacyjnym punktem Mszy wi tej jest konsekracja, 
b d ca cz ci  liturgii eucharystycznej. Konsekracja nast -
puje wtedy, gdy powtarzaj c s owa Chrystusa wypowiedziane 
w trakcie Ostatniej Wieczerzy kap an uwa a, e moc  Ducha 

wi tego przemienia chleb i wino w fizyczne cia o i krew Chry-
stusa [1105-1106, 1353]:

W sakramencie Eucharystii Chrystus jest obec-
ny w sposób zupe nie wyj tkowy, jako Bóg 
i cz owiek, zupe nie i ca kowicie, substancjalnie 
i nieprzerwanie.

Sobór Watyka ski II  [134] 

 W powy szym cytacie Ko ció  opisuje pi  charakterystycz-
nych cech obecno ci Chrystusa w Eucharystii.

 Wyj¹tkowo æ
W Eucharystii Chrystus jest obecny „w sposób zupe nie wy-

j tkowy”  [135], gdy  nie istnieje w przyrodzie co , co mo na by 
porówna  z tym, co dzieje si  na o tarzu [1085, 1374].

Bosko æ i cz³owieczeñstwo
Chleb i wino staj  si  „Bogiem i cz owiekiem”  [136], gdy  

Eucharysti  uwa a si  za wcielonego Chrystusa, za „prawdzi-
we cia o Chrystusa Pana, to samo cia o, które narodzi o si  
z Dziewicy”  [137] [1106-1374].
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Ca³kowito æ i zupe³no æ
Chleb i wino, ka de z osobna, zawieraj  Chrystusa „zupe nie 

i ca kowicie”  [138] [1374]. Wed ug Ko cio a oznacza to, e nawet naj-
mniejsza kruszynka chleba zawiera ca e cia o i ca  krew Chry-
stusa. To samo jest prawd  w odniesieniu do najmniejszej kropli 
wina [1377]  [139].

 Substancjalno æ
Katolicyzm naucza, e jedynie wewn trzna posta  chleba 

i wina, zwana substancj , zostaje przeistoczona [1374, 1376]. Ze-
wn trzny wygl d chleba i wina pozostaje niezmieniony. 

Ci¹g³o æ
Ko ció  naucza, e Chrystus istnieje w Eucharystii „nieprze-

rwanie”  [140], dopóki trwaj  postacie eucharystyczne [1377]. Z tego 
powodu nale y wykazywa  wielk  trosk , by chroni  konsekro-
wany chleb i wino przed zgubieniem lub profanacj .  Po komunii 
wi tej kap an zamyka pozosta e konsekrowane op atki w ma-
ym, sta ym sejfie, zwanym tabernakulum [1183, 1379]. Sejf jest 

zwykle pokryty z otem i znajduje si  obok jednego z ko cielnych 
o tarzy. Gdy Chrystus przebywa eucharystycznie w tabernaku-
lum, obok sanktuarium zawsze pali si  lampka.  Wchodz c do 
ko cio a lub przechodz c obok tabernakulum, katolicy s  we-
zwani do okazania czci Eucharystii przez krótkie przykl kni cie 
na prawe kolano [1378].  Z tego samego powodu niektórzy katolicy 
egnaj  si  tak e znakiem krzy a, gdy przeje d aj  obok bu-

dynku ko cio a katolickiego.     

 Sakrament Eucharystii
[1322-1419]

 Wed ug Ko cio a katolickiego Msza wi ta, podobnie jak 
Ostatnia Wieczerza, jest „ wi tym posi kiem”  [141]. Jest on wia-
dectwem jedno ci spo eczno ci katolickiej i dzi ki niemu cie-
szy si  ona spo eczno ci  z Bogiem [1118, 1396]. Jest to okazja, aby 
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wspomina  dzie a Chrystusa, zwiastowa  Jego mier  i dzi ko-
wa  Bogu. Dlatego Ko ció  nazywa konsekrowany chleb i wino 
tak e Eucharysti , od greckiego s owa oznaczaj cego dzi kczy-
nienie [1328, 1358-1361]. 

    Ko ció  naucza, e Eucharystia jest rodkiem aski, sakra-
mentem Ko cio a [1210-1212]. Dzi ki niej wierni otrzymuj  ask  
u wi caj c  i zostaj  w wi kszym stopniu usprawiedliwieni:

Komunia wi ta w przedziwny sposób dokonu-
je w naszym yciu duchowym tego, co pokarm 
materialny sprawia w yciu cielesnym. Przyjmo-
wanie w Komunii Cia a Chrystusa Zmartwych-
wsta ego, „o ywionego i o ywiaj cego Duchem 

wi tym”, podtrzymuje, pog bia i odnawia y-
cie aski otrzymane na chrzcie.

Katechizm Ko cio a Katolickiego (1392)    

    Poprzez Eucharysti  katolicy otrzymuj  równie  ask  aktu-
aln , która uzdalnia ich do przestrzegania przykaza  i spe nia-
nia dobrych uczynków. Ko ció  mówi, e Eucharystia jest „ rod-
kiem zaradczym uwalniaj cym nas od grzechów powszednich 
i zachowuj cym od grzechów miertelnych” (1436) [1395]. Eucha-
rystia to równie  „zadatek naszej przysz ej chwa y i wiecznej 
szcz liwo ci”  [142] [1402-1405]    .

Wed ug Ko cio a Eucharystia jest Naj wi tszym Sakramen-
tem, poniewa  jest samym Chrystusem [1330]. Eucharystia kar-
mi dusz  duchowo i bardziej upodabnia katolika do Chrystusa, 
gdy  „uczestnictwo w Ciele i Krwi Chrystusa przemienia nas 
w to, co przyjmujemy”  [143].

W a ciwie przygotowany katolik otrzymuje dobrodziej-
stwa Eucharystii przez pobo ne uczestnictwo we Mszy wi tej 
[1385-1388, 1415]. Przyst puj cy do komunii wi tej otrzymuj  pe -
niejsze b ogos awie stwo i ciesz  si  „g bokim zjednoczeniem 
z Chrystusem Jezusem” (1391) [1396, 1416].

   Poniewa  katolicyzm utrzymuje, e Eucharystia pomaga da-
nej osobie osi gn  ycie wieczne, Ko ció  zach ca wiernych 
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do przyjmowania jej codziennie [1389]. Z tego samego powodu 
prawo ko cielne wymaga od katolików uczestnictwa we Mszy 
wi tej w ka d  niedziel  i w niektóre wi ta ko cielne [1389, 2042, 

2181]  [144]. Raz do roku, w ramach wi t Wielkanocnych, katolicy 
musz  przyjmowa  komuni  wi t  [1417, 2042]  [145]. Dobrowolne 
niepos usze stwo tym przykazaniom Ko cio a jest grzechem 
ci kim [2181].   

   Jednak Eucharystii nie mo e przyjmowa  nikt, kto nie wie-
rzy, e Chrystus jest w niej rzeczywi cie obecny, tzn. kto , kto 
nie wierzy, e Eucharystia „jest substancjalna. Przez ni  mia-
nowicie staje si  obecny Chrystus ca y, Bóg i cz owiek”  [146] 
w konsekrowanym chlebie i winie [1355, 1374, 1396, 1400-1401]. W celu 
unikni cia wi tokradztwa podczas podawania komunii wi tej 
danej osobie, kap an trzyma konsekrowany op atek przed przy-
st puj cym do komunii wi tej, mówi c: „Cia o Chrystusa”. 
Zanim osoba przyjmie hosti , musi odpowiedzie : „Amen”, co 
oznacza: „Tak, to jest prawda!” (1396).   

Kult Eucharystii
[1378-1381, 1418]

  Ko ció  katolicki naucza, e „wierni powinni z najwi k-
szym szacunkiem odnosi  si  do Naj wi tszej Eucharystii 
[…] cz sto przyjmuj c ten sakrament i adoruj c Go z najwy sz  
czci ”  [147], z „tym samym uwielbieniem i czci , któr  obdarzamy 
Boga”  [148] [1178, 1183, 1378, 1418, 2691].

W niczyim umy le nie powinno by  adnej w t-
pliwo ci, „ e wszyscy wierni powinni oddawa  
temu Naj wi tszemu Sakramentowi uwielbie-
nie, które nale y si  prawdziwemu Bogu, jak to 
zawsze by o w zwyczaju Ko cio a katolickiego. 
Ani nie powinno si  go adorowa  w mniejszym 
stopniu, poniewa  zosta  on ustanowiony przez 
Chrystusa po to, aby by  spo ywany”.

Sobór Watyka ski II  [149]  
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    Ko ció  promuje kult Eucharystii przez doroczne obchodze-
nie wi ta Bo ego Cia a, w ramach którego nast puje Wystawie-
nie Naj wi tszego Sakramentu. W szklanym naczyniu umiesz-
cza si  du  hosti , która jest konsekrowanym kawa kiem chle-
ba. To naczynie z du  hosti  umieszcza si  nast pnie w rodku 
ozdobnego, z oconego stojaka, zwanego monstrancj , która 
przypomina rozb ysk s o ca. Nast pnie monstrancj  umieszcza 
si  na o tarzu, aby wierni mogli j  adorowa . W krajach, w któ-
rych dominuj c  cz  ludno ci stanowi  katolicy, kap an w ra-
mach uroczystej procesji mo e równie  obnosi  monstrancj  po 
ulicach parafii [1378].   

Ko ció  promuje tak e oddawanie czci Eucharystii przez 
dzia alno  szczególnych zakonów m skich i e skich, powo a-
nych do ci g ej adoracji konsekrowanego chleba i wina. W ród 
zakonów tych s  nast puj ce: Siostry Nieustannej Adoracji Naj-
wi tszego Sakramentu, Siostry Adoratorki Kosztownej Krwi 

i Zgromadzenie Naj wi tszego Sakramentu.   wi ty Pierre Ju-
lien Eymard (1811-1868), za o yciel ostatniego z wymienionych 
zakonów, jako g ówny cel istnienia tego zakonu okre li  uwiel-
bianie Naj wi tszego Sakramentu:

[…] nieustannie uwielbia  naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa na Jego tronie aski i mi o ci; odda-
wa  Mu nieustanne dzi kczynienie za niewy-
s owiony dar Eucharystii; stawa  si  w jedno-
ci z Nim ofiar  przeb agania za wiele zbrodni 

pope nianych na ca ym wiecie; sprawowa  
ci g  misj  modlitwy i wstawiennictwa przed 
Naj wi tszym Sakramentem […]. To jest ycie 
religijne cz onka Zgromadzenia Naj wi tszego 
Sakramentu.

Saint Peter Julian Eymard  [150]   

  Nast puj ca modlitwa, u o ona przez kardyna a Carberry'e-
go, by ego Arcybiskupa Saint Louis, jest reprezentatywna dla 
katolickiego uwielbienia Eucharystii:
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Jezu, Bo e mój, adoruj  Ci , obecnego tutaj 
w Naj wi tszym Sakramencie o tarza, gdzie 
czekasz dniem i noc , aby sta  si  naszym po-
cieszeniem, podczas gdy my oczekujemy prze-
bywania w Twojej jawnej obecno ci w niebie. 
Jezu, Bo e mój, adoruj  Ci  we wszystkich 
miejscach, gdzie Naj wi tszy Sakrament jest 
przechowywany i gdzie grzechy s  pope niane 
przeciwko temu Sakramentowi Mi o ci. Jezu, 
Bo e mój, adoruj  Ci  w ka dym czasie, prze-
sz ym, tera niejszym, i przysz ym, za ka d  
dusz , która kiedykolwiek istnia a, istnieje lub 
b dzie stworzona. Jezu, Bo e mój.

Reflections and Prayers for Visits with Our 
Eucharistic Lord  [151]  

Biblijna odpowied
W Rozdziale 3, Usprawiedliwienie wzrastaj ce i zachowuj -

ce, zbadali my b dy zwi zane z sakramentem Eucharystii jako 
rodkiem otrzymania aski u wi caj cej. Tutaj b dziemy rozwa-
a  Eucharysti  jako cia o Chrystusa.  Nasz  uwag  skupimy na 

dwóch fragmentach Pisma wi tego, u ywanych przez Ko ció  
katolicki w celu wyja nienia, czym jest Msza wi ta.    Pierwszy 
z nich mówi o wydarzeniach Ostatniej Wieczerzy (Mt 26,20-30; 
Mk 14,17-26; k 22,14-38); drugi o dyskusji Jezusa opisanej 
w Ewangelii wed ug Jana 6.    Udowodnimy, e:

W trakcie Ostatniej Wieczerzy Chrystus mówi  o chlebie 
i winie jako o symbolach swego cia a i krwi, a nie o ich 
substancjach.

W Ewangelii wed ug Jana 6 Chrystus naucza , e ycie 
wieczne otrzymuje si  przez wiar  w Niego, a nie przez 
spo ywanie Jego cia a. 
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Chleb i wino s¹ symbolami
Istnieje kilka problemów zwi zanych z katolick  interpreta-

cj  faktu, e w trakcie Ostatniej Wieczerzy chleb i wino zosta-
y przemienione, wskutek czego w nich „zawarte s  prawdzi-

wie, rzeczywi cie i substancjalnie cia o i krew wraz z dusz  
i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a wi c ca y Chry-
stus”  [152] [1374]. Po pierwsze, nie ma nawet najmniejszej oznaki, 
e podczas Ostatniej Wieczerzy chleb lub wino zosta y prze-

mienione. To samo dotyczy konsekracji dokonywanej w trakcie 
Mszy wi tej dzisiaj. Zarówno przed, jak i po konsekracji chleb 
i wino wygl daj  dok adnie tak samo. Co wi cej, maj  ten sam 
zapach i smak; tak e w dotyku wygl daj  tak samo. Faktycznie, 
ca y dowód empiryczny wspiera interpretacj , e chleb i wino 
nie zosta y wcale przemienione.

 Ko ció  utrzymuje, e chocia  chleb i wino nie wydaj  si  
by  przemienione, faktycznie s  przemienione. W celu wyja-
nienia, dlaczego tego rzekomego cudu nie mo na zobaczy , 

Ko ció  formu uje teori  przeistoczenia (zwanego tak e trans-
substancjacj ) [1376, 1413].

  Filozoficzna podstawa tej teorii pochodzi z pism Arystote-
lesa. Naucza  on, e wszelka materia sk ada si  z dwóch ele-
mentów: formy i substancji. Arystoteles zdefiniowa  form  jako 
zewn trzny wygl d obiektu, a substancj  jako jego wewn trzn  
istot  – rdze  jego realno ci.  

Teoria transsubstancjacji mówi, e w wyniku konsekracji 
dokonywanej w trakcie Mszy wi tej, substancja chleba i wina 
zmienia si , podczas gdy ich forma pozostaje taka sama [1373-1377, 

1413]  [153]. Ko ció  twierdzi, e formu a konsekracji „wywo uje trzy 
cudowne i zadziwiaj ce skutki”  [154]:

Wewn trzna istota chleba i wina przestaje istnie .
Zewn trzny wygl d chleba i wina pozostaje taki sam, 
chocia  nie jest on ju  w jakikolwiek sposób zwi zany 
z ich wewn trzn  istot .
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Wewn trzna istota prawdziwego cia a i krwi Chrystusa 
zaczyna istnie , przybieraj c wygl d chleba i wina.

 Ko ció  katolicki nie jest poruszony adnymi argumentami 
wymierzonymi przeciwko przeistoczeniu, które wywodz  si  
z obserwacji i zdrowego rozs dku. Ko ció  twierdzi, e ta prze-
miana jest zjawiskiem nadprzyrodzonym, które stanowi cz  
„tajemnicy Eucharystii”  [155] . Tajemnica ta „przeciwstawia si  
zdolno ci pojmowania”  [156] [1381]. Ko ció  twierdzi, e fakt, i  
„taka przemiana ma miejsce, musi zosta  uznany przez wiar ; 
nie wolno nam z ciekawo ci pyta , w jaki sposób si  to dzie-
je”  [157]. Od wiernych oczekuje si , by zaakceptowali to wyja nie-
nie, bez wzgl du na to, jak „odra aj ce mo e si  ono wydawa  
zmys om”  [158]  .

Jednak wiara musi opiera  si  na objawieniu Bo ym, a rze-
koma przemiana wyja niana przez przeistoczenie nie jest opisa-
na w Biblii. Nie istnieje tak e biblijny precedens cudu, w który 
wierni wed ug woli Bo ej maj  uwierzy  – cudu, który polega -
by na tym, e zdarzy o si  co  nadprzyrodzonego, podczas gdy 
faktycznie zewn trzny dowód wskazuje, e w ogóle nic si  nie 
zdarzy o. Bóg nigdy nie traktowa  ludzi w taki sposób.

Drugim problemem zwi zanym z katolick  interpretacj  s ów 
Chrystusa wypowiedzianych w trakcie Ostatniej Wieczerzy jest 
konieczno  spo ywania ludzkiego cia a. Ko ció  naucza, e Eu-
charystia jest „prawdziwym cia em Chrystusa Pana, tym samym 
cia em, które narodzi o si  z Dziewicy”  [159]. W a nie to cia o 
uczniowie rzekomo spo ywali w trakcie Ostatniej Wieczerzy!

Mo na by pomy le , e absurdalno  takiego rozumowania 
jest wystarczaj ca do odrzucenia katolickiej interpretacji, jako 
interpretacji nie do utrzymania. Przeciwnie, Ko ció  podkre la 
s uszno  swojego rozumowania twierdz c, e Pan w podobny 
sposób poleci  swoim uczniom pi  swoj  krew!

  Dla yda picie ludzkiej krwi by oby czym  wi cej ni  rzecz  
odra aj c ; by oby ono sprzeczne z Prawem Moj eszowym, któ-
re surowo zabrania o ydom spo ywania krwi (Kp  17,10-14).   
Mo emy by  pewni, e je li uczniowie pomy leliby, i  Jezus 
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poprosi  ich o pogwa cenie tego przykazania, wywo a oby to 
gor c  dyskusj  i g o ne protesty. Jednak w biblijnej relacji na 
temat Ostatniej Wieczerzy nie ma najmniejszej wzmianki o ta-
kiej kontrowersji.

 Co wi cej, gdyby w trakcie Ostatniej Wieczerzy uczniowie 
pili krew Chrystusa, to Piotr nie móg by twierdzi  kilka miesi -
cy pó niej: „Bo nigdy nie jad em nic ska onego i nieczystego” 
(Dz 10,14).    Gdyby chrze cijanie regularnie pili krew w trakcie 
obchodzenia Wieczerzy Pa skiej, to Sobór w Jerozolimie nie 
móg by pouczy  chrze cijan poga skiego pochodzenia: „Po-
wstrzymajcie si  od […] krwi” (Dz 15,29).  

Nie ma adnego powodu, by wierzy , e uczniowie cho  
przez chwil  my leli, i  chleb i wino zosta y przemienione w cia-
o i krew Chrystusa. Nigdzie nie czytamy o skrupulatnym chro-

nieniu przez nich ka dej kruszynki konsekrowanego chleba lub 
padaniu na kolana i adorowaniu chleba oraz wina. Przeciwnie, 
natychmiast po tym, jak Pan rzekomo przemieni  wino w swoj  
krew, On sam nadal nazywa  t  substancj  winem:

 Lecz powiadam wam: Odt d nie b d  ju  pi  na-
poju z tego owocu winnego krzewu a  do owego 
dnia, kiedy pi  go b d  z wami, nowy, w króle-
stwie Ojca mojego.

Ewangelia wed ug Mateusza 26,29 

 Innym argumentem, który trzeba rozwa y , jest fizyczna 
obecno  Chrystusa ze swoimi uczniami, gdy powiedzia  o chle-
bie: „To jest Cia o moje” (Mt 26,26).  By  On fizycznie obecny 
ze swoimi uczniami. Z pewno ci  nie uwierzyliby oni, e cia o 
Jezusa by o jednocze nie przy stole i na stole, a pó niej pod sto-
em, jako rozrzucone okruchy chleba!

Lecz taka jest w a nie katolicka interpretacja. Idzie ona o wiele 
dalej. Wed ug Ko cio a, Chrystus jest dzisiaj obecny ciele nie w ty-
si cach ko cio ów na ca ym wiecie – jest obecny w ka dej kon-
sekrowanej kruszynie chleba i ka dej konsekrowanej kropli wina! 
Z drugiej strony Pismo wi te nigdy nie mówi o fizycznej obecno-
ci cia a Chrystusa w wi cej ni  jednym miejscu równocze nie.
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Kto  mo e podnie  zarzut: „Lecz czy Chrystus nie jest Bo-
giem? Czy  Bóg nie jest wszechobecny?”. Tak, lecz odnosi si  
to do Jego duchowej obecno ci. Pan Jezus jest duchowo wszech-
obecny, lecz ciele nie jest obecny tylko w jednym miejscu.  We-
d ug Pisma wi tego obecnie zasiada On ciele nie „po prawicy 
Majestatu na wysoko ciach” (Hbr 1,3). 

Wszystkie opisane wy ej problemy znajduj  swoje rozwi za-
nie, gdy s owa Jezusa wypowiedziane w trakcie Ostatniej Wie-
czerzy rozumiemy w przeno ni. Oznacza to, e w trakcie Ostat-
niej Wieczerzy Jezus u y  chleba i wina jako symboli swojego 
cia a i swojej krwi.

Przeno na interpretacja s ów Jezusa jest rzecz  rozs dn . Nie 
wymaga ona od uczniów picia ludzkiej krwi i spo ywania ludz-
kiego cia a. Cia o Chrystusa pozostaje w jednym miejscu. Nie 
ma tak e adnej potrzeby wymy lania skomplikowanych teorii 
w celu wyja nienia oczywistej rzeczy: chleb i wino pozostaj  
chlebem i winem.

Uczniowie byli przyzwyczajeni do tego, e w swoim naucza-
niu Pan u ywa  przeno ni.      Przy ró nych okazjach Chrystus mówi  
o swoim ciele jako wi tyni (J 2,19), o nowym yciu jako wodzie 
ywej (J 4,10), o swoich uczniach jako soli (Mt 5,13), a o nauce fa-

ryzeuszów jako kwasie (Mt 16,6).      Ewangelia wed ug Jana zawiera 
siedem stwierdze  o charakterze przeno nym, które Jezus wypo-
wiedzia  o samym sobie.  W ka dym z nich zosta  u yty ten sam 
czasownik „jestem”, który zosta  przet umaczony „jest” w s o-
wach Jezusa: „To jest Cia o moje” ( k 22,19).  Jezus rzek :

 „Ja jestem chlebem ycia” (J 6,48). 
 „Ja jestem wiat o ci  wiata” (J 8,12). 
 „Ja jestem bram ” (J 10,9). 
 „Ja jestem dobrym pasterzem” (J 10,11). 
 „Ja jestem zmartwychwstaniem i yciem” (J 11,25). 
 „Ja jestem drog  i prawd , i yciem” (J 14,6). 
 „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym” (J 15,1). 



178

Msza święta

Wszystkie te stwierdzenia nale y rozumie  w przeno ni. Dwa 
ostatnie z nich zosta y nawet wypowiedziane w trakcie Ostat-
niej Wieczerzy. Analiza nauczania Chrystusa tej nocy ukazuje 
nam kilka figur stylistycznych, których u y .  Na przyk ad, Jezus 
maj c na my li nowe przymierze, mówi w przeno ni: „Kielich 
ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej” (1 Kor 11,25).  
Kielich nie by  oczywi cie samym przymierzem, lecz symbolem 
przymierza. Co wi cej, po zako czeniu Ostatniej Wieczerzy Je-
zus powiedzia  swoim uczniom:

 Mówi em wam o tych sprawach w przypowie-
ciach. Nadchodzi godzina, kiedy ju  nie b d  

wam mówi  w przypowie ciach, ale ca kiem 
otwarcie oznajmi  wam o Ojcu.

Ewangelia wed ug Jana 16,25 

Obro cy katolickiej interpretacji mówi , e nie ma sensu roz-
patrywania jej w sposób przeno ny. Twierdz , e rozpatrywanie 
tej interpretacji w sposób przeno ny czyni chleb i wino rzeczami 
bez znaczenia: czyni je zwyk ymi symbolami. Z katolickiej per-
spektywy obro cy ci mog  mie  racj . Je li celem Mszy wi -
tej jest dostarczanie niebieskiego pokarmu dla nakarmienia du-
szy, to rzeczywi cie musi istnie  potrzeba cudownej przemiany 
chleba i wina. Co wi cej, je li Ko ció  zamierza w trakcie Mszy 
wi tej kontynuowa  ofiar  krzy a (jak to zobaczymy w nast p-

nym rozdziale), to jest rzecz  oczywist , e zwyk y chleb i wino 
b d  ma o u yteczne.

  Jednak je li naszym celem jest pos usze stwo przykazaniu 
Pana: „To czy cie na moj  pami tk !” ( k 22,19), to zwyk y 
chleb i wino s  wystarczaj ce.  Chleb reprezentuje cia o Chrystu-
sa, które zosta o z amane na krzy u za nas. Wino reprezentuje 
krew Chrystusa, która zosta a wylana za nasze grzechy.  Uczest-
nictwo w ka dym z nich jest publiczn  deklaracj  wiary w doko-
nane przez Chrystusa dzie o zbawienia. Jest to deklaracja: „Mam 
udzia  w ciele i krwi Chrystusa.  On za mnie odda  swoje ycie” 
(zobacz: 1 Kor 10,16).   Gdy wierz cy dziel  wspólnie chleb, to 
wiadcz  równie  o ich jedno ci w Chrystusie – jedno ci w Jego 
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Ciele (1 Kor 10,17).  Niedba e uczestnictwo w amaniu chleba 
– jak to si  dzia o w Koryncie – jest powa n  spraw .  Powodem 
tego nie jest to, czym chleb i wino s  fizycznie, lecz to, co repre-
zentuj  (1 Kor 11,18-27). 

 Przeno na interpretacja wydarze  w trakcie Ostatniej Wie-
czerzy jest zgodna z nauczaniem Jezusa na temat istoty uwiel-
bienia.  Naucza  On, e „Bóg jest duchem; trzeba wi c, by czci-
ciele Jego oddawali Mu cze  w Duchu i prawdzie” (J 4,24).  Sko-
ro celem amania chleba jest duchowa spo eczno , to cielesna 
obecno  Chrystusa nie jest konieczna.  Zwyk y chleb i zwyk e 
wino mog  by  wystarczaj cym przypomnieniem dla chrze ci-
jan, gdy gromadz  si , aby g osi  mier  Pa sk , a  On przyj-
dzie (1 Kor 11,26).  Gdy to nast pi, wtedy chrze cijanie nie b d  
potrzebowali ju  symboli, gdy  b d  mie  Jego! 

 ̄ ycie wieczne jedynie przez 
wiarê w samego Chrystusa

Ko ció  katolicki opiera swoj  interpretacj  wydarze  Ostat-
niej Wieczerzy na Ewangelii wed ug Jana 6 [1336, 1338, 1406]. Roz-
dzia  ten opisuje dyskusj  mi dzy Jezusem i grup  ydów, 
z których wi kszo  nie wierzy a w Niego. Dyskusja ta odby a 
si  w synagodze w Kafarnaum, w czasie Paschy, na rok przed 
Ostatni  Wieczerz .

 Wed ug Ko cio a katolickiego w trakcie tego wydarzenia Je-
zus obieca  da  Ko cio owi niebieski pokarm:

 Ja jestem chlebem ywym, który zst pi  z nie-
ba. Je li kto  spo ywa ten chleb, b dzie y  na 
wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje cia o, 
wydane za ycie wiata.

Ewangelia wed ug Jana 6,51 

Ko ció  mówi, e chlebem, który Chrystus da, b dzie Eucha-
rystia – Jego faktyczne cia o i krew.  Wed ug Ko cio a w a nie to 
mia  na my li Chrystus, mówi c: „Cia o moje jest prawdziwym 
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pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem” (J 6,55).  
W tej w a nie postaci Eucharystia mia a by  ród em duchowe-
go ycia [1509]:

 Zaprawd , zaprawd , powiadam wam: Je eli 
nie b dziecie jedli Cia a Syna Cz owieczego ani 
pili Krwi Jego, nie b dziecie mieli ycia w so-
bie. Kto spo ywa moje Cia o i pije moj  Krew, 
ma ycie wieczne, a Ja go wskrzesz  w dniu 
ostatecznym.

Ewangelia wed ug Jana 6,53-54 

Wed ug Ko cio a Chrystus naucza tutaj, e dusze wiernych 
przyjmuj cych komuni  wi t  podczas Mszy wi tej s  kar-
mione niebieskim pokarmem – jest nim „Chleb, który daje y-
cie wieczne” (1509) [1383-1384]. Katolicy „jedz  cia o Chrystusa i pij  
krew Chrystusa, i w ten sposób otrzymuj  ask , która jest po-
cz tkiem ycia wiecznego i ‘lekarstwem nie miertelno ci’”  [160]. 
W ten sposób Ko ció  katolicki wyja nia znaczenie Ewangelii 
wed ug Jana 6. Jednak, je li kto  zwróci uwag  na kontekst tego 
fragmentu, to wy ania si  odmienna interpretacja. 

 Ewangelia wed ug Jana 6 zaczyna si  od opisu cudownego na-
karmienia pi ciu tysi cy ludzi nad Jeziorem Galilejskim (J 6,1-14).  
Nast pnego dnia grupa ydów, którzy byli wiadkami cudownego 
rozmno enia bochenków chleba i kilku ryb, przyby a do Kafar-
naum w poszukiwaniu Jezusa (J 6,22-25).

 Jezus powiedzia  tym ydom, e szukaj  Go z niew a ciwego 
powodu: „Zaprawd , zaprawd , powiadam wam: Szukacie Mnie 
nie dlatego, e widzieli cie znaki, ale dlatego, e jedli cie chleb 
do syta” (J 6,26).   On mia  im do zaoferowania co  o wiele wi k-
szego ni  darmowy posi ek: „Zabiegajcie nie o ten pokarm, któ-
ry niszczeje, ale o ten, który trwa na ycie wieczne, a który da 
wam Syn Cz owieczy; Jego to bowiem piecz ci  sw  naznaczy  
Bóg Ojciec” (J 6,27).

W tej dyskusji Jezus u y  przeno ni. Skoro wydawa o si , 
e ydzi nie chc  niczego wi cej poza nast pnym darmowym 
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posi kiem, Jezus przedstawi  swoj  ofert  pokarmu: nie by  
to zwyk y pokarm, lecz „ten, który trwa na ycie wiecz-
ne” (J 6,27). 

ydzi przypuszczali, e w celu zas u enia sobie na ten trwa-
y pokarm b d  musieli dokona  jakiego  szlachetnego czynu. 

 Zapytali wi c Jezusa: „Có  mamy czyni , aby my wykonywali 
dzie a Boga?” (J 6,28). 

 Jezus odpowiedzia : „Na tym polega dzie o Boga, aby cie 
wierzyli w Tego, którego On pos a ” (J 6,29).  To, czego oni po-
trzebowali, to z o enia swej ufno ci w Jezusie jako Bo ym po-
s a cu, czyli Mesjaszu.

 Odpowiadaj c, ydzi rzucili Mu wyzwanie: „Jaki wi c Ty 
uczynisz znak, aby my go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Có  
zdzia asz?” (J 6,30). 

Ta odpowied  ydów wyja nia dwie rzeczy. Po pierwsze, y-
dzi zrozumieli, e Jezus wzywa  ich, by w Niego uwierzyli. Po 
drugie, nie zaakceptowali oni twierdzenia Jezusa, e On jest Me-
sjaszem. Chocia  poprzedniego dnia byli wiadkami zadziwiaj -
cego cudu, dali jednak dodatkowego dowodu w postaci innego 
znaku.  Posun li si  nawet do tego, e zasugerowali, aby Jezus 
zes a  im mann  z nieba, jak uczyni  to kiedy  Moj esz (J 6,31). 

W odpowiedzi Jezus ponownie nawi za  do manny z nieba. 
ydzi wiedzieli, e manna by a potrzebna do fizycznego prze-

trwania narodu izraelskiego na pustyni.  Jezus, próbuj c przeko-
na  ich, e On sam jest im potrzebny do ich duchowego prze-
trwania, odpowiedzia  im: „Ja jestem chlebem ycia. Kto do 
Mnie przychodzi, nie b dzie akn ; a kto we Mnie wierzy, nig-
dy pragn  nie b dzie” (J 6,35).  Innymi s owy, sk adaj cy sw  
ufno  w Nim, b d  duchowo zaspokojeni na wieki.

 Gdy intensywno  dyskusji wzros a, Jezus ponownie wypo-
wiedzia  swoje twierdzenie, posuwaj c analogi  jeszcze dalej: 
„Ja jestem chlebem ywym, który zst pi  z nieba. Je li kto  spo-
ywa ten chleb, b dzie y  na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest 

moje cia o, wydane za ycie wiata” (J 6,51). 
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Jezus zapowiada tutaj swoj  mier  na krzy u, a nie usta-
nowienie sakramentu Eucharystii. Zapowiada oddanie swojego 
ycia na krzy u.

 Gdy Jezus obieca : „Je li kto  spo ywa ten chleb, b dzie y  
na wieki” (J 6,51), nie mówi  o literalnym chlebie, lecz naucza , 
e On sam jest ród em ycia wiecznego dla wszystkich wierz -

cych.   Przedstawia t  prawd  w sposób bezpo redni: „Zapraw-
d , zaprawd , powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma ycie 
wieczne” (J 6,47).   Objawia t  sam  prawd , u ywaj c przeno ni: 
„Ja jestem chlebem ycia” (J 6,48). 

  Prezentacj  tej samej prawdy wprost i w sposób przeno ny 
mo na dostrzec w równoleg ej konstrukcji dwóch wersetów: 
J 6,40 i J 6,54. Ilustruje to poni sza tabela.

 Stwierdzenie wprost Stwierdzenie przeno ne
J 6,40 J 6,54

…aby ka dy, kto Kto
widzi Syna spo ywa moje Cia o

i i
wierzy w Niego, pije moj  Krew,

mia  ycie wieczne. ma ycie wieczne,
A a

Ja go wskrzesz Ja go wskrzesz
w dniu ostatecznym w dniu ostatecznym.

Uczeni katoliccy odrzucaj  przeno ny sposób interpretacji. 
Wskazuj  na zrozumienie ydów, e Jezus prosi  ich o spo ywanie 
swego faktycznego cia a. To z tej przyczyny ydzi zacz li szem-
ra  i opu cili Go. Uczeni katoliccy argumentuj , e skoro Jezus 
nie skorygowa  zrozumienia ydów w tej sprawie, to jest rzecz  
oczywist , i  zrozumieli wypowied  Pana prawid owo [1336].

Ta argumentacja zawiera w sobie pewn  doz  s uszno ci. 
 Niektórzy ydzi faktycznie s dzili, e Jezus prosi  ich, by spo-
ywali Jego fizyczne cia o (J 6,52).  Lecz nie dowodzi to tego, e 

zrozumieli Jezusa prawid owo.   Ludzie cz sto b dnie rozumieli 
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wypowiedzi Pana, poniewa  zwykle nie byli w stanie odró -
ni , kiedy mówi  do nich w sposób przeno ny (np. J 2,19-21 
i J 4,10-11).    Czasami Jezus celowo u ywa  przeno ni j zyko-
wych w celu zas oni cia prawdy przed niewierz cymi s ucha-
czami o zatwardzia ych sercach (Mt 13,10-16). 

Tym niemniej, twierdzenie, e Jezus nie podj  adnej próby 
skorygowania b dnego zrozumienia przez ydów Jego wypo-
wiedzi w Ewangelii wed ug Jana 6, jest nieprawdziwe.  Odpo-
wiadaj c na szemranie t umu, Jezus stwierdzi : „To Duch daje 
ycie; cia o na nic si  nie zda. S owa, które Ja wam powiedzia-
em, s  duchem i s  yciem” (J 6,63).  ycie wieczne mo na by o 

osi gn  przez uwierzenie w s owa Jezusa. W tej sytuacji spo-
ywanie Jego cia a nie przynios oby adnej korzy ci.

 Gdy ydowscy oponenci Jezusa oddalili si  w niewierze, On 
zwróci  si  do dwunastu aposto ów i w celu wypróbowania ich 
wiary zapyta : „Czy  i wy chcecie odej ?” (J 6,67). 

 Piotr odpowiedzia : „Panie, do kogó  pójdziemy? Ty masz 
s owa ycia wiecznego. A my my uwierzyli i poznali, e Ty 
jeste  wi tym Bo ym” (J 6,68-69).  Przynajmniej Piotr zrozu-
mia , e ycie wieczne mo na by o otrzyma  przez uwierzenie 
w Chrystusa, a nie przez spo ywanie Jego cia a.

Chocia  w Ewangelii wed ug Jana 6 Jezus mówi  o chlebie, 
to nie powinni my wi za  z tym fragmentem opisu Ostatniej 
Wieczerzy. Kontekst Ewangelii wed ug Jana 6 i kontekst opisu 
Ostatniej Wieczerzy s  kompletnie ró ne.

W Ewangelii wed ug Jana 6 Jezus przemawia do niewie-
rz cych ydów. Tematem Jego wypowiedzi jest ycie wiecz-
ne, które mo na otrzyma  przez wiar  w Niego.    Jezus u ywa 
chleba jako symbolu, który reprezentuje Jego osob  jako: po-
s anego przez Ojca (J 6,29), ród o ycia (J 6,35) i Zbawiciela 
wiata (J 6,51).    Celem wypowiedzi Pana jest zilustrowanie po-

trzeby grzeszników – potrzeby zaufania Mu w kwestii ycia 
wiecznego.

W trakcie Ostatniej Wieczerzy Jezus przemawia do swo-
ich uczniów. U ywa chleba jako symbolu reprezentuj cego 
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Jego cia o. Celem wypowiedzi Jezusa jest ustanowienie pa-
mi tkowego posi ku. Spo ywaj c ten posi ek, uczniowie mieli 
Go wspomina . Jezus pragnie, aby Jego uczniowie zwiastowali 
w ten sposób Jego mier , dopóki On sam nie powróci.

Dyskusja w Ewangelii wed ug Jana 6 i Ostatnia Wieczerza 
to dwa zupe nie odmienne wydarzenia. U ywanie pierwszego 
z nich do wyja nienia drugiego, wypacza znaczenie obydwu. 
Jednak Ko ció  katolicki w a nie to czyni. Powi kszaj c swój 
b d, Ko ció  odmawia uznania faktu, e w opisie obydwu wy-
darze  Pan u y  przeno ni. 

Sfa³szowany Chrystus
Je li Chrystus naucza , e chleb i wino reprezentuj  Jego cia-

o i krew, a Ko ció  katolicki naucza, e chleb i wino sta y si  
Jego cia em i krwi , to co z tego wynika? Je li katolicy szczerze 
wierz , e Chrystus jest obecny w Eucharystii, to jak  szkod  
ponosz ?

Pod ka dym wzgl dem wielk  szkod . Ka dego tygodnia 
miliony katolików ustawiaj  si  w kolejce przed o tarzem, ocze-
kuj c na przyj cie Chrystusa. Przychodz  w nadziei otrzyma-
nia niebieskiego pokarmu, który posili ich dusze i stanie si  
lekarstwem przeciwko grzechowi [1395, 1405]. Ko ció  obiecuje 
im, e w Eucharystii odnajd  „ ród o i szczyt ca ego chrze-
cija skiego ycia”  [161], „ ród o zbawienia”  [162] oraz „samego 

Chrystusa”  [163] [1324-1327].

Lecz co katolicy faktycznie otrzymuj ? Nic, oprócz cienkie-
go op atka wyprodukowanego z prza nego chleba, który w a-
den sposób nie zbli a ich do wiecznego zbawienia. Faktycznie, 
dla katolików poszukuj cych zbawienia Msza wi ta jest jedy-
nie przeszkod . Uczestnictwo we Mszy wi tej jest jeszcze jed-
n  rzecz , któr  Ko ció  daje ludziom do zrobienia w celu dost -
pienia zbawienia; jeszcze jedn  rzecz , która zast puje osobist  
relacj  z Chrystusem; jeszcze jedn  rzecz , która w sprawie zba-
wienia uzale nia ich od Ko cio a.
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Co wi cej, liturgia Mszy wi tej w rzeczywisto ci wymaga 
od katolików praktykowania ba wochwalstwa przez oddawanie 
Eucharystii „najwy szej czci”  [164] [1378-1381]. Lecz czemu katolicy 
faktycznie oddaj  najwy sz  cze ? Kawa kowi chleba! Kieli-
chowi wina!

Jednak Bóg zabrania czczenia jakiejkolwiek rzeczy, nawet 
takiej, która Go przedstawia:

 Nie b dziesz czyni  adnej rze by ani adnego 
obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, 
co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach 
pod ziemi ! Nie b dziesz oddawa  im pok onu 
i nie b dziesz im s u y .

Ksi ga Wyj cia 20,4-5 

Mo emy mie  pewno , e Bóg nigdy nie zaprzeczy swoje-
mu S owu. On nigdy nie wejdzie do wn trza jakiegokolwiek fi-
zycznego obiektu (jak chleb i wino) i nigdy nie naka e ludziom 
uwielbia  Go w tej postaci:

 Ja, któremu na imi  jest Jahwe, chwa y mojej nie 
odst pi  nikomu innemu ani czci mojej bo kom.

Ksi ga Izajasza 42,8 
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Rozdzia  7

Krew Chrystusa
  Niedzielna Msza wiêta

w pierwsz¹ rocznicê mierci Józefa.
– Oto wielka tajemnica wiary!  [165] – dono nym g osem ob-

wie ci  ojciec Sanchez.
– G osimy mier  Twoj , Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmar-

twychwstanie i oczekujemy Twego przyj cia w chwale – odpo-
wiedzieli wierni.

Rozk adaj c r ce nad konsekrowanym chlebem i winem, któ-
re znajdowa y si  przed nim na o tarzu, ojciec Sanchez podniós  
oczy ku niebu i uroczy cie wspomina  mier  Pana:

– Bo e Ojcze, my, Twoi s udzy, oraz lud Twój wi ty, wspo-
minaj c b ogos awion  m k , zmartwychwstanie oraz chwaleb-
ne wniebowst pienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chry-
stusa […]

Nast pnie kap an ofiarowa  Bogu Ojcu ofiar  Jego Syna:
– […] sk adamy Twojemu najwy szemu majestatowi z otrzy-

manych od Ciebie darów Ofiar  czyst , wi t  i doskona . Chleb 
wi ty ycia wiecznego i Kielich wiekuistego zbawienia.

Maj c nadal roz o one r ce, kap an kontynuowa :
– Racz wejrze  na nie z mi o ci  i askawie przyj , podobnie 

jak przyj e  dary swojego s ugi, sprawiedliwego Abla, i ofiar  



188

Msza święta

naszego Patriarchy Abrahama oraz t  ofiar , któr  z o y  Ci 
najwy szy Twój kap an Melchizedek, jako zapowied  Ofiary 
doskona ej.

Nast pnie z o ywszy swoje r ce, ojciec Sanchez sk oni  si , 
po czym modli  si  dalej:

– Pokornie Ci  b agamy, wszechmog cy Bo e, niech Twój 
wi ty Anio  zaniesie t  Ofiar  na o tarz w niebie przed oblicze 

boskiego majestatu Twego, aby my przyjmuj c z tego o tarza 
Naj wi tsze Cia o i Krew Twojego Syna, otrzymali obfite b ogo-
s awie stwo i ask . Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ofiarowanie Chrystusa zosta o zako czone. Ojciec Sanchez 
przygotowywa  si  do wykorzystania owoców tej ofiary dla du-
szy Józefa Lorente i innych dusz cierpi cych w czy cu.

Wyprostowawszy si , kap an prosi  Boga:
– Pami taj, Bo e, o swoich s ugach i s u ebnicach Twoich, 

szczególnie o s udze Twoim Józefie, którzy przed nami ode-
szli ze znakiem wiary i pi  w pokoju. B agamy Ci , daj tym 
zmar ym oraz wszystkim spoczywaj cym w Chrystusie udzia  
w Twojej rado ci, wiat o ci i pokoju.

  Ojciec Sanchez poprowadzi  zgromadzenie w modlitwie Oj-
cze nasz, po czym wzi  wielk , konsekrowan  hosti  i ostro nie 
z ama  j  na trzy cz ci.   Najmniejszy kawa ek upu ci  do kieli-
cha zawieraj cego ju  konsekrowane wino, mówi c po cichu:

– Cia o i Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które czy-
my i b dziemy przyjmowa , niech nam pomog  osi gn  ycie 
wieczne.

– Panie Jezu Chryste, niech przyj cie Cia a i Krwi Twojej 
nie ci gnie na mnie wyroku pot pienia, lecz dzi ki Twemu mi-
osierdziu niech mnie chroni oraz skutecznie leczy moj  dusz  

i cia o.
Nast pnie kap an g o no obwie ci :
– Oto Baranek Bo y, który g adzi grzechy wiata.
Wypowiedziawszy te s owa, kap an podniós  hosti , aby 

zgromadzenie mog o j  zobaczy , a nast pnie doda :
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– B ogos awieni, którzy zostali wezwani na Jego uczt .
Ludzie kl cz c z pochylonymi g owami, z czyli si  z kap a-

nem we wspólnej modlitwie:
– Panie, nie jestem godzien, aby  przyszed  do mnie, ale po-

wiedz tylko s owo, a b dzie uzdrowiona dusza moja.
Ojciec Sanchez ponownie po cichu zwróci  si  do Boga:
– Cia o Chrystusa niech mnie strze e na ycie wieczne.
Po wypowiedzeniu tych s ów zjad  pozosta e kawa ki z ama-

nej hostii.
Nast pnie wzi wszy w swoje r ce kielich, modli  si :
– Krew Chrystusa niech mnie strze e na ycie wieczne.
Nast pnie wypi  zawarto  kielicha.
Przyj wszy samemu Eucharysti , ojciec Sanchez przygoto-

wywa  si  do udzielenia komunii wi tej wiernym. Ci spo ród 
nich, którzy chcieli przyj  Eucharysti , zacz li spokojnie for-
mowa  dwa rz dy przed o tarzem. Ojciec Sanchez podszed  
i stan  naprzeciw pierwszego rz du. Gdy stawa  przed ka d  
osob , podnosi  w gór  konsekrowan  hosti , mówi c: „Cia o 
Chrystusa”. Ka da osoba odpowiada a: „Amen”, potwierdzaj c 
w ten sposób wiar  w rzeczywist  obecno  Chrystusa w Eucha-
rystii, a nast pnie przyjmowa a hosti  na j zyk lub do d oni.

Gdy komunia wi ta zako czy a si , ojciec Sanchez wróci  do 
o tarza i rozpocz  obrz d oczyszczenia. Najpierw zebra  wszyst-
kie okruchy pozosta e z hostii i wrzuci  je do kielicha. Nast pnie 
wla  wod  do kielicha i obmy  w nim swoje palce ze wszystkich 
kawa ków hostii, jakie do nich przywar y. Nast pnie wypi  za-
warto  kielicha i wytar  go kawa kiem lnianego p ótna. Czyni c 
to wszystko, ojciec Sanchez wykazywa  kra cow  ostro no  
dbaj c, aby nawet najmniejsza cz stka konsekrowanego chleba 
nie zosta a zgubiona i sprofanowana. Nast pnie zamkn  pozo-
sta e konsekrowane hostie w ko cielnym tabernakulum.

– Módlmy si  – kontynuowa  ojciec Sanchez.
– Mi osierny Bo e, przyj li my Naj wi tszy Sakrament, 

który daje zbawienie, prosimy Ci , aby  za wstawiennictwem 
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Naj wi tszej Maryi Panny Wniebowzi tej doprowadzi  nas do 
chwa y zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego  [166].

Rozk adaj c r ce w kierunku zgromadzenia, doda :
– Pan z wami.
– I z duchem twoim – odpowiedzieli wierni.
– Niech was b ogos awi Bóg wszechmog cy, Ojciec, i Syn, 

i Duch wi ty – powiedzia  ojciec Sanchez, kre l c w powietrzu 
znak krzy a.

– Amen – odpowiedzieli wierni.
– Id cie w pokoju Chrystusa – powiedzia  ojciec Sanchez.
– Bogu niech b d  dzi ki – odpowiedzieli ludzie.
Ojciec Sanchez sk oni  si , uca owa  o tarz i opu ci  sanktu-

arium przez boczne drzwi. Gdy to uczyni , zgromadzenie zacz -
o spokojnie wychodzi  przez tylne i boczne drzwi ko cio a.

Wkrótce budynek opustosza . Nie by o w nim nikogo oprócz 
dwóch osób: pani Lorente, która odmawia a ró aniec w intencji 
duszy swojego m a i Chrystusa zamkni tego wewn trz taber-
nakulum. Czerwona lampka, która pali a si  w sanktuarium, 
by a milcz cym wiadkiem Jego cielesnej obecno ci.  

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

Katolicyzm naucza, e po dokonaniu konsekracji chleba 
i wina w trakcie Ostatniej Wieczerzy Jezus „ofiarowa  Bogu 
Ojcu cia o i swoj  krew”  [167].  Nast pnie Chrystus da  swoje cia-
o i krew aposto om w celu ich spo ywania, pouczaj c ich: „To 

czy cie na moj  pami tk !” ( k 22,19).  Wed ug Ko cio a, u y-
waj c tych s ów, Chrystus ustanowi  swoich aposto ów „kap a-
nami Nowego Przymierza”  [168] i „poleci , by oni i ich nast pcy 
w kap a stwie”  [169] kontynuowali ofiar  Eucharystii [1337].  W ten 
sposób Chrystus:

 […] ustanowi  Now  Pasch , aby Ko ció  przez 
pos ug  kap anów sk ada  Go w ofierze pod 
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widzialnymi znakami na pami tk  Jego przej-
cia z tego wiata do Ojca.

Sobór Trydencki  [170]  

 Wed ug Ko cio a katolickiego, Msza wi ta jest „prawdziw  
i w a ciw  ofiar ”  [171], a nie jedynie symbolicznym obrz dem. Jest 
ona rzeczywist  „ofiar  Eucharystii”  [172] [1367].  W trakcie Mszy 
wi tej sk adana jest rzeczywista ofiara – Pan Jezus obecny pod 

postaciami chleba i wina. Z tej przyczyny Ko ció  nazywa kon-
sekrowane op atki hostiami, od aci skiego s owa oznaczaj cego 
ofiar .  Ofiara ta jest rzeczywista. Kap an „ofiaruje niepokalan  
ofiar  Bogu Ojcu, przez Ducha wi tego”  [173].

   Charakter ofiarny Eucharystii ukazuje si  ju  
w s owach jej ustanowienia: „To jest Cia o moje, 
które za was b dzie wydane” i „Ten kielich to 
Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was 
b dzie wylana” ( k 22,19-20). W Eucharystii 
Chrystus daje to samo cia o, które wyda  za nas 
na krzy u, t  sam  krew, któr  On wyla  „za wie-
lu […] na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,28).  

Katechizm Ko cio a Katolickiego (1365) 

      Ofiarowanie jest nadrz dnym celem Mszy wi tej. Papie  
Jan Pawe  II napisa : „Eucharystia jest nade wszystko wi -
t  ofiar : ofiar  Odkupienia, i tym samym ofiar  Nowego 
Przymierza”  [174]      .

Ko ció  naucza, e ofiara krzy a i ofiara Mszy wi tej s  
„jedn  i t  sam  ofiar ”  [175], gdy  w ka dej z nich Chrystus jest 
zarówno kap anem, jak i ofiar  [1367, 1407-1410].  Na krzy u Chry-
stus ofiarowa  samego siebie bezpo rednio Ojcu. W trakcie 
Mszy wi tej Chrystus ofiaruje samego siebie Ojcu przez r ce 
kap ana [1088].  Tym niemniej, Chrystus ci gle pozostaje g ównym 
kap anem, gdy  Ko ció  uwa a kap ana za „drugiego Chrystu-
sa”  [176] [1348, 1566]:

Kap an nie istnieje ju  d u ej jako indywidual-
na osoba. Sta  si  on znakiem sakramentalnym, 
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reprezentantem Chrystusa, który jest obecny 
na o tarzu i ofiaruje samego siebie jako ofia-
r . Chrystus jest rzeczywistym kap anem; On 
jest tym, który przeistacza chleb w swoje cia o, 
a wino w swoj  krew, ofiaruj c je Ojcu Niebie-
skiemu jako dar sakramentalny.

Dogmatic Theology for the Laity  [177] 

 Ko ció  twierdzi, e Chrystus „ustanowi  eucharystyczn  
Ofiar  swojego Cia a i Krwi, aby w niej na ca e wieki, a  do swe-
go przyj cia, utrwali  ofiar  krzy a”  [178] [1323, 1382].    Ka da Msza 
wi ta ma by  aktem „sakramentalnej odnowy”  [179] krzy a, ma-

j cym potrójny cel [1366]:
 [Chrystus] pragn  pozostawi  Ko cio owi, 
swej umi owanej Oblubienicy, ofiar  widzialn  
[zgodnie z wymaganiami ludzkiej natury], a e-
by uobecnia a tamt  krwaw  ofiar  maj c  si  
raz dokona  na krzy u i aby a  do ko ca wiata 
by a jej trwa  pami tk , a jej zbawcza moc s u-
y a odpuszczaniu grzechów codziennie przez 

nas pope nianych.
Sobór Trydencki  [180]     

Ko ció  opisuje tutaj trzy powi zania, które istniej  mi dzy 
Msz  wi t  a krzy em. Aby zrozumie  ofiarn  natur  Mszy 
wi tej, konieczne jest zbadanie ka dego z tych trzech powi za  

z osobna.

 Ka¿da Msza wiêta ponownym 
przedstawieniem o  ary krzy¿a

[1330, 1354, 1357]

 Wyja niaj c znaczenie Ostatniej Wieczerzy, katolicyzm pod-
kre la, e Chrystus oddzielnie konsekrowa  chleb i wino. Naj-
pierw przemieni  chleb, nast pnie przemieni  wino. Kap an za-
chowuje t  sam  kolejno  w trakcie Mszy wi tej:

Gdy  krew, która jest konsekrowana oddziel-
nie, ma na celu pokazanie wszystkim w sposób 
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bardziej dobitny m k  naszego Pana, Jego 
mier  i charakter Jego cierpie .

The Roman Catechism  [181] 

 Z tej samej przyczyny w trakcie Mszy wi tej chleb i wino 
pozostaj  rozdzielone:

   […] postaci za  eucharystyczne, pod którymi 
jest On obecny, wyobra aj  krwawe rozdzielenie 
Cia a i Krwi. W ten sposób to upami tniaj ce 
przedstawienie Jego mierci, która w rzeczywi-
sto ci mia a miejsce na Kalwarii, powtarza si  
w poszczególnych ofiarach o tarza dzi ki tym 
rozdzielonym symbolom, które oznaczaj  i wy-
obra aj  Chrystusa Jezusa w stanie ofiary.

Mediator Dei  [182]    

 W konsekwencji, w trakcie konsekracji chleba i wina ma 
miejsce sk adanie w ofierze Chrystusa:

Gdy  w trakcie ofiary Mszy wi tej nasz Pan 
sk adany jest w ofierze, gdy „zaczyna On by  
sakramentalnie obecny – w wyniku wypowie-
dzenia s ów konsekracji – jako duchowy pokarm 
wiernych, pod postaciami chleba i wina”.

Sobór Watyka ski II  [183] 

    Z o enie w ofierze to nic innego jak ceremonialne zabicie 
ofiary. Jednak Ko ció  twierdzi, e w trakcie Mszy wi tej Chry-
stus nie cierpi, nie przelewa swojej krwi i nie umiera.   Przeciw-
nie, Chrystus staje si  „niekrwaw  ofiar ”  [184], w wyniku której 
staje si  sakramentalnie obecny pod postaciami chleba i wina 
jako „naj wi tsza ofiara”  [185] [1085, 1353, 1362, 1364, 1367, 1383, 1409, 1545].      

 Katolicyzm naucza, e kiedy Chrystus staje si  obecny na 
o tarzu w charakterze ofiary, to nast pnie ofiaruje samego sie-
bie Bogu Ojcu przez r ce kap ana i w jedno ci z Ko cio em 
[1354, 1357]:

Sprawowanie Eucharystii jest czynno ci  same-
go Chrystusa i Ko cio a, w której Chrystus Pan, 
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przez pos ug  kap ana, siebie samego, obecne-
go substancjalnie pod postaciami chleba i wina, 
sk ada w ofierze Bogu Ojcu.

Kodeks Prawa Kanonicznego  [186] 

To powtórne z o enie Chrystusa w ofierze Ojcu ma miejsce, 
gdy kap an modli si  tymi s owami:

 Pokornie Ci  b agamy, wszechmog cy Bo e, 
niech Twój wi ty Anio  zaniesie t  Ofiar  na 
o tarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu 
Twego, aby my przyjmuj c z tego o tarza Naj-
wi tsze Cia o i Krew Twojego Syna, otrzymali 

obfite b ogos awie stwo i ask .
Msza  rzymski  [187] 

Ko ció  uwa a wi c Msz  wi t  za prawdziw  ofiar  [1365]:
   Przenaj wi tsza Ofiara O tarza nie jest tylko pro-
stym i zwyk ym wspomnieniem m ki i mierci 
Jezusa Chrystusa, ale prawdziwym i w a ciwym 
ofiarowaniem, w którym Najwy szy Kap an to 
samo czyni przez niekrwaw  ofiar , co uczyni  
ju  na krzy u, ofiarowuj c siebie samego Ojcu 
Przedwiecznemu jako Hosti  najmilsz .

Mediator Dei  [188]   

Aby pomóc wiernym pami ta  o zwi zku mi dzy ofiar  
krzy a a ofiar  Mszy wi tej, Ko ció  wymaga, aby podczas 
ka dej Mszy wi tej „krzy  by  dla ludzi atwo widoczny, albo 
na o tarzu, albo gdzie  w jego pobli u”  [189] .

 Ka¿da Msza wiêta pami¹tk¹ o  ary krzy¿a
[610-611, 1356-1358, 1362-1372]

Wed ug Ko cio a ka da Msza wi ta:
   […] poucza nas, e poza krzy em Pana naszego 
Jezusa Chrystusa nie ma zbawienia. Sam Bóg 
chce, aby nie ustawa a taka ofiara.

Mediator Dei  [190]   
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Msza wi ta „celebrowana jest na pami tk  Chrystusa, przy-
wo uj c szczególnie na my l Jego b ogos awion  m k , chwalebne 
zmartwychwstanie i wniebowst pienie”  [191]. Msza wi ta wyra a 
to na kilka sposobów. Jednym z nich jest tzw. anamneza: „Chry-
stus umar , Chrystus zmartwychwsta , Chrystus powróci”  [192] .

Ka¿da Msza wiêta ród³em zbawczej 
mocy o  ary Chrystusa

[1366, 1407, 1416, 1566]

  Katolicyzm naucza, e Chrystus ustanowi  Eucharysti :
[…] po to, aby Ko ció  móg  mie  nieustann  
ofiar , przez któr  nasze grzechy mog yby zo-
sta  odkupione, a nasz niebieski Ojciec, cz sto 
zasmucony naszymi przest pstwami, móg  od-
wróci  si  od gniewu ku mi osierdziu, od suro-
wo ci sprawiedliwego karania ku agodno ci.

The Roman Catechism  [193] 

  Wed ug wiary katolickiej, za ka dym razem, kiedy kap an 
ofiaruje Msz  wi t , gniew Bo y skierowany przeciwko grze-
chowi zostaje u mierzony.  Podobnie jak sama ofiara na krzy u, 
Msza wi ta jest ofiar  przeb agaln  lub u mierzaj c :

   A poniewa  w Boskiej ofierze, dokonuj cej si  
we Mszy wi tej, jest obecny i w sposób bez-
krwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który 
na o tarzu krzy a „ofiarowa  samego siebie” 
(por. Hbr 9,27) w sposób krwawy, dlatego wi -
ty Sobór naucza, e ofiara ta jest prawdziwie 
przeb agalna (kan. 3). Kiedy przyst pujemy do 
Boga ze szczerym sercem i prawdziw  wiar , 
z boja ni  i ze czci , skruszeni i pokutuj cy, 
przez ni  „otrzymujemy mi osierdzie i znajdu-
jemy ask  w stosownej chwili” (Hbr 4,16). Pan 
przeb agany t  ofiar , udzielaj c aski i daru 
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pokuty, odpuszcza nawet bardzo wielkie prze-
st pstwa i grzechy.  

Sobór Trydencki  [194]    

 U mierzenie gniewu jest skutkiem, który wywo uje ofia-
ra Mszy wi tej w odniesieniu do Boga.  Skutek wywo ywany 
w odniesieniu do cz owieka to oczyszczenie oraz uwolnienie 
grzesznika od kary za grzech [1371, 1394, 1416]:

Cia o Chrystusa, które przyjmujemy w Komu-
nii, zosta o „za nas wydane”, a Krew, któr  pi-
jemy, zosta a „wylana za wielu na odpuszczenie 
grzechów”. Dlatego Eucharystia nie mo e jed-
noczy  nas z Chrystusem, nie oczyszczaj c nas 
równocze nie z pope nionych grzechów i nie za-
chowuj c nas od grzechów w przysz o ci.

Katechizm Ko cio a Katolickiego (1393)   

  Ofiara Mszy wi tej przynosi korzy  zarówno ywym, jak 
i umar ym [1371, 1414, 1689]:

 Dlatego te  s usznie jest sk adana nie tylko za 
grzechy, kary, zado uczynienia i w innych 
potrzebach yj cych wiernych, ale wed ug tra-
dycji Aposto ów tak e za zmar ych w Chry-
stusie, którzy jeszcze nie zostali ca kowicie
oczyszczeni (kan. 3).

Sobór Trydencki  [195]  

 W uj ciu nowego Katechizmu:
Eucharystia jako ofiara jest tak e sk adana na 
wynagrodzenie za grzechy ywych i zmar ych, 
a tak e by otrzyma  od Boga duchowe i docze-
sne dary.

Katechizm Ko cio a Katolickiego (1414)  

 Ko ció  naucza, e „przeobfite owoce tej to krwawej ofiary 
otrzymujemy przez t  niekrwaw ”  [196], tzn. przez ofiar  Mszy 
wi tej:
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St d powszechn  modlitw  Ko cio a jest: Tak 
cz sto jak pami tka tej ofiary jest celebrowana, 
tak cz sto dokonywane jest dzie o zbawienia, 
tzn. przez t  bezkrwaw  ofiar  p yn  do nas naj-
obfitsze owoce tej krwawej ofiary.

The Roman Catechism  [197] 

  Wiara w to, e ofiara Mszy wi tej posiada moc krzy a, jest 
wyra ana w liturgii eucharystycznej. Kap an prosi Boga: „Wej-
rzyj, prosimy na dar Twojego Ko cio a i przyjmij Ofiar , przez 
któr  nas pojedna e  ze sob ”  [198]. Nast pnie dodaje: „Prosimy 
Ci , Bo e, aby ta Ofiara naszego pojednania z Tob  sprowadzi a 
na ca y wiat pokój i zbawienie”  [199]   .

Biblijna odpowied
Koncepcja permanentnej ofiary za grzech jest obca biblij-

nemu chrze cija stwu.  Pismo wi te uczy, e „ju  wi cej nie 
zachodzi potrzeba ofiary za grzechy” (Hbr 10,18).   Chrystus po-
jedna  nas z Bogiem „wprowadziwszy pokój przez krew Jego 
krzy a” (Kol 1,20).  W przeciwie stwie do doktryny katolickiej, 
Pismo wi te naucza, e:

Chrystus prosi , aby Go wspominano, a nie ofiarowywano.
Dzie o odkupienia Chrystusa jest dokonane, a nie nadal 
dokonywane.
Chrystus uczyni  kap anem ka dego wierz cego, a nie 
kilku wybranych wierz cych.

Chrystus prosi³, aby Go wspominano,
a nie o  arowywano

 W czasie Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus poinstruowa  swo-
ich uczniów: „To czy cie na moj  pami tk !” ( k 22,19).  S owo 
przet umaczone jako pami tka oznacza przywo ywanie na my l. 
Pan chcia , aby Jego uczniowie przywo ywali sobie na my l Jego 
dzie o zbawienia na krzy u.  Maj c przed sob  chleb i wino, 
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symbole Jego cia a i krwi, mieli oni g osi  mier  Pana, a  przyj-
dzie (1 Kor 11,26).    Spotkania chrze cijan, w czasie których to 
czyniono, nazywane by y amaniem chleba (Dz 2,42) i Wiecze-
rz  Pa sk  (1 Kor 11,20).   By y one pami tk  Jego mierci.

Jednak Pismo wi te nigdzie nie nazywa Ostatniej Wie-
czerzy (paschalnego posi ku spo ytego przez Pana i aposto ów 
w noc wydania Go) lub Wieczerzy Pa skiej (pami tkowego 
posi ku spo ywanego przez chrze cijan) ofiar . Tym niemniej, 
teologowie katoliccy uznaj  zarówno Ostatni  Wieczerz , jak 
i Wieczerz  Pa sk , za rzeczywiste ofiary. Rozwa my sze  
argumentów z Pisma wi tego, które przedstawiaj  oni w celu 
uzasadnienia stanowiska Ko cio a:

Ofiara przepowiedziana przez Malachiasza:
 Malachiasz prorokowa , e w ka dym miejscu b dzie 
sk adana ofiara (Ml 1,11). 
Ofiara przepowiedziana przez Jezusa:
 Jezus prorokowa , e w ka dym miejscu b dzie sk adana 
ofiara (J 4,21). 
Ofiara sk adana wed ug porz dku Melchizedeka:
 Jezus jako kap an ofiarowa  chleb i wino wed ug porz d-
ku Melchizedeka (Ps 110,4). 
U ycie czasu tera niejszego:
 W trakcie Ostatniej Wieczerzy Jezus mówi  o swojej ofie-
rze w czasie tera niejszym ( k 22,19-20). 
Ofiara Nowego Przymierza:
 Chrystus, nasza Pascha, jest ofiar  Nowego Przymierza 
(1 Kor 5,7). 
Ofiara o tarza:
 Pawe  mówi  o Wieczerzy Pa skiej jako ofierze o tarza 
(1 Kor 10,21). 
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  Przepowiedziana przez Malachiasza
Ko ció  katolicki mówi, e Malachiasz prorokowa , i  pew-

nego dnia wszystkie narody b d  sk ada  ofiary. Pismo wi te 
mówi:

Albowiem od wschodu s o ca a  do jego zacho-
du wielkie b dzie imi  moje mi dzy narodami, 
a na ka dym miejscu dar kadzielny b dzie sk a-
dany imieniu memu i ofiara czysta.

Ksi ga Malachiasza 1,11

 Ko ció  katolicki naucza, e Eucharystia jest wype nieniem 
proroctwa Malachiasza [1350, 2643]:

 Jest to owa czysta ofiara, której nie mo e spla-
mi  adna niegodno  i nieprawo  tych, którzy 
j  sk adaj ; a Pan zapowiedzia  przez Malachia-
sza, e Jego imieniu, które b dzie wielkie w ród 
narodów, „na ka dym miejscu b dzie sk adana 
ofiara czysta” (Ml 1,11).

Sobór Trydencki  [200]  

Zarówno katolickie t umaczenie, jak i interpretacja Ksi gi 
Malachiasza 1,11 s  w tpliwe. W oryginale nie u yto tu po-
wszechnego hebrajskiego terminu ofiara. Faktycznie werset ten 
jest jedynym miejscem w Starym Testamencie, w którym wy-
st puje hebrajskie s owo przet umaczone tutaj jako ofiara. Jak 
to ma miejsce w przypadku wielu innych rzadko u ywanych 
s ów, znaczenie tego s owa jest niepewne. Wiadomo, e jego 
s owem ród owym jest okre lenie „spowodowa  wzniesienie 
si  dymu”  [201]. T umacze czo owych przek adów protestanckich 
uwa aj , e s owo to odnosi si  do kadzid a: „na ka dym miej-
scu dar kadzielny b dzie sk adany” (Ml 1,11).   Staro ytne greckie 
t umaczenie Starego Testamentu, zwane Septuagint  27, równie  
u ywa tutaj s owa kadzid o.  

 27.  Septuaginta (LXX) jest najstarszym przek adem Starego Testamentu na j zyk grecki, powsta-
ym na przestrzeni III-I wieku p.n.e. na u ytek ydów w Egipcie. Dla mówi cych po grecku 

pierwszych chrze cijan Septuaginta by a Pismem wi tym. (przyp. red.).
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Dodatkowo, okre lenie ofiara czysta, u ywane przez Mala-
chiasza, niekoniecznie odnosi si  do ofiary za grzech.  W innych 
miejscach Starego Testamentu s owo przet umaczone tutaj jako 
ofiara odnosi si  do ofiary pokarmowej, b d cej dobrowolnym 
aktem wdzi czno ci, a nie do ofiary za grzech (Kp  6,14-23). 

W ko cu, Malachiasz mówi o czasie, kiedy imi  Pana „wiel-
kie b dzie […] mi dzy narodami” (Ml 1,11). Z pewno ci  nie 
odnosi si  to do obecnego czasu. Dzisiaj imi  Chrystusa jest 
przedmiotem szyderstw i drwin. Kontekst proroctwa Malachia-
sza wskazuje w oczywisty sposób, e mówi ono o wydarzeniach 
przysz ych, które nast pi  po powtórnym przyj ciu Chrystusa.

Nawiasem mówi c, okre lanie przez Ko ció  katolicki Mszy 
wi tej jako „czystej ofiary, której nie mo e splami  adna niegod-

no  i nieprawo  tych, którzy j  sk adaj ”  [202], wyra a inne b dne 
przekonanie. Mianowicie Ko ció  naucza, e ofiara Mszy wi tej 
jest wi ta i akceptowalna dla Boga, bez wzgl du na duchowy stan 
kap ana, który j  ofiaruje [1128]  [203]. Innymi s owy, je li prawid owo 
wy wi cony kap an ofiaruje Msz  wi t , to ofiara jest wi ta dla 
Pana nawet wtedy, gdy ofiaruj cy j  kap an osobi cie praktykuje 
najnikczemniejszy z grzechów.  Z drugiej strony, Pismo wi te na-
ucza, e „ofiara wyst pnych obrzyd a Panu” (Prz 15,8).  

Przepowiedziana przez Jezusa
Uczeni katoliccy twierdz , e Jezus przepowiedzia  ofiar  

Mszy wi tej, gdy powiedzia  do samaryta skiej niewiasty:
 Rzek a do Niego kobieta: […] Ojcowie nasi od-
dawali cze  Bogu na tej górze [Górze Gerizim], 
a wy mówicie, e w Jerozolimie jest miejsce, 
gdzie nale y czci  Boga. Odpowiedzia  jej Je-
zus: Wierz Mi, kobieto, e nadchodzi godzina, 
kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie b -
dziecie czcili Ojca.

Ewangelia wed ug Jana 4,19-21 

 Ojciec Matthias Premm – katolicki autor – komentuje ten 
fragment Pisma w nast puj cy sposób:
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Tak wi c, nie tylko w Jerozolimie lub na Górze 
Gerizim, lecz na ca ej Ziemi („od wschodu s o -
ca a  do jego zachodu” – mówi Malachiasz) b -
dzie sk adana ofiara.

Dogmatic Theology for the Laity  [204] 

 Jednak Jezus nie powiedzia , e b dzie sk adana ofiara na ca-
ym wiecie; On powiedzia , e b dzie mia o miejsce oddawanie 

czci (J 4,21).   W nast pnych wersetach nazywa to oddawaniem 
czci „w Duchu i prawdzie” (J 4,23).  Jezus w ogóle nie wspomina 
o ofiarach przeb agalnych.

 Porz¹dek Melchizedeka
Podczas Mszy wi tej kap an prosi Boga, aby spojrza  

przychylnie na konsekrowany chleb i wino, i przyj  je tak, 
jak przyj  „t  ofiar , któr  […] z o y  Twój najwy szy kap an 
Melchizedek”  [205].  Ko ció  naucza, e w Ksi dze Rodzaju 14,18 
Melchizedek ofiarowa  Bogu chleb i wino.  Ko ció  mówi, e ta 
ofiara wskazywa a na ofiarowanie cia a i krwi Chrystusa pod 
postaciami chleba i wina w trakcie Ostatniej Wieczerzy [1333, 1350, 

1544].  Ko ció  mówi, e z tego powodu Chrystus jest nazwany 
w Pi mie wi tym „Kap anem na wieki na wzór Melchizedeka” 
(Ps 110,4). 

Jednak Pismo wi te nigdzie nie mówi, e Melchizedek ofia-
rowa  chleb i wino.  Fragment Pisma wi tego, na który Ko ció  
powo uje si  – Ksi ga Rodzaju 14,13-24 – jest sprawozdaniem ze 
zwyci skiego powrotu Abrahama i jego wojska z wielkiej bitwy.  
Gdy zbli ali si  do Jerozolimy, Melchizedek wyszed  naprzeciw 
Abrahamowi, aby go pozdrowi :

 Melchizedek za , król Szalemu, wyniós  chleb 
i wino; a poniewa  by  on kap anem Boga Naj-
wy szego, b ogos awi  Abrama, mówi c: Niech 
b dzie b ogos awiony Abram przez Boga Naj-
wy szego, Stwórc  nieba i ziemi! Niech b dzie 
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b ogos awiony Bóg Najwy szy, który w twe r ce 
wyda  twoich wrogów!

Ksi ga Rodzaju 14,18-20 

Najbardziej naturalna interpretacja tego wydarzenia jest na-
st puj ca: Melchizedek wyszed , aby chwali  Boga i pob ogos a-
wi  Abrahama z powodu zwyci stwa. Chleb i wino by y posi -
kiem dla zm czonych o nierzy Abrahama. W ka dym razie nie 
ma adnej wzmianki o jakiejkolwiek ofierze.

 Dlaczego wi c Pan Jezus jest nazwany „Kap anem na wieki 
na wzór Melchizedeka” (Ps 110,4)?  Biblijn  przyczyn  takiego 
porównania jest to, e zarówno Chrystus, jak i Melchizedek, s  
przedstawieni w Pi mie wi tym jako nie miertelni.

Z ydowskiego punktu widzenia Melchizedek jest traktowa-
ny jak cz owiek, który nigdy si  nie urodzi  i nigdy nie umar . 
 W Ksi dze Rodzaju 14 pojawia si  on na scenie historii bez w a-
ciwego ydowskiego wprowadzenia.  Nie ma adnej wzmianki 

o jego rodowodzie; nie jest nawet wymienione imi  jego ojca 
lub matki. Wydaje si , jak gdyby Melchizedek y  od zawsze. 
Melchizedek spotyka si  z Abrahamem, a nast pnie oddala si . 
Od tego momentu nigdy nie s yszymy o jego mierci. Wydaje 
si , jak gdyby Melchizedek nigdy nie umar . Pismo wi te mówi 
o Melchizedeku:

 Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma 
ani pocz tku swych dni, ani te  ko ca ycia, 
upodobniony za  do Syna Bo ego, pozostaje ka-
p anem na zawsze.

List do Hebrajczyków 7,3 

W a nie nie miertelne ycie stanowi biblijny zwi zek mi dzy 
Jezusem i Melchizedekiem.  Oboje s  kap anami niemaj cymi 
„ani pocz tku swych dni, ani te  ko ca ycia” (Hbr 7,3).     Dlatego 
Jezus jest nazwany „kap anem na wieki na wzór Melchizedeka” 
(Ps 110,4; Hbr 5,6; Hbr 7,17).    Ani o Jezusie, ani o Melchizedeku 
Pismo wi te nie mówi, e z o yli ofiar  z chleba i wina. 
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U¿ycie czasu tera niejszego
Uczeni katoliccy twierdz , e Chrystus wypowiadaj c okre-

lone stwierdzenia podczas Ostatniej Wieczerzy nie pozostawi  
w tpliwo ci, e tej nocy z o y  ofiar  [1365].     Pan nie powiedzia  po 
prostu: „To jest Cia o moje” (Mt 26,26) oraz „to jest moja Krew” 
(Mt 26,28), lecz doda  nast puj ce s owa: „[…], które za was b -
dzie wydane” ( k 22,19) oraz „[…], która za was b dzie wylana” 
( k 22,20).      Ojciec A. Tanquerey wyja nia, w jaki sposób sfor-
mu owania te wspieraj  stanowisko katolickie w tej kwestii:

Lecz s owa te same przez si  oznaczaj , e cia o 
i krew Chrystusa by y ofiarowane jako prawdzi-
wa ofiara […]. Te same s owa oznaczaj  faktycz-
n  ofiar  w trakcie samej wieczerzy. W j zyku 
greckim u yto czasu tera niejszego: jest wyda-
ne, jest wylewana; o krwi Chrystusa mówi si , 
e wylewa si  z kielicha – oznacza to krew znaj-

duj c  si  w kielichu, nie za  krew, która b dzie 
przelana na krzy u.

A Manual of Dogmatic Theology  [206] 

Innymi s owy, katoliccy uczeni twierdz , e skoro w trakcie 
Ostatniej Wieczerzy Chrystus mówi  o swojej ofierze w czasie 
tera niejszym, to ofiara ta by a natychmiast z o ona. Dlatego 
Ostatnia Wieczerza by a prawdziw  ofiar . A skoro Ostatnia 
Wieczerza by a pierwsz  Msz  wi t , wi c dzisiaj ka da Msza 
wi ta jest tak e ofiar .

  Ta interpretacja ignoruje fakt, e wyra enia „[…] które za 
was b dzie wydane” ( k 22,19) i „[…] która za was b dzie wy-
lana” ( k 22,20) s  t umaczeniami greckich imies owów.   Imie-
s ów czasu tera niejszego niekoniecznie odnosi si  do wydarze-
nia dziej cego si  w czasie tera niejszym: „Zale no ci czasowe 
wyra ane przez imies ów nie odnosz  si  do jego czasu, lecz 
odnosz  si  do znaczenia jego kontekstu”  [207].

W kontek cie tego fragmentu Pisma wi tego Jezus mówi 
o swojej mierci, która nast pi nazajutrz. U ywa On imies owu 
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czasu tera niejszego, aby jasno przekaza  pewno  tego przy-
sz ego zdarzenia. Greka pozwala na wyra enie takiego przysz e-
go znaczenia czasu tera niejszego [208].  Nawet t umacze katolic-
kiego przek adu New American Bible (NAB) 28 uznaj , e Jezus 
u ywa  podczas Ostatniej Wieczerzy czasu tera niejszego, gdy 
mówi  o przysz ym wydarzeniu:

 Wzi wszy wi c chleb i podzi kowawszy, z ama  
go i da  im mówi c: To jest moje cia o, które za 
was b dzie wydane. To czy cie na moj  pami t-
k . Podobnie kielich po wieczerzy, mówi c: To 
jest kielich nowego przymierza w mojej krwi, 
która za was b dzie wylana.
Ewangelia wed ug ukasza 22,19-20, w przek adzie NAB  

Jezus nie wyla  swojej krwi w czasie Ostatniej Wieczerzy, 
lecz na krzy u. Absurdaln  rzecz  jest twierdzi , e Jego krew 
„wylewa si  z kielicha”  [209] na odpuszczenie grzechów.

O  ara Nowego Przymierza
  Ostatnia Wieczerza mia a miejsce w trakcie wi ta Paschy. 

Zgodnie z Prawem Moj eszowym Chrystus i Jego uczniowie 
obchodzili to wi to zabijaj c, piek c i spo ywaj c baranka 
(Wj 12).  Ko ció  katolicki twierdzi, e Chrystus obchodziwszy 
star  Pasch  „ustanowi  Now  Pasch , aby Ko ció  przez po-
s ug  kap anów sk ada  Go w ofierze pod widzialnymi znaka-
mi”  [210] [1339-1340].   Ko ció  twierdzi, e ta nowa ofiara paschalna 
dokonuje naszego odkupienia [1068, 1364, 1405]:

  Ilekro  sprawowana jest na o tarzu ofiara krzy-
a, w której „Chrystus zosta  z o ony w ofierze 

jako nasza Pascha” (1 Kor 5,7), dokonuje si  
dzie o naszego odkupienia. 

Sobór Watyka ski II  [211]    

 28.  New American Bible (NAB) jest podstawowym katolickim przek adem Pisma wi tego na 
j zyk angielski, który jest w u yciu w Stanach Zjednoczonych od 1970 roku (przyp. red.).
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Ko ció  ponownie wychodzi poza to, czego uczy Pismo 
wi te. Pismo wi te nigdzie nie stwierdza, e Ostatnia Wie-

czerza, Wieczerza Pa ska lub Msza wi ta s  ofiarami Nowego 
Przymierza. Jedyn  ofiar  przeb agaln  Nowego Przymierza jest 
ofiara z o ona na krzy u – dzie o odkupienia dokonane przez 
Chrystusa.  To w a nie dlatego, Pawe  pisz c „Chrystus bowiem 
zosta  z o ony w ofierze jako nasza Pascha” (1 Kor 5,7) u y  cza-
sownika, który wyra a czyn przesz y  [212]. Chrystus nie jest ofia-
rowany; On zosta  ofiarowany na krzy u. 

 O  ara o³tarza
Pawe  napisa  do Koryntian:

Nie mo ecie pi  z kielicha Pana i z kielicha de-
monów; nie mo ecie zasiada  przy stole Pana 
i przy stole demonów.

1 List do Koryntian 10,21

 Ko ció  katolicki twierdzi, e werset ten ukazuje pojmowanie 
przez Paw a Wieczerzy Pa skiej jako ofiary.

 Na t  ofiar  wskazuje jasno Aposto  Pawe , kie-
dy pisz c do Koryntian, mówi, e ci, którzy spla-
mili si  „uczestniczeniem w stole demonów, nie 
mog  uczestniczy  w stole Pana” (1 Kor 10,21); 
w obu wypadkach przez stó  rozumie o tarz.

Sobór Trydencki  [213]  

Ko ció  chce tutaj zast pi  s owo stó  s owem o tarz, po-
niewa  o tarze s  przeznaczone do sk adania ofiar, podczas 
gdy sto y do spo ywania posi ków. Ta zamiana wzmocni aby 
twierdzenie Ko cio a, e pierwsi chrze cijanie traktowali Wie-
czerz  Pa sk  jako ofiar . Jednak taka zamiana nie mo e by  
usprawiedliwiona.

Co wi cej, Pawe  posiada dobry powód dla u ycia s owa stó  
w 1 Li cie do Koryntian 10,21. Uczestniczenie w „stole demo-
nów” (1 Kor 10,21) odnosi si  do znanej praktyki religii helle-
nistycznej, w ramach której jej uczestnicy spo ywali kultowe 
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posi ki: „Uczestnik posi ku wierzy , e zasiada przy stole boga 
oraz w to, e przez spo ywanie posi ku wchodzi z nim w spo-
eczno ”  [214]. Pawe  ostrzega  chrze cijan w Koryncie, e nie 

mog  oni uczestniczy  w tych poga skich posi kach religijnych 
i równocze nie „zasiada  przy stole Pana” (1 Kor 10,21). Pawe  
mówi  o „stole Pana” (1 Kor 10,21), poniewa  pierwsi chrze ci-
janie traktowali Wieczerz  Pa sk  jako wspólny posi ek, spo y-
wany na pami tk  Chrystusa, a nie jako ofiar .  

Dzie³o odkupienia Chrystusa 
jest ca³kowicie dokonane

  Na krótko zanim Pan odda  swojego ducha na krzy u, zawo-
a : „Dokona o si !” (J 19,30). Jego dzie o odkupienia dokona o 

si  przez z o enie ofiary.
W Ewangelii wed ug Jana 19,30 grecki czasownik u yty jest 

w czasie tera niejszym dokonanym. „Czas tera niejszy dokona-
ny wskazuje na proces, lecz postrzega ten proces jako dzia anie, 
które osi gn o swój punkt kulminacyjny i znajduje si  w stanie 
ko cowym”  [215]. Innymi s owy, zbawcze dzie o Chrystusa zosta-
o zako czone na krzy u i taki jest jego stan obecny. Werset ten 

móg by zosta  przet umaczony w nast puj cy sposób: „Zosta o 
i jest dokonane” (J 19,30)  [216]  .

Katolicyzm b dnie interpretuje dzie o Chrystusa dokona-
ne na krzy u twierdz c, e ofiara krzy a jest kontynuowana 
we Mszy wi tej. Ko ció  twierdzi, e „sam Bóg chce, aby nie 
ustawa a taka ofiara”  [217]. Ko ció  twierdzi tak e, e Chrystus 
„z o y  ofiar  z samego Siebie za nasze grzechy i wiecznie j  
sk ada”  [218]. Wed ug teologii katolickiej, w trakcie 120 milionów 
Mszy wi tych sprawowanych ka dego roku, maj  miejsce czte-
ry opisane poni ej rzeczy  [219].

Z³o¿enie w o  erze
Jak widzieli my, Ko ció  naucza, e w trakcie ka dej Mszy 

wi tej przez s owa i czynno ci kap ana Chrystus jest ofiarowany 
– tj. uobecniany na o tarzu w charakterze ofiary pod postaciami 
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chleba i wina. Ko ció  mówi, e to wydarzenie „nie jest tylko 
prostym i zwyk ym wspomnieniem m ki i mierci Jezusa Chry-
stusa, ale prawdziwym i w a ciwym ofiarowaniem, w którym 
Najwy szy Kap an to samo czyni przez niekrwaw  ofiar , co 
uczyni  ju  na krzy u, ofiarowuj c siebie samego Ojcu Przed-
wiecznemu jako Hosti  najmilsz ”  [220]. Doktryna ta straszliwie 
wypacza obecny stan zmartwychwsta ego i uwielbionego Pana 
Jezusa Chrystusa.  Pismo wi te naucza, e „Chrystus powstaw-
szy z martwych, ju  wi cej nie umiera, mier  nad Nim nie ma 
ju  w adzy” (Rz 6,9).   Sam Chrystus objawia si  jako yj cy: 
„By em umar y, a oto jestem yj cy na wieki wieków” (Ap 1,18), 
a nast pnie dodaje: „i mam klucze mierci i Otch ani” (Ap 1,18).  
Czy yj cy, który posiada wszelk  moc nad mierci , ma ci gle 
umiera ? Czy ci, za których umar , maj  go ci gle u mierca ? 
Z pewno ci  nie.  Co wi cej, Pismo wi te nigdzie nie wspomina 
o bezkrwawej ofierze.  Pismo wi te naucza, e „bez rozlania 
krwi nie ma odpuszczenia grzechów” (Hbr 9,22).   Je li nie ma 
przelania krwi, nie ma te  przeb agania, „poniewa  krew jest 
przeb aganiem za ycie” (Kp  17,11).  

Ponowne przedstawienie o  ary krzy¿a

Ko ció  naucza, e w trakcie ka dej Mszy wi tej Chrystus 
„to samo czyni przez niekrwaw  ofiar , co uczyni  ju  na krzy-
u, ofiarowuj c siebie samego Ojcu Przedwiecznemu jako Hosti  

najmilsz ”  [221]. W Modlitwie eucharystycznej kap an prosi Boga: 
„Wejrzyj, prosimy na dar Twojego Ko cio a i przyjmij Ofiar , 
przez któr  nas pojedna e  ze sob ”  [222]. Ko ció  wyja nia, e ka-
p an modli si  o to, aby „Cia o i Krew Chrystusa mog y sta  si  ak-
ceptowaln  ofiar , która przynosi zbawienie ca emu wiatu”  [223].

To powtórne przedstawienie Chrystusa w stanie ofiary, rzeko-
mo dokonuj ce si  w trakcie Mszy wi tej miliony razy ka dego 
roku, wypacza ju  przyj te dzie o Chrystusa. Pismo wi te na-
ucza, e Chrystus tylko raz z o y  ofiar  swojego ycia Ojcu.  Po 
swojej mierci Pan Jezus przeszed  „przez wy szy i doskonalszy 
[…] przybytek” (Hbr 9,11).   Jego celem jest „wstawia  si  za nami 
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przed obliczem Boga” (Hbr 9,24).   Jezus wszed  do tronowej sali 
Boga „nie przez krew koz ów i cielców, lecz przez w asn  krew” 
(Hbr 9,12).  Jego celem by o dokonanie „przeb agania za grzechy 
ludu” (Hbr 2,17).    On „wszed  raz na zawsze do Miejsca wi tego 
i osi gn  wieczne odkupienie” (Hbr 9,12). 

Ojciec przyj  doskona  ofiar  Chrystusa bez adnych za-
strze e .  „Baranek zabity jest godzien otrzyma  pot g  i bo-
gactwo, i m dro , i moc, i cze , i chwa , i b ogos awie -
stwo” (Ap 5,12) – b dzie pie ni  chwa y niezliczonych anio ów 
w niebie przez ca  wieczno . 

 Na ziemi Ojciec zamanifestowa  przyj cie dzie a Chrystusa 
przez dramatyczne usuni cie jednego z zasadniczych symboli 
oddzielenia, które grzech spowodowa  mi dzy Bogiem 
i cz owiekiem. W Starym Testamencie Bóg nakaza , aby 
w ydowskiej wi tyni gruba zas ona odgradza a miejsce, 
w którym mogli s u y  kap ani wed ug porz dku Aarona, od 
Miejsca Naj wi tszego, w którym mieszka  sam Bóg.  Pismo 

wi te mówi, e gdy Chrystus odda  swego ducha, wtedy 
„zas ona przybytku rozdar a si  na dwoje z góry na dó ” 
(Mt 27,51).  Usuni cie tej bariery mi dzy Bogiem a cz owiekiem 
oznacza o, e dokonane przez Chrystusa dzie o odkupienia 
zosta o przyj te.

Najwi ksza manifestacja przyj cia ofiary Chrystusa przez 
Ojca nast pi a trzy dni pó niej.  Pismo wi te mówi, e Jezus 
zosta  „wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwie-
nia” (Rz 4,25).   Ofiara Chrystusa za grzech zosta a przyj ta 
(1 Kor 15,17-20).  

 Mówi c o Chrystusie, Pismo wi te naucza dalej: „dokonaw-
szy oczyszczenia z grzechów, zasiad  po prawicy Majestatu na 
wysoko ciach” (Hbr 1,3).  On zasiad  tam, poniewa  Jego dzie o 
zosta o zako czone.  On pozostaje tam do dzisiaj i b dzie tam 
przebywa  a  do dnia, który nadejdzie: „Ten przeciwnie, z o-
ywszy raz na zawsze jedn  ofiar  za grzechy, zasiad  po prawi-

cy Boga, oczekuj c tylko, a  nieprzyjaciele Jego stan  si  pod-
nó kiem pod Jego stopy” (Hbr 10,12-13). 
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Katolicka Msza wi ta wypacza te prawdy, wzywaj c Chry-
stusa z Jego tronu na ziemi  dziesi tki tysi cy razy ka dego dnia, 
prosz c Go, aby powtórnie wszed  do Miejsca Naj wi tszego 
i powtórnie ofiarowa  siebie swojemu Ojcu. Chrystus rzekomo 
stoi w Miejscu Naj wi tszym, gdy kap an prosi Boga na ziemi: 
„Bo e, przyjmij askawie t  Ofiar  od nas, s ug Twoich, i ca ego 
ludu Twego”  [224]. To nieustanne ofiarowanie jest zaprzeczeniem 
zako czonego i przyj tego dzie a Chrystusa.

U mierzenie gniewu
 Katolicyzm naucza, e ofiara Mszy wi tej jest „prawdziwie 

przeb agalna”  [225] i posiada „niesko czon  warto ”  [226]:
 Dlatego te  s usznie jest sk adana nie tylko za 
grzechy, kary, zado uczynienia i w innych po-
trzebach yj cych wiernych, ale wed ug trady-
cji Aposto ów tak e za zmar ych w Chrystusie, 
którzy jeszcze nie zostali ca kowicie oczyszcze-
ni (kan. 3).

Sobór Trydencki  [227]  

 Ko ció  katolicki mówi, e dzi ki ka dej Mszy wi tej 
u mierzany jest gniew Bo y skierowany przeciwko grzechowi 
[1371, 1414]:

 […] ofiara ta jest prawdziwie przeb agalna (kan. 
3) […]. Pan przeb agany t  ofiar , udzielaj c a-
ski i daru pokuty, odpuszcza nawet bardzo wiel-
kie przest pstwa i grzechy.

Sobór Trydencki  [228]  

 Przeciwnie, ofiara Mszy wi tej obra a Pana.  Bóg powie-
dzia  nam ju , e ofiara Chrystusa, z o ona raz na zawsze na 
krzy u, w pe ni Go satysfakcjonuje: „W Nim mamy odkupienie 
przez Jego krew – odpuszczenie wyst pków, wed ug bogactwa 
Jego aski” (Ef 1,7).   „Daje nam za  wiadectwo Duch wi ty, 
skoro powiedzia : […] A na ich grzechy oraz ich nieprawo ci 
wi cej ju  nie wspomn ” (Hbr 10,15-17).   Wniosek nasuwa si  
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sam: „Gdzie za  jest ich odpuszczenie, tam ju  wi cej nie za-
chodzi potrzeba ofiary za grzechy” (Hbr 10,18).         Z tego powodu 
Pismo wi te wielokrotnie okre la ofiar  na krzy u jako „raz na 
zawsze” z o on  ofiar  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 
u mierzenia gniewu Boga przy pomocy nieustannej ofiary jest 
aktem niewiary. 

     Mistyczna tajemnica Mszy wiêtej
Je li masz trudno ci ze zrozumieniem istoty Mszy wi tej, to pociesz 

si : nie jeste  sam. Wed ug Ko cio a, Msza wi ta to „wprawiaj ce w dr e-
nie misterium”  [231]. Nawet wi kszo  katolików nie rozumie istoty Mszy 
wi tej.

To oczywi cie sprawia, e wyja nienie katolikowi b dów zwi zanych 
z Msz  wi t  staje si  zadaniem jeszcze trudniejszym. Zanim spróbujemy 
to zrobi , razem ze swoim katolickim przyjacielem mo ecie potrzebowa  
dokonania przegl du nauki Ko cio a katolickiego na ten temat. Prosty ka-
techizm, mo liwy do nabycia w ka dej ksi garni katolickiej, b dzie w tym 
wzgl dzie u yteczn  pomoc .

Poniewa  Msza wi ta jest tajemnic , dyskutowanie o niej z katolika-
mi mo e by  frustruj ce. Je li jednak b dziesz unika  u ywania pewnych 
okre le , to mo esz osi gn  zamierzony rezultat. Oto kilka wskazówek 
w tym wzgl dzie.

Mówi c o Chrystusie obecnym pod postaciami eucharystycznymi, 
mo esz stwierdzi , e On jest prawdziwie, rzeczywi cie, ca kowicie i stale 
obecny.  Lecz je li powiesz, e On jest fizycznie obecny, to Twój katolicki 
przyjaciel mo e doj  do nast puj cego wniosku: „Ty po prostu nie rozu-
miesz”. Znaj cy si  na rzeczy katolik poinformuje Ci , e stwierdzenie, i  
Chrystus jest fizycznie obecny, implikowa oby, e jest On lokalnie obec-
ny. Tak nie jest  [232] .  Ko ció  mówi, e Chrystus jest substancjalnie obec-
ny. To w a nie dlatego, mimo e Chrystus jest obecny, to nie wydaje si  
by  obecny. On jest obecny w wyj tkowy sposób. Ko ció  mówi, e jest to 
tak wyj tkowy sposób, i  nie ma on adnego odpowiednika w przyrodzie. 
Oczywi cie to czyni Eucharysti  rzecz  trudn  do zrozumienia (albo kry-
tykowania) dla kogokolwiek. 
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Zastosowanie
Katolicyzm naucza w ko cu, e w trakcie ka dej Mszy wi -

tej katolicy dost puj  b ogos awie stw Golgoty:
   Dostojna Ofiara O tarza jest za  najcelniejszym 
narz dziem, przy pomocy którego zas ugi po-
wsta e z krzy a Boskiego Zbawiciela dostaj  si  
wierz cym.

Mediator Dei  [229]   

Dodatkowo, nie mów, e w trakcie Mszy wi tej Chrystus jest powtór-
nie ofiarowany lub e Msza wi ta jest powtórzeniem ofiary krzy a.  Mo esz 
powiedzie , e Msza wi ta jest powtórzeniem Ostatniej Wieczerzy, ale nie 
krzy a. Ona go nie powtarza. Ko ció  mówi, e Msza wi ta odnawia lub 
powtórnie przedstawia krzy .  Ko ció  mówi, e Msza wi ta jest krzy em. 
Tylko sposób, w jaki ofiara jest sk adana, jest inny (mogliby my doda , e 
czas jej sk adania te  ró ni si  o oko o 2000 lat!). Co wi cej, chocia  mówi 
si , e ka de ofiarowanie Mszy wi tej u mierza gniew Boga, to jednak 
Ko ció  z naciskiem podkre la, e nie jest to inna ofiara. Ko ció  mówi, e 
ka da Msza wi ta jest raz na zawsze z o on  ofiar  na krzy u. „Misterium 
Paschalne Chrystusa […] nie mo e pozostawa  jedynie w przesz o ci”, lecz 
„przekracza wszelkie czasy i jest w nich stale obecne” (1085).

  Jeszcze jedno: nigdy nie mów, e Chrystus umiera w trakcie Mszy 
wi tej. Wed ug Ko cio a Chrystus nie umiera, On jest sk adany w ofie-

rze. W czasie konsekracji Chrystus jest przedstawiany w swojej mierci lub 
w stanie ofiary, lecz nie umiera, aby si  ni  sta . Nie wyja nia si , jak to 
jest mo liwe. W jaki  sposób Chrystus nie umiera w trakcie Mszy wi tej. 
 W trakcie Mszy wi tej Chrystus ani nie cierpi, ani nie umiera, gdy  jest 
to bezkrwawa ofiara. Chocia  Ko ció  naucza, e kap an przeistacza wino 
w krew Chrystusa i ofiaruje je Ojcu, to jednak Msza wi ta w jaki  sposób 
ci gle pozostaje bezkrwaw  ofiar !   

Uwa aj na s owa, których u ywasz, a unikniesz sklasyfikowania Ci  
jako jeszcze jednego poszukiwacza dziury w ca ym. A je li naprawd  nie 
rozumiesz, o co tu chodzi, to pami taj o tym, e nawet najlepsi z katolic-
kich uczonych przyznaj , i  Msza wi ta jest „wprawiaj cym w dr enie 
misterium”  [233], którego znaczenie nie jest oczywiste ani dla zmys ów, ani 
dla intelektu.   
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  Poniewa  zas ugi krzy a s  dost pne g ównie przez Msz  
wi t , Ko ció  nalega wi c, aby kap ani celebrowali Euchary-

sti , nazywan  „sakramentem Odkupienia” (1846), cz sto, a je li 
to mo liwe, nawet codziennie.   Kap ani powinni to czyni , maj c 
na wzgl dzie zbawienie wiata:

   Z ojcowskiego i zatroskanego serca polecamy 
kap anom, którzy s  nasz  najwi ksz  rado ci  
i koron  w Panu, aby pami tali o w adzy, któr  
otrzymali od wy wi caj cego ich biskupa – w a-
dzy sk adania Bogu Ofiary i odprawiania Mszy 
w imi  Pana za ywych i umar ych. Polecamy, 
aby odprawiali Msz  codziennie w sposób god-
ny i bogobojny tak, aby zarówno oni sami, jak 
i pozostali wierni, mogli radowa  si  z korzy ci 
p yn cych bardzo obficie z Ofiary Krzy a. Czy-
ni c tak wielce przyczyniaj  si  do zbawienia 
rodzaju ludzkiego.

Mysterium Fidei  [230]   

   Ponownie czytamy [1405]:
  W misterium Ofiary eucharystycznej, w którym 
kap ani wype niaj  swoje g ówne zadanie, doko-
nuje si  nieustannie dzie o naszego odkupienia.

Sobór Watyka ski II  [234]     

   Papie  Pius XII napisa  o Chrystusie:
   Równie  i na o tarzach ofiarowuje si  co dzie  
dla naszego odkupienia, aby my uwolnieni od 
wiecznego pot pienia mogli nale e  do grona 
wybranych.

Mediator Dei  [235]      

 Ten zwi zek pomi dzy dzie em odkupienia a Msz  wi t  
jest równie  wyra any w liturgii eucharystycznej. Kap an modli 
si  nad darami:

 Panie, nasz Bo e, daj nam godnie uczestni-
czy  w wi tych obrz dach, ilekro  bowiem 
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sprawujemy pami tk  Ofiary Chrystusa, spe nia 
si  dzie o naszego odkupienia. Przez Chrystusa, 
Pana naszego.

Msza  rzymski  [236]  

To stoi w sprzeczno ci z Pismem wi tym.  Pismo wi te 
naucza, e Bóg obdarza ka dego wierz cego „wszelkim b ogo-
s awie stwem duchowym na wy ynach niebieskich” (Ef 1,3) za 
darmo i natychmiast.   To b ogos awie stwo zlewa na swoje dzie-
ci w Chrystusie (Ef 1,7-8).  Nigdzie Bóg nie wymaga od chrze-
cijanina uczestnictwa w nieustannej ofierze po to, aby móg  on 

otrzyma  swoje b ogos awie stwo w Chrystusie. Nauka Ko cio-
a katolickiego, e ofiara Mszy wi tej jest „najcelniejszym na-

rz dziem, przy pomocy którego zas ugi powsta e z krzy a Bo-
skiego Zbawiciela dostaj  si  wierz cym”  [237], jest jeszcze jed-
nym sposobem, przy pomocy którego Ko ció  uzale nia ludzi od 
siebie w sprawie Bo ych b ogos awie stw.

Chrystus uczyni³ kap³anem 
ka¿dego wierz¹cego

  Skoro chrze cijanie nie maj  adnej potrzeby uczestnictwa 
w nieustannej ofierze za grzech, nie potrzebuj  wi c katolickie-
go kap a stwa. Chrze cijanie nie potrzebuj , by kto  inny funk-
cjonowa  w charakterze ich kap ana, gdy  Pismo wi te uczy, e 
ka dy wierz cy jest powo any do kap a skiej s u by dla Boga. 
   W Apokalipsie Jana 1,6 Jan pisze, e Chrystus uczyni  wszyst-
kich wierz cych królestwem kap anów (zobacz tak e: Ap 5,10; 
Ap 20,6).     Aposto  Piotr pisze, e ka dy prawdziwie wierz cy 
jest uczestnikiem „królewskiego kap a stwa” (1 P 2,9).   Wszyscy 
wierz cy s  „budowani jako duchowa wi tynia, by stanowi  
wi te kap a stwo, dla sk adania duchowych ofiar” (1 P 2,5).  

   Tymi ofiarami s : oddane ycie chrze cija skie (Rz 12,1), finan-
sowe wsparcie s u by chrze cija skiej (Flp 4,18) i chwa a dla 
Boga (Hbr 13,15), lecz nie jest ni  nieustanna ofiara za grzech.    

Ko ció  katolicki uznaje, e Pismo wi te mówi o gene-
ralnym lub powszechnym kap a stwie wierz cych [941, 1141, 1546, 
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1591]  [238]. Ko ció  naucza, e katolicy staj  si  cz ci  tego kap a -
stwa poprzez chrzest [748, 1268]. To powszechne kap a stwo umo -
liwia danej osobie czynienie takich rzeczy, jak: uczestnictwo 
w Eucharystii, czytanie S owa Bo ego w trakcie ko cielnych 
nabo e stw, przyjmowanie sakramentów, modlitw  i spe nianie 
dobrych uczynków [901-903, 1657].

Ko ció  naucza, e poza kap a stwem powszechnym istnieje 
tak e kap a stwo s u ebne lub hierarchiczne [1142, 1547, 1592]  [239]. To 
kap a stwo jest dost pne tylko dla m czyzn [1577, 1598]. W Ko cie-
le katolickim kandydaci do tego kap a stwa musz  by  stanu wol-
nego i musz  by  zdecydowani y  w celibacie [1599].   Dana osoba 
staje si  uczestnikiem kap a stwa s u ebnego przez w o enie r k 
biskupa w trakcie udzielania sakramentu wi ce  [1573, 1597].  W ten 
oto sposób m czy ni „zostaj  naznaczeni szczególnym zna-
mieniem i wskutek tego upodabniaj  si  do Chrystusa Kap ana, 
tak i  mog  dzia a  w osobie Chrystusa G owy”  [240] [1548]. Przez 
wy wi cenie otrzymuj  oni „w adz  konsekrowania i ofiarowy-
wania prawdziwego cia a i krwi Pa skiej, a tak e odpuszczania 
i zatrzymywania grzechów”  [241] [1411, 1461, 1566].    Ich uczestnictwo 
w s u ebnym kap a stwie jest sta e: „Od momentu, kiedy m -
czyzna zostaje wy wi cony na kap ana, jego kap a stwo jest sta-
e, podobnie jak kap a stwo Chrystusa ‘wed ug porz dku Mel-

chizedeka’ (Hbr 5; Hbr 6; Hbr 7)”  [242] [1582].     Ko ció  twierdzi, e 
kap a stwo to zosta o ustanowione przez Pana w trakcie Ostat-
niej Wieczerzy, gdy wypowiedzia  On nast puj ce s owa: „To 
czy cie na moj  pami tk !” ( k 22,19) [611, 1337].  

Na podstawie Pisma wi tego Ko ció  katolicki nie jest w sta-
nie wykaza  prawdziwo ci któregokolwiek z powy szych twier-
dze .  Nowy Testament w ogóle nie rozró nia powszechnego 
i hierarchicznego kap a stwa.  Twierdzenie, e katoliccy kap ani 
maj  udzia  w kap a stwie Melchizedeka, jest nieuzasadnione. 
 Jak widzieli my, kap a stwo Melchizedeka opiera si  na „mocy 
niezniszczalnego ycia” (Hbr 7,16).  Kap ani katoliccy starze-
j  si  i umieraj , podobnie jak ka dy z nas. Ich kap a stwa nie 
mo na wi c zakwalifikowa  jako kap a stwa wed ug porz dku 
Melchizedeka.  W ko cu, koronny tekst u ywany przez Ko ció  
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w celu uzasadnienia kap a stwa opartego na wy wi ceniu: „To 
czy cie na moj  pami tk !” ( k 22,19) nie mówi niczego o wi -
ceniach lub kap a stwie.  

Niektórzy uczeni katoliccy, pe ni determinacji, by znale  
biblijne wsparcie dla swej argumentacji, twierdz , e nowotesta-
mentowa s u ba starszego zboru (prezbitera) jest tym samym, 
co katolickie kap a stwo. Ten punkt widzenia zosta  nawet od-
zwierciedlony w niektórych katolickich t umaczeniach Pisma 

wi tego. Na przyk ad:
  Kiedy w ka dym ko ciele w ród modlitw i po-
stów wy wi cili ich na kap anów […], polecili 
ich Panu.
Dzieje Apostolskie 14,23 w przek adzie Douay Rheims  

  Zostawi em ci  na Krecie w tym celu, by  
[…] ustanowi  kap anów w ka dym mie cie, jak 
ci poleci em.

List do Tytusa 1,5 w przek adzie Douay Rheims  

  Choruje kto  w ród was? Niech sprowadzi ka-
p anów Ko cio a.

List Jakuba 5,14 w przek adzie Douay Rheims  

W ka dym z tych wersetów s owo kap an jest t umaczeniem 
greckiego s owa presbyteros, który jest w nich u yty w liczbie 
mnogiej. Presbyteros oznacza starszego cz owieka lub starsze-
go.  Pismo wi te naucza, e aposto owie „w ka dym Ko ciele 
[…] ustanowili im starszych” (Dz 14,23), a nie kap anów.   Aposto  
Pawe  nakaza  Tytusowi, aby „ustanowi  w ka dym mie cie pre-
zbiterów” (Tt 1,5), a nie kap anów.   A chorzy chrze cijanie mieli 
„wezwa  prezbiterów ko cio a” (Jk 5,14), a nie parafialnego ksi -
dza.  Na okre lenie kap ana Nowy Testament u ywa greckiego 
rzeczownika hiereus. Rzeczownik ten nie pojawia si  w adnym 
z trzech cytowanych powy ej fragmentów Pisma wi tego  [243].
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Biblijny werdykt
Pragnienie posiadania nieustannej ofiary mo na dostrzec ju  

w czasach pierwotnego chrze cija stwa. Wi kszo  pierwotnych 
chrze cijan by a ydami, którzy byli przyzwyczajeni do sk adania 
codziennie ofiar i wszystkiego, co tym ofiarom towarzyszy o: 
o tarza, wi tyni, obrz dów, wi t, kap anów sk adaj cych ofia-
ry i arcykap ana. Dla nowych wierz cych opuszczenie judaizmu 
by o szalenie trudne. Gdy to czynili, ich rodziny i przyjaciele 
skazywali ich na wygnanie i prze ladowali jako odst pców.

Nie wszyscy z pierwszych nawróconych ydowskiego po-
chodzenia, którzy przy czyli si  do wspólnoty chrze cija skiej, 
byli ugruntowani w swojej decyzji. Niektórzy z nich zacz li roz-
wa a  powrót do judaizmu, a w konsekwencji: powrót do sta-
rotestamentowego prawa, starotestamentowej wi tyni i ofiar 
Starego Testamentu.

 Nowotestamentowy List do Hebrajczyków zosta  napisany, 
by pomóc tym s abym i chwiejnym chrze cijanom ydowskie-
go pochodzenia (Hbr 12,12).   List ten przypomina czytelnikom, 
e chrze cijanie nie potrzebuj  ju  dalszych ofiar: „Na mocy tej 

woli u wi ceni jeste my przez ofiar  cia a Jezusa Chrystusa raz 
na zawsze” (Hbr 10,10).   List ten zach ca w tpi cych chrze ci-
jan: „Trzymajmy si  niewzruszenie nadziei, któr  wyznajemy, 
bo godny jest zaufania Ten, który da  obietnic ” (Hbr 10,23).  
   List ten wzywa chrze cijan, aby nie wyzbywali si  swojej uf-
no ci (Hbr 10,35), aby okazywali wytrwa o  (Hbr 10,36) i aby 
yli wiar  (Hbr 10,38).     Autor tego listu wyra a ufno , e ci 

chrze cijanie nale  „do wiernych, którzy zbawiaj  dusz ” 
(Hbr 10,39).   Nazywa t  wiar  „por k  tych dóbr, których si  
spodziewamy, dowodem tych rzeczywisto ci, których nie wi-
dzimy” (Hbr 11,1). 

 List do Hebrajczyków zawiera tak e powa ne ostrze enie: 
„Baczcie, bracia, aby nie by o w kim  z was przewrotnego ser-
ca niewiary, której skutkiem jest odst pienie od Boga ywego” 
(Hbr 3,12).   Autor listu ostrzega czytelników, aby „nie nale eli do 
odst pców, którzy id  na zatracenie” (Hbr 10,39).  Mówi im, e 
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powrót do judaizmu i wi tynnych ofiar by by aktem niewiary. 
By by odrzuceniem Chrystusa i Jego dzie a zbawienia dokona-
nego na krzy u.

 Niektórzy ju  powrócili do judaizmu (Hbr 6,4-6).  Z ich 
punktu widzenia, jedna, z o ona raz na zawsze ofiara, by a po 
prostu niewystarczaj ca. Gromadzenie si  wokó  zwyk ego 
chleba i wina w celu wspominania Chrystusa wydawa o im si  
bezsensowne.     Doszli do wniosku, e chrze cija stwo nie ofiaru-
je im nic poza niewidzialnymi obietnicami: niebieskiego powo-
ania (Hbr 3,1), niebieskiej wi tyni (Hbr 9,23-24), niebieskiego 

arcykap ana (Hbr 8,1-2) i niebieskiej ojczyzny (Hbr 11,16).     Po-
trzebowali religii, któr  mogli zobaczy : widzialnej wi tyni, 
widzialnego kap a stwa i widzialnej ofiary. I w a nie dlatego 
wrócili do judaizmu, który, jak my leli, mia  im o wiele wi cej 
do zaoferowania.

Katolicyzm stanowi dzisiaj podobn  atrakcj  dla tych, którzy 
s  religijni, lecz nie znale li odpocznienia w dokonanym dziele 
Chrystusa. Katolicyzm oferuje im religi , któr  mog  zobaczy . 
Ko ció  katolicki okre la sam siebie jako „widzialne zgroma-
dzenie”  [244] i „widzialny organizm”  [245] z „widzialn  struktur  
spo eczn ”  [246] [771]. G ow  tej struktury jest papie  – „widzialna 
g owa ca ego Ko cio a”  [247]. Ka dy sakrament jest „widzialnym 
wyrazem niewidzialnej aski”  [248].  Sakramenty te s  administro-
wane przez „widzialne i zewn trzne kap a stwo”  [249], którego 
pierwszym obowi zkiem jest przebaczanie grzechów i ofiarowa-
nie Mszy wi tej – „ofiary widzialnej [zgodnie z wymaganiami 
ludzkiej natury]”  [250] [1366]. 
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  Msza wiêta: B³¹d kontra prawda

  Ko ció  katolicki naucza Pismo wi te naucza

  1. Ostatnia Wieczerza by a 
rzeczywist  ofiar , w ramach 
której krew Chrystusa, 
znajduj ca si  w kielichu, 
zosta a wylana za nasze 
grzechy [610-611, 621, 1339].

Ostatnia Wieczerza by a 
posi kiem paschalnym.  Krew 
Chrystusa zosta a wylana 
za nasze grzechy na krzy u 
(1 P 2,24). 

 2. Chleb i wino staj  si  
rzeczywistym cia em i krwi  
Chrystusa [1373-1377].

 Chleb i wino s  symbolami 
cia a i krwi Chrystusa 
(1 Kor 11,23-25). 

 3. Cia o i krew Chrystusa 
istniej  zupe nie i w ca o ci 
w ka dym fragmencie 
konsekrowanego chleba 
i wina, w ka dym katolickim 
ko ciele na ca ym wiecie 
[1374, 1377].

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

 4. Konsekrowany chleb i wino 
s  niebieskim pokarmem, 
którego spo ywanie pomaga 
danej osobie osi gn  ycie 
wieczne [1392, 1405, 1419].

 Chleb i wino s  symbolami, 
które pomagaj  danej 
osobie wspomina  
Chrystusa ( k 22,19). 

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

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

 6. Chrystus ustanowi  
niektórych ludzi kap anami 
w celu kontynuowania ofiary 
krzy a [1142, 1547, 1577].

   Chrystus ustanowi  ka dego 
wierz cego cz onkiem 
wi tego i królewskiego 

kap a stwa w celu sk adania 
Bogu duchowych ofiar – 
uwielbienia ich ust i ycia 
oddanego Bogu (1 P 2,5-10; 
Hbr 13,15; Rz 12,1).   



219

Krew Chrystusa

  Ko ció  katolicki naucza Pismo wi te naucza

 7. Ofiara Mszy wi tej 
jest ofiar  krzy a [1085, 
1365-1367]. Jedynie sposób jej 
ofiarowania jest odmienny 
[1367].

Ofiara krzy a 
by a wydarzeniem 
historycznym.  Mia o ono 
miejsce jeden raz, oko o 
2000 lat temu, w okolicy 
Jerozolimy (Mk 15,21-41). 

 8. Ofiara krzy a jest 
kontynuowana w ofierze 
Mszy wi tej [1323, 1382].

 Ofiara krzy a jest dokonana 
(J 19,30). 

 9. Msza wi ta uobecnia 
Chrystusa w Jego mierci 
i charakterze sk adanej 
ofiary [1353, 1362, 1364, 1367, 1409].

  Chrystus nie powinien by  
obecnie przedstawiany jako 
umar y i w stanie ofiary, gdy  
On zmartwychwsta  i „jest 
yj cy na wieki wieków” 

(Ap 1,17-18; Rz 6,9-10).  

 10. W trakcie ka dej Mszy 
wi tej kap an ponownie 

przedstawia Ojcu ofiar  
Chrystusa [1354, 1357].

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

 11. Msza wi ta jest bezkrwaw  
ofiar , która stanowi 
przeb aganie za grzechy 
ywych i umar ych 

[1367, 1371, 1414].

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

 12. Ka da ofiara Mszy wi tej 
u mierza gniew Bo y 
skierowany przeciwko 
grzechowi [1371, 1414].

 Ofiara krzy a, która zosta a 
z o ona raz na zawsze, 
ca kowicie u mierzy a gniew 
Bo y skierowany przeciwko 
grzechowi (Hbr 10,12-18). 

 13. Wierni dost puj  
dobrodziejstw ofiary 
krzy owej Chrystusa 
w najpe niejszym stopniu 
przez uczestnictwo we Mszy 
wi tej [1366, 1407].

 Wierz cy otrzymuj  pe ni  
dobrodziejstw ofiary 
krzy owej Chrystusa jedynie 
przez wiar  (Ef 1,3-14). 
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  Ko ció  katolicki naucza Pismo wi te naucza

 14. Dzie o odkupienia jest stale 
dokonywane przez ofiar  
Mszy wi tej [1364, 1405, 1846].

  Ofiara, która przynios a 
odkupienie, dokona a si , 
gdy Chrystus odda  za 
nas swoje ycie na krzy u 
(Ef 1,7; Hbr 1,3).  

  15. Ko ció  ma kontynuowa  
ofiar  Chrystusa dla 
zbawienia wiata 
[1323, 1382, 1405, 1407].

 Ko ció  ma zwiastowa  mier  
Pana poniesion  dla zbawienia 
wiata (1 Kor 11,26). 



  

CZÊ Æ TRZECIA

MARYJA



222

Maryja

Dlaczego wierni Ko cio a katolickiego modl  si  do Maryi? 
Dlaczego niektórzy katolicy wydaj  si  by  bardziej oddani Ma-
ryi ni  Chrystusowi? Na czym polegaj  doktryny o Niepokala-
nym Pocz ciu i Wniebowzi ciu Maryi? Czy katolicy rzeczywi-
cie oddaj  cze  Maryi?

W cz ci trzeciej ksi ki przyjrzymy si  „najznakomit-
szej”  [251] i „ca kiem szczególnej”  [252] roli Maryi w nauce Ko-
cio a katolickiego. Ona, jak twierdzi Ko ció , „znacznie prze-

wy sza wszystkie inne stworzenia, niebieskie i ziemskie”  [253], 
a tak e zajmuje pozycj  ust puj c  jedynie pozycji Chrystusa. 
Ko ció  katolicki naucza, e Maryi s usznie nale y si  ten przy-
wilej, poniewa :

Jest bezgrzeszn , wiecznie dziewicz  Matk  Boga (Roz-
dzia  8, Matka Bo a).
Wzi wszy udzia  w dziele odkupienia, Maryja zasiada 
obecnie po prawicy Chrystusa, jako po redniczka wszel-
kiej aski (Rozdzia  9, Królowa Nieba i Ziemi).

W trzeciej cz ci ksi ki Czytelnik zapozna si  równie  ze 
szczególnym oddaniem, z jakim odnosi  si  do Maryi papie  Jan 
Pawe  II oraz dowie si , dlaczego papie  przypisywa  Maryi ura-
towanie mu ycia.
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Rozdzia  8

Matka Bo¿a
  Rzym, Plac w. Piotra, 13 maja 1981

Ksi dz Stanis aw 29, polski sekretarz papie a Jana Paw a II, 
zacz  si  denerwowa , kiedy wielki, bia y samochód, którym 
podró owali, skr ci  w stron  Placu w. Piotra. Przed nim sta  
papie , z odkrytego pojazdu machaj cy r k  do ogromnego t u-
mu wype niaj cego plac. Mimo, e Jan Pawe  II sprawowa  swój 
urz d zaledwie od dwóch i pó  roku, zd y  ju  podbi  serca 
milionów ludzi.

 Tym niemniej siedz cy w tylnej cz ci pojazdu ksi dz Stani-
s aw obawia  si , e w tak wielkim t umie papie  nara a si  na 
niebezpiecze stwo. Trzy dni wcze niej wielebny Andrzej Maria 
Deskur, kardyna  z Watykanu, opowiada  o z ym przeczuciu, ja-
kiego do wiadczy . Stoj c przed wizerunkiem Matki Boskiej Cz -
stochowskiej, patronki Polski, Deskur poczu  l k o ycie papie a. 
Po chwili milcz cego skupienia spojrza  w gór  na obraz Dziewi-
cy i powiedzia  do siebie spokojnie: „Jego Pani go ochroni”  [254] .

Ten incydent przyszed  na my l ksi dzu Stanis awowi, kiedy 
pojazd przemierza  obrze a placu. Nerwowo sprawdzi  rozmiesz-
czenie funkcjonariuszy ochrony watyka skiej, otaczaj cych sa-
mochód. Kilku z nich nale a o wcze niej do carabinieri, s u c 

 29.  Chodzi o ksi dza Stanis awa Dziwisza, obecnie kardyna a, Arcybiskupa Metropolit  Krakow-
skiego (przyp. red.).
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w ochronie w oskiego parlamentu. Wygl daj  na twardych, ale 
co mog  zrobi  w takim t umie? – pomy la  sekretarz.

Najwyra niej nie za wiele, skoro aden ze stra ników nawet 
nie zauwa y  m odego Turka o lodowatym spojrzeniu, który 
oczekiwa  na zbli enie si  papie a przy pó nocnej stronie kolum-
nady Berniniego. Dwudziestotrzylatek o ostrych rysach twarzy, 
ubrany w sportowy p aszcz i bia  koszul , wygl da  ca kiem 
normalnie. Automatyczny, 9-milimetrowy Browning, który ci-
ska  w kieszeni p aszcza, mówi  jednak co innego.

 M czyzna nazywa  si  Mehmet Ali A ca. By  skazanym za 
morderstwo psychopat  i mia  za sob  szkolenie terrorystyczne. 
Na sam jego widok turecka policja mia a rozkaz zastrzeli  go. 
Jednak tego popo udnia A ca mia  w asne plany. Kiedy tylko 
zobaczy  zbli aj cego si  papie a, ostro nie odbezpieczy  pisto-
let tak, e nikt poza nim nie us ysza  trzasku, st umionego przez 
ha as t umu.

Chwil  pó niej samochód papie a podjecha  zupe nie blisko. 
  Niezwyk a charyzma Jana Paw a zdumia a A c , podobnie jak 
entuzjazm t umu reaguj cego na u miech papie a. A ca jesz-
cze nigdy nie widzia  takiego oddania.   Zachwia o to poczuciem 
pewno ci m odego Turka. Chwila niezdecydowania spowodo-
wa a, e pojazd przejecha  obok i znalaz  si  poza zasi giem 
niebezpiecze stwa.

A ca przekl  w asn  g upot . Papie  by  tak blisko, e móg  
go niemal e dotkn ! Powinien by  strzeli !

Ogarn a go w ciek o , ale po chwili zda  sobie spraw , e 
t um nagle ucich  – nikt nie opuszcza  placu, bo samochód pa-
pieski rozpocz  drugie okr enie!

Wielebny Stanis aw uspokoi  si  nieco na tylnym siedzeniu, 
obserwuj c papie a nawi zuj cego kontakt z t umem. Pielgrzy-
mi z ca ego wiata rado nie wyci gali d onie w kierunku Ojca 

wi tego i podnosili dzieci, które ten przytula  i ca owa .
 To by  dzie  rado ci, szczególnie dla samego papie a, ponie-

wa  przypada o akurat wi to na cze  Maryi, której Jan Pawe  II 
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by  g boko oddany. Kiedy zosta  wyznaczony na biskupa po-
mocniczego Krakowa w 1958 roku, na swój herb biskupi wybra  
krzy  z inicja em „M” – na cze  Maryi. Jego mottem sta o si  
zawo anie Totus Tuus, oznaczaj ce „Ca y Twój”  [255], w odnie-
sieniu do Maryi. By  to wyraz jego ca kowitego po wi cenia 
Naj wi tszej Dziewicy. Szczególny stosunek papie a do Maryi 
powodowa , e wi ta na jej cze  by y zawsze wyj tkow  oka-
zj  dla ca ego personelu w Watykanie. W tym dniu wi to mia o 
szczególny charakter – by a to rocznica pierwszego objawienia 
Matki Bo ej w Fatimie. 

Papie  u miechn  si , oddaj c ma  dziewczynk  z balo-
nikiem w ramiona jej matki po lewej stronie pojazdu. Nast p-
nie przeszed  na drug  stron , aby pozdrowi  stoj cych tam 
pielgrzymów. W tym momencie stan  niemal twarz  w twarz 
z A c .

Zamachowiec poczu , e ofiara jest w jego r kach. Z zimnym 
u miechem pogratulowa  sobie sprytu i ruchem prze wiczonym 
setki razy wyj  bro  ponad t um, nacisn  spust i zacz  bezli-
to nie strzela .

Pierwsza kula z ama a palec wskazuj cy w lewej d oni Jana 
Paw a II i przesz a dalej, rani c jego brzuch. Kolejna trafi a go 
z prawej strony, przeszywaj c okie . Chwil  pó niej zamacho-
wiec ugodzi  jeszcze dwie Amerykanki stoj ce obok w t umie. 

Wielebny Stanis aw, og uszony przez potworny huk, nie wie-
dzia , co si  dzieje. Pomi dzy nim a Janem Paw em II dostrzeg  
usk  po naboju, ale na szatach papie a nie by o ladów krwi. 

Dopiero gdy Jan Pawe  II zacz  si  chwia , ksi dz Stanis aw 
zrozumia , e jego dobry przyjaciel zosta  postrzelony. Szybko 
poderwa  si  z miejsca, eby z apa  upadaj cego papie a.

– Gdzie dosta e ? – zapyta  ksi dz Stanis aw.
– W brzuch – odpowiedzia  spokojnie papie .
– Boli? – ksi dz Stanis aw nie móg  wyj  ze zdziwienia.
– Tak – odpowiedzia  papie , zamykaj c oczy i rozpoczyna-

j c modlitw .
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Kiedy pojazd p dzi  w kierunku czekaj cej karetki, ksi dz 
Stanis aw s ysza  papie a powtarzaj cego b agalnie: „Maryjo, 
matko moja! Maryjo, matko moja!”  [256].

Pi tna cie minut pó niej w klinice Gemelli, z modlitw  ci -
gle na ustach, Jan Pawe  II w ko cu straci  przytomno . Krwo-
tok wewn trzny spowodowa  obni enie ci nienia krwi do po-
ziomu zagra aj cego yciu. Chirurdzy pospieszyli na ratunek, 
a wielebny Stanis aw zrozumia , e na nim spoczywa teraz obo-
wi zek troski o dusz  papie a. Prze egnawszy si , przyst pi  do 
udzielenia ostatniego sakramentu.

Wiadomo  o zamachu na papie a zaszokowa a ca y wiat. 
Ca y Rzym zamar , a na Plac w. Piotra przyby o jeszcze wi -
cej ludzi. Pielgrzymi z Polski, na tronie papieskim, na którym 
normalnie zasiada by papie , umie cili wizerunek z Matk  Bo-
sk  Cz stochowsk , patronk  ich kraju. Na odwrocie wizerunku 
kto  ju  wcze niej umie ci  napis: Niech Nasza Pani chroni Ojca 

wi tego od z ego. Ludzie otoczyli obraz, a watyka skie g o ni-
ki zacz y rozbrzmiewa  s owami modlitwy ró a cowej.

O godzinie dwudziestej t um ci gle trwa  w modlitwie na 
placu, gdy og oszono wiadomo  o stanie zdrowia Jana Paw a II. 
Chocia  operacja jeszcze si  nie zako czy a, jego yciu nie za-
gra a o niebezpiecze stwo. T um zacz  si  rozchodzi  w ufno-
ci, e Bóg wys ucha  wo ania Maryi o ycie papie a.  

Maryja we wspó³czesnym Ko ciele
                Oddanie, z jakim papie  Jan Pawe  II odnosi  si  do Maryi, 

jest charakterystyczne dla rozwijaj cego si  ruchu w onie Ko-
cio a katolickiego – ruchu, który rozprzestrzenia si  na ca ym 
wiecie. Jego pocz tków nale y szuka  w roku 1830, w pierw-

szym z ca ej serii rzekomych objawie  maryjnych, które od tego 
czasu mia y miejsce w ró nych cz ciach wiata, przede wszyst-
kim w Europie. Najs ynniejszymi miejscami tych objawie  s : 
Pary  (Francja, 1830), La Salette (Francja, 1846), Lourdes (Fran-
cja, 1858), Knock (Irlandia, 1879), Fatima (Portugalia, 1917), 
Beauraing (Belgia, 1932) i Banneaux (Belgia, 1933). Ko ció  
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katolicki oficjalnie uzna  wszystkie te wydarzenia za autentycz-
ne objawienia [67].                

   Ukazuj c si  ró nym ludziom, Maryja wzywa a katolików 
do pokuty, nawrócenia i odmawiania modlitwy ró a cowej 
w intencji nawrócenia grzeszników i o pokój na wiecie. Prosi a 
równie  o wi ksze po wi cenie si  wiernych jej osobie, ze szcze-
gólnym podkre leniem tytu ów Niepokalanego Serca i Niepoka-
lanego Pocz cia.   

    W wyniku tych objawie  dosz o do rozwini cia si  ró nych 
praktyk religijnych, takich jak noszenie cudownych medalionów 
i szkaplerzy z wizerunkiem Maryi. Jeszcze w XIV wieku Mary-
ja ukaza a si  papie owi Janowi XXII (1316-1334), przez którego 
wezwa a katolików do noszenia szkaplerza – dwóch kawa ków 
materia u (cz sto z odpowiednimi wizerunkami), po czonych 
sznurem, zawieszanych na szyi. Maryja obieca a papie owi Ja-
nowi, e katolicy umieraj cy ze szkaplerzem, b d  uwolnieni 
z czy ca w pierwsz  sobot  po swojej mierci  [257]    .

  Miejsca objawie  maryjnych sta y si  wa nymi o rodkami 
pobo no ci katolickiej. Ka dego roku pi  i pó  miliona piel-
grzymów katolickich odwiedza Lourdes. Prawie tyle samo gro-
madzi si  w Fatimie oraz w Guadalupe w Meksyku – w miejscu 
wcze niejszego objawienia Maryi w roku 1531.  

  W Europie rodkowej najwa niejszym o rodkiem kultu 
maryjnego sta a si  Cz stochowa, w której przechowuje si  cu-
downy obraz Matki Bo ej, drewnian  ikon  z Czarn  Madonn , 
pochodz c  z XIV wieku. Rosn c  popularno  Matki Boskiej 
Cz stochowskiej nale y przypisa  w pierwszym rz dzie odda-
niu, jak  darzy  j  sam papie  Jan Pawe  II oraz jego cz stym 
wizytom na Jasnej Górze. Po o on  niedaleko Krakowa Cz sto-
chow  odwiedza rokrocznie oko o pi  milionów wiernych Ko-
cio a katolickiego.  

  W miar  upowszechniania si  kultu maryjnego coraz po-
wszechniejsze staj  si  równie  twierdzenia o kolejnych obja-
wieniach. W ród najnowszych objawie  najs ynniejsze z nich 
mia y miejsce w Medziugorie, w Bo ni-Hercegowinie. Sze ciu 
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m odych mieszka ców wioski twierdzi o, e Naj wi tsza Pan-
na ukazywa a si  jednemu lub kilkorgu z nich prawie codzien-
nie pocz wszy od 1981 roku. Cho  Ko ció  oficjalnie nie uzna  
prawdziwo ci tych twierdze , od pocz tku objawie  w Medziu-
gorie miejsce to odwiedzi o ponad 10 milionów katolików.  

       Papie  Jan Pawe  II by  tylko jednym z kilku ostatnich pa-
pie y, którzy promowali wspó czesny ruch maryjny. Papie e ci 
opublikowali liczne encykliki, w których bronili cnót Maryi, jej 
nieustaj cego dziewictwa oraz wstawienniczej roli Matki Bo ej. 
     Szczególne znaczenie maj  w tym kontek cie dwa dokumenty: 
Ineffabilis Deus papie a Piusa IX z 1854 roku, definiuj cy do-
gmat Niepokalanego Pocz cia Maryi oraz Munificentissimus 
Deus papie a Piusa XII z 1950 roku, który definiuje dogmat 
Wniebowzi cia Maryi.            

 Niepokalane Poczêcie
[411, 490-493, 508]

Wywy szona pozycja Maryi w Ko ciele katolickim wyp ywa 
ze zrozumienia jej szczególnej roli w dziele zbawienia. Zdaniem 
Ko cio a rola ta zacz a si  ju  w odwiecznej przesz o ci [488]:

   Niewys owiony Bóg […] od pocz tku i przed 
wiekami wybra  matk  dla swego Jednorodzone-
go Syna i przeznaczy  J , aby w b ogos awionej 
pe ni czasów sta  si  w Niej cia em i tak J  umi-
owa  przed wszystkimi innymi stworzeniami, 
e w Niej jednej najbardziej sobie upodoba .

Ineffabilis Deus  [258]   

 Ko ció  naucza, e aby Maryja mog a sta  si  „odpowiednim 
mieszkaniem dla Chrystusa”  [259], Bóg zdecydowa  si  zachowa  
j  od ska enia grzechem Adama. W 1854 roku Ko ció  oficjalnie 
zdefiniowa  t  doktryn  jako dogmat Niepokalanego Pocz cia 
Maryi [491]:

   Og aszamy, orzekamy i okre lamy, e nauka, 
która utrzymuje, i  Naj wi tsza Maryja Panna od 
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pierwszej chwili swego pocz cia – moc  szcze-
gólnej aski i przywileju wszechmocnego Boga, 
moc  przewidzianych zas ug Jezusa Chrystusa, 
Zbawiciela rodzaju ludzkiego – zosta a zacho-
wana jako nietkni ta od wszelkiej zmazy grze-
chu pierworodnego, jest prawd  przez Boga 
objawion  i dlatego wszyscy wierni powinni 
w ni  wytrwale i bez wahania wierzy .

Ineffabilis Deus  [260]   

Nale y zwróci  uwag , e Niepokalane Pocz cie odnosi si  
do pocz cia Maryi, a nie do pocz cia Chrystusa czy Jego naro-
dzin z dziewicy. Jak twierdzi Ko ció , Maryja zosta a stworzona 
bez grzesznej natury i sama by a „zawsze wolna od wszelkiej 
zmazy grzechu oraz ca a pi kna i doskona a”  [261], „przez ca e y-
cie pozosta a wolna od wszelkiego grzechu osobistego” (493). Jej 
wi ta niewinno  i wi to  s  tak doskona e, e „poni ej Boga 

nie ma nic wi kszego i której oprócz Boga nikt my l  nie mo e 
dosi gn ”  [262]  .

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

  Zgodnie z Pismem wi tym, Ko ció  katolicki naucza, e 
gdy anio  Gabriel ukaza  si  Maryi, zwiastuj c Bo y plan zro-
dzenia „Syna Najwy szego” ( k 1,32), Maryja odpowiedzia a 
„Oto ja s u ebnica Pa ska, niech mi si  stanie wed ug s owa 
twego” ( k 1,38).  

 Wed ug Pisma wi tego, pó niej nast pi o cudowne pocz -
cie, przez które Maryja, pozostaj c dziewic , „znalaz a si  brze-
mienn  za spraw  Ducha wi tego” (Mt 1,18).  Pod koniec ci y 
Maryja urodzi a Syna i nada a Mu imi  Jezus.

  Ko ció  katolicki naucza, e narodziny Jezusa by y tak cu-
downe jak Jego pocz cie, bo zdaniem Ko cio a Maryja nie do-
wiadczy a adnego bólu zwi zanego z porodem: „Ewie powie-

dziano: W bólu b dziesz rodzi a dzieci (Rdz 3,16).  Maryja zosta a 
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wy czona spod tego prawa”  [263].  Ponadto Ko ció  utrzymuje, e 
Bóg zachowa  „nienaruszon  czysto  dziewicz ” Maryi  [264] [499]. 
To znaczy, e Chrystus zosta :

[…] zrodzony ze swej Matki bez jakiegokol-
wiek naruszenia jej macierzy skiego dziewic-
twa […]. Tak jak promienie s o ca przechodz  
przez tward  substancj  szk a bez jej naruszenia 
czy z amania, tak te  w podobny, ale i dosko-
nalszy sposób Jezus Chrystus wyszed  z ona 
swej matki, bez szkody dla jej macierzy skiego 
dziewictwa.

The Roman Catechism  [265]  

  Co wi cej, cho  Maryja by a po lubiona Józefowi, Ko ció  
naucza, e po urodzeniu Jezusa pozosta a „niepokalan  i wiecz-
n ”  [266] dziewic , powstrzymuj c si  od wszelkich kontaktów 
seksualnych ze swoim m em.  Ko ció  nazywa Maryj  „Naj-
wi tsz  Maryj  zawsze Dziewic ”  [267], „Królow  Dziewic”  [268] 

i „Naj wi tsz  Matk  Boga, zawsze Dziewic ” (721).   

   Wniebowziêcie Maryi
[966, 974]

Maj c na uwadze bezgrzeszn  doskona o  Maryi, Ko ció  
katolicki naucza, e cia o Maryi nie uleg o rozk adowi po mier-
ci. Bóg w cudowny sposób wzi  j  do nieba. Ta doktryna, znana 
jako dogmat Wniebowzi cia Maryi, zosta a zdefiniowana przez 
Ko ció  w 1950 roku:

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

Munificentissimus Deus  [269]      
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Biblijna odpowied
 Biblijny portret Maryi znacz co ró ni si  od tego, który 

przedstawia Ko ció  katolicki. Stary Testament wspomina Ma-
ryj  jedynie mimochodem w kilku fragmentach o charakterze 
prorockim  [270].  Przyk adowo, Izajasz pisze: „Oto Panna pocznie 
i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel” (Iz 7,14).  
 Micheasz opowiada o czasach, gdy ydowska niewiasta b dzie 
mia a bóle porodowe i urodzi Mesjasza w Betlejem (Mi 5,2-3). 

  W Nowym Testamencie z oczywistych wzgl dów Maryja 
odgrywa znacz c  rol  podczas narodzin Chrystusa, jego nie-
mowl ctwa i ucieczki do Egiptu (Mt 1,2; k 1,26-2,40).     Biblia 
wspomina o niej nast pnie, gdy wraz z Józefem zabrali dwuna-
stoletniego Jezusa do Jerozolimy ( k 2,41-52).     W ka dej z tych 
relacji Maryja jawi si  jako kobieta, która by a wiern  i pokorn  
s u ebnic  Boga ( k 1,38; k 1,46-55).  

Kolejna nowotestamentowa wzmianka o Maryi pojawia si  
przy okazji rozpocz cia przez Jezusa publicznej dzia alno ci 
w wieku 30 lat.  Znajdujemy matk  wraz z jej Synem podczas 
uczty weselnej w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11).   Powiadomiwszy 
Jezusa o tym, e sko czy o si  wino, Maryja zwraca si  do s u-

cych: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5).  To 
jej ostatnie s owa zanotowane w Pi mie wi tym. Stanowi  do-
skona e wskazanie dla tych, którzy pragn  podoba  si  Bogu.

 Nast pnie Maryja uda a si  wraz z Jezusem do Kafarnaum, 
gdzie zatrzymali si  na „kilka dni” (J 2,12).  Poniewa  nie ma 
adnej wzmianki o tym, e Maryja towarzyszy a Jezusowi 

w dalszych etapach Jego s u by, najwyra niej powróci a do 
Nazaretu.

W pozosta ej cz ci historycznych relacji zawartych w No-
wym Testamencie znajdujemy tylko trzy inne wzmianki o Ma-
ryi.   Pierwsza pojawia si  mniej wi cej w po owie publicznej 
dzia alno ci Jezusa (Mk 3,20-21; Mk 3,31-35).    Maryja i jej po-
zostali synowie przybyli do Kafarnaum w poszukiwaniu Je-
zusa, „ eby Go powstrzyma . Mówiono bowiem: Odszed  od 
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zmys ów” (Mk 3,21).  To wydarzenie rodzi pewne w tpliwo ci 
co do tego, w jakim stopniu nawet sama Maryja rozumia a to -
samo  i misj  Pana.

Nast pna wzmianka o Maryi w Pi mie wi tym to chwila 
ukrzy owania Pana.  Jan opisuje j  jako stoj c  pod krzy em 
(J 19,25).  W najtrudniejszym momencie ujawnia si  wyra nie 
jej mi o  i oddanie dla Syna.

Ostatnia wzmianka o Maryi w historycznych relacjach no-
wotestamentowych pojawia si  po wniebowst pieniu Pana. 
Aposto owie powrócili do Jerozolimy i zebrali si  w sali na gó-
rze.  Tam modlili si  „razem z niewiastami, z Maryj , Matk  
Jezusa” (Dz 1,14). 

Maryja w Nowym Testamencie  [271]

Poni ej przedstawiono fragmenty odnosz ce si  do Maryi, 
które mo na znale  w Nowym Testamencie:

  Narodziny i dzieci stwo Chrystusa: Mt 1,2; k 1,26-2,40  
 Jezus pozostawiony w wi tyni w wieku 12 lat: k 2,41-51 
 Przyj cie weselne w Kanie Galilejskiej: J 2,1-11 
 Krótka wizyta w Kafarnaum: J 2,12 
   Przybycie Maryi i braci Jezusa do Kafarnaum: 
Mt 12,46-50; Mk 3,20-35; k 8,19-21   
   W tpi cy podwa aj  pochodzenie Jezusa: Mt 13,55-56; 
Mk 6,3-4; J 6,42   
 Ukrzy owanie Jezusa: J 19,25-27 
 Modlitwa po wniebowst pieniu Chrystusa: Dz 1,14 
  Wzmianki w pismach Paw a: Rz 1,3; Ga 4,4  

W swoich pismach Pawe  wzmiankuje Maryj  dwukrotnie, ale 
nie wymienia jej z imienia.  W Li cie do Rzymian pisze o Synu 
Bo ym, „pochodz cym wed ug cia a z rodu Dawida” (Rz 1,3).  
 W Li cie do Galatów Pawe  stwierdza: „Gdy jednak nadesz a 
pe nia czasu, zes a  Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, 
zrodzonego pod Prawem” (Ga 4,4). 
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Pismo wi te nie mówi nic na temat dalszych losów Maryi, 
jej mierci czy pogrzebu. Nie ma adnych opisów jej charakteru, 
cnót czy wygl du fizycznego. Nie ma równie  adnych biblij-
nych przyk adów modlitwy zanoszonej do Maryi lub oddaj cej 
jej cze . 

Po pierwszej lekturze Pisma wi tego wielu katolików jest 
zaskoczonych, jak ma o mówi si  w nim o Maryi. Co istotniej-
sze, Pismo wi te przeczy wielu elementom nauczania ko ciel-
nego na jej temat:

Maryja by a matk  Jezusa, ale nie matk  Boga 30.
Maryja by a dziewic , ale nie wiecznie dziewic .
Maryja by a grzesznikiem, a nie bezgrzeszn  wi t .

Maryja by³a matk¹ Jezusa
 Cho  nie ma adnego biblijnego precedensu dla takiego sta-

nowiska, Ko ció  katolicki czci Maryj  jako Matk  Boga [963, 971, 

2677]. Argumentacja przebiega nast puj co: Skoro Jezus jest Bo-
giem, a Maryja jest matk  Jezusa, to Maryja musi by  Matk  
Boga [495, 509]. 

Jednak Biblia nigdy nie nazywa Maryi Matk  Boga, a to 
z bardzo prostego powodu: Bóg nie ma matki. Kto  s usznie 
zauwa y , e tak jak ludzka natura Chrystusa nie ma ojca, tak 
jego boska natura nie ma matki.   Tak wi c Biblia s usznie okre la 
Maryj  mianem „Matki Jezusa” (J 2,1; Dz 1,14), ale nigdy nie 
nazywa jej Matk  Boga.  

 Uczeni katoliccy odpieraj  ten zarzut twierdz c, e Tradycja 
po wiadcza z ca  moc  u ycie tego tytu u.  Przypominaj , e 
Sobór w Efezie (431 r.) oficjalnie usankcjonowa  praktyk  zwra-
cania si  do Maryi jako Matki Bo ej [466, 495]  [272] .

   Jednak Sobór Efeski wcale nie przypomina  spotkania 
duchowych chrze cijan, szukaj cych z modlitw  woli Bo ej. 

 30.  Czyli ani Matk  Bo  ani Matk  Bosk  (przyp. red.).
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    Dwaj w adcy rz dz cy wspólnie imperium, Teodozjusz II 
i Walentynian III, zwo ali Sobór w Efezie na pro b  Nestoriusza 
(zmar ego oko o 451 r.), Patriarchy Konstantynopola.     Nestoriusz 
poszukiwa  okazji do obrony w asnej osoby. Lokalny sobór 
zwo any rok wcze niej w Rzymie pot pi  go za krytyk  
u ywania w odniesieniu do Maryi greckiego tytu u theotokos, 
oznaczaj cego Bo  rodzicielk . Nestoriusz by  zagorza ym 
przeciwnikiem arianizmu i g oszonej przez ten ruch nauki, 
e Chrystus jest stworzeniem. Nestoriusz obawia  si , e 

nazywanie Maryi Bo  rodzicielk  prowadzi do tej samej herezji, 
a mianowicie uznania, e Maryja da a pocz tek istnienia osobie 
Trójjedynego Boga.   

   Sobór Efeski sta  si  aren  zwalczaj cych si  ugrupowa  
oraz miejscem uprawiania polityki ko cielnej. Historycy opisuj  
ten sobór jako miejsce jednych z najbardziej odra aj cych walk 
w historii Ko cio a. Zanim wszyscy biskupi zd yli zjawi  si  
na miejscu, i jeszcze przed przybyciem samego Nestoriusza, 
jego przeciwnicy oskar yli go o dzielenie Chrystusa na dwie 
odr bne osoby. Cho  nie ma pewno ci, e Nestoriusz wyznawa  
tego rodzaju pogl dy, sobór uzna  go za heretyka, a 34 biskupów, 
którzy stan li po jego stronie, za odst pców. Nast pnie sobór za-
twierdzi  u ywanie tytu u theotokos, Bo a rodzicielka, w odnie-
sieniu do Maryi, chocia  jasno odrzuci  jakiekolwiek sugestie, 
e Chrystus jest stworzeniem [466].

To w a nie termin theotokos jest dzisiaj t umaczony przez 
Ko ció  katolicki w najwznio lejszy mo liwy sposób jako Mat-
ka Bo a. Jednak maj c na uwadze gloryfikacj  Maryi w katoli-
cyzmie, brak biblijnego precedensu dla u ycia tego tytu u oraz 
historyczny kontekst Soboru w Efezie, chrze cijanie nie powinni 
odwo ywa  si  do tego tytu u, a zamiast tego winni raczej u y-
wa  okre le  wyst puj cych faktycznie w Biblii.    

Maryja nie by³a wiecznie dziewic¹
  Pismo wi te naucza, e Maryja pocz a dziecko z mocy 

Ducha wi tego mimo tego, i  by a dziewic  ( k 1,26-35).  
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Natomiast nie mówi niczego na temat zachowania przez Boga 
„nienaruszonej czysto ci dziewiczej”  [273] Maryi w trakcie poro-
du ani na temat powstrzymywania si  przez Maryj  od kontak-
tów seksualnych ze swoim m em po urodzeniu Chrystusa.

Ko ció  katolicki opiera swoje przekonanie o wiecznym dzie-
wictwie Maryi na podstawie Tradycji oraz rozwa a  filozoficz-
nych.   Tomasz z Akwinu przedstawi  cztery powody, dla których 
ta nauka jest s uszna  [274]:

Poniewa  Chrystus jest „Jednorodzonym Synem Ojca”, 
wi c „podobnie te  wypada o, aby On by  Jednorodzo-
nym Synem Matki”  [275].

Akt ma e ski z Józefem sprofanowa by dziewicze ono 
Maryi. By oby to zniewag  dla Ducha wi tego, którego 
wi tyni  sta o si  jej ono  [276].

Gdyby Maryja z w asnej woli chcia a utraci  cudownie 
zachowane dziewictwo przez stosunek cielesny z Józe-
fem, to ubli a oby to jej godno ci i wi to ci. Taki czyn 
wiadczy by o jej niewdzi czno ci i nieusatysfakcjonowa-

niu bycia matk  Jezusa  [277].

 „By oby wreszcie szczytem zuchwalstwa ze strony Jó-
zefa”  [278], „gdyby usi owa  zbezcze ci ”  [279] Maryj , wie-
dz c, e pocz a z mocy Ducha wi tego.   

  Tomasz z Akwinu dochodzi do nast puj cego wniosku: „To-
te  trzeba stwierdzi  po prostu, e Matka Bo a, jak pocz a 
w dziewictwie, tak te  zrodzi a Chrystusa i pozosta a Dziewic  
na zawsze”  [280]  .

Chocia  mo na by wiele powiedzie  na temat rozumienia sto-
sunku ma e skiego przez Tomasza z Akwinu, z perspektywy 
omawianego przez nas zagadnienia du o wa niejszy jest fakt, 
e Ko ció  daje sobie prawo do og oszenia jako dogmatu wia-

ry doktryny, która nie ma podstawy biblijnej. To bardzo istotne 
spostrze enie, poniewa  Pismo wi te nie tylko nie potwierdza 
nauki o wiecznym dziewictwie Maryi, ale prowadzi nas do dia-
metralnie odmiennego wniosku. 
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 Kilka razy pojawiaj  si  w Pi mie wi tym wzmianki o wy-
darzeniach, w których brali udzia  przyrodni bracia i przyrod-
nie siostry Jezusa. Pierwsza z tych wzmianek wi e si  z we-
selem w Kanie Galilejskiej.  Pismo wi te mówi, e Jezus uda  
si  do Kafarnaum ze swoj  matk , bra mi i uczniami (J 2,12).  
   Nast pnie czytamy, e „Matka i bracia” Chrystusa poszukiwali 
Go w Kafarnaum (Mt 12,46; zobacz tak e Mk 3,31 i k 8,19).    
  Nied ugo potem przeciwnicy Chrystusa pytaj : „Czy  nie jest 
On synem cie li? Czy Jego Matce nie jest na imi  Mariam, 
a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Tak e Jego sio-
stry czy nie yj  wszystkie u nas?” (Mt 13,55-56; zobacz tak e 
Mk 6,3-4).     W ostatnim roku ycia Jezusa Jego w a ni bracia 

    wiêci
[828, 946-962, 2683-2684]

Ko ció  katolicki kanonizowa  wielu nie yj cych bohaterów wiary, 
przyznaj c im tytu  wi tych. Ze wzgl du na ich znakomite cnoty i zas ugi, 
Ko ció  wierzy, e wi ci s  ju  w niebie. S u  wiernym na ziemi jako 
„wzory i or downicy” (828).

Katolicy mog  zwróci  si  z pro b  do wi tych, tak jak zwracaj  si  
do Maryi, aby wstawiali si  za nimi u Boga. Jest to mo liwe dzi ki komunii 
wi tych [954-962, 1474-1475]. Ko ció  opisuje t  komuni  jako mistyczn  wi  

i wspó prac  mi dzy wszystkimi katolikami – yj cymi na ziemi, cierpi -
cymi w czy cu oraz ciesz cymi si  chwa  nieba [954, 1689].

Modlitwy wi tych s  „szczególnie skuteczne, poniewa  kochaj  oni 
Boga z wielkim oddaniem i mog  powo a  si  na swoje zas ugi oraz ofiary 
poniesione za ycia na ziemi”  [281] [956]. Ko ció  radzi katolikom, by przyst -
powali do Boga za po rednictwem wi tych, poniewa  „jest wiele darów, 
których Bóg nie udziela bez po rednika czy or downika”  [282].

 Katolicy wybieraj  wi tego, do którego chc  si  modli , w zale no ci 
od potrzeby, zawodu lub kraju. Poni ej przedstawiono wybranych wi tych 
oraz sfery ich patronatu:

 wi ty Jan Bo y – pacjenci cierpi cy na serce 
 wi ty B a ej – choroby gard a 
 wi ta ucja – choroby oczu 
 wi ty Franciszek Salezy – g usi 
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naigrywaj  si  z Niego (J 7,2-10), a aposto  Jan komentuje to 
zdarzenie w nast puj cy sposób: „Bo nawet Jego bracia nie wie-
rzyli w Niego” (J 7,5).   

Po pewnym czasie bracia Pa scy najwyra niej nawrócili 
si  i uwierzyli w Niego.  ukasz pisze, e po wniebowst pie-
niu aposto owie zebrali si  na modlitwie „razem z niewiastami, 
Maryj , Matk  Jezusa, i bra mi Jego” (Dz 1,14).     Du o pó niej 
Pawe  pisze, e gdy przyby  do Jerozolimy, uda  si  na spotka-
nie z „Jakubem, bratem Pa skim” (Ga 1,19), który w tym czasie 
by  jednym z przywódców w ko ciele jerozolimskim (Ga 2,9-12; 
Dz 15,13-21).     W 1 Li cie do Koryntian Pawe  równie  wspomina 
„braci Pa skich” (1 Kor 9,5). 

 wi ty Tomasz z Akwinu – uczniowie 
 wi ta Monika – matki 
 wi ty Mateusz – poborcy podatkowi 
 wi ty Józef – stolarze 
 wi ty Miko aj z Miry – mosty 
 wi ty Walenty – pozdrowienia 
 wi ty Franciszek z Asy u – zwierz ta 
 wi ta Klara z Asy u – telewizja 
 wi ty Antoni – rzeczy zagubione 
 wi ty Juda – sprawy beznadziejne 
 wi ty Bonifacy – Niemcy 
 wi ty Patryk – Irlandia 
 Matka Boska z Guadalupy – Meksyk 
  Niepokalane Pocz cie Maryi – Brazylia   

 Natomiast Pismo wi te nazywa wi tymi wszystkich prawdziwie 
wierz cych, maj c na uwadze ich pozycj  w Chrystusie (Ef 1,1).   Oni „zo-
stali u wi ceni w Jezusie Chrystusie i powo ani do wi to ci” (1 Kor 1,2).  
 Je li chodzi o katolick  praktyk  zwracania si  do duchów osób zmar ych, 
ma ona wi cej wspólnego ze spirytyzmem i wró biarstwem ni  z chrze ci-
ja sk  pobo no ci  (Pwt 18,10-11).   
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Uczeni katoliccy rozprawiaj  si  z tymi fragmentami utrzy-
muj c, e wszystkie one odnosz  si  do kuzynów Pana, a nie do 
przyrodnich braci czy sióstr Jezusa. Twierdz , i  ydzi cz sto 
pos ugiwali si  okre leniem „bracia” w odniesieniu do bliskich 
krewnych [500].

Nie wiadomo, w jaki sposób uczeni ci wiedz , e to w a nie 
kuzyni, a nie bracia i siostry, kryj  si  za tymi wzmiankami 
w Nowym Testamencie. Prawd  jest, e greckie odpowiedniki 
s ów brat (adelphos) i siostra (adelphe) mo na rozumie  szerzej. 
Ale ich podstawowe znaczenie odnosi si  do wi zi wynikaj cej 
z posiadania wspólnych rodziców. O ile kontekst nie wskazuje 
na co  innego, takie jest podstawowe znaczenie tych s ów, za-
mierzone przez autora. Gdyby Duch wi ty chcia , eby chrze-
cijanie czcili Maryj  jako wiecznie dziewic , nie dopu ci by do 

okre lania krewnych Jezusa jako braci i sióstr bez dodatkowego 
wyja nienia.

Ponadto, gdyby Duch wi ty chcia  wyrazi  nieco mniej bli-
ski stosunek ni  wi  bratersk  czy siostrzan , dost pne by y 
dwa inne greckie s owa.  Pawe  pos uguje si  s owem anepios 
(kuzyn) w odniesieniu do Marka, „kuzyna Barnaby” (Kol 4,10).  
 ukasz u ywa terminu sungenis, który oddaje szersze znaczenie 
pokrewie stwa, nazywaj c El biet  „krewn ” Maryi ( k 1,36). 

Dodatkowo, w psalmach mesjanistycznych znajdujemy pro-
roctwo o wrogo ci, jakiej Pan Jezus pocz tkowo do wiadcza  ze 
strony swych braci.  Mesjasz ali si : „Dla braci moich sta em 
si  obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki” (Ps 69,9).  Nie 
mo na by o ja niej przedstawi  relacji istniej cej mi dzy bra mi 
i matk  Jezusa.

  W ko cu Mateusz pisze, e po wzi ciu Maryi za on  Józef 
„nie zbli a  si  do niej, a  porodzi a Syna” (Mt 1,25).  Wnioski 
nasuwaj  si  same. 

 Maryja nie by³a bezgrzeszn¹ wiêt¹
B d c potomkiem Adama, Maryja urodzi a si  grzeszna, 

tak jak wszyscy inni ludzie.  Pismo wi te mówi, e „jak przez 
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jednego cz owieka grzech wszed  do wiata, a przez grzech 
mier , i w ten sposób mier  przesz a na wszystkich ludzi, po-

niewa  wszyscy zgrzeszyli” (Rz 5,12). 
 Mimo to Ko ció  katolicki podtrzymuje doktryn  o Niepoka-

lanym Pocz ciu – mianowicie naucza, e Maryja „od pierwszej 
chwili swego pocz cia […] zosta a zachowana jako nietkni ta 
od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego”  [283] [491].  Uczeni ka-
toliccy twierdz , e to przekonanie wyra a opisane w Pi mie 

wi tym Zwiastowanie, zapowied  wcielenia Chrystusa, prze-
kazan  Maryi przez anio a Gabriela: „B d  pozdrowiona, aski 
pe na, Pan z Tob , b ogos awiona jeste  mi dzy niewiastami” 
( k 1,28) [490-491]. Zdaniem Ko cio a w tym stwierdzeniu zawiera 
si  prawda, e Maryja „nigdy nie by a pod przekle stwem”  [284] 
oraz e by a ca kowicie „wolna od osobistej czy dziedzicznej 
zmazy”  [285] .

Jednak anio  Gabriel nigdy nie powiedzia  do Maryi, e jest 
„ aski pe na” ( k 1,28). W tym miejscu katolickie przek ady 
Pisma wi tego opieraj  si  na tek cie aci skim. W t umacze-
niu z greckiego orygina u werset ten brzmi nast puj co: „B d  
pozdrowiona, ask  obdarzona, Pan jest z tob ” ( k 1,28). Bóg 
uprzywilejowa  Maryj , wybieraj c j  na matk  swojego Syna, 
a nie zachowuj c j  od grzechu Adama. Pob ogos awi  j  „mi -
dzy niewiastami” ( k 1,28), a nie ponad niewiastami. 

   Biblia naucza, e jedyn  osob  bez grzechu, która kiedykol-
wiek y a na ziemi, by  Pan Jezus Chrystus (2 Kor 5,21; 1 P 2,22; 
1 J 3,5).     W tym wzgl dzie Pismo wi te nie pozostawia miejsca 
na aden wyj tek: „Bo nie ma na ziemi cz owieka sprawiedliwe-
go, który by zawsze post powa  dobrze, a nigdy nie zgrzeszy ” 
(Koh 7,20).   Anio owie w niebie oddaj  Panu cze , og aszaj c: „Ty 
sam jeste  wi ty” (Ap 15,4).   Pan Jezus powiedzia : „Nikt nie jest 
dobry, tylko sam Bóg” ( k 18,19).   Pawe  pisze: „wszyscy bowiem 
zgrzeszyli i pozbawieni s  chwa y Bo ej” (Rz 3,23)  oraz:

 Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego 
[…] nie ma takiego, co dobrze czyni, zgo a ani 
jednego.

List do Rzymian 3,10-12 



240

Maryja

Maryja, tak ka dy inny cz owiek, by a grzesznikiem potrze-
buj cym odkupienia.  Sama uzna a taki stan, gdy modli a si  na-
st puj cymi s owami: „Wielbi dusza moja Pana i raduje si  duch 
mój w Bogu, moim Zbawcy” ( k 1,46-47). 

Ko ció  uznaje, e Maryja zosta a odkupiona, ale jedynie 
z d ugu grzechu pierworodnego. Twierdzi, e Maryja nie zosta-
a odkupiona ze zmazy grzechu, poniewa  „zosta a zachowa-

na jako nietkni ta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodne-
go”  [286] [491-492, 508].

W Pi mie wi tym nie znajdziemy takiego rozró nienia.     Fakt 
mierci Maryi jest wystarczaj cym dowodem na to, e zosta a 

poddana pe nej karze za grzech (Rdz 2,17; Rdz 3,19; Rz 6,23).   
W tym miejscu Ko ció  znowu wyra a odmienne zdanie. 

Twierdzi, e Maryja nie umar a z powodu grzechu osobistego 
czy odziedziczonego  [287]. Umar a dlatego, e „spodoba o si  
Bogu, aby Maryja we wszystkim upodobni a si  do Jezusa. Tak 
jak Syn umar , tak s usznym by o równie , eby umar a i mat-
ka”  [288]. Ponadto, zdaniem Ko cio a Bóg zabra  Maryj  ciele nie 
do nieba. Jej cia o nie uleg o zepsuciu w grobie pod przekle -
stwem grzechu, poniewa  by a bezgrzeszna. 

   W dokumencie definiuj cym Wniebowzi cie Maryi papie  
Pius XII cytuje kilka fragmentów z Pisma wi tego w celu wy-
kazania biblijnych podstaw tej doktryny  [289]. Uznaje jednocze-
nie, e „cz sto zdarzaj  si  teologowie i wi ci kaznodzieje, 

którzy, aby wyja ni  swoj  wiar  we Wniebowzi cie, w swo-
bodny sposób przytaczaj  wydarzenia i s owa zaczerpni te z Pi-
sma wi tego”  [290]. W rzeczywisto ci aden z cytowanych przez 
papie a wersetów nie ma nic wspólnego z Wniebowzi ciem Ma-
ryi.  Tylko jeden – ( k 1,28) – odnosi si  do jej osoby.  Niemniej 
jednak papie  decyduje si  je przytoczy .    

Inna Maryja
Maryja Ko cio a katolickiego nie jest Maryj  Biblii. Pismo 

wi te nie mówi niczego na temat kobiety pocz tej bez grzechu, 
doskona ej i bezgrzesznej, zawsze dziewicy, wzi tej do nieba.
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Mimo to Ko ció  przyznaj c wi ksz  rang  Tradycji i ludz-
kiemu rozumowaniu ni  Pismu wi temu, og osi  dziewic  Ma-
ryj  – zawsze dziewic  Maryj , matk  Jezusa – Matk  Boga, 
a niewiast , któr  Bóg obdarzy  ask  – Maryj  pe n  aski. 
W d eniu do wywy szenia Maryi Ko ció  zniekszta ci  i zi-
gnorowa  jasne nauczanie Pisma wi tego.  Porzuciwszy prawd  
i bezpiecze stwo wynikaj ce z Pisma wi tego, Ko ció  katolic-
ki nara a swych wiernych na niebezpieczne, „mistyczne” obja-
wienia istoty duchowej, która okre la si  jako Maryja i propagu-
je w asn  osob . Objawienia te odwiod y katolików od pe nego 
oddania Chrystusowi i zale no ci w kwestii zbawienia tylko od 
Niego. Niezale nie od tego, czy maj  charakter rzeczywisty, czy 
wyimaginowany, owoce owych objawie  wskazuj , e nie po-
chodz  one od Boga. 
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Rozdzia  9

Królowa Nieba i Ziemi
  Z podwy szenia przed Bazylik  Matki Boskiej Fatimskiej 

papie  Jan Pawe  II spogl da  na olbrzymi t um ludzi. Na placu 
zgromadzi o si  ponad 200 tysi cy katolików. Gdy papie  rozpo-
cz  przemówienie, by  to historyczny moment tak dla Ko cio a, 
jak i dla niego samego:

Przyby em dzisiaj na to miejsce, poniewa  tego 
samego dnia w zesz ym roku, na Placu w. Piotra 
w Rzymie, dokonano zamachu na ycie papie a, 
co zbieg o si  w tajemniczy sposób z rocznic  
pierwszego objawienia w Fatimie w dniu 13 ma-
ja 1917 roku.

Jan Pawe  II  [291]

 Wizyta Jana Paw a II w Fatimie stanowi a spe nienie cichej 
obietnicy, któr  z o y  po zamachu na jego ycie w 1981 roku. Po 
odzyskaniu przytomno ci papie  powiedzia , e pierwsze my li 
skierowa  ku Matce Boskiej Fatimskiej. Pó niej postanowi  uda  
si  z wizyt  do Fatimy w rocznic  zamachu. Jak sam przyzna , 
chcia  w ten sposób „z o y  w sercu niebieskiej Matki dzi kczy-
nienie za ocalenie od niebezpiecze stwa. We wszystkich wyda-
rzeniach – powtarzam to bez znu enia – widzia em szczegól-
n  matczyn  ochron  naszej Pani”  [292]. Papie  by  przekonany, 
e gdy Mehmet Ali A ca nacisn  spust pistoletu, mia  miejsce 
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cud. „Jedna d o  odda a strza ” – powiedzia , „a inna ponios a 
kul ”  [293]. By  pewien, e d o  nios ca kul  nale a a do Maryi.  

Lekarze stwierdzili, e Jan Pawe  II mia  w istocie wiele 
szcz cia. Kula, która przeszy a jam  brzuszn , przedziurawi-
a okr nic  i jelita. Dokona a równie  powa nego uszkodzenia 

naczy  krwiono nych, powoduj c obfity krwotok wewn trzny. 
Ale gdyby kula przesz a tylko kilka milimetrów dalej, trafi aby 
w aort  i spowodowa aby natychmiastowy zgon papie a. W isto-
cie przesz a na wylot przez jego cia o bez uszkodzenia kluczo-
wych organów.

  Po roku rekonwalescencji Jan Pawe  II przyby  do Fatimy 
nie tylko po to, aby podzi kowa  Maryi, ale po wi ci  jej ca  
ludzko   [294]:

Uciekamy si  pod tw  obron , wi ta Matko 
Bo a. […] Mi o ci  Matki i S u ebnicy obej-
mij nasz wiat, który Tobie zawierzamy i po-
wi camy.[…] Zawierzaj c Ci, o Matko, wiat, 

wszystkich ludzi i narody, zawierzamy Tobie 
równie  samo dzie o po wi cenia, sk adaj c je 
w twym matczynym Sercu. O Niepokalane Ser-
ce! Pomó  nam przezwyci y  zagro enie z a. 
[…] O Matko Chrystusa, przyjmij nasze wo a-
nie. […] Niech jeszcze raz w historii wiata obja-
wi si  niesko czona moc twej askawej Mi o ci. 
Niech ona po o y kres z u. Niech przemienia 
sumienia. Niech twe Niepokalane Serce objawi 
wszystkim wiat o Nadziei.

Jan Pawe  II  [295]   

 Wspó³odkupicielka
[494, 963-973]

 Cho  g bokie oddanie Jana Paw a II ywione wzgl dem 
Maryi oraz po wi cenie jej ca ego wiata mog  wyda  si  dziw-
ne dla niekatolików, nie jest to niczym niezwyk ym w Ko ciele 
katolickim.  W istocie taka postawa wynika z zamierzonego celu 
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nauczania ko cielnego na temat Maryi. W nauce katolickiej Ma-
ryja nie jest jedynie wzorem cnót – ona jest tak e wspó odkupi-
cielk  rodzaju ludzkiego [964, 968, 970].

 Zgodnie z nauczaniem Ko cio a, przyjmuj c Bo e zaprosze-
nie do urodzenia Jezusa, Maryja „wspó dzia a a ju  w ca ym 
dziele, jakie mia  wype ni  Jej Syn” (973):

 Ojciec mi osierdzia pragn , by Wcielenie po-
przedzi a zgoda tej, która zosta a przeznaczona 
na matk , aby w ten sposób, podobnie jak ko-
bieta przyczyni a si  do mierci, tak równie  
kobieta przyczyni a si  do ycia […]   S usznie 
wi c s dz  wi ci Ojcowie, e Maryja nie zo-
sta a tylko biernie u yta przez Boga, lecz wol-
n  wiar  i pos usze stwem wspó pracowa a 
w dziele ludzkiego zbawienia. Sama bowiem, 
jak mówi w. Ireneusz, „b d c pos uszna, sta a 
si  przyczyn  zbawienia zarówno dla siebie, jak 
i dla ca ego rodzaju ludzkiego”.   Dlatego bardzo 
wielu staro ytnych Ojców ch tnie wraz z nim 
twierdzi w swoim nauczaniu: „W ze  zwi zany 
przez niepos usze stwo Ewy zosta  rozwi zany 
przez pos usze stwo Maryi; co zwi za a przez 
niewierno  dziewica Ewa, to dziewica Maryja 
rozwi za a przez wiar ”, a przeprowadziwszy 
porównanie z Ew , nazywaj  Maryj  „matk  
yj cych” i niejednokrotnie stwierdzaj : „ mier  

przez Ew , ycie przez Maryj ”.
Sobór Watyka ski II  [296]  

 Wed ug Ko cio a katolickiego udzia  Maryi we wcieleniu 
stanowi  jedynie pocz tek jej roli w dziele zbawienia. Ko ció  
naucza, e „Maryja Dziewica, która wydawa a si  jakby trzy-
ma  z dala od dzia alno ci publicznej Chrystusa, je li by a przy 
Nim, gdy ponosi  mier  przybity do krzy a, to by a tam obecna 
nie bez boskiego zamys u”  [297]. Zjednoczona z Chrystusem, Ma-
ryja z o y a Go Bogu w ofierze krzy owej:
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   Ona to, wolna od osobistej czy dziedzicznej 
zmazy, zawsze naj ci lej z czona z Synem, 
ofiarowa a Go na Golgocie Ojcu Przedwieczne-
mu wraz z ca opaln  ofiar  swych praw macie-
rzy skich i matczynej mi o ci, jakby Nowa Ewa 
za wszystkich synów Adama, zbrukanych jego 
nieszcz snym upadkiem.

Mystici Corporis  [298]    

 Maryja nie tylko ofiarowa a Bogu swego Syna, ale pozosta a 
pod krzy em, aby cierpie  razem z Chrystusem [964]:

  W ten sposób tak e B ogos awiona Dziewica po-
st powa a naprzód w pielgrzymce wiary i utrzy-
mywa a wiernie swe zjednoczenie z Synem a  do 
krzy a, pod którym stan a nie bez postanowie-
nia Bo ego (por. J 19,25), najg biej wspó praco-
wa a ze swym Jednorodzonym i z Jego ofiar  z -
czy a si  matczynym duchem, z mi o ci  godz c 
si  na ofiarowanie zrodzonej z Niej ertwy.

Sobór Watyka ski II  [299]   

Zgodnie z nauk  Ko cio a, cierpienia Maryi by y tak inten-
sywne, e przywiod y j  na próg mierci. Jak mówi Ko ció , Ma-
ryja „uczestniczy a z Jezusem Chrystusem w bardzo bolesnym 
dziele odkupienia”  [300]:

   Mianowicie tak z cierpi cym i umieraj cym Sy-
nem cierpia a i niemal umar a, do tego stopnia 
dla zbawienia ludzi zrzek a si  matczynych praw 
wzgl dem Syna i dla u mierzenia Boskiej spra-
wiedliwo ci, na ile by o to w jej mocy, z o y a 
w ofierze Syna, e s usznie mo na powiedzie , 
e wraz z Chrystusem odkupi a rodzaj ludzki.

Inter Sodalicia  [301]   

A zatem Maryja, w roli podporz dkowanej do roli Chrystu-
sa, sta a si  „uczestniczk  dzie a Odkupienia rodzaju ludzkie-
go”  [302]. Ko ció  nazywa j  zatem „wspó pracowniczk  w dziele 
odkupienia cz owieka”  [303] i „nasz  wspó odkupicielk ”  [304]. Na 
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krzy u bowiem Maryja „odnios a najwi kszy triumf nad staro-
dawnym w em”  [305] .

 Po mierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, zdaniem Ko-
cio a, Maryja odegra a znacz c  rol  w rozprzestrzenianiu si  

ewangelii [965]:
   Nie zdaje si  te  by  przesadne twierdzenie, e 
szczególnie pod Jej przewodnictwem i z Jej po-
moc  m dro  i nauka ewangeliczna do ogó u 
narodów, zaprowadzi a wsz dzie nowy porz -
dek sprawiedliwo ci i pokoju.

Adiutricem  [306]    

   W ko cu, Ko ció  katolicki naucza, e gdy Maryja zako -
czy a swoje ycie na ziemi, Bóg zabra  j  w cudowny sposób do 
nieba. Tam koronowa  j  na Królow  Nieba i Ziemi [966]:

   Jednak e Naj wi tsz  Maryj  Pann  trzeba na-
zywa  Królow  nie tylko z racji Jej Boskiego 
Macierzy stwa, lecz tak e dlatego, e z woli 
Boga mia a wyj tkowy udzia  w dziele naszego 
zbawienia […]. Otó  w dokonaniu tego dzie a od-
kupienia Naj wi tsza Maryja Panna by a zaiste 
ci le z czona z Chrystusem […]. Albowiem jak 

Chrystus, poniewa  nas odkupi , jest ze szcze-
gólnego tytu u naszym Panem i Królem, tak te  
i Naj wi tsza Dziewica ze wzgl du na szczegól-
ny sposób, w jaki przyczyni a si  do naszego Od-
kupienia, s u c swoj  natur , ofiarowuj c Go za 
nas dobrowolnie, specjalnie naszego zbawienia 
pragn c, prosz c i staraj c si  o nie.

Ad Caeli Reginam  [307]      

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

Ko ció  katolicki naucza, e dzi ki swojemu udzia owi w dzie-
le naszego odkupienia, Maryja uzyska a przywilej po redniczki, 
przez któr  Bóg udziela wiatu wszelkiej aski:
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   Gdy za  nadesz a ostatnia godzina Syna, Ma-
ryja Matka Jego sta a pod Krzy em Jezusa nie 
tylko zaprz tni ta rozwa aniem tego okrutnego 
widowiska, lecz radowa a si , e jej Jednorodzo-
ny Syn jest ofiarowywany dla zbawienia rodzaju 
ludzkiego, i tak ca kowicie uczestniczy a w Jego 
M ce, e je li by oby to mo liwe, z rado ci  
znios aby wszystkie m czarnie, które zniós  jej 
Syn. Na podstawie za  wspólnoty cierpie  i woli 
mi dzy Maryj  i Chrystusem zas u y a ona, 
aby sta  si  w sposób jak najgodniejszy odnowi-
cielk  zgubionego wiata i dlatego jest szafark  
wszystkich darów, które nam przygotowa  Jezus 
przez swoj  mier  i krew.

Ad Diem Illum Laetissimum  [308]   

Wed ug Ko cio a Maryja jest szczególnym kana em Bo ego 
b ogos awie stwa. Je li Chrystus „jakiejkolwiek aski udziela 
ludziom, udziela jej z Jej pomoc  i dzi ki Jej decyzji”  [309] i nic 
„nie mo e by  dla nas uzyskane, jak tylko za zgod  Boga, przez 
Maryj ”  [310]. Ona jest „ ród em wszelkich ask Bo ych […], 
skarbcem niemal niesko czonym”  [311], do którego wierni zgod-
nie z zaleceniem Ko cio a maj  si  ucieka  w potrzebie:

   Niech s ysz  te Nasze s owa wszyscy najmilsi 
Nam katolickiego Ko cio a synowie i z gor t-
szym jeszcze pobo no ci, religijno ci i mi o ci 
przywi zaniem nadal czcz , wzywaj , b agaj  
Naj wi tsz  Maryj  Pann  Bogarodzic , bez 
skazy pierworodnej pocz t , a do tej najs odszej 
Matki mi osierdzia i aski we wszystkich nie-
bezpiecze stwach, uciskach, potrzebach, w t-
pliwych i trwo nych okoliczno ciach ze wszel-
kim ufaniem uciekaj  si . Niczego bowiem ba  
si , o niczym rozpacza  nie potrzeba, gdy Ona 
wiedzie, gdy Ona radzi, gdy Ona sprzyja, gdy 
Ona broni, która macierzy skie zaiste ku nam 
maj c serce i naszego zbawienia odbywaj c 
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sprawy, ca ym rodem ludzkim jest zaj ta, 
a niebios i ziemi Królow  od Pana ustanowiona, 
a nad wszystkie anio ów chóry i wi tych rz dy 
wywy szona, stoj c po prawicy Jednorodzone-
go Syna swego Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
macierzy skimi swymi pro bami najskutecz-
niej otrzymuje i czego szuka znajduje, a zawo-
dzi  nie mo e.

Ineffabilis Deus  [312]   

Ko ció  naucza, e nic „nie mo e by  dla nas uzyskane, jak 
tylko za zgod  Boga, przez Maryj ”  [313]. Maryja jest „pot n  Po-
redniczk  i Pojednawczyni  ca ego kr gu ziemi u swojego Jed-

norodzonego Syna”  [314], „chwalebnym po rednikiem”  [315].    S ynna 
aci ska maksyma w. Bernarda z Clairvaux, Ad Jesum per Ma-

riam (Do Jezusa przez Maryj ) dobrze podsumowuje nauczanie 
Ko cio a.       O jej or downictwo prosz  katolicy w jednej z trady-
cyjnych modlitw na zako czenie ró a ca, Witaj Królowo:

Witaj Królowo, Matko Mi osierdzia, ycie, s o-
dyczy i nadziejo nasza witaj! Do Ciebie wo amy 
wygna cy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdycha-
my, j cz c i p acz c na tym ez padole. Prze-
to Or downiczko nasza, owe mi osierne oczy 
Twoje na nas zwró , a Jezusa, b ogos awiony 
owoc ywota Twojego, po tym wygnaniu nam 
oka ! O, askawa, o, lito ciwa, o, s odka Panno 
Maryjo! Aby my si  stali godnymi obietnic 
Chrystusowych.    

 Kult Maryi
[971, 2676-2679, 2682]

Maj c na uwadze rol  Maryi jako Matki Boga, jej przyk ad-
n  cnot  i wi to , jej udzia  w naszym odkupieniu oraz wy-
znaczenie jej na po redniczk  wszelkich ask, oraz og oszenie 
j  Królow  Nieba i Ziemi, Ko ció  katolicki naucza, e wierni 
powinni oddawa  jej wielk  cze :
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 Maryja, dzi ki asce Bo ej wywy szona po 
Synu ponad wszystkich anio ów i ludzi, jako 
Naj wi tsza Matka Bo a, która uczestniczy a 
w misteriach Chrystusa, s usznie doznaje od 
Ko cio a szczególnej czci.

Sobór Watyka ski II  [316] 

Ten szczególny rodzaj kultu lub t  szczególn  form  pobo -
no ci okre la si  mianem hyperdulia. Jest to jeden z trzech stop-
ni kultu uznanych przez Ko ció :

  Latria – to najwy sza forma adoracji. Ko ció  naucza, 
e w ten sposób wierni powinni czci  wy cznie samego 

Boga.  
  Hyperdulia – to kult o ni szej randze ni  latria. Stanowi 
najwy szy stopie  czci, jak  mo na oddawa  istocie stwo-
rzonej. Ko ció  naucza, e taka cze  nale y si  wy cznie 
Maryi.  
  Dulia – to zwyk a forma czci, któr  katolicy winni odda-
wa  wi tym i anio om.  

 Najpopularniejszym sposobem oddawania czci Maryi jest 
odmawianie ró a ca [971, 1674, 2708]. Ró aniec – uznany przez Ko-
ció  za „streszczenie ca ej Ewangelii” (971) – to zestaw modlitw 

odmawianych przy u yciu a cucha paciorków. Dzieli si  je 
na grupy po dziesi  ma ych paciorków, oddzielonych jednym 
wi kszym.   cznie na ró aniec sk ada si  pi  takich dziesi -
tek. Na wi kszym paciorku odmawia si  modlitw  Ojcze nasz.   
  Na ma ych paciorkach katolicy odmawiaj  modlitw  Zdrowa  
Maryjo [2676-2677]:

Zdrowa  Maryjo, aski pe na, Pan z Tob , b o-
gos awiona  Ty mi dzy niewiastami i b ogos a-
wiony owoc ywota Twojego, Jezus.

wi ta Maryjo, Matko Bo a, módl si  za nami 
grzesznymi, teraz i w godzin  mierci naszej. 
Amen.  
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  Ko ció  oferuje odpust cz stkowy (darowanie cz ci kary do-
czesnej za grzechy) tym katolikom, którzy odmawiaj  ró aniec 
[1471-1479, 1498]. Mo na równie  uzyska  odpust zupe ny (ca kowite 
darowanie wszelkich kar doczesnych nale cych si  cz owieko-
wi w danym momencie ycia) przez odmówienie ró a ca, przy-
st pienie do sakramentów pokuty i Eucharystii oraz odmówie-
nie modlitwy w intencji papie a [1471].    

Biblijna odpowied
Cho  Pismo wi te ukazuje Maryj  w pozytywnym wietle, nie 

znajdziemy w Biblii ladów nieskr powanej czci oddawanej Maryi 
czy sentymentalnego uniesienia, tak charakterystycznego dla ka-
tolicyzmu. Tym bardziej nie ma adnych sugestii, jakoby Maryja 
uczestniczy a w dziele odkupienia i sta a si  tym samym po red-
niczk  wszelkich ask. Przeciwnie, Pismo wi te naucza, e:

Jest tylko jeden odkupiciel, a nie dwóch.
Jest tylko jeden po rednik, a nie dwóch.

Jest tylko jeden odkupiciel
Pismo wi te jasno stwierdza, e tylko Pan jest naszym Od-

kupicielem.  Bóg og osi  Izraelowi: „Ja jestem Pan, twój Zbawca, 
i twój Odkupiciel, Wszechmocny Jakuba” (Iz 49,26).   Pisma No-
wego Testamentu objawiaj , e to w umi owanym Synu „mamy 
odkupienie – odpuszczenie grzechów” (Kol 1,14).   Bóg usprawie-
dliwia grzeszników „przez odkupienie, które jest w Chrystusie 
Jezusie” (Rz 3,24). 

Twierdzenie Ko cio a, jakoby Maryja „ofiarowa a Go [Chry-
stusa] na Golgocie Ojcu Przedwiecznemu”  [317] przeczy Pismu 

wi temu.  Biblia mówi, e Chrystus „z o y  Bogu samego sie-
bie jako nieskalan  ofiar ” 31 (Hbr 9,14). 

Podobnie nie ma adnego biblijnego poparcia dla twierdzenia 
Ko cio a katolickiego, e Maryja „wraz z Chrystusem odkupi a 
rodzaj ludzki”  [318]. W odniesieniu do Maryi Ko ció  mówi:

 31.  Podkre lenia w tek cie dodane przez Autora ksi ki (przyp. red.).
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   Wszystkie cierpienia, które z czy y si  w Niej 
jakby w jedno, nieprzerwane pasmo, wiadcz  
nie tylko o niewzruszonej wierze Maryi, ale 
stanowi  Jej wk ad w dzie o powszechnego zba-
wienia. […] w a nie na Kalwarii cierpienie Mat-
ki u boku cierpi cego Jezusa osi gn o stopie  
przechodz cy wszelk  ludzk  wyobra ni ; by o 
ono jednak w tajemniczy i nadprzyrodzony spo-
sób owocne dla Odkupienia wiata.

Salvifici Doloris  [319]   

Zamiast przedstawi  Maryj  jako wdzi czn , odkupion  
grzesznic  u stóp Zbawiciela, Ko ció  ukazuje j  w tym miej-
scu jako osob , która wnosi „wk ad w dzie o powszechnego 
zbawienia”  [320] przez w asne cierpienie.  S owami Soboru Wa-
tyka skiego II [968]:

 Poczynaj c, rodz c i karmi c Chrystusa, ofiaru-
j c Go w wi tyni Ojcu i wspó cierpi c ze swo-
im Synem umieraj cym na krzy u, w ca kiem 
szczególny sposób wspó pracowa a w dziele 
Zbawiciela przez pos usze stwo, wiar , nadzie-
j  i arliw  mi o  dla odnowienia nadprzyro-
dzonego ycia dusz ludzkich.

Sobór Watyka ski II  [321]  

 Ksiêga Rodzaju 3,15
W celu znalezienia poparcia dla g oszonej przez Ko ció  na-

uki o Maryi jako wspó odkupicielce, niektórzy uczeni katoliccy 
wskazuj  na fragment z Ksi gi Rodzaju 3,15.  W wielu katolickich 
przek adach Biblii, na przyk ad w przek adzie Douay Rheims 
przekle stwo rzucone przez Boga na szatana brzmi nast puj co:

Wprowadz  nieprzyja  pomi dzy ciebie a nie-
wiast , pomi dzy potomstwo twoje, a potom-
stwo jej: ona zmia d y ci g ow , a ty b dziesz 
czyha  na jej pi t .

Ksi ga Rodzaju 3,15 w przek adzie Douay Rheims 
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Na podstawie tego wersetu powsta o wiele podobizn i ob-
razów Maryi, które przedstawiaj  j , gdy mia d y w a swoj  
stop  – co stanowi wizualne wyobra enie jej roli wspó odku-
picielki. Tego rodzaju metaforyk  znajdziemy równie  w doku-
mentach Ko cio a katolickiego:

   Jak wi c Chrystus po rednik mi dzy Bogiem 
a lud mi, ludzk  przybrawszy natur , znosz c 
pismo dekretu, które przeciw nam by o, tako-
we w tryumfie do Krzy a przytwierdzi , tak 
Naj wi tsza Panna naj ci lejszym i nieroze-
rwalnym zwi zkiem z Nim z czona, wspólnie 
z Nim i przez Niego wieczn  przeciw jadowite-
mu w owi nieprzyja  wiod c i nad nim naj-
zupe niej tryumfuj c, Niepokalan  sw  nog  
g ow  jego star a.

Ineffabilis Deus  [322]   

  Jednak ten j zyk opiera si  na b dnym t umaczeniu wersetu 
z Ksi gi Rodzaju 3,15 dokonanym na podstawie aci skiego tek-
stu Wulgaty 32, oficjalnej Biblii Ko cio a katolickiego od czwar-
tego stulecia.  Do niedawna Wulgata s u y a jako podstawowy 
tekst dla wszystkich katolickich przek adów Biblii, w tym prze-
k adu Douay Rheims.   

W oryginalnym tek cie hebrajskim Starego Testamentu pod-
miot cytowanego zdania jest rodzaju m skiego, a nie e skiego. 
 A zatem, zamiast „ona zmia d y ci g ow ” (Rdz 3,15 Douay 
Rheims), werset ten nale y przet umaczy  nast puj co: „Ono 
zdepcze ci g ow ” 33 (Rdz 3,15).  Werset ten zawiera proroctwo 
dotycz ce zwyci stwa nad szatanem odniesionego przez Chry-
stusa, a nie przez Maryj .

Cho  nowsze przek ady katolickie zawieraj  poprawne t uma-
czenie, teologia Ko cio a katolickiego ci gle pozostaje w b dzie. 

 32.  Wulgata jest podstawowym katolickim przek adem Pisma wi tego na j zyk aci ski, doko-
nanym w latach 382-406 przez Hieronima, na zlecenie papie a Damazego I. W 1546 roku So-
bór Trydencki og osi  Wulgat  oficjalnym katolickim przek adem Pisma wi tego do u ytku 
ko cielnego (przyp. red.).

 33.  Tekst tego fragmentu Pisma wi tego zosta  zaczerpni ty z Biblii Warszawskiej (przyp. red.).
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 Ewangelia wed³ug £ukasza 2,34-35
Inny fragment, którym Ko ció  pos uguje si  na poparcie 

nauki o „ czno ci Matki z Synem w dziele zbawczym”  [323], to 
Ewangelia wed ug ukasza 2,34-35.  Józef i Maryja zabrali nie-
mowl  Jezus do Jerozolimy, aby przedstawi  Go w wi tyni. Sy-
meon, sprawiedliwy cz owiek wyczekuj cy przyj cia Mesjasza, 
wzi  dzieci  w ramiona i powiedzia  do Maryi:

Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powsta-
nie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeci-
wia  si  b d  – a Twoj  dusz  miecz przeniknie 
– aby na jaw wysz y zamys y serc wielu.

Ewangelia wed ug ukasza 2,34-35 

 Wed ug Ko cio a, miecz odnosi si  w tym miejscu do udzia u 
Maryi w odkupie czym cierpieniu Chrystusa [618].   Ona, jak napi-
sa  papie  Jan Pawe  II, wnios a „wk ad w dzie o powszechnego 
zbawienia”  [324]:

   […] w a nie na Kalwarii cierpienie Matki u boku 
cierpi cego Jezusa osi gn o stopie  przecho-
dz cy wszelk  ludzk  wyobra ni ; by o ono 
jednak w tajemniczy i nadprzyrodzony sposób 
owocne dla Odkupienia wiata.

Salvifici Doloris  [325]      

Twierdzenie Ko cio a katolickiego, jakoby Maryja cierpia a 
za odkupienie wiata, jest nieuzasadnione z trzech powodów.

  1. Maryja nie cierpia a za grzech. Gdy widzia a swego Syna 
wisz cego na krzy u, z ca  pewno ci  cierpia a do g -
bi.   Jednak to samo mo na powiedzie  o innych obecnych 
osobach, które kocha y Pana i by y wiadkami Jego m ki: 
o Janie, Marii Magdalenie, Salome i Marii, onie Kleofasa 
(J 19,25-27; Mk 15,40).   Mo na opisa  natur  tego rodzaju 
smutku jako cierpienie wspó czucia.
Jest równie  prawdopodobne, e Maryja – podobnie jak 
Chrystus – znosi a z o liwo ci i drwiny ze strony z ych ludzi. 
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Robi a to ochoczo, wiadoma, e Bóg powo a  j , aby s u y a 
Mu jako matka Jezusa.  Pismo wi te opisuje takie prze lado-
wanie jako cierpienie dla sprawiedliwo ci (1 P 3,14). 
  Oba powy sze rodzaje cierpienia nale y jednak odró ni  od 
do wiadczenia Chrystusa na krzy u. On cierpia  za grzech, 
„stawszy si  za nas przekle stwem” (Ga 3,13). Chrystus sta  
si  obiektem gniewu Bo ego, gdy Ojciec „obarczy  Go wi-
nami nas wszystkich” (Iz 53,6).    Ten rodzaj cierpienia Pan 
Jezus, „ch ostany przez Boga i zdeptany” (Iz 53,4),  prze y-
wa  w samotnej m ce:

 Ha ba z ama a moje serce i si  mi zabrak o,
na wspó czuj cego czeka em, ale go nie by o,
i na pocieszaj cych, lecz ich nie znalaz em.

Ksi ga Psalmów 69,21 

W rzeczywisto ci ani Maryja, ani adna inna osoba obecna 
u stóp krzy a nie by a wiadoma, e przed nimi Syn Bo y 
cierpi za grzechy wiata. 

  2. Maryja nie ponios a mierci za grzech. Mimo g bi fizycz-
nych cierpie  Chrystusa Pismo wi te konsekwentnie czy 
nasze odkupienie nie tyle z Jego bólem, ile z Jego mier-
ci .  Pawe  pisze, e „zostali my pojednani z Bogiem przez 
mier  Jego Syna” 34 (Rz 5,10).   Autor Listu do Hebrajczy-

ków przypomina nam o „ mierci poniesionej dla odkupienia 
przest pstw” (Hbr 9,15).   A Jan mówi nam, e Jezus „przez 
sw  krew uwolni  nas od naszych grzechów” (Ap 1,5). 
  Wynika to w sposób oczywisty z zasady, e kar  za nasze 
grzechy jest mier  (Rdz 2,17; Rz 6,23).   Aby nas odkupi , 
trzeba by o odda  ycie.  Po to w a nie przyszed  Chrystus 
– „ eby […] da  swoje ycie jako okup za wielu” (Mk 10,45).  
 „Chrystus bowiem równie  raz jeden umar  za grzechy, 
sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przy-
prowadzi ” (1 P 3,18).  Pismo wi te nigdzie nie naucza, e 

 34.  Podkre lenia w tek cie dodane przez Autora ksi ki (przyp. red.).
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zostali my odkupieni przez sprawiedliwe ycie Chrystusa, 
Jego wierno  i pos usze stwo, czy nawet cierpienia ponie-
sione z r ki okrutnych ludzi. 
W tym miejscu wida  wyra nie, e cierpienia Maryi nie 
mog  mie  odkupie czej warto ci  [326]. Ko ció  twierdzi, e 
Maryja „z cierpi cym i umieraj cym Synem cierpia a i nie-
mal umar a”  [327], „wspó umieraj c z Nim sercem, przebita 
mieczem bole ci”  [328]. Faktem jest jednak, e Maryja nie 
umar a na Golgocie. Chrystus sam odda  ycie dla naszego 
odkupienia.

  3. Maryja nie mia a kwalifikacji do odkupienia ludzko ci. Na-
wet gdyby Maryja umar a na Golgocie, jej mier  nikogo by 
nie zbawi a. Jak wspomnieli my w poprzednim rozdziale, 
Maryja by a grzeszna, a zatem winna przed Bogiem, i nie 
by a w stanie odkupi  kogokolwiek. To samo jest prawd  
w stosunku do ka dej innej osoby. Pismo wi te uczy:

 Nikt bowiem siebie samego nie mo e wykupi ,
ani nie ui ci Bogu ceny swego wykupu
– jego ycie jest zbyt kosztowne
i nie zdarzy si  to nigdy.

Ksi ga Psalmów 49,8-9  

 Dlatego w a nie Bóg zes a  swego Syna, Pana Jezusa Chry-
stusa, aby nas odkupi . Jedynie On mia  odpowiednie kwa-
lifikacje. Poniewa  by  Synem Bo ym, Jego ycie mia o 
niesko czon  warto  i móg  dokona  dzie a odkupienia 
ca ego rodzaju ludzkiego.   „Staj c si  podobnym do ludzi” 
(Flp 2,7), Jezus by  w stanie zarówno reprezentowa  ludz-
ko  przed Bogiem, jak i fizycznie umrze  (Hbr 2,14-17).   
  Poniewa  by  bez grzechu, Jego ycie stanowi o ofiar , któ-
r  Bóg móg  zaakceptowa  (1 P 1,19; 1 P 2,22).   A zatem, 
wy cznie Chrystus zas uguje na tytu  Odkupiciela.  „Bara-
nek zabity jest godzien” (Ap 5,12).   
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Jest tylko jeden po rednik
Nie ma adnego biblijnego uzasadnienia dla nauki g oszonej 

przez Ko ció , e Maryja pe ni rol  po rednika mi dzy Bogiem 
i cz owiekiem. Nie znajdziemy w Biblii przyk adu chrze cija-
nina, który modli by si  do Maryi albo otrzyma  b ogos awie -
stwo od Boga dzi ki jej wstawiennictwu w niebie.

Ko ció  katolicki nie zgadza si , twierdz c, e istnieje solid-
ne biblijne poparcie dla po rednictwa Maryi. Wskazuje na wese-
le w Kanie Galilejskiej.  Tam w a nie, zdaniem Ko cio a, Maryja 
„spowodowa a swym wstawiennictwem pocz tek znaków Jezu-
sa jako Mesjasza (por. J 2,1-11)”  [329] . Ko ció  naucza, e w ten 
sam sposób tak e dzisiaj Maryja „tak wiele mo e u Syna Bo ego 
zdzia a ”  [330].

Bli sze przyjrzenie si  uczcie w Kanie ujawnia jednak nieco 
inne roz o enie akcentów.  Zdaj c sobie spraw , e sko czy o si  
wino, Maryja przedk ada t  spraw  Jezusowi w s owach: „Nie 
maj  wina” (J 2,3).   Jezus odpowiada: „Czego chcesz ode mnie, 
niewiasto? Jeszcze nie nadesz a godzina moja” 35 (J 2,4).  Pan chce, 
aby Maryja zrozumia a, e w swej misji nie jest uzale niony od 
jej pró b. Przyszed  po to, aby pe ni  wol  swego niebieskiego 
Ojca, a nie ziemskiej matki. Wyja niwszy t  kwesti , Pan aska-
wie zapewnia wino dla go ci, staraj c si  nie robi  wokó  tego 
cudu wielkiego rozg osu. Je li ten fragment Pisma wi tego mówi 
cokolwiek na temat modlitwy wstawienniczej, to raczej tyle, e 
powinni my kierowa  nasze pro by bezpo rednio do Pana Jezusa, 
tak jak zrobi a to sama Maryja.  On jest naszym jedynym po red-
nikiem: „Albowiem jeden jest Bóg, jeden te  po rednik mi dzy 
Bogiem a lud mi, cz owiek, Chrystus Jezus” (1 Tm 2,5). 

Sobór Watyka ski II potwierdzi  wyj tkowe po rednictwo 
Chrystusa, og aszaj c: „jeden te  [jest] po rednik”  [331].  Sobór 
przytacza nawet fragment z 1 Listu do Tymoteusza 2,5.   Jednak 
z drugiej strony sobór podkre la równie  rol  Maryi jako „Or -
downiczki, Wspomo ycielki, Pomocnicy, Po redniczki”  [332]. 

 35.  Tekst tego fragmentu Pisma wi tego zosta  zaczerpni ty z Biblii Warszawskiej (przyp. red.).
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Ostatni z tych tytu ów jest e skim rodzajem rzeczownika po-
rednik [969]. 

Sobór przedstawi  trzy argumenty przemawiaj ce za tym, e 
po rednicz ca rola Maryi nie podwa a prawdy o wy cznym po-
rednictwie Chrystusa:

Wyja nienie 1: Po rednictwo Maryi ukazuje 
moc po rednictwa Chrystusa

[970]

  Macierzy ska za  rola Maryi w stosunku do lu-
dzi adn  miar  nie przy miewa i nie umniej-
sza tego jedynego po rednictwa Chrystusa, lecz 
ukazuje jego moc.

Sobór Watyka ski II  [333]  

To zastrze enie brzmi jednak fa szywie, gdy w pe ni zda-
my sobie spraw  z istoty po rednictwa Maryi jako matki ludzi 
i Matki Bo ej.

 Zdaniem Ko cio a, Maryja sta a si  nasz  matk  i po red-
niczk  na Golgocie. Gdy Chrystus wisia  na krzy u, Jego wzrok 
spocz  na matce.  Obok sta  Aposto  Jan, do którego Pan po-
wiedzia  „Oto Matka Twoja” (J 19,27).  Ko ció  twierdzi, e na 
mocy tych s ów Maryja sta a si  „Matk  wszystkich ludzi”  [334] 
i „Matk  Ko cio a” (963). 

 Ko ció  katolicki naucza, e wierni powinni zatem „natural-
nie zwraca  si  do pot nej Matki Bo ej, […] niezmiennie naj-
lepszej i najpewniejszej ucieczki dla katolików w próbach, które 
przechodz ”  [335]. „Nale y zaufa  Marii, nale y b aga  Mari ”  [336] 
– radzi Ko ció , bo jej mo liwo ci wywierania wp ywu na Syna 
nie da si  z niczym porówna :

   Jest to najpewniejszym wyrazem nie tylko na-
dziei, lecz pe nej ufno ci, jak  Ko ció  katolicki 
zawsze pok ada  w Bo ej Rodzicielce. Rzeczy-
wi cie ta Dziewica wolna od pierworodnej zma-
zy i wybrana Matk  Bo , a tym samym wspó -
zachowawczyni rodzaju ludzkiego cieszy si  
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u Syna tak wielk  ask  i w adz , e wi kszej 
nie mo e ani nie b dzie mog a osi gn , ani 
ludzka ani anielska natura.

Supremi Apostolatus Officio  [337]    

Ko ció  twierdzi, e Maryja mo e przekona  Boga, aby od-
powiedzia  na pro by, które w innych okoliczno ciach móg by 
odrzuci :

   Wszystkich ogarnia mi a nadzieja i ufno , i  to, 
co Bóg przyj by mniej mile, jako przed o one 
od nas niegodnych, polecone Przenaj wi tszej 
Matce – ze wzgl du na Ni  b dzie Mu milsze 
i naj askawiej zostanie przyj te.

Octobri Mense  [338]   

 Maryj  przedstawia si  jako matk  o czu ym sercu:
   Dobrze bowiem wiedzia  [Dominik], e Maryja 
z jednej strony tak wiele mo e u Syna Bo ego 
zdzia a  dzi ki szacunkowi, e ten, jakiejkol-
wiek aski udziela ludziom, udziela jej z Jej po-
moc  i dzi ki Jej decyzji. Z drugiej za  strony, 
jest tak agodnej i askawej natury, e poniewa  
zwyk a nawet bez wezwania przychodzi  z po-
moc  nieszcz liwym, w ogóle nie jest w stanie 
odmówi  pomocy prosz cym. Przeto Ko ció , 
który zwyk  J  pozdrawia  jako Matk  aski 
i Matk  Mi osierdzia, tak  w a nie j  odnajduje 
dzi ki modlitwie ró a cowej.

Fausto Appetente Die  [339]    

Bóg natomiast jawi si  jako nieco zimny i niech tny wspo-
mo yciel, do którego nale y przyst powa  za po rednictwem 
Maryi:

   Siln  ywimy nadziej , e kiedy  zmi uje si  
Bóg i e ulitowawszy si  nad dol  swego Ko-
cio a, spe ni wreszcie mod y b agaj cych za 
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przyczyn  Tej, któr  sam szafark  ask niebie-
skich uczyni .

Superiore Anno  [340]   

  Papie  Pius XII naucza : „O ile Piotr dzier y klucze do nieba, 
Maryja ma klucz do Bo ego serca”  [341] . Gdy przekr ca ten klucz, 
Ko ció  gwarantuje, e zamek si  otworzy:

   Nie mogliby my znale  pot niejszej wspo-
mo ycielki ani kogo , komu Bóg nie móg by 
odmówi . Jest nam najlepsz  z matek, najbez-
pieczniejsz  powierniczk  i w istocie podstaw  
naszej nadziei. Zawsze uzyskuje to, o co prosi, 
gdy  jej modlitwa jest zawsze wys uchiwana.

Exultavit Cor Nostrum  [342]   

 Jako matka Chrystusa, „Maryja z jednej strony tak wiele 
mo e u Syna Bo ego zdzia a ”  [343], bo jest „pot n  bowiem 
[…] Rodzicielk  Boga wszechmog cego”  [344]:

   Bowiem o ile modlitwy dusz w niebie z pew-
no ci  maj  jakie  prawo zwrócenia na siebie 
uwa nego wzroku Boga, o tyle modlitwy Maryi 
opieraj  sw  pewno  na prawach matki. Z tego 
wzgl du, gdy przyst puje ona do tronu swego 
Boskiego Syna, b aga jako or downiczka, modli 
si  jako s u ebnica, ale rozkazuje jako matka.

Tanto Studio  [345]    

Moc wstawiennictwa Maryi rozci ga si  zdaniem Ko cio a 
nawet na kwesti  zbawienia.   Odmawiaj c modlitw  Zdrowa  
Maryjo katolicy prosz : „i módl si  za nami grzesznymi, teraz 
i w godzin  mierci naszej” (2677).     Ko ció  komentuje to w nast -
puj cy sposób:

Prosz c Maryj , by si  modli a za nami, uznajemy 
siebie za biednych grzeszników i zwracamy 
si  do „Matki mi osierdzia”, do Ca ej wi tej. 
Oddajemy Jej „teraz”, w dniu „dzisiejszym” 
naszego ycia. Nasza ufno  rozci ga si  a  
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do powierzenia Jej ju  teraz „godziny naszej 
mierci”. Modlimy si , by by a obecna przy nas, 

jak by a przy mierci swojego Syna na krzy u, 
i w godzinie naszego przej cia przyj a nas jako 
nasza Matka, by poprowadzi  nas do swego 
Syna Jezusa, do raju.

Katechizm Ko cio a Katolickiego (2677)   

Wszystko to jest w oczywisty sposób b dem. Idea, e Ma-
ryja jest bardziej sk onna do odpowiedzi na nasze modlitwy ni  
nasz niebieski Ojciec, który ofiarowa  za nas swego jednorodzo-
nego Syna, stoi w sprzeczno ci z Bo ym charakterem. Ponadto 
twierdzenie, e matka Jezusa ma nad nim autorytet, jest teolo-
gicznie niemo liwe. Odwieczny Bóg nie ma adnej matki – tym 
bardziej nie ma „pot nej bowiem” Matki  [346], której musia by 
by  pos uszny. Co wi cej, umieraj c na krzy u, Jezus nie uczy-
ni  Maryi matk  ludzko ci czy te  matk  Ko cio a. Jego s owa 
s  wystarczaj co jasne, gdy odczytamy je, bior c pod uwag  ich 
kontekst:

 Kiedy wi c Jezus ujrza  Matk  i stoj cego obok 
Niej ucznia, którego mi owa , rzek  do Matki: 
Niewiasto, oto syn Twój. Nast pnie rzek  do 
ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny ucze  
wzi  J  do siebie.

Ewangelia wed ug Jana 19,26-27 

Jezus zatroszczy  si  o los matki po swojej mierci. Fragment 
ten nic nie mówi na temat przypisania Maryi przez Chrystusa 
roli matki ludzko ci b d  matki Ko cio a.

Katolicy, którzy godzin  swej mierci powierzyli ca kowicie 
opiece Maryi [2677], prze yj  tragiczne rozczarowanie.  Poza Pa-
nem Jezusem Chrystusem „nie ma w adnym innym zbawie-
nia, gdy  nie dano ludziom pod niebem adnego innego imienia, 
przez które mogliby my by  zbawieni” (Dz 4,12). 
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Wyja nienie 2: Po rednictwo Maryi czerpie 
sw¹ moc z po rednictwa Chrystusa

[970]

Drugi argument przedstawiony przez sobór w charakterze 
wyja nienia, dlaczego po rednictwo Maryi nie uszczupla roli 
Chrystusa jako jedynego po rednika mi dzy Bogiem i cz owie-
kiem, wi e si  z zas ug .  Sobór stwierdzi , e po rednictwo 
Maryi:

 […] wyp ywa z nadmiaru zas ug Chrystusa, 
opiera si  na Jego po rednictwie, od tego po-
rednictwa ca kowicie zale y i z niego czerpie 

ca  moc.
Sobór Watyka ski II  [347]  

 Papie  Pius X przedstawi  ten sam argument, ale doda  istot-
ne uzupe nienie:

   Jest wi c zupe nie jasne, e jeste my w rzeczy-
wisto ci daleko od tego, by Bo ej Rodzicielce 
przypisywa  moc sprawiania ponadnaturalnej 
aski, któr  posiada jedynie Bóg. Ona jednak, 

poniewa  góruje nad wszystkim wi to ci  
i czno ci  z Chrystusem i zosta a w czona 
przez Chrystusa do dzie a ludzkiego zbawienia, 
pozyskuje dla nas, jak mówi  wed ug odpowied-
nio ci to, co Chrystus pozyska  wed ug godno ci 
i jest pierwsz  Szafark  przy rozdzielaniu ask.

Ad Diem Illum Laetissimum  [348]    

 Innymi s owy, je li zdefiniujemy zas ug  w sko, jako prawo 
do wypracowanej s usznie zap aty, wtedy ask  wys u y  nam 
wy cznie Chrystus. Je li jednak zdefiniujemy zas ug  szerzej 
– je li zap ata obejmuje element Bo ej hojno ci – wtedy, jak po-
wiedziano wcze niej, Maryja równie  wys u y a nam to, „co 
Chrystus pozyska  ‘wed ug godno ci’”.  Co wi cej, jej zas ugi 
stanowi  wraz z zas ugami Chrystusa i wi tych jeden wielki 
skarbiec [1476-1477]:
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   Tak rozumiemy „skarbiec Ko cio a”, który 
z pewno ci  nie powinien by  wyobra any jako 
suma wszystkich dóbr materialnych, zgroma-
dzonych na przestrzeni wieków, lecz jako nie-
sko czona i niewyczerpana warto , jak  maj  
u Boga zado uczynienia i zas ugi Chrystusa 
naszego Pana, ofiarowane, aby ca a ludzko  
zosta a uwolniona i osi gn a spo eczno  z Oj-
cem. Chrystus Odkupiciel jest tym, w którym 
s  i wzrastaj  zado uczynienia i zas ugi Jego 
odkupienia. W skarbcu tym znajduje si  war-
to  zaprawd  przeogromna, nie do przeliczenia 
i wci  wie a, któr  maj  przed Bogiem mo-
dlitwy i dobre uczynki B ogos awionej Maryi 
Dziewicy.

Indulgentiarum Doctrina  [349]   

Tak zwane „nie do przeliczenia”  [350] zas ugi Maryi stanowi  
nie tylko cz  skarbca Ko cio a, ale dodatkowo, to w a nie ona 
zas u y a na prawo do rozdzielania owych skarbów wiernym:

   Na podstawie za  wspólnoty cierpie  i woli 
mi dzy Maryj  i Chrystusem zas u y a ona, 
aby sta  si  w sposób jak najgodniejszy odnowi-
cielk  zgubionego wiata i dlatego jest szafark  
wszystkich darów, które nam przygotowa  Jezus 
przez swoj  mier  i krew.

Ad Diem Illum Laetissimum  [351]     

W Ko ciele katolickim to Maryja, a nie Chrystus, jest „pierw-
sz  Szafark  przy rozdzielaniu ask”  [352].

Wyja nienie 3: Po rednictwo Maryi umacnia 
bezpo redni¹ ³¹czno æ z Chrystusem

 Ostateczny argument przedstawiony przez Sobór Watyka -
ski II w uzasadnieniu roli Maryi jako wspó po redniczki jest 
taki, e jej po rednictwo:
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 […] nie przeszkadza za  w aden sposób bezpo-
redniej czno ci wiernych z Chrystusem, ale 

j  umacnia.
Sobór Watyka ski II  [353]  

Nie wiadomo dok adnie, w jaki sposób po rednictwo Maryi 
umacnia bezpo redni  czno  z Chrystusem, poniewa  tym 
samym Ko ció  w gruncie rzeczy zniech ca katolików do samo-
dzielnego, bezpo redniego zwracania si  do Chrystusa. Zaczy-
na od tego, e mówi wiernym, i  stra nikiem wszelkich niebie-
skich b ogos awie stw jest nie Chrystus, a Maryja. To ona jest 
„ ród em wszelkich ask Bo ych, przyozdobionym wszystkimi 
darami Ducha wi tego […], skarbcem niemal niesko czonym, 
niewyczerpan  otch ani  tych darów”  [354]. Zdaniem Ko cio a:

   Bóg powierzy  jej skarbnic  wszelkiego dobra, 
aby ka dy móg  pozna , e przez Ni  otrzymu-
je si  wszelk  nadziej , wszelk  ask  i wszelkie 
zbawienie. Gdy  taka jest Jego wola, aby my 
wszystko otrzymywali za po rednictwem Maryi.

Ubi Primum  [355]   

Ko ció  naucza, e je li katolicy pragn  otrzyma  cokolwiek 
od Boga, to powinni najpierw zwróci  si  do Maryi. Ona „zasia-
da po prawicy swego Syna i we wszystkich niebezpiecze stwach 
jest ucieczk  najpewniejsz  i pomoc  najgodniejsz  zaufania tak, 
e znajduj c si  pod jej przewodnictwem, piecz  i ochron , nie 

musimy si  niczego l ka  ani rozpacza ”  [356]. Pe ni rol  „Or -
downiczki u Po rednika”  [357]. Ka da pro ba docieraj ca do tronu 
Bo ego musi by  najpierw przez ni  rozpatrzona: „Jak bowiem 
do najwy szego Ojca nikt nie mo e si  zbli y  jak tylko przez 
Syna, podobnie nikt nie mo e przyst pi  do Chrystusa jak tylko 
przez matk ”  [358]. Je li kto  próbowa by dosta  si  do Boga bez 
odwo ania si  do po rednictwa Maryi, to tak, jakby „próbowa  
lata  bez skrzyde ”  [359].

 Co wi cej, wszystkie b ogos awie stwa sp ywaj ce z nieba 
musz  najpierw przej  przez Maryj :
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   Wszelka aska, która bywa udzielona temu wia-
tu, przechodzi przez trzy stopnie: od Boga do 
Chrystusa, od Chrystusa do Naj wi tszej Pan-
ny, od Naj wi tszej Panny do nas kolejno bywa 
udzielana.

Iucunda Semper Expectatione  [360]    

Chrystus jest ród em b ogos awie stwa, a Maryja jego ka-
na em: „wiemy, e wszystkie rzeczy sp ywaj ce na nas od Boga 
Wszechmocnego, sp ywaj  na nas przez r ce Naszej Pani”  [361]. 
Dotyczy to tak e zbawienia.  Maryja jest „Po redniczk  zbawie-
nia naszego”  [362] oraz „narz dziem i stra niczk  naszego zba-
wienia”  [363].  Papie  Leon XIII modli  si  w nast puj cy sposób:

   Nikt, o Przenaj wi tsza nie bywa nape niony po-
znaniem Boga bez Twego udzia u (nisi per Te); 
nikt nie dost puje zbawienia bez Twego udzia u, 
o Bogarodzico; nikt nie dost puje adnego daru 
mi osierdzia bez Twego udzia u.

Adiutricem  [364]    

Modlitwa papie a Leona by aby ze wszech miar w a ciwa, 
gdyby mówi  o Panu Jezusie, a nie o Maryi.     Tylko przez Chry-
stusa mo emy pozna  Boga (J 1,18), otrzyma  zbawienie (J 14,6), 
czy otrzyma  mi osierdzie przed tronem aski (Hbr 4,14-16).     To 
w a nie „przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy 
przyst p do Ojca” (Ef 2,18).  Taka jest biblijna formu a przyst po-
wania do Boga: przez Syna, w Duchu, do Ojca.  Chrystus nauczy  
swoich uczniów, aby modlili si  w imieniu Syna bezpo rednio 
do Ojca (J 16,26-27).   Wskutek tego, biblijni chrze cijanie modl  
si  w imieniu Jezusa, a nie w imieniu Maryi (J 14,13-14). 

 Chrze cijanin przyst puj cy do tronu Bo ego przez Jezusa 
mo e by  pewien, e zostanie przyj ty: „Mamy wi c, bracia, 
pewno , i  wejdziemy do Miejsca wi tego przez krew Jezusa” 
(Hbr 10,19).   W Chrystusie Jezusie „mamy mia y przyst p do 
Ojca z ufno ci , przez wiar  w Niego” (Ef 3,12).   Pismo wi -
te napomina: „Przybli my si  wi c z ufno ci  do tronu aski, 
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aby my doznali mi osierdzia i znale li ask  pomocy w stosow-
nej chwili” (Hbr 4,16). 

Nauczanie Ko cio a katolickiego, jakoby wierni musieli ko-
rzysta  z po rednictwa Maryi, stoi w sprzeczno ci z tymi praw-
dami. Niszczy blisk  i bezpo redni  relacj  mi dzy Chrystusem 
i odkupionymi lud mi, b d c  ich przywilejem.

Biblia opisuje t  wi  w kategoriach cia a.  Chrystus jest „G o-
w  Cia a – Ko cio a” (Kol 1,18).   Wszyscy wierz cy s  „cz on-
kami Jego Cia a” (Ef 5,30).  Metafora ta mówi o bezpo redniej 
i nieograniczonej czno ci wierz cych z Chrystusem. Nie po-
zostawia adnego miejsca na po rednictwo Maryi, o którym na-
ucza Ko ció  katolicki.

Cho  Ko ció  zgadza si , e wierni s  cia em Chrystusa 
i e On jest ich g ow  [787-796], niemniej jednak dodaje, e Ma-
ryja jest:

   […] zatem, jak trafnie zauwa a Bernard, akwe-
duktem albo tak e szyj , któr  po czone jest 
cia o z g ow , przez któr  g owa wp ywa na cia-
o i przekazuje mu swoj  wol . Tak wi c, mówi 

Bernard z Sienny, Ona jest szyj  naszej G owy, 
przez któr  g owa przekazuje swemu mistycz-
nemu cia u wszystkie duchowe dary.

Ad Diem Illum Laetissimum  [365]   

Rola szyi w ciele Chrystusa pe niona przez Maryj  równie  
nie posiada biblijnego uzasadnienia.  Jest tylko jeden po rednik 
mi dzy Bogiem i lud mi, nie dwóch (1 Tm 2,5).  Równie niebi-
blijna jest rola przekazicielki wszelkich duchowych darów. Pi-
smo wi te – nie wspominaj c w aden sposób o Maryi – na-
ucza, e wszystkie b ogos awie stwa duchowe pochodz  od na-
szego Ojca w niebie:

 Ka de dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar 
doskona y zst puj  z góry, od Ojca wiate , u któ-
rego nie ma przemiany ani cienia zmienno ci.

List Jakuba 1,17 
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Biblijny werdykt
Jezus nigdy nie naucza , e Maryja powinna dost powa  

szczególnej czci, cho  mia  ku temu wiele okazji podczas swojej 
ziemskiej pos ugi.  Pewnego razu, gdy mówi  do t umów, jaka  
kobieta zawo a a do Niego: „B ogos awione ono, które Ci  no-
si o, i piersi, które ssa e ” ( k 11,27).   Jezus deprecjonuje jednak 
tego rodzaju cze  przypisywan  Maryi, odpowiadaj c: „Tak, 
b ogos awieni s  raczej ci, którzy s uchaj  S owa Bo ego i go 
przestrzegaj ” ( k 11,28).   Innym razem powiedziano Jezusowi: 
„Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoj  na dworze i chc  pomówi  
z Tob ” (Mt 12,47).  I znowu Jezus odmawia wywy szenia Ma-
ryi, odpowiadaj c:

 Któ  jest moj  matk  i którzy s  moimi bra mi? 
I wyci gn wszy r k  ku swoim uczniom, rzek : 
Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pe ni wol  
Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bra-
tem, siostr  i matk .

Ewangelia wed ug Mateusza 12,48-50 
W tym miejscu Pan Jezus stwierdzi  swoj  niezale no  od 

wi zi wy cznie ludzkich. Naucza , e osobista wi  z Nim sa-
mym, oparta na podporz dkowaniu si  Bogu, przedstawia du o 
wi ksz  warto  ni  zwi zek fizyczny, oparty na wi zi krwi. 
 Pawe  podejmuje ten w tek, stwierdzaj c o Panu Jezusie: „a je-
li nawet wed ug cia a poznali my Chrystusa, to ju  wi cej nie 

znamy Go w ten sposób” (2 Kor 5,16). 
  W przeciwie stwie do przyk adu Chrystusa, Ko ció  katolic-

ki wykorzystuje ka d  nadarzaj c  si  okazj , aby wywy szy  
Maryj . Intencj  t  dobrze oddaje aci ska maksyma De Maria 
Nunquam Satis (Na temat Maryi nigdy nie mo na powiedzie  
wystarczaj co du o).  

Jednak jak widzieli my, na jej temat ju  powiedziano za 
du o. Przecz c Pismu wi temu, Ko ció  og osi  Maryj : Nie-
pokalanie Pocz t , Matk  Bo , Wiecznie Dziewic , Wspó od-
kupicielk , Wniebowzi t , Królow  Nieba i Ziemi oraz Po red-
niczk  Wszelkich ask.
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Te dogmaty umniejszy y Bo  chwa  i przyczyni y si  do 
tego, e niezliczona rzesza katolików okazuje wi ksz  cze  Ma-
ryi ni  samemu Chrystusowi. Nale y zada  pytanie: Czy Ko ció  
katolicki prowadzi swoich wierz cych do ba wochwalstwa?

  Aby odpowiedzie  na to pytanie, trzeba najpierw zastanowi  
si  nad biblijnym znaczeniem s owa ba wochwalstwo. W Deka-
logu znajdujemy nast puj ce s owa Boga:

 Ja jestem Pan, Bóg twój, który ci  wyprowadzi  
z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie b dziesz 
mia  cudzych bogów obok Mnie! Nie b dziesz 
czyni  adnej rze by ani adnego obrazu tego, 
co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na zie-
mi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemi ! 
Nie b dziesz oddawa  im pok onu i nie b dziesz 
im s u y , bo Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem 
zazdrosnym.

Ksi ga Wyj cia 20,2-5 

Je li powy sze przykazania odczytamy w taki sposób, e po 
prostu zabraniaj  one oddawania innym bogom czci wi kszej ni  
Panu, to nikt nie mo e oskar y  Ko cio a katolickiego o pro-
pagowanie ba wochwalstwa w ród swego ludu. Ko ció  naucza, 
e Maryja jest istot  stworzon . Jej rola w dziele zbawienia jest 

drugorz dna wzgl dem roli Chrystusa. Zdaniem teologów Ko-
cio a, cze , na jak  Maryja zas uguje, jest ni sza rang  ni  

cze  nale na Bogu.
Jednak w Dekalogu Pan nie zabrania swemu ludowi czcze-

nia innych bogów bardziej ni  Jego, ale obok Niego.  Nakazuje: 
„Nie b dziesz mia  cudzych bogów obok Mnie!” (Wj 20,3) lub 
dos ownie „przed moim obliczem”.   W kolejnym wersecie Bóg 
objawia si  jako „Bóg zazdrosny” (Wj 20,5).  da niepodzielo-
nego oddania i niepodzielonej lojalno ci. Jego lud nie ma mie  
innych bogów „obok”  [366] Niego.  

To w a nie w tym miejscu cze  oddawana Maryi przez Ko-
ció  przekracza granic  ba wochwalstwa. Gdy wprowadzeni 

w b d katolicy kl kaj  przed figurkami Maryi, ca uj  jej stopy 
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i ofiarowuj  z g bi serca swoje pro by i modlitwy, oddaj  stwo-
rzeniu cze  nale n  tylko Bogu. Nie ma znaczenia, e Ko ció  
definiuje t  cze  jako drugorz dn  w stosunku do czci oddawa-
nej Bogu. Bóg nie uznaje adnych bogów obok Niego, niezale -
nie od tego, jak bardzo ni szych rang . I cho  Maryja Ko cio-
a katolickiego nie jest bytem wiecznym i niesko czonym jak 

Bóg Biblii, nie ró ni si  w niczym od fa szywych bogów i bogi  
wiata staro ytnego. Bóstwa poga skie postrzegano zwykle jako 

sko czone istoty z ludzkimi cechami i nami tno ciami. Propa-
gowana przez Ko ció  Maryja znacznie przewy sza wi kszo  
tych bóstw swoj  doskona o ci , moc  i dokonaniami.

W istocie Maryja, tak jak przedstawia j  Ko ció  katolicki, 
jest prawie nie do odró nienia od samego Syna Bo ego pod 
wzgl dem doskona o ci, mocy i dokona . Ró ni  si  one jedy-
nie ich stopniem.

 Zgodnie z Pismem wi tym, Pan Jezus by  bez grzechu 
(1 J 3,5).  Zdaniem Ko cio a, Maryja by a „pod ka dym wzgl -
dem niepokalana”  [367]. Ko ció  naucza, e mówi c o grzechu, 
„ adne bynajmniej nie powinno zachodzi  pytanie wzgl dem 

wi tej Panny Maryi”  [368].
 Jezus podoba  si  Ojcu we wszystkim, co robi  ( k 3,22).  Je li 

chodzi o Maryj , zgodnie ze stanowiskiem Ko cio a, „Niewys o-
wiony Bóg […] w Niej jednej najbardziej sobie upodoba ”  [369].

Tak jak Jezus cierpia  i umar  dla naszego odkupienia, tak 
te  Maryja „w gorzkich trwogach i m kach Syna najbardziej 
duchem wspó czu a […] wspó umieraj c z Nim sercem, prze-
bita mieczem bole ci”  [370]. Co wi cej, ze wzgl du na fizyczn  

czno  mi dzy nimi, Ko ció  twierdzi, e „Krew Chrystusowa 
przelana za nas i cia o, którego rany okaza  On Ojcu, przyj te 
jako okup naszej wolno ci nie s  czem innem, jak cia em i krwi  
Dziewicy”  [371]. Tak zatem ona „wraz z Chrystusem odkupi a ro-
dzaj ludzki”  [372] i „star a jadowit  […] w a g ow ”  [373].

 Ko ció  naucza, e gdy ziemskie ycie Maryi dobieg o ko -
ca, umar a tak jak Chrystus. Podobnie jak Chrystus, nie umar a 
w wyniku w asnego grzechu. Ponios a mier , aby „we wszystkim 
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upodobni a si  do Jezusa. Tak jak Syn umar , tak s usznym by o 
równie , eby umar a i matka”  [374].

Nast pnie, tak jak Chrystus, Maryja zosta a ciele nie wzbu-
dzona z martwych  [375]. Ona „podlega a czasowej mierci, lecz 
nie mog a jednak pozosta  sp tana wi zami mierci”  [376]. Zosta a 
zatem „wzi ta z cia em i dusz  do chwa y niebieskiej i upodob-
niona do swego zmartwychwsta ego Syna w oczekiwaniu przy-
sz ego losu sprawiedliwych”  [377].

Ko ció  naucza, e gdy Maryja znalaz a si  w niebie, zosta a 
„wywy szona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bar-
dziej upodobni  si  do swego Syna, Pana panuj cych”  [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 rozpocz o si  „uwielbienie Jej w niebie – na wzór 
Jednorodzonego Syna Jej – Jezusa Chrystusa”  [380]. Jej panowa-
nie jest takie samo, jak Jego.  „Jej jest korona królestwa niebia -
skiego i ziemskiego”  [381] .   Jej chwa  mo na porówna  jedynie 
z chwa  Chrystusa:

   […] przywilejów, którymi Bóg w Swej Opatrz-
no ci obdarzy  t  b ogos awion  towarzysz-
k  naszego Odkupiciela, a które dosi g y tak 
wznios ego punktu, jaki nie sta  si  nigdy udzia-
em adnego Bo ego stworzenia oprócz niej, 

wyj wszy ludzk  natur  Jezusa Chrystusa.
Munificentissmus Deus  [382]      

 Ko ció  naucza, e z tego wywy szonego miejsca Maryja 
s u y jako „Or downiczka, Wspomo ycielka, Pomocnica, Po-
redniczka”  [383] [969].      W ten sposób wype nia role, które Pismo 
wi te przypisuje Ojcu (Jk 1,17), Synowi (1 J 2,1; 1 Tm 2,5) oraz 

Duchowi wi temu (J 14,16).    
Na zasadzie paraleli do biblijnych opisów Pana Jezusa, Ko-

ció  nazywa Maryj  „niewymownym Darem Wszechmog ce-
go”  [384], „Przyczyn  naszej rado ci”  [385], „Gwiazd  zarann ”  [386], 
„Bram  niebiesk ”, [387] „Ucieczk  grzesznych”  [388] i „Matk  
nieustaj cej pomocy”  [389]. Wraz z Chrystusem uwa a si  j  za 
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„narz dzie i stra niczk  naszego zbawienia”  [390].  Ko ció  obie-
cuje, e „wszyscy, którzy uciekaj  si  pod obron  Maryi, zyskaj  
wieczne zbawienie”  [391] .

Podobnie zestawia si  Maryj  z Bogiem Ojcem. Tak jak Bóg 
jest naszym Ojcem, tak „Maryja jest nasz  Matk ”  [392]. Jezus jest 
jednorodzonym Synem Ojca i dlatego Maryja pozosta a dziewic , 
aby Jezus by  „Jednorodzonym Synem Matki”  [393].  Pismo wi te 
okre la Boga mianem „Boga Wszechmog cego” (Rdz 17,1).  Ko-
ció  nazywa Maryj  „Pann  mo n ”  [394]. Ona jest „pot n  bo-

wiem […] Rodzicielk  Boga wszechmog cego”  [395].  „Udzielono 
[jej] prawie bezmiernej pot gi”  [396] .  Pismo wi te opisuje Boga 
jako ród o wszelkiej m dro ci (Jk 1,5).  Ko ció  okre la Maryj  
jako „Stolic  m dro ci”  [397].  Biblia uczy, e Bóg jest Bogiem y-
j cych (Mk 12,27).  Ko ció  twierdzi, e Maryja jest „matk  yj -
cych”  [398].  Bóg jest „Ojcem mi osierdzia” (2 Kor 1,3).  Maryja jest 
„Matk  mi osierdzia” (2677).  Bóg przebywa w doskona ej wi to-
ci, siedz c na tronie w otoczeniu serafinów (Iz 6,1-3).   Zdaniem 

Ko cio a Maryja jest „Ca a wi ta (Panaghia)” (493):
   […], i która, wyj wszy tylko Boga, by a nad 
wszystko wy sza, i nad samych cherubinów, 
i serafinów, i wszystkiego wojska anio ów 
z natury pi kniejsza, najdobniejsza, wi tsza; na 
wychwalenie której niebieskie i ziemskie j zyki 
bynajmniej nie wystarczaj .

Ineffabilis Deus  [399]    

Taka w a nie jest Maryja w uj ciu katolickim – kobieta, któr  
Ko ció  wywy szy  nad wszystkie inne istoty i przypisa  jej atry-
buty, tytu y, w adze i prerogatywy, które wed ug Pisma wi te-
go nale  wy cznie do Boga. Ku jej czci Ko ció  buduje pos gi, 
sanktuaria, ko cio y, katedry i bazyliki. Do niej maj  zanosi  
swe modlitwy, b agania i pie ni pochwalne wszyscy wierni.

   To nic innego jak kult poga skiej bogini ubrany w szaty ka-
tolicyzmu. Kult ten jest równie ba wochwalczy, co staro ytny 
kult semickiej bogini Asztarte, w Babilonie znanej równie  jako 
Isztar.       Bóg pot pi  odst pcze pokolenie Judy za oddawanie jej 
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czci i tytu owanie mianem „królowej nieba” (Jr 7,18; Jr 44,17-19; 
Jr 44,25), co stanowi uderzaj ce podobie stwo do praktyki Ko-
cio a katolickiego.      Kult Maryi jest nie mniej obra liwy w oczach 

Boga ni  kult bogini Tyru, Aszery, uprawiany przez z ego króla 
Manassesa (2 Krl 21,7).  W wi tyni Pa skiej kaza  on umie ci  
rze bion  podobizn  Aszery.  Za ten wyst pek Bóg sprowadzi  
„zag ad  na Jeruzalem i na Jud ” (2 Krl 21,12).   Podobnie Ko-
ció  katolicki w asnymi r kami uczyni  sobie bo ka i nazwa  go 

Maryj . Mo na go znale  niemal w ka dej wi tyni katolickiej. 
W swoim nauczaniu Ko ció  intronizowa  Maryj  w niebie po 
prawicy Chrystusa. Czy mo e mie  nadziej , e uniknie s du 
Bo ego?
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  Maryja: B³¹d kontra prawda

  Ko ció  katolicki naucza Pismo wi te naucza

  1. Maryja zosta a od samego 
pocz cia zachowana od 
wszelkiej zmazy grzechu 
pierworodnego (dogmat 
Niepokalanego Pocz cia) 
[490-492].

  Maryja, potomkini Adama, 
urodzi a si  w grzechu 
(Ps 51,5; Rz 5,12).  

 2. Maryja, „Ca a wi ta”, 
y a w pe ni bezgrzesznym 
yciem [411, 493].

   Maryja by a grzesznikiem. 
Jedynie Bóg jest wi ty 
( k 18,19; Rz 3,23; Ap 15,4).   

 3. Maryja by a dziewic  przed, 
w trakcie i po narodzeniu 
Chrystusa [496-511].

   Maryja by a dziewic  
do momentu narodzenia 
Chrystusa (Mt 1,25). 
Pó niej mia a inne dzieci 
(Mt 13,55-56; Ps 69,8).   

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

 Maryja by a ziemsk  matk  
Jezusa (J 2,1). 

 5. Maryja jest Matk  Ko cio a 
[963, 975].

   Maryja jest cz onkiem 
Ko cio a (Dz 1,14; 
1 Kor 12,13; 1 Kor 12,27).   

 6. Maryja jest 
wspó odkupicielk , 
poniewa  uczestniczy a 
z Chrystusem w bolesnym 
dziele odkupienia 
[618, 964, 968, 970].

 Tylko Chrystus jest 
Odkupicielem, poniewa  
On sam cierpia  i zmar  za 
grzechy (1 P 1,18-19). 

 7. Pod koniec ycia Maryja 
zosta a z cia em i dusz  
wzi ta do nieba (dogmat 
Wniebowzi cia) [966, 974].

 Po mierci Maryi jej cia o 
obróci o si  w proch 
(Rdz 3,19). 
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  Ko ció  katolicki naucza Pismo wi te naucza

 8. Maryja jest 
wspó po redniczk , 
której mo emy powierzy  
wszystkie nasze troski 
i b agania [968-970, 2677].

   Chrystus Jezus jest jedynym 
po rednikiem, któremu 
mo emy powierzy  nasze 
troski i b agania (1 Tm 2,5; 
J 14,13-14; 1 P 5,7).   

 9. Powinni my powierzy  
samych siebie Maryi, 
oddaj c ca kowicie 
w jej r ce „godzin  mierci 
naszej” (2677).

  Powinni my powierzy  
samych siebie Panu 
Jezusowi, oddaj c godzin  
naszej mierci tylko w Jego 
r ce (Rz 10,13; Dz 4,12).  

  10. Bóg wywy szy  Maryj  
w niebieskiej chwale jako 
Królow  Nieba i Ziemi [966]. 
Nale y si  jej szczególna 
cze  [971, 2675].

 „Niech imi  Pana 
wychwalaj , bo tylko Jego 
imi  jest wznios e, majestat 
Jego góruje nad ziemi  
i niebem” (Ps 148,13).   Bóg 
nakazuje: „Nie b dziesz mia  
cudzych bogów obok Mnie!” 
(Wj 20,3). 
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W jaki sposób papie  sta  si  przywódc  Ko cio a katolickie-
go? Kto okre la to, w co wierz  katolicy? Dlaczego ewangelia 
wed ug Rzymu jest tak odmienna od ewangelii chrze cija stwa, 
która opiera si  wy cznie na Biblii?

Cz  czwarta ksi ki odpowie na te pytania przez zbadanie 
struktury w adzy Ko cio a katolickiego. System ten oparty jest 
na trzech przekonaniach:

Biskupi katoliccy, z papie em jako ich g ow , s  nast pca-
mi aposto ów (Rozdzia  10, Papie  i biskupi).
Biskupi katoliccy s  autorytatywnymi nauczycie-
lami i stra nikami wiary katolickiej (Rozdzia  11, 
Magisterium).
Wiara katolicka jest zawarta zarówno w spisanym Pi mie 

wi tym, jak i w niespisanej Tradycji (Rozdzia  12, Pismo 
wi te i Tradycja).

W czwartej cz ci ksi ki Czytelnik zobaczy równie , jak 
funkcjonuje w adza katolicka. W rozdziale 10 Czytelnik powró-
ci wyobra ni  do dawnego Imperium Rzymskiego i powstania 
w adzy papieskiej. Spotka Sylwestra, Biskupa Rzymu i pozna 
jego nowego wielkiego sprzymierze ca, Cesarza Konstantyna. 
W rozdziale 11 Czytelnik b dzie uczestniczy  w Soborze Wa-
tyka skim I. W czasie tego historycznego zgromadzenia b dzie 
przys uchiwa  si , jak biskupi Ko cio a katolickiego debatuj  
nad doktryn  nieomylno ci papie a. W ko cu, w rozdziale 12 
Czytelnik zobaczy, jak rozwija si  wiara katolicka. Tam b dzie 
patrzy  przez rami  papie a Piusa XII podczas podpisywania do-
kumentu, na podstawie którego Wniebowzi cie Maryi sta o si  
dogmatem Ko cio a.
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Rozdzia  10

Papie¿ i biskupi
  Rzym, 25 maja 325

Sylwester, Biskup Rzymu, z zafascynowaniem obserwowa  
z balkonu swego pa acu, jak poni ej dziesi tki robotników wno-
si kamienie do przyleg ego budynku. Bogu niech b d  dzi ki 
za cesarza! – pomy la  Sylwester. By  ca kowicie wiadomy, e 
gdyby cesarz nie wstrzyma  prze ladowania chrze cijan, to on 
sam móg by by  teraz w ród robotników wnosz cych kamienie. 
Ca kiem prawdopodobne, e znalaz by si  w karnych kopalniach 
o owiu na Sardynii. A najprawdopodobniej by by ju  martwy!

ród a swego szcz cia Sylwester móg  upatrywa  w wy-
darzeniu, które zdarzy o si  13 lat wcze niej  [400].  W roku 312 
Cesarz Konstantyn, przygotowuj c si  do bitwy ze swym od-
wiecznym wrogiem, Maksencjuszem, w wietle po udniowego 
s o ca zobaczy  krzy , na którym by y wypisane s owa W tym 
znaku zwyci aj.  Konstantyn natychmiast poleci  swoim o -
nierzom opatrzy  swoje tarcze znakiem Chrystusa i rozpocz  
walk  przeciwko wrogowi. Wynikiem tego by o odniesione 
w zadziwiaj cy sposób zwyci stwo, które wszyscy przypisali 
r ce chrze cija skiego Boga.  Wkrótce potem Konstantyn po-
leci  zako czy  prze ladowanie chrze cijan na obszarze ca ego 
Imperium i zacz  okazywa  chrze cija stwu wi kszy szacunek 
ni  jakimkolwiek innym religiom. 
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Bogu niech b d  dzi ki za cesarza! – powtórzy  biskup Syl-
wester, gdy odpoczywa  w ch odzie swego pa acu. Pa ac, b d cy 
rezydencj  Fausty – drugiej ony cesarza – Konstantyn podaro-
wa  Biskupowi Rzymu. Tam w a nie Sylwester roz o y  si  na 
wielkiej sofie, która równie  by a darem od cesarza, podobnie 
jak reszta mebli, dzie a sztuki i s u ba. Faktycznie, wszystko 
w zasi gu wzroku Sylwestra pochodzi o od cesarza – nawet je-
dwabne, brokatowe szaty, które nosi . Wszystko! A mia  otrzy-
ma  jeszcze wi cej.

 Konstantyn, b d c cz owiekiem energicznym, mia  wielkie 
plany w stosunku do Ko cio a. Zarz dzi  ju , aby sta a cz  do-
chodów z prowincji by a sk adana bezpo rednio w ko cielnych 
szkatu ach. Ko cielny kler obdarzy  szczególn  ulg  podatko-
w . Niedziel  uczyni  wi tem publicznym. Zatwierdzi  plany 
budowy wspania ych wi ty  w Betlejem – miejscu narodzenia 
Chrystusa – i w Jerozolimie, na miejscu wi tego Grobu. Rzym 
mia  zosta  przyozdobiony trzema bazylikami: jedn  dla Piotra, 
jedn  dla Paw a i jedn  dla Biskupa Rzymu.

Ta ostatnia by a ju  w budowie na miejscu, które znajdowa o 
si  w pobli u pa acu Sylwestra. Mia a ona s u y  jako katedra 
biskupa. Projekt przewidywa  umieszczenie w niej siedmiu z o-
tych o tarzy. Robotnicy pracowali nad os on  g ównego o tarza, 
wykonan  ze szczerego srebra. Sam  bazylik  mia o ozdobi  
pi dziesi t yrandoli.

Cesarz odda  do dyspozycji Sylwestra równie  cesarsk  
poczt  i cesarski transport.    Sta o si  teraz mo liwe zwo ywanie 
ogólno wiatowych soborów. Faktycznie, nawet teraz, gdy Syl-
wester odpoczywa , by  w a nie otwierany pierwszy z soborów 
powszechnych  [401]. Jego miejscem by a Nicea, oddalona o 2000 
kilometrów od jego pa acu. Do uczestnictwa w tym soborze 
Konstantyn zaprosi  300 biskupów – wszystkie koszty zosta y 
op acone. Faktycznie, w tym momencie cesarz wydawa  bisku-
pom pierwsze instrukcje dotycz ce otwarcia soboru.    
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 Miasto Watykan
Cesarska przychylno  ukszta towa a pos annictwo Biskupa 

Rzymu i Ko cio a katolickiego w wi kszym stopniu ni  jakie-
kolwiek inne doczesne czynniki. Jej efekty mog  by  widziane 
w Ko ciele do dnia dzisiejszego.

Najbardziej oczywiste s  materialne zabytki.  Bazylik  
w. Jana na Lateranie, zbudowan  obok pa acu Sylwestra, ci -

gle uwa a si  za najwa niejszy rang  ko ció  katolicki.   Jednak 
to Bazylika w. Piotra sta a si  centrum ceremonii papieskich. 
 Pierwotnie Bazylika w. Piotra zosta a zbudowana przez Kon-
stantyna w IV wieku.  Nast pnie zosta a przebudowana wed ug 
projektu Micha a Anio a w XVI wieku. Jej wspó czesna struktu-
ra wznosi si  na czterdzie ci pi ter i mo e pomie ci  50 tysi cy 
osób – czyli tyle, ile nowoczesny stadion sportowy. 

Bazylika w. Piotra mie ci si  w mie cie Watykan, które 
jest równocze nie niezawis ym pa stwem po o onym w rodku 
Rzymu. Miasto Watykan, które wielko ci  porównywalne jest 
do kampusu uniwersyteckiego, to najmniejsze suwerenne pa -
stwo na wiecie. Miasto Watykan ma swój rz d, flag , system 
pocztowy, walut , stacj  radiow  i korpus dyplomatyczny. Jest 
ono równie  rezydencj  papie a i siedzib  urz dów Kurii Rzym-
skiej – administracyjnego i s dowego ramienia Ko cio a.

 Imperialne wp ywy na dzisiejszy kszta t Ko cio a katolic-
kiego mo na tak e dostrzec w podzia ach geograficznych ad-
ministracji, które Ko ció  zapo yczy  od politycznej struktury 
Cesarstwa Rzymskiego. Na ca ym wiecie ko cio y katolickie 
wraz z s siedztwem tworz  parafie [2179]. Grupa oko o 2000 pa-
rafii tworzy diecezj  lub biskupstwo – ka d  z nich zarz dza bi-
skup [833, 1560]. Nast pnie Ko ció  pogrupowa  diecezje w oko o 
500 obszarów jurysdykcyjnych, zwanych prowincjami. G ówna 
diecezja prowincji jest nazywana archidiecezj  i jest zarz dzana 
przez arcybiskupa [887].  Rzym jest uwa any za g ówn  archidie-
cezj  ca ego Ko cio a [834]. Jest on wi c Stolic  Apostolsk , gdy  
wed ug Ko cio a, Piotr by  pierwszym Biskupem Rzymu.   
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 Lud katolicki
Na wiecie yje dzisiaj oko o 945 milionów katolików  [402]. 

Reprezentuj  oni 18% wiatowej populacji. Katolicy s  najwa -
niejsz  grup  religijn  w Ameryce Po udniowej (89%) i Amery-
ce Centralnej (87%). Spora cz  Europejczyków (40%), miesz-
ka ców Oceanii (27%) i Ameryki Pó nocnej (24%) jest tak e 
katolikami. Katolików mo na spotka  równie  w Afryce (14%) 
i w Azji (3%).

Narody z najwi ksz  populacj  katolick  to: Brazylia (135,2 
miliona), Meksyk (83,8 miliona), Stany Zjednoczone (56,4 milio-
na), W ochy (55,7 miliona), Filipiny (52,3 miliona), Francja (47,6 
miliona), Hiszpania (37,0 milionów), Polska (36,6 miliona), Ko-
lumbia (31,3 miliona) i Niemcy (26,8 miliona). Katolicy w tych 
dziesi ciu krajach reprezentuj  blisko 60% wiatowej spo ecz-
no ci katolickiej. 

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

  Ko ció  katolicki jest hierarchiczn  organizacj , podzielon  
na jednostki organizacyjne, na podobie stwo armii [771, 779]. Na 
czele organizacji stoj  biskupi Ko cio a. Uwa a si  ich za „na-
st pców aposto ów”  [403] [77, 861-862, 869, 880, 938, 1087, 1562, 1594]:

  […] biskupi z ustanowienia Bo ego stali si  
nast pcami aposto ów, jako pasterze Ko cio a. 
Kto ich s ucha, s ucha Chrystusa, kto za  nimi 
gardzi, gardzi Chrystusem i Tym, który pos a  
Chrystusa (por. k 10,16). 

Sobór Watyka ski II  [404]   

 Katolicyzm naucza, e biskupi Ko cio a odziedziczyli od 
aposto ów potrójn  w adz  [873, 939, 1536, 1558]:

 W adz  nauczania [77, 888-892].
Biskupi posiadaj  w adz , „by nauczali wszystkie naro-
dy”  [405]. Oni jedynie posiadaj  prawo interpretowania i na-
uczania objawienia w sposób autorytatywny [85, 100]. 



281

Papież i biskupi

 W adz  u wi cania [893].
Ko ció  naucza, e biskupi maj  w adz , by „u wi cali lu-
dzi w prawdzie oraz obejmowali ich trosk  pastersk ”  [406]. 
Tylko biskupi posiadaj  w adz  konsekracji ksi y lub in-
nych biskupów [1559, 1575-1576]. Nadzoruj  oni równie  admi-
nistracj  sakramentów [1369]. 
 W adz  rz dzenia [883, 894-896].
Biskupi s  pasterzami wiernych i rz dz  Ko cio em. Maj  
oni „najwy sz  i pe n  w adz  nad ca ym Ko cio em”  [407]  .

 Katolicyzm uznaje Biskupa Rzymu za g ow  biskupów Ko-
cio a [880-883]. Jest on papie em, to znaczy ojcem, gdy  jest naj-

wy szym nauczycielem i pasterzem Ko cio a [882, 937]. 
  W adza papieska ma swe korzenie w doktrynie, któr  nazy-

wa si  prymatem, od aci skiego s owa oznaczaj cego pierwszy 
[881].   Piotr, jak mówi Ko ció , by  pierwszym w ród aposto ów 
i pierwszym w adc  Ko cio a [552, 765, 862]:

 Nauczamy zatem i wyja niamy, e wed ug wia-
dectw Ewangelii Chrystus Pan bezpo rednio 
i wprost przyrzek  i udzieli  wi temu Piotrowi 
Aposto owi prymatu jurysdykcji nad ca ym Ko-
cio em Bo ym.

Sobór Watyka ski I  [408]     

  Wed ug Ko cio a, jaki  czas po Pi dziesi tnicy Piotr prze-
prowadzi  si  do Rzymu i sta  si  jego pierwszym biskupem. 
Stamt d rz dzi  Ko cio em powszechnym jako g owa biskupów 
ca ego wiata. Dlatego ktokolwiek jest nast pc  Piotra, jako Bi-
skupa Rzymu, jest równie  jego nast pc  jako papie a [834, 862, 

880, 882, 936].  
 Katolicyzm naucza, e papie  jest zast pc  lub reprezentan-

tem Chrystusa na ziemi [869, 936].         Inne jego oficjalne tytu y to: Na-
st pca wi tego Piotra, Ksi  Aposto ów, Najwy szy Biskup 
Ko cio a Powszechnego, Patriarcha Zachodu, Prymas W och, 
Arcybiskup Metropolita Prowincji Rzymskiej i Suweren Pa -
stwa Watyka skiego.       
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 Istnieje wyselekcjonowana grupa biskupów, zwanych kardy-
na ami, którzy s u  papie owi jako jego doradcy i administra-
torzy. Gdyby papie  zmar  lub zrezygnowa  z urz du, powinno-
ci  kardyna ów jest wybra  nast pnego papie a. 

  W porz dku hierarchicznym Ko cio a poni ej papie a i bi-
skupów znajduj  si  prezbiterzy 36 [1562-1568]. Wi kszo  ksi y 
s u y w ko cio ach parafialnych, w których s  odpowiedzialni za 
pos ug  pastersk  i administracj  sakramentów [1595]. Ich g ówne 
obowi zki obejmuj  ofiarowanie ofiary Mszy wi tej i przeba-
czanie grzechów w ramach sakramentu pokuty [1566, 1411, 1461].  

 Asystentami ksi y w udzielaniu sakramentów, zwiastowa-
niu S owa i parafialnej administracji s  diakoni [1569-1571]. Ordy-
nowani przez biskupa diakoni mog  udziela  sakramentu chrztu 
i sakramentu ma e stwa, lecz nie maj  prawa ofiarowania Mszy 
wi tej lub s uchania spowiedzi [1256, 1411, 1495, 1570, 1596, 1630]. 

 M czy ni i kobiety s u  równie  Ko cio owi w setkach 
instytucji religijnych [914-945]. W tych organizacjach m czy ni 
nazywani s  bra mi lub zakonnikami, a kobiety siostrami lub 
zakonnicami. S u  oni w wielu dziedzinach, które obejmuj : 
edukacj , opiek  zdrowotn , opiek  socjaln , administracj  
oraz misje. 

 W onie Ko cio a katolickiego istniej  dwa dominuj ce ob-
rz dki lub formy liturgii [1200-1209]. Pierwszy z nich rozwin  si  
w Zachodnim Cesarstwie Rzymskim i jest nazywany obrz dkiem 
zachodnim, rzymskim lub aci skim. Rozpowszechni  si  w Euro-
pie Zachodniej, a nast pnie zosta  przyniesiony przez katolickich 
misjonarzy do obu Ameryk. Obrz dek zachodni jest praktykowa-
ny dzisiaj przez ogromn  wi kszo  katolików. Ko cio y katolic-
kie obrz dku zachodniego mo na spotka  na ca ym wiecie.

        Oko o 14 milionów katolików stosuje obrz dek wschodni  [409]. 
Ko cio y tego obrz dku obejmuj  Ko ció  maronicki, Ko ció  
grecko-melkijski, Ko ció  rumu ski, Ko ció  ukrai ski i Ko ció  
syro-malabarski (indyjski). Ko cio y te tworz  to, co zwane jest 

 36.  Powszechnie zwani kap anami lub ksi mi (przyp. red.).
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Wschodnim ko cio em katolickim lub Ko cio em katolickim ob-
rz dku wschodniego. G ówni biskupi tego obrz dku nazywani 
s  patriarchami. Chocia  liturgia Wschodniego ko cio a katolic-
kiego jest odmienna od Zachodniego, to doktryna jest ta sama. 
Obejmuje to oczywi cie podporz dkowanie si  Biskupowi Rzy-
mu, czyli papie owi.         

 Ko ció³ katolicki w liczbach  [410]

 Papie 1
Kardyna owie 148
Patriarchowie 10
Arcybiskupi 777
Biskupi 3 250
Prezbiterzy (ksi a) 404 031
Diakoni 18 408
Bracia zakonni 62 184
Siostry zakonne 875 332
Laikat 943 213 859
Razem 944 578 000

Biblijna odpowied
   Autorytet katolickiej hierarchii opiera si  na trzech twier-

dzeniach: Chrystus uczyni  Piotra g ow  aposto ów i Ko cio a 
powszechnego; aposto owie wyznaczyli biskupów jako swoich 
nast pców; papie  jako Biskup Rzymu jest nast pc  Piotra.   

Jednak adne z powy szych twierdze  nie mo e by  dowie-
dzione na podstawie Pisma wi tego. Poka emy, e:

Piotr nie by  g ow  aposto ów i Ko cio a.
Biskupi nie s  nast pcami aposto ów.
Papie  nie jest nast pc  Piotra.
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Piotr nie by³ g³ow¹ aposto³ów i Ko cio³a
      Chocia  Ko ció  katolicki zgadza si  z tym, e Pismo wi te 

naucza, i  Chrystus jest g ow  Ko cio a (Kol 1,17-18),  to dodaje, 
e papie  jest „widzialn  g ow  ca ego Ko cio a”  [411] [669, 882, 936]:

 Biskup Rzymski jest nast pc  wi tego Piotra, 
Ksi cia Aposto ów, prawdziwym zast pc  Chry-
stusa, g ow  ca ego Ko cio a oraz ojcem i nauczy-
cielem wszystkich chrze cijan. Jemu to w osobie 
wi tego Piotra przekazana zosta a przez Pana 

Jezusa Chrystusa pe na w adza pasterzowania, 
rz dzenia i kierowania ca ym Ko cio em.

Sobór Watyka ski I  [412]      

Na podstawie Pisma wi tego zbadamy cztery podstawowe 
argumenty, które Ko ció  przedstawia na poparcie powy szych 
twierdze :

Na tej skale
 Jezus powiedzia , e Piotr jest ska , na której zbuduje On 
swój Ko ció  (Mt 16,18). 
Klucze Królestwa
 Jezus da  Piotrowi klucze do Królestwa Niebios (Mt 16,19). 
Pa  owce moje
 Jezus uczyni  Piotra pasterzem Ko cio a powszechnego 
(J 21,16). 
Piotr przewodzi  aposto om
Nowy Testament przedstawia wiele przyk adów przy-
wództwa Piotra w ród aposto ów i nad Ko cio em.

Na tej skale
W Ewangelii wed ug Mateusza czytamy:

 Gdy Jezus przyszed  w okolice Cezarei Filipo-
wej, pyta  swych uczniów: Za kogo ludzie uwa-
aj  Syna Cz owieczego? A oni odpowiedzieli: 
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Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze 
inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. 
Jezus zapyta  ich: A wy za kogo Mnie uwa a-
cie? Odpowiedzia  Szymon Piotr: Ty jeste  Me-
sjasz, Syn Boga ywego. Na to Jezus mu rzek : 
B ogos awiony jeste , Szymonie, synu Jony. Al-
bowiem nie objawi y ci tego cia o i krew, lecz 
Ojciec mój, który jest w niebie. Otó  i Ja tobie 
powiadam: Ty jeste  Piotr czyli Opoka, i na tej 
opoce zbuduj  Ko ció  mój, a bramy piekielne 
go nie przemog .

Ewangelia wed ug Mateusza 16,13-18 

  Ko ció  katolicki twierdzi, e Jezus powiedzia  tutaj: „Ty je-
ste  Piotr, i na Tobie Ja zbuduj  Mój Ko ció ”. Piotr mia  sta  si  
ska , na której Ko ció  mia  zosta  zbudowany [552, 586, 881]. Mia  
on zosta  „ksi ciem wszystkich Aposto ów i widzialn  g ow  
ca ego Ko cio a”  [413]  .

Istnieje kilka problemów zwi zanych z tak  interpretacj . 
Pierwszym z nich jest to, e kto  czytaj c Ewangeli  wed ug 
Mateusza w j zyku oryginalnym (greckim) Nowego Testamen-
tu, nie stwierdzi by od razu, e Piotr jest opok  37.  W Ewangelii 
wed ug Mateusza, gdy Jezus powiedzia  do Szymona: „Ty je-
ste  Piotr, i na tej opoce zbuduj  Ko ció  mój” (Mt 16,18), wybór 
u ytych przez Niego s ów jest znacz cy.  Chocia  imi  Piotra 
oznacza ska k  (petros), Jezus nie powiedzia : „Ty jeste  Piotr 
(Petros), i na tej ska ce (petros) zbuduj  Ko ció  mój”. To, co Je-
zus powiedzia , brzmia o nast puj co: „Ty jeste  Piotr (Petros), 
i na tej skale (petra) zbuduj  Ko ció  mój”.

S owo, którego Jezus u y  na okre lenie ska y (petra), jest 
rodzajem e skim rzeczownika, który okre la lit  ska .  S owo 
to jest u yte w Nowym Testamencie w Ewangelii wed ug Ma-
teusza 7,24-25 w odniesieniu do fundamentu, na którym m dry 
cz owiek buduje swój dom.   S owo petra jest równie  u ywane 

 37.  Czyli ska  (przyp. red.).
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w dalszej cz ci Ewangelii wed ug Mateusza w odniesieniu do 
grobu Jezusa, który robotnicy wykuli w litej skale (Mt 27,60). 

Z drugiej strony, imi  Piotra (Petros) jest rodzaju m skiego 
i odnosi si  do g azu lub osobnego kamienia. Literatura grecka 
u ywa tego s owa równie  na okre lenie ma ego kamyczka, któ-
ry mo na podnie  i rzuci .

To, co Jezus powiedzia  do Piotra, mo na by przet umaczy  
w nast puj cy sposób: „Ty jeste  Kamyk, a na tej litej skale zbu-
duj  Mój Ko ció ”. Dobór s ów, jakich u y  Jezus, wskazywa by, 
e ska a, na której b dzie zbudowany Ko ció , jest czym  innym 

ni  Piotr.
Ka dy czytaj cy Ewangeli  wed ug Mateusza w oryginalnej 

grece, zauwa y by t  ró nic .  Czytelnik musia by si  zatrzyma  
i zdecydowa , co oznacza okre lenie „na tej opoce” (Mt 16,18).  
Czytelnik nie uto sami by natychmiast ska y (petra) z Piotrem 
(Petros), poniewa  u yte tu s owa s  ca kowicie odmienne.

By znale  najlepsz  interpretacj  tego fragmentu, czytelnik 
musia by uwa niej przyjrze  si  kontekstowi. To jest druga i naj-
wi ksza s abo  katolickiej interpretacji: Zawodzi ona, gdy  nie 
daje w a ciwego miejsca kontekstowi.

 Kontekst Ewangelii wed ug Mateusza 16,13-20 nie dotyczy 
Piotra; dotyczy Jezusa.   Zaczyna si  od pytania Jezusa, dotycz -
cego Jego to samo ci: „Za kogo ludzie uwa aj  Syna Cz owie-
czego?” (Mt 16,13).   Punktem kulminacyjnym tego fragmentu 
jest deklaracja Piotra: „Ty jeste  Mesjasz, Syn Boga ywego” 
(Mt 16,16).   Fragment ten ko czy si  ostrze eniem Pana, „aby ni-
komu nie mówili, e On jest Mesjaszem” (Mt 16,20). 

 Gdy Piotr prawid owo odpowiedzia  na pytanie Jezusa 
dotycz ce Jego to samo ci, Pan powiedzia : „B ogos awiony 
jeste , Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawi y ci tego 
cia o i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mt 16,17).  
Wgl d Piotra w prawdziw  to samo  Jezusa by  objawieniem 
pochodz cym od Boga.  W tym kontek cie Jezus, stosuj c gr  
s ów, mówi: „Ty jeste  Piotr, i na tej opoce zbuduj  Ko ció  
mój” (Mt 16,18). 
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Kontekst dowodzi, e interpretacja okre lenia „na tej opoce” 
odnosi si  do objawienia i kontekstu tego objawienia.  Innymi 
s owy, Pan Jezus jako „Mesjasz, Syn Boga ywego” (Mt 16,16) 
b dzie t  lit  ska , na której spocznie chrze cija ska wiara.  
Ka da doktryna i praktyka b dzie oparta na Nim.  Wszyscy 
prawdziwie wierz cy b d  mieli wspólne przekonanie o tym, e 
Jezus jest „Mesjaszem, Synem Boga ywego” (Mt 16,16)  [414] .

Kontekst kulturowy tego fragmentu równie  wspiera inter-
pretacj  okre lenia „na tej opoce”, odnosz cego si  do Jezusa 
jako Syna Bo ego. Mateusz napisa  swoj  Ewangeli  dla ydów. 
Oczekiwa , e jego czytelnicy b d  zaznajomieni z wyobra e-
niami pochodz cymi ze Starego Testamentu.

W jaki sposób ydowski czytelnik zinterpretowa by okre-
lenie „na tej opoce”? G. Cambell Morgan odpowiada: „Je li 

prze ledzimy przeno ne u ycie s owa ‘ska a’ w hebrajskich pi-
smach Starego Testamentu, to odkryjemy, e nigdzie nie jest ono 
u ywane w przeno ni w odniesieniu do cz owieka, lecz zawsze 
w odniesieniu do Boga”  [415]. Na przyk ad:

 Nikt tak wi ty jak Pan, prócz Ciebie nie ma 
nikogo, nikt poza Tob , nikt tak  Opok , jak 
Bóg nasz.

1 Ksi ga Samuela 2,2 

 Bo któ  jest Bogiem prócz Pana? Lub któ  jest 
opok  prócz Boga naszego?

Ksi ga Psalmów 18,32 

 Czy jest jaki  bóg oprócz Mnie? Albo inna ska-
a? – Ja nie znam takiego!

Ksi ga Izajasza 44,8 

Szerszy kontekst Nowego Testamentu równie  potwierdza, 
e to Jezus, a nie Piotr, jest ska . Na przyk ad, sam Piotr pisa  

o Chrystusie jako o skale (petra):
 To bowiem zawiera si  w Pi mie: Oto k ad  na 
Syjonie kamie  w gielny, wybrany, drogocen-
ny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie 
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zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, 
cze ! Dla tych za , co nie wierz , w a nie ten 
kamie , który odrzucili budowniczowie, sta  
si  g owic  w g a – i kamieniem obrazy, i ska  
(petra) potkni cia si . Ci, niepos uszni s owu, 
upadaj , do czego zreszt  s  przeznaczeni.

1 List Piotra 2,6-8 

Pawe  tak e mówi o Chrystusie, u ywaj c greckiego s owa 
petra.  W Li cie do Rzymian pisze o Chrystusie jako o „skale (pe-
tra) potkni cia si ” (Rz 9,33), o któr  ydzi si  potkn li.   W 1 Li-
cie do Koryntian Pawe  pisze o duchowej skale, która towarzy-

szy a ydom na pustyni. Identyfikuje t  ska , mówi c: „a ska  
(petra) by  Chrystus” (1 Kor 10,4). 

Interpretacja Chrystusa jako ska y, na której b dzie zbudo-
wany Ko ció , zgadza si  tak e z innymi stwierdzeniami Pisma 

wi tego.  Pawe  ostrzega : „Fundamentu bowiem nikt nie mo e 
po o y  innego, jak ten, który jest po o ony, a którym jest Je-
zus Chrystus” (1 Kor 3,11).  Pawe  podkre la tutaj, e Chrystus 
jest fundamentem, na którym Ko ció  jest zbudowany.  W Li cie 
do Efezjan Pawe  mówi o Ko ciele jako „zbudowanym na fun-
damencie aposto ów i proroków, gdzie g owic  w g a jest sam 
Chrystus Jezus” (Ef 2,20).  Pawe  przedstawia tutaj Chrystusa 
jako kamie  podstawowy, a aposto ów i proroków jako kamienie 
pomocnicze.

 Zwolennicy interpretacji katolickiej, wiadomi tego, e u y-
cie s owa petra w wyra eniu „na tej opoce” w Ewangelii wed ug 
Mateusza nie pomaga ich sprawie, kontrargumentuj , e Jezus 
naucza  w j zyku aramejskim, a nie greckim. Twierdz  oni, e 
gdy Jezus wymówi  s owa zapisane w Ewangelii wed ug Ma-
teusza 16,18, to nie zmieni  u ywanego s owa, lecz powtórzy  
aramejskie imi  Piotra, Kefa. Twierdz  oni, e Chrystus powie-
dzia : „Ty jeste  Kefa, i na tej kefa zbuduj  Ko ció  mój”. Tak 
wi c jest jasne, e Piotr mia  sta  si  fundamentem, na którym 
mia  zosta  zbudowany Ko ció .
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Jasnym jest, e katolicka interpretacja Ewangelii wed ug 
Mateusza 16,18 nie jest w stanie znie  drobiazgowej analizy. 
W konsekwencji, obro cy katolickiej interpretacji musz  prze-
sun  dyskusj  z obszaru natchnionego Pisma wi tego w ob-
szar spekulacji.

Natchnione pisma Nowego Testamentu zosta y napisane 
w j zyku greckim, nie za  w j zyku aramejskim. To, co Jezus 
móg  powiedzie  po aramejsku, jest jedynie przypuszczeniem. 
Co wi cej, je li – jak twierdz  niektórzy – aramejski jest jasny, 
a greka niejasna i nieadekwatna, to dlaczego Duch wi ty po 
prostu nie wprowadzi  aramejskich s ów? W Nowym Testamen-
cie jest wiele przyk adów takiego dzia ania Ducha wi tego  [416]. 
Istnieje nawet dziewi  miejsc, w których Pismo wi te nazywa 
Piotra Kefasem, u ywaj c aramejskiej formy jego imienia  [417]. 
Albo dlaczego Duch wi ty po prostu nie powtórzy  s owa pe-
tros, jak wed ug spekulacji obro ców katolickiej interpretacji 
uczyni  to w j zyku aramejskim? Wtedy werset w Ewangelii we-
d ug Mateusza 16,18 brzmia by: „Ty jeste  Piotr (Petros), i na tej 
skale (Petros) zbuduj  Ko ció  mój”. 

Lecz zamiast spekulowa , dlaczego nie pozwoli , aby Pismo 
wi te mówi o samo za siebie? Gdy Duch wi ty natchn  grec-

ki tekst Nowego Testamentu, to dokona  rozró nienia mi dzy 
Piotrem (Petros), a ska  (petra). Przyczyna tego rozró nienia 
wynika jasno z kontekstu.

Klucze Królestwa
Po tym, jak Jezus zapowiedzia  Piotrowi, e zbuduje swój 

Ko ció , powiedzia  do niego:
 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; co-
kolwiek zwi esz na ziemi, b dzie zwi zane 
w niebie, a co rozwi esz na ziemi, b dzie roz-
wi zane w niebie.

Ewangelia wed ug Mateusza 16,19 
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Ko ció  katolicki naucza, e klucze reprezentuj  tutaj naj-
wy sz  w adz  [553]. Piotr mia  zosta  g ow  aposto ów i Ko cio a 
[552-553, 1444-1445].

Klucze rzeczywi cie mog  reprezentowa  w adz . Jednak 
w adnym innym miejscu Pismo wi te nie potwierdza, e Piotr 
kiedykolwiek posiada  najwy sz  w adz  w stosunku do pozo-
sta ych aposto ów czy Ko cio a. Dlatego interpretacja ta musi 
by  odrzucona.

     Dodatkowo, inne miejsca w Pi mie wi tym mówi  o klu-
czach w sposób przeno ny, maj c na my li w adz  dan  po to, aby 
umo liwi  wst p lub zabroni  wst pu, moc, aby otwiera  lub za-
myka  (Iz 22,22; k 11,52; Ap 3,7-8; Ap 9,1-2; Ap 20,1-3).      Istniej  
biblijne przyk ady, jak Piotr korzysta  z tego rodzaju w adzy.

 To w a nie przez Piotra oraz jedenastu aposto ów Bóg zaofe-
rowa  zbawienie narodowi ydowskiemu po raz pierwszy po tym, 
jak w adcy tego narodu ukrzy owali Chrystusa (Dz 2,14-36).   To 
w a nie dzi ki Piotrowi, przy udziale Filipa i Jana, ewangelia 
dosi g a po raz pierwszy Samarytan (Dz 8,4-25).   Bóg u y  tak e 
Piotra, aby otworzy  Królestwo Niebios pierwszym wierz cym 
z pogan (Dz 9,32-10,48).   Pocz tkowo Piotr, a pó niej Pawe , stali 
si  ludzkimi instrumentami, których u y  Bóg i „otworzy  poga-
nom podwoje wiary” (Dz 14,27). 

 Druga cz  wiersza Ewangelii wed ug Mateusza 16,19 do-
starcza dalszej informacji o tym, jakiego rodzaju by a w adza, 
któr  Piotr mia  wykonywa .  Jest tam mowa o otrzymaniu 
przez Piotra w adzy do „zwi zywania” i „rozwi zywania”. 
 W Ewangelii wed ug Mateusza 18,18 Chrystus t  sam  w adz  
da  wszystkim pozosta ym uczniom. Kontekstem Ewangelii 
wed ug Mateusza 18,18 jest kwestia dyscypliny ko cielnej. Pan 
powiedzia  swoim uczniom, e je li b d  przestrzega  Jego in-
strukcji w sprawie ukarania cz onka ko cio a, który nie chce 
pokutowa , Bóg uzna ich decyzj : „Zaprawd , powiadam wam: 
Wszystko, cokolwiek zwi ecie na ziemi, b dzie zwi zane 
w niebie, a co rozwi ecie na ziemi, b dzie rozwi zane w nie-
bie” (Mt 18,18). Skoro jest to ta sama obietnica, któr  Chrystus 
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da  wcze niej Piotrowi, wi c rozs dn  rzecz  jest stwierdzi , 
e oba te fragmenty Ewangelii wed ug Mateusza mówi  o tym 

samym rodzaju i zakresie w adzy. 

Pa  owce Moje
 Chrystus powiedzia  Piotrowi:

 Szymonie, synu Jana, czy mi ujesz Mnie? Od-
par  Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, e Ci  kocham. 
Rzek  do niego: Pa  owce moje.

Ewangelia wed ug Jana 21,16 

Ko ció  katolicki mówi, e w Ewangelii wed ug Jana 21,15-17 
Chrystus og osi , e Piotr ma sta  si  najwy szym pasterzem 
Ko cio a powszechnego [553, 816, 937].    Uczeni katoliccy mówi , e 
dwa s owa, których Jezus u y  w tym fragmencie, „pa ” (J 21,15; 
J 21,17) i „pa ” (J 21,16) oznaczaj :   

[…] w adz  w spo eczno ci. Skoro w adza ta jest 
dana tylko Piotrowi, posiada on prawdziwy pry-
mat, dzi ki któremu sprawuje urz d najwy sze-
go pasterza Ko cio a Chrystusowego.

A Manual of Dogmatic Theology  [418]

  Jednak w innych miejscach Biblii s owo przet umaczone jako 
„pa ” (J 21,15; J 21,17) nie wydaje si  mie  tak obszernego i szla-
chetnego znaczenia, jakie nadaj  mu uczeni katoliccy.   Siedem 
innych przypadków u ycia tego s owa w Nowym Testamencie 
odnosi si  do wypasania lub karmienia wi ! 

 Na przyk ad, ewangelista ukasz, przytaczaj c opowie  
o synu marnotrawnym, mówi, e pracodawca tego m odego 
cz owieka „pos a  go na swoje pola, eby pas  winie” ( k 15,15).  
W tpliw  rzecz  jest, aby syn marnotrawny zrozumia  to polece-
nie jako nadanie mu jakiegokolwiek prymatu!

S owo przet umaczone jako „pa ” oznacza troszczy  si , chro-
ni  i karmi . Mo e tak e znaczy  przewodzi , prowadzi , a nawet 
rz dzi .  Lecz nic w kontek cie Ewangelii wed ug Jana 21,1-23 
nie wskazuje, e Jezus prosi  Piotra, aby robi  co  wi cej ponad 
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troszczenie si  o Jego owce – chodzi o o to, aby okazywa  pa-
stersk  trosk  tym, którzy stan  si  chrze cijanami. 

Pismo wi te uczy, e pasterzowanie jest odpowiedzialno ci  
zbiorow .  Pawe  pouczy  starszych w lokalnym ko ciele, e ich 
odpowiedzialno ci  jest „pa  zbór Pa ski” 38 (Dz 20,28).  Piotr 
naucza  tego samego:

 Starszych wi c, którzy s  w ród was, prosz , ja 
równie  starszy, a przy tym wiadek Chrystu-
sowych cierpie  oraz uczestnik tej chwa y, któ-
ra ma si  objawi : pa cie stado Bo e, które jest 
przy was, strzeg c go nie pod przymusem, ale 
z w asnej woli, po Bo emu; nie ze wzgl du na 
brudny zysk, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy 
ciemi  wspólnoty, ale jako ywe przyk ady 
dla stada. Kiedy za  objawi si  Najwy szy Pa-
sterz, otrzymacie niewi dn cy wieniec chwa y.

1 List Piotra 5,1-4 

Tutaj Piotr opisuje pasterzowanie jako przywództwo przez 
przyk ad. Jest to s u ba starszych lokalnego ko cio a.  Piotr 
nie opisuje samego siebie jako najwy szego pasterza, lecz jako 
„równie  starszego” (1 P 5,1).   Piotr jasno zabrania komukolwiek 
„ciemi y ” (1 P 5,3) innych chrze cijan.   Piotr nie okre la siebie 
samego jako „Najwy szego Pasterza” (1 P 5,4), lecz okre la tak 
Pana Jezusa Chrystusa. 

Piotr przewodzi³ aposto³om
Uczeni katoliccy twierdz , e ca y Nowy Testament wskazu-

je na prymat Piotra:
Piotr odegra  kluczow  rol  w wielu wydarzeniach.
Imi  Piotra wyst puje na pierwszym miejscu w listach 
imion aposto ów.
Piotr by  rzecznikiem aposto ów.

 38.  Tekst tego fragmentu Pisma wi tego zosta  zaczerpni ty z Biblii Warszawskiej (przyp. red.).
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Piotr by  pierwszym wiadkiem zmartwychwstania.
Piotr napisa  dwa listy Nowego Testamentu.
Piotr przewodniczy  Soborowi w Jerozolimie.

Czy te stwierdzenia rzeczywi cie dowodz  tego, e Piotr by  
najwy sz  g ow  aposto ów i Ko cio a powszechnego? Rozwa-
ymy te twierdzenia jedno po drugim, a nast pnie wszystkie 

razem.

Czy Piotr odegra  kluczow  rol  w wielu wydarzeniach?
To, e Piotr odegra  wa n  rol  w czasie ziemskiej s u by Je-

zusa i we wczesnym Ko ciele, nie podlega adnej dyskusji. Jako 
aposto  posiada  w adz . Jako m  Bo y cieszy  si  szacunkiem. 
By  cz owiekiem o otwartym sercu, z silnymi przekonaniami 
i odwa nym. Pod wieloma wzgl dami by  dominuj c  postaci  
w ród aposto ów. Jednak nie ma adnego dowodu na to, e Piotr 
rz dzi  aposto ami albo sprawowa  najwy sz  w adz  nad wcze-
snym Ko cio em.

   Dlaczego imi  Piotra wyst puje na pierwszym miejscu w li-
stach imion aposto ów (Mt 10,2-4; Mk 3,16-19; k 6,14-16)?   

Wa n  i cz sto dominuj c  rol  Piotra w ród aposto ów 
mo e t umaczy  fakt, e jego imi  jest zawsze wymieniane na 
pierwszym miejscu. By  mo e ten porz dek nie oznacza niczego 
wi cej ni  fakt, e Piotr by  najstarszym z aposto ów. ydzi byli 
skrupulatni w honorowaniu najstarszych na takich listach.

 Chocia  w Ewangeliach Piotr wymieniany jest na pierwszym 
miejscu, to jednak, gdy Pawe  wspomina  osoby uwa ane „za 
filary” ko cio a jerozolimskiego, wymieni  Piotra na drugim 
miejscu: „Jakub, Kefas i Jan” (Ga 2,9).   Pawe  uzna , e tych 
trzech m czyzn „cieszy o si  jakim  powa aniem” (Ga 2,6), 
lecz nast pnie doda : „jakimi oni dawniej byli, jest dla mnie bez 
znaczenia; u Boga nie ma wzgl du na osob ” (Ga 2,6).  Jest jasne, 
e Pawe  nie my la  o tych trzech osobach jako hierarchicznych 

przywódcach Ko cio a powszechnego lub o Piotrze jako g owie 
tego Ko cio a.
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Czy Piotr by  rzecznikiem aposto ów?
Prawd  jest, e Piotr zwykle reagowa  jako pierwszy. Jako 

m ody m czyzna by  szczery do bólu, porywczy i pe en ufno-
ci w siebie. (Wed ug standardów biblijnych nie s  to pozytyw-

ne cechy charakteru). Rezultaty jego czynów nie zawsze by y 
przewidywalne.  Gdy Jezus powiedzia  aposto om, e wkrótce 
umrze, wtedy Piotr wzi  Go na bok i zgani : „Nie przyjdzie to 
nigdy na Ciebie”. Jezus odpowiedzia : „Zejd  Mi z oczu, sza-
tanie! Jeste  Mi zawad , bo nie my lisz po Bo emu, lecz po 
ludzku” (Mt 16,22-23).  Niezbyt udany pocz tek, jak dla nowego 
papie a!

Czy Pan najpierw ukaza  si  Piotrowi?
Nie jest prawd , e Chrystus po zmartwychwstaniu najpierw 

ukaza  si  Piotrowi. Ten zaszczyt spotka  Mari  Magdalen .   Naj-
pierw Pan ukaza  si  Marii (Mk 16,9-11; J 20,11-18).    Nast pnie 
ukaza  si  grupie wiernych kobiet (Mt 28,8-10).   Dopiero potem 
ukaza  si  Piotrowi, pierwszemu m czy nie, który dost pi  
tego przywileju (1 Kor 15,5). 

   Nie nazywajcie nikogo Ojcem
Jezus naucza :

 A wy nie pozwalajcie nazywa  si  Rabbi, albowiem jeden 
jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jeste cie bra mi. Ni-
kogo te  na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden 
bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie rów-
nie , eby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko 
wasz Mistrz, Chrystus. Najwi kszy z was niech b dzie 
waszym s ug .

Ewangelia wed ug Mateusza 23,8-11 

Ko ció  katolicki zorganizowa  swoj  hierarchi  i nada  jej cz onkom 
tytu y, zupe nie lekcewa c powy sze przykazania. Oto niektóre z tytu ów 
najpowszechniej u ywanych przez Ko ció :

 Opat: Prze o ony klasztoru. Nazwa tytu u pochodzi od aramejskie-
go s owa abba, oznaczaj cego ojca. 
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Czy Piotr napisa  dwa listy Nowego Testamentu?
Piotr dost pi  zaszczytu napisania dwóch ksi g Nowego Te-

stamentu. Jednak w sprawie jego prymatu niczego to nie dowo-
dzi. Gdyby by o odwrotnie, to papie em powinien zosta  Pawe , 
który napisa  13 ksi g Nowego Testamentu.

Czy Piotr przewodniczy  Soborowi w Jerozolimie?
 W trakcie Soboru Jerozolimskiego aposto owie i starsi ze-

szli si , aby rozstrzygn  spór dotycz cy relacji pomi dzy ju-
daizmem i chrze cija stwem (Dz 15,1-5).  W szczególno ci 
spotkali si , aby rozstrzygn  kwesti , czy nawróceni spo-
ród pogan musz  by  obrzezywani.  Odby a si  wielka debata 

(Dz 15,7).   Piotr wniós  do niej wa ny wk ad, lecz nie decyduj -
cy (Dz 15,7-11).   To Jakub by  tym, który wyg osi  mow  ko co-
w  (Dz 15,13-21).   Powo uj c si  na Stary Testament, który dla 
wczesnego Ko cio a by  autorytatywny, Jakub rozstrzygn  t  
kwesti  (Dz 15,19-21).  Sobór osi gn  konsensus i sprawa zo-
sta a zamkni ta. Piotr ani nie przewodniczy  Soborowi, ani nie 
zdecydowa  o jego rezultacie.

 Doktor Ko cio a: Grupa 32 nauczycieli, kanonizowanych jako wi -
tych i uznanych za wiarygodnych przewodników wiernych. Pocho-
dzi od aci skiego s owa, oznaczaj cego nauczyciel. 
 Monsignor: Honorowy tytu  przyznawany niektórym ksi om za 
wybitn  s u b . Nazwa tytu u pochodzi od w oskiego okre lenia, 
oznaczaj cego mój pan. 
 Ojciec: Tytu  nadawany najpierw biskupom, a pó niej wszystkim 
ksi om. 
 Ojciec wi ty: Jeden z tytu ów papie a.  W Pi mie wi tym tytu  ten 
jest zarezerwowany wy cznie dla Boga (J 17,11).  
 Papie : Tytu  nadawany najpierw wszystkim biskupom, a pó niej 
zarezerwowany dla Biskupa Rzymu. Nazwa tytu u pochodzi od a-
ci skiego s owa papa, oznaczaj cego ojca.  
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 Podsumowuj c, gdy rozwa a si  ycie Piotra w ca o ci, to jest 
ewidentne, e chocia  by  przywódc  w ród aposto ów i wcze-
snego Ko cio a, to jednak nie by  on najwy szym prze o onym 
nad aposto ami i wczesnym Ko cio em.  Pan Jezus by  g ow  
aposto ów (J 13,13),  i Pan Jezus, zgodnie z Pismem wi tym, 
jest g ow  Ko cio a powszechnego:

 I On jest G ow  Cia a – Ko cio a. On jest Po-
cz tkiem, Pierworodnym spo ród umar ych, aby 
sam zyska  pierwsze stwo we wszystkim.

List do Kolosan 1,18  

Prymat nale y wy cznie do Jezusa!

 Biskupi nie s¹ nastêpcami aposto³ów
Ko ció  twierdzi, e na podstawie prawa Bo ego jego biskupi 

s  nast pcami aposto ów. Cztery g ówne argumenty, przytacza-
ne przez Ko ció  katolicki z Pisma wi tego, s  nast puj ce  [419]:

Niezniszczalno  Ko cio a
 Sukcesja apostolska jest potrzebna, aby Ko ció  móg  
osta  si  dzia aniom mocy piekielnych (Mt 16,18). 
Koniec wieku
 Chrystus obieca  by  z aposto ami „przez wszystkie dni, 
a  do sko czenia wiata” (Mt 28,20). 
Przekazanie wiarygodnym ludziom
 Pawe  powiedzia  Tymoteuszowi, aby przekaza  swój 
urz d „wiarygodnym ludziom, którzy b d  zdolni na-
ucza  te  innych” (2 Tm 2,2). 
Tymoteusz i Tytus
Pawe  ordynowa  Tymoteusza i Tytusa na biskupów i da  
im w adz  apostolsk .
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Niezniszczalno æ Ko cio³a
 Chrystus obieca :

[…] zbuduj  Ko ció  mój, a bramy piekielne go 
nie przemog .

Ewangelia wed ug Mateusza 16,18

Katoliccy uczeni rozumuj , e aby Ko ció  móg  przetrwa  
do ko ca wieku, jest rzecz  konieczn , aby w adza Piotra i in-
nych aposto ów w zakresie nauczania, u wi cania i rz dzenia 
trwa a równie  do ko ca [552]. Argumentuj  oni, e z tego powo-
du aposto owie musieli przekaza  swoj  w adz  biskupom jako 
swoim nast pcom.

Wysuwaj c takie twierdzenia, uczeni katoliccy wychodz  
jednak poza to, co jest napisane w Pi mie wi tym. W Ewan-
gelii wed ug Mateusza 16,18 Chrystus obieca , e Jego Ko ció  
zwyci y. Nie powiedzia  nic o sposobie osi gni cia tego celu 
przez sukcesj  apostolsk . 

Koniec wieku
Zanim Jezus wst pi  do nieba, obieca  swoim uczniom:

 A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a  
do sko czenia wiata.

Ewangelia wed ug Mateusza 28,20 

Ko ció  mówi, e je li Jezus mia  pozosta  z aposto ami do 
ko ca wieku, to musieli mie  oni nast pców [860]. Ko ció  twier-
dzi, e s  nimi biskupi Ko cio a katolickiego.

Ponownie, cytowany werset nie mówi nic o sukcesji apostol-
skiej.  W poprzednim wersecie Jezus powiedzia  swym aposto-
om, aby szli i „nauczali wszystkie narody” (Mt 28,19), a nie aby 

szli i wyznaczali biskupów w diecezjach.   W Ewangelii wed ug 
Mateusza 28,20 Jezus obiecuje uczniom swoj  osobist  obecno  
po ród nich, po ród uczniów, których oni pozyskaj  i tak dalej, 
a  do ko ca wieku. 
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Przekazanie wiarygodnym ludziom
 Pawe  pouczy  Tymoteusza:

A to, co us ysza e  ode mnie za po rednictwem 
wielu wiadków, przeka  wiarygodnym lu-
dziom, którzy b d  zdolni naucza  te  innych.

2 List do Tymoteusza 2,2

Uczeni katoliccy mówi , e ten werset naucza, i  tak jak Pa-
we  udzieli  Tymoteuszowi w adzy apostolskiej przez w o enie 
r k, tak Tymoteusz mia  przekazywa  t  w adz  innym. Tymo-
teusz mia  wybiera  wiarygodnych ludzi i ordynowa  ich bisku-
pami. Ci biskupi mieli ordynowa  innych, i tak dalej w ci gu 
wieków [861-862, 1556].

Ta rozszerzona interpretacja 2 Listu do Tymoteusza 2,2 jest 
nieuzasadniona.  Pisz c ten list z wi zienia, Pawe  w ka dej chwi-
li oczekiwa  egzekucji (2 Tm 4,6).  Poucza  w nim Tymoteusza, 
którego duchowo wychowa , aby wybra  wiarygodnych ludzi 
i przekaza  im to, co us ysza  od Paw a (2 Tm 2,2). Tymoteusz 
mia  przekaza  prawdy i umiej tno ci, których nauczy  si  od 
Paw a. Ten fragment nic nie mówi o przekazaniu Tymoteuszowi 
przez Paw a swojej w adzy apostolskiej, czy o przekazywaniu 
tej w adzy oraz urz du biskupa przez Tymoteusza innym. 

Tymoteusz i Tytus
Uczeni katoliccy twierdz , e Pawe  ordynowa  Tymoteusza 

na biskupa Efezu, a Tytusa na biskupa Krety [1590].       Mówi  oni, 
e jest to widoczne w potrójnej w adzy, któr  sprawowali zarów-

no Tymoteusz, jak i Tytus [1558]: w adzy nauczania (2 Tm 4,2-5; 
Tt 2,1), w adzy rz dzenia (1 Tm 5,19-21; Tt 2,15) i w adzy u wi -
cania (1 Tm 5,22; Tt 1,5).      

Jednak te fragmenty Pisma wi tego nie dowodz  niczego 
ponad to, e Tymoteusz i Tytus byli zaanga owani razem z Paw-
em w aktywn  i wa n  s u b .  Pisz c do Koryntian, Pawe  

powiedzia  im, aby przyj li Tymoteusza nie dlatego, e jest on 
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biskupem, lecz „albowiem podobnie jak ja trudzi si  dla Pa -
skiego dzie a” (1 Kor 16,10).   Mówi c o Tymoteuszu i Apollosie, 
Pawe  powiedzia  Koryntianom: „ eby cie takim zawsze byli po-
s uszni, podobnie jak ka demu, kto wspó pracuje i wspó trudzi 
si  z wami” (1 Kor 16,16).   O Tytusie Pawe  napisa : „Tytus jest 
moim towarzyszem i trudzi si  ze mn  dla was” (2 Kor 8,23).  
Pismo wi te nigdy nie nazywa Tymoteusza i Tytusa biskupami. 
Nigdzie nie znajdziemy, aby oni (czy ktokolwiek inny) spotykali 
si  z kolegium biskupów i rz dzili Ko cio em powszechnym.

Na podstawie Pisma wi tego Ko ció  nie jest w stanie okre-
li  stopnia w adzy, która – jak Ko ció  mówi – nale a a do apo-

sto ów i zosta a przekazana biskupom. Nigdzie te  Biblia nie na-
ucza, e aposto owie rz dzili Ko cio em powszechnym.  Wed ug 
Pisma wi tego to Chrystus rz dzi Ko cio em (Kol 1,18).  Biblia 
nigdzie nie naucza, e aposto owie mieli w adz  u wi cania. 
   Wed ug Pisma wi tego, u wi cenie jest dzie em Boga, a nie 
ludzi (Ef 5,26; 1 Tes 5,23; 2 Tes 2,13).   

 Aposto owie odgrywali znacz c  rol  w nauczaniu, szcze-
gólnie jako wiadkowie zmartwychwstania Chrystusa (Dz 1,22).  
 Ich nauczanie, cznie z nauczaniem proroków, stworzy o funda-
ment wiary chrze cija skiej (Ef 2,20).  Jednak fundament jest ju  
za o ony. W konsekwencji, sprawowany przez aposto ów urz d 
nauczania, który by  czym  wyj tkowym, nie posiada dzisiaj 
swego odpowiednika. 

Papie¿ nie jest nastêpc¹ Piotra
Ko ció  katolicki nie przedstawia nawet pojedynczego biblij-

nego argumentu, aby dowie  swojego twierdzenia, e Biskup 
Rzymu jest nast pc  Piotra i w konsekwencji jest papie em. Ko-
ció  nie mo e przedstawi  takiego argumentu, bo on po prostu 

nie istnieje. Ko ció  musi ponownie uciec si  do ludzkiego rozu-
mowania i ludzkich przypuszcze .

 Katolickie przekonanie, e Biskup Rzymu jest nast pc  Pio-
tra, opiera si  nie na Pi mie wi tym, lecz na argumentacji hi-
storycznej [834, 882, 936]. Argumentacja ta mówi przede wszystkim, 
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e Biskup Rzymu jest nast pc  Piotra, poniewa  historycznie 
tak si  zdarzy o.

 Ujmuj c to dok adniej, argumentacja historyczna mówi, e 
Chrystus uczyni  Piotra g ow  aposto ów i Ko cio a. W ten 
sposób Pan ustanowi  „hierarchiczn  i monarchiczn ”  [420] spo-
eczno  – Ko ció  katolicki. Wed ug argumentacji historycznej 

jaki  czas po Pi dziesi tnicy aposto owie ordynowali biskupów 
na swoich nast pców. Biskupi ci podporz dkowali si  Piotrowi 
jako swojej g owie. Gdy Piotr przeprowadzi  si  do Rzymu i zo-
sta  pierwszym Biskupem Rzymu, ustanowi  to miasto siedzib  
w adzy apostolskiej. 

                   Ko ció  twierdzi, e nast pc  Piotra jako Biskupa Rzymu 
i g owy Ko cio a by  Linus (67-76). Nast pc  Linusa by  Ana-
kletus (76-88); jego nast pc  by  Klemens (88-97); jego nast pc  
by  Ewaryst (97-105); jego nast pc  by  Aleksander I (105-115); 
jego nast pc  by  Sykstus I (115-125) i tak dalej, a  do cza-
sów wspó czesnych. Jedenastu ostatnich papie y to: Pius IX 
(1846-1878), Leon XIII (1878-1903), Pius X (1903-1914), Bene-
dykt XV (1914-1922), Pius XI (1922-1939), Pius XII (1939-1958), 
Jan XXIII (1958-1963), Pawe  VI (1963-1978), Jan Pawe  I (1978), 
Jan Pawe  II (1978-2005) i Benedykt XVI (2005-dzisiaj).                   

   Uczeni katoliccy nauczaj , e ci g o  sukcesji, razem z Tra-
dycj  i nieomylno ci  nauczania biskupów, wiadczy o tym, e 
rzecz  historycznie pewn  jest, i  Biskup Rzymu jest nast pc  
Piotra na podstawie prawa boskiego.    

Te twierdzenia nie mog  by  jednak dowiedzione ani na 
gruncie biblijnym, ani na gruncie historycznym. Pismo wi te 
nigdzie nie nazywa Piotra Biskupem Rzymu, który w ada Ko-
cio em powszechnym lub ma swego nast pc . W Pi mie wi -

tym nie ma tak e adnej wzmianki o tym, by Rzym by  admini-
stracyjnym centrum wczesnego Ko cio a.  Fakt, e apostolstwo 
Piotra by o w szczególny sposób wykonywane w odniesieniu do 
narodu ydowskiego i pogan (Ga 2,7-8), nie wymaga , aby re-
zydowa  on w Rzymie.  Chocia  ydzi mieszkali w Rzymie, to 
Rzym nie by  centrum judaizmu.  Faktycznie, wiadomo, e oko-
o roku 50 „Klaudiusz wysiedli  z Rzymu wszystkich ydów” 
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(Dz 18,2).  Co wi cej, z pierwszych 15 rozdzia ów Dziejów Apo-
stolskich i Listu do Galatów wiemy, e obszarem s u by Piotra, 
przynajmniej do 49 roku, by  Bliski Wschód: Jerozolima, Judea, 
Samaria, Galilea i Antiochia.

Je li Piotr jaki  czas pó niej sprawowa  swoj  s u b  w Rzy-
mie, to kto  móg by zasadnie pomy le , e Pawe  powinien by  
wspomnie  o tym w swoim Li cie do Rzymian, który zosta  na-
pisany oko o 58 roku.  Pawe  ani nie adresuje tego listu do Piotra, 
ani nie wymienia go z imienia, chocia  pozdrawia imiennie 26 
innych osób w Rzymie (Rz 16,1-16).  Pawe  nie wspomina tak e 
o Piotrze w jakimkolwiek z czterech innych listów, które napisa  
w rzymskim wi zieniu oko o 61 roku: Li cie do Efezjan, Li cie 
do Filipian, Li cie do Kolosan i Li cie do Filemona.  W swoim 
ostatnim li cie pisanym z Rzymu (oko o 66 roku n.e.) Pawe  
pisze: „Tylko ukasz jest ze mn ” (2 Tm 4,11).   Wcze niej by  
zupe nie sam: „W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie 
stan , ale mnie wszyscy opu cili: niech im to nie b dzie poli-
czone!” (2 Tm 4,16). 

Tym niemniej niektórzy uczeni wierz , e Piotr przyby  do 
Rzymu, zanim umar  tam m cze sk  mierci  w 67 roku. Jako 
dowód przytaczaj  ko cowe 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 s dz , e 
Babilon by  kryptonimem Rzymu.

Je li chodzi o rzekomych nast pców Piotra, to Nowy Te-
stament nic o nich nie mówi. Z innych róde  historycznych 
niewiele o nich wiadomo w pierwszych dwóch wiekach naszej 
ery.  Historyk Ko cio a Philip Schaff pisze: „Najstarsze ogniwa 
a cucha biskupów Rzymu s  pogr one w nieprzeniknionej 

ciemno ci”  [421] . W konsekwencji, dowiedzenie twierdze  o ci -
g o ci papieskiej sukcesji pocz wszy od Piotra, a sko czywszy 
na obecnym papie u, jest rzecz  niemo liw .

 Co wi cej, chocia  lista papie y wygl da imponuj co, to na-
le y by  wiadomym tego, e porównanie obecnej listy z listami 
publikowanymi wcze niej wskazuje na ci gle dokonywane rewi-
zje. Ostatnia taka rewizja zosta a dokonana przez A. Mercatiego 
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w 1947 roku.   Wtedy okaza o si , e dokonywanie dalszych zmian 
jest konieczne. Nie jest jasne, czy niektórzy z wymienionych na 
tej li cie posiadali jakiekolwiek prawo do uznania ich za nast p-
ców Piotra jako Biskupa Rzymu. W okresie 1305-1378 siedmiu 
kolejnych papie y na siedzib  swej w adzy wybra o francuski 
Awinion, a nie Rzym! 

        Dysputy dotycz ce rodowodu papie y jeszcze bardziej gma-
twaj  kwesti  sukcesji papieskiej. Katoliccy uczeni uznaj  po-
nad 30 m czyzn jako antypapie y lub fa szywych pretenden-
tów. Najbardziej znacz cymi w ród antypapie y s  ci, którzy 
yli w 39-letnim okresie zwanym wielk  schizm . W 1378 roku 

kardyna owie wybrali na papie a Urbana VI. Wkrótce potem 
og osili, e pope nili straszliwy b d. Wed ug nich Urban VI by  
odst pc , wi c wybrali nowego papie a, Klemensa VII. Na ten 
fakt Urban zareagowa  wyznaczeniem nowego kolegium kardy-
nalskiego. Po latach sporów, kolejnych nast pców i wielkiego 
zamieszania, kardyna owie z obydwu stronnictw spotkali si  
i wybrali jeszcze innego papie a, Aleksandra V.   Gdy to nie za-
ko czy o kontrowersji, w celu rozstrzygni cia problemu cesarz 
Zygmunt zwo a  Sobór w Konstancji (1414-1418).   Gdy w ko cu 
sytuacja wyja ni a si , na tronie papieskim pojawi  si  jeszcze 
inny cz owiek, Marcin V. Oficjalne listy papie y wskazuj  dzi-
siaj Marcina V jako 206 nast pc  Piotra w „nieprzerwanej” linii 
genealogicznej papie y.        

  Realnie rzecz bior c, b dem Ko cio a katolickiego jest wy-
mienianie papie y yj cych w pierwszych pi ciu wiekach histo-
rii Ko cio a. Ko cielny historyk, Michael Walsh, zauwa a:

W adza papieska, jak si  j  obecnie sprawuje, 
wraz z towarzysz c  jej doktryn  o papieskiej 
nieomylno ci, nie mo e by  oparta na teoriach 
o szczególnej roli papie y, wyra anych przez 
wczesnych papie y i innych chrze cijan w okre-
sie pierwszych pi ciuset lat chrze cija stwa.

An Illustrated History of the Popes  [422]  
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Rozwini cie papiestwa do takiej formy, jaka znana jest dzi-
siaj, zaj o ca e wieki. Jego pocz tkiem by o pojawienie si  bi-
skupów w II wieku oraz wydarzenia, które mia y miejsce w poli-
tycznej strukturze Cesarstwa Rzymskiego w IV i V wieku. Aby 
prze ledzi  ewolucj  wspó czesnego papiestwa, trzeba cofn  
si  do nowotestamentowego Ko cio a.

Po Pi dziesi tnicy aposto owie rozg aszali ewangeli  na 
znacznej cz ci terytorium ródziemnomorskiego.  Prowadze-
ni przez Ducha wi tego, nauczali oni wierz cych, aby trwali 
w nauce aposto ów, we wspólnocie, w amaniu chleba i w modli-
twach (Dz 2,42).  Aposto owie nakazywali, aby w ka dej lokal-
nej spo eczno ci wierz cych uznano dwie grupy przywódców.

  Pierwsz  grup  byli diakonoi, czyli diakoni, tzw. s udzy 
(1 Tm 3,8-13).    Ich zadaniem by a praktyczna s u ba lokalnemu 
ko cio owi w takich dziedzinach, jak: rozdzielanie po ywienia 
potrzebuj cym (Dz 6,1-6) i troska o wdowy (1 Tm 5,9-16).   

   Drug  grup  byli presbyteroi (1 Tm 3,1-7; Tt 1,5-9).   S owo to 
dos ownie oznacza starszych m czyzn i zwykle jest t umaczone 
jako starsi. Tytu  ten podkre la duchow  dojrza o  i do wiad-
czenie yciowe, jako niezb dne kwalifikacje do tej s u by. Nowy 
Testament równie  nazywa starszych episkopoi, co oznacza ob-
serwatorzy, nadzorcy lub biskupi. Tytu  ten akcentuje rol  star-
szych w nadzorowaniu i trosce o trzod . Na podstawie Nowego 
Testamentu jest zrozumia e, e starsi i biskupi to ta sama grupa 
ludzi.     Porównanie Dziejów Apostolskich 20,17 z Dziejami Apo-
stolskimi 20,28 i Listu do Tytusa 1,5 z Listem do Tytusa 1,7 po-
twierdza ten punkt widzenia.     

 W II i III wieku pojawi y si  dwa znacz ce zjawiska. Po 
pierwsze, w niektórych lokalnych spo eczno ciach chrze cija -
skich g ównym przywódc  by  sam biskup. To spowodowa o po-
wstanie trójstopniowej hierarchii: biskup, grupa starszych i gru-
pa diakonów [1554]. Pomimo braku biblijnej podstawy dla takiej 
zmiany, wzorzec ten szybko si  rozpowszechni .

  Nast pnie w ród samych biskupów rozwin a si  hierarchia 
odzwierciedlaj ca polityczn  struktur  Cesarstwa Rzymskiego. 
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Biskupom ko cio ów miejskich okazywano wi kszy szacunek ni  
biskupom ko cio ów wiejskich. Biskupi stolic prowincji wznie li 
si  ponad biskupów mniejszych miast. Na Wschodzie biskupów 
tych nazywano metropolitami, a na Zachodzie arcybiskupami.  

 W IV wieku cesarska przychylno  wynios a w adz  i presti  
biskupów na jeszcze wi ksze wy yny.  Konstantyn nada  bisku-
pom status urz dników rz dowych.  Pó niejsi cesarze wynie li bi-
skupów do godno ci prowincjonalnych ksi t.      Najwi ksz  czci  
obdarzono biskupów czterech g ównych miast Cesarstwa Rzym-
skiego: Rzymu, Konstantynopola, Aleksandrii i Antiochii. Biskup 
Jerozolimy, siedziby pierwotnych ko cio ów, by  obdarzany czci  
na równi z nimi. Tych biskupów nazywano patriarchami.      

W V wieku biskupi stali si  g ównymi nauczycielami i nie-
kwestionowanymi przywódcami Ko cio a. Stawa o si  coraz 
bardziej mo liwym, aby jeden z patriarchów, Biskup Rzymu, 
ro ci  sobie prawo do jurysdykcji nad ca ym Ko cio em. Pro-
ces ten musia  jednak zaj  jeszcze troch  czasu.  Historyk Bruce 
Shelley komentuje: „Do czasów Konstantyna historia nie dostar-
cza przekonuj cych dowodów na to, e Biskup Rzymu sprawo-
wa  jurysdykcj  poza Rzymem. Tak, oddawano mu cze ; lecz 
jurysdykcji mu nie przyznawano”  [423]  .

 Pi cie si  w gór , a  do wspó czesnej formy papiestwa, mo -
na przypisa  o miu biskupom. Pierwszym z nich by  Sylwester 
(314-335).  Gdy w 300 roku Konstantyn przeniós  sw  stolic  do 
Wschodniego Bizancjum i zmieni  nazw  tego miasta na Kon-
stantynopol (czyli wspó czesny Stambu ), na Zachodzie powsta-
a pró nia w adzy.  To zjawisko, w po czeniu ze zmierzchem 

Cesarstwa Rzymskiego, okaza o si  yzn  gleb  dla ambicji Syl-
westra i jego nast pców. 

 Nast pnym w kolejno ci wa nych papie y by  Leon I 
(440-461). Nie bez przyczyny Ko ció  nazywa go Leonem I Wiel-
kim. Gdy Cesarstwo Rzymskie podupada o, uwidoczni y si  
niezwyk e zdolno ci przywódcze Leona.  Gdy Attyla, król Hu-
nów, przekroczy  Alpy w 452 roku, to w a nie Leon by  tym, 
który wyszed  naprzeciw niego i sam namówi  barbarzy c  do 
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powrotu w pokoju do domu.    Gdy w 455 roku Wandalowie na-
padli na Rzym, Leon ponownie uratowa  mieszka ców miasta 
przed masakr , a samo miasto przed spaleniem.  

 Wielu badaczy przypisuje Leonowi przedstawienie skutecz-
nego roszczenia Biskupa Rzymu do prymatu w charakterze 
nast pcy Aposto a Piotra.  Leon twierdzi , e Pismo wi te do-
wodzi, i  Piotr by  g ow  aposto ów. Nast pnie argumentowa , 
e Rzym by  Stolic  Apostolsk , gdy  Piotr by  pierwszym Bi-

skupem Rzymu.  U ywaj c prawa rzymskiego, Leon wyja ni  
nast pnie, w jaki sposób ka dy nast pny Biskup Rzymu jest 
prawowitym dziedzicem prymatu Piotra  [424]  .

Wed ug prawa rzymskiego Leon móg  mie  racj . Lecz z bi-
blijnego punktu widzenia nie by o adnej podstawy dla którego-
kolwiek z jego twierdze . Bez wzgl du na to, inni biskupi Za-
chodu nie byli w stanie mu si  przeciwstawi .   Leon cieszy  si  
pe nym poparciem Cesarza Walentyniana III, który wyda  edykt 
cesarski potwierdzaj cy prymat Biskupa Rzymu.   Jednak bisku-
pi na Wschodzie nie zastosowali si  do tego edyktu.  Historyk 
Will Durant komentuje:

Biskupi na Zachodzie generalnie uznali jego 
zwierzchno , ci na Wschodzie sprzeciwili si . 
    Patriarchowie Konstantynopola, Antiochii, Je-
rozolimy i Aleksandrii domagali si  w adzy 
równej tej, któr  posiada  Rzym.     W ten sposób 
rozpocz  si  za arty spór Ko cio a Wschodnie-
go, przy okazywaniu niewielkiego pos usze -
stwa Biskupowi Rzymu.

The Story of Civilization  [425] 

    Godno  i si a papiestwa wzros a jeszcze bardziej podczas 
pontyfikatu Grzegorza I Wielkiego (590-604). Niektórzy histo-
rycy uwa aj  go za pierwszego faktycznego papie a Ko cio a 
Zachodniego.    Chocia  surowo krytykowa  on Jana IV, Patriar-
ch  Konstantynopola, za arogancj  tytu owania siebie biskupem 
powszechnym, to Grzegorz sam wykorzystywa  ka d  oka-
zj , by rozszerzy  zakres w adzy swojego urz du.    Pod koniec 
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panowania wyznaczy  kierunek ko cielnej teologii na ca e re-
dniowiecze. Rozwin  on szczególn , muzyczn  form  liturgii 
(zwan  chora em gregoria skim), rozpocz  nawracanie Anglo-
sasów na Wyspach Brytyjskich i uczyni  Ko ció  katolicki naj-
wi kszym posiadaczem ziemskim we W oszech.    

Dot d wszystkich biskupów tytu owano papa ( aci ska 
forma) lub papas (grecka forma), co oznacza ojciec. By  to za-
szczytny tytu  uznaj cy ich duchowe ojcostwo. Jednak pod ko-
niec VII wieku w Ko ciele Zachodnim tytu  ten zosta  zarezer-
wowany dla Biskupa Rzymu.

 Innym kamieniem milowym w procesie ewolucji papiestwa 
by y wi ta Bo ego Narodzenia w 800 roku.   To w a nie wtedy 
papie  Leon III (795-816) w o y  z ot  koron  na g ow  Karola 
Wielkiego, króla Franków i og osi  go cesarzem odnowionego 
Cesarstwa Chrze cija skiego.   Teraz sytuacja odwróci a si !  Du-
rant komentuje: „odt d nikt nie móg  zosta  uznany na Zacho-
dzie za w adc  bez namaszczenia przez papie a”  [426] . Karol Wiel-
ki odwzajemni  si  przez zapewnienie przestrzegania rzymskiej 
liturgii i dyscypliny ko cielnej na obszarze ca ego cesarstwa. 

 W XI wieku ambicje papie y zwróci y si  w kierunku pod-
bojów militarnych. W 1095 roku papie  Urban II podniós  miecz 
i wezwa  do pierwszej krucjaty w celu uwolnienia Ziemi wi tej 
od muzu manów. Podczas nast pnych 200 lat papie e wysy ali 
tysi ce krzy owców, aby zabija  i gin  w trakcie o miu darem-
nych wypraw krzy owych. Nie sposób zmierzy  zniszcze  spo-
wodowanych przez te krucjaty w postaci odepchni cia milionów 
ludzi od ewangelii Jezusa Chrystusa. 

 Papie  Grzegorz IX (1227-1241) by  pierwszym, którego uko-
ronowano potrójn  koron , zwan  tiar :

Papie  nie by  ju  jedynie konsekrowany. By  ko-
ronowany tiar  – nakryciem g owy w kszta cie 
he mu, pierwotnie u ywanym przez w adców 
Persji, których uwa ano za bogów. Sam obrz d 
koronacji, tak bardzo przywo uj cy na my l im-
perialne prerogatywy, by  wykorzystywany do 
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nadawania godno ci papieskiej od tego czasu a  
do 1978 roku.
The HarperCollins Encyclopedia of Catholicism  [427] 

   Gdy w adza polityczna papie a zosta a dobrze ugruntowa-
na, Grzegorz IX zwróci  uwag  na wzmocnienie swojej w adzy 
nauczania. W 1231 roku ustanowi  urz d rzymskiej inkwizycji 
w celu oczyszczenia Ko cio a z heretyków. Instytucja ta, jak 
równie  pó niejsza hiszpa ska inkwizycja (1478-1820), przy-
nios y procesy, tortury i uwi zienie tysi cy ludzi. Ci, którzy 
odmawiali wyrzeczenia si  swoich przekona , byli zg adzani 
– zwykle przez spalenie na stosie – przez w adze cywilne, które 
dzia a y w imieniu Ko cio a.    Papie  Bonifacy VIII (1294-1303) 
broni  zwi zku pomi dzy Ko cio em a pa stwem, mówi c:

   […] ta w adza ma dwa miecze, mianowicie du-
chowy i doczesny […] Obydwa wi c miecze ma 
w adza Ko cio a, duchowy mianowicie i mate-
rialny. Lecz tego nale y u ywa  w obronie Ko-
cio a, tamten za  winien by  u ywany przez 

Ko ció . Tamten w r ku kap ana, ten w r ku 
królów i o nierzy, lecz na skinienie kap a-
na i w uleg o ci wobec niego. Trzeba za , aby 
miecz by  pod mieczem i aby doczesna w adza 
by a podleg a duchowej.

Unam Sanctam  [428]     

Wielu z tych, którzy zgin li w czasach inkwizycji, by o chrze-
cijanami staraj cymi si  praktykowa  prost , biblijn  wiar .

 Szczyt rozkwitu wspó czesnego papiestwa nast pi  za pano-
wania papie a Piusa IX (1846-1878).  To w a nie wtedy Sobór 
Watyka ski I (1869-1870) og osi , e papie , sprawuj c swoj  
najwy sz  apostolsk  w adz , jest nieomylny i chroniony przez 
Boga od b du w swoim oficjalnym nauczaniu.  

Chocia  w ostatnich latach papiestwo znacznie stonowa o 
swój publiczny wizerunek, nie wycofa o si  z jakichkolwiek 
wcze niejszych twierdze . Wprost przeciwnie, Sobór Watyka -
ski II potwierdzi  je wszystkie  [429].
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Dlaczego katolicy
podporz¹dkowuj¹ siê Rzymowi?

Jak widzieli my, próby uzasadnienia swojej w adzy na pod-
stawie autorytetu Pisma wi tego przez katolick  hierarchi  s  
zadziwiaj co s abe.  Twierdzenie Ko cio a, e Chrystus uczyni  
Piotra g ow  Ko cio a powszechnego, opiera si  niemal zupe nie 
na katolickiej interpretacji Ewangelii wed ug Mateusza 16,18-19.  
Twierdzenie, e katoliccy biskupi s  nast pcami aposto ów, opie-
ra si  na bardzo s abych przes ankach. Ko ció  nie przedstawia 
ani jednego biblijnego uzasadnienia na poparcie twierdzenia, e 
poniewa  papie  jest Biskupem Rzymu, to jest on tak e nast p-
c  Piotra.

Twierdzenia te tworz  fundament, na którym opiera si  w a-
dza katolickiej hierarchii. Jednak na podstawie Pisma wi tego 
Ko ció  nie jest w stanie dowie  prawdziwo ci któregokolwiek 
z tych twierdze . Dlaczego wi c katolicy podporz dkowuj  si  
w adzy papie a i biskupów?

Wielu katolików b dnie przypuszcza, e istnieje solidna pod-
stawa biblijna dla istnienia katolickiej hierarchii.  „Ty jeste  Piotr 
czyli Opoka, i na tej opoce zbuduj  Ko ció  mój” (Mt 16,18) to 
jeden z niewielu wersetów Pisma wi tego, które katolicy potra-
fi  zacytowa .  Jednak niewielu z nich kiedykolwiek zastanowi o 
si  nad tym, co ten werset ma wspólnego z katolickim papie em 
i biskupami.

Inni katolicy s  usatysfakcjonowani argumentami opiera-
j cymi si  na Tradycji i autorytatywnym nauczaniu papie y 
i biskupów.

Jeszcze inni podporz dkowali si  rzymskiej hierarchii bez 
pytania kiedykolwiek, dlaczego powinni to uczyni . Uwa aj  
oni, e samo pomy lenie o zakwestionowaniu kwalifikacji pa-
pie a i biskupów, by oby z ich strony nielojalno ci  wobec Boga. 
 Jednak w a nie za to Chrystus pochwali  Efezjan: „próbie pod-
da e  tych, którzy zw  samych siebie aposto ami, a nimi nie s , 
i e ich znalaz e  k amcami” (Ap 2,2). 
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W ko cu, wielu katolików podporz dkowuje si  papie owi 
i biskupom, poniewa  s  pod wra eniem wielko ci i d ugowiecz-
no ci Ko cio a katolickiego. Mówi , e Bóg musi by  moc , któ-
ra stoi za Ko cio em. W przeciwnym razie, w jaki sposób tak 
niewielu ludzi zapanowa oby nad tak wieloma innymi i zdoby o 
tak wielkie bogactwo?

Jednak z pewno ci , gdyby by o wol  Bo , aby katolicki 
papie  i biskupi panowali nad Ko cio em, to Bóg jasno by to 
powiedzia  w Pi mie wi tym. Skoro jest jasnym, i  tak si  nie 
sta o, musimy doj  do wniosku, e w adza papie a i biskupów 
nie pochodzi od Boga.
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Rozdzia  11

Magisterium
   Rzym, 11 lipca 1870

Sobór Watyka ski I mia  zebra  si  ponownie. Biskupi z ca-
ego wiata zacz li w ciszy wype nia  Bazylik  w. Piotra  [430]. 

Siedz cy ju  w niej biskup Vincent Ferrer Gasser, ksi  dóbr 
królewskich Austrii, nanosi  ostatnie poprawki do przemó-
wienia, które mia  wyg osi  na soborze. W przemówieniu tym 
przedstawi zalety propozycji, aby Ko ció  oficjalnie og osi , e 
papie  jest nieomylny i niezdolny do pope nienia b du w na-
uczaniu. Niektórzy biskupi zg osili ju  swój sprzeciw wobec tej 
propozycji.

Biskup Gasser szybko przejrza  swoje przemówienie. Rozpo-
cz  od powtarzania w my lach wst pu: „Przewielebni przewod-
nicz cy, wielebni i szanowni ojcowie soboru: Staj , by mówi  
dzisiaj z wielkim smutkiem i z jeszcze wi ksz  boja ni  […], aby 
wielka sprawa nie zosta a pogrzebana przez jej obro c . Tym 
niemniej, kontynuuj c, licz  na dzia anie Bo ej aski i na wasz  
dobr  wol ”  [431].

Nikt z cz onków komitetu, którzy przygotowali projekt tej 
propozycji, nie podziela  obaw biskupa Gassera o to, e sprawa, 
jak  z o yli w jego r ce, mo e si  nie powie . W ich opinii by  
idealnym mówc : by y profesor teologii dogmatycznej, szano-
wany uczony i wprawiony w bojach dyskutant.



312

Władza

Celem biskupa Gassera by o udowodnienie tezy, e papie-
ska nieomylno  jest cz ci  wiary katolickiej otrzymanej od 
Chrystusa. Stwierdzi to ju  na pocz tku swojego przemówienia: 
„Poniewa  nieomylno  ta jest objawion  prawd , powinna by  
dowiedziona ze róde  objawienia, to jest na podstawie Pisma 

wi tego i Tradycji”  [432].
                              Nie maj c ju  wiele czasu, Gasser przejrza  list  róde , któ-

re zamierza  zacytowa . Zacznie od Pisma wi tego, odwo u-
j c si  do czterech ewangelii i listów Aposto a Paw a. Nast pnie 
przejdzie do wiadków wi tej Tradycji. Spo ród nich zacytuje 
dwóch staro ytnych ojców Ko cio a, Ireneusza i Epifaniusza 
oraz trzech doktorów Ko cio a: Hieronima, Augustyna i Am-
bro ego. Nast pnie przejdzie do XVI wieku, wykorzystuj c pi-
sma teologów, kardyna a Cajetana i Melchiora Cano. Przypomni 
równie  biskupom o dobrze znanym napisie wewn trz Bazyliki 
w. Piotra: „Z tego miejsca jedna wiara ja nieje na ca y wiat”. 

W ko cu, zacytuje wypowiedzi trzech soborów powszechnych: 
Soboru Konstantynopolita skiego IV, Soboru Lyo skiego II 
i Soboru Florenckiego.                              

Podczas gdy ostatni biskup zajmowa  miejsce, Gasser uwa -
nie prze ledzi  swoje dwa koronne argumenty. Pierwszym z nich 
by  ten, e Chrystus da  Piotrowi zdolno  do bezb dnego na-
uczania. B dzie argumentowa , e sta o si  to wtedy, gdy Pan 
uczyni  Piotra g ow  aposto ów i Ko cio a powszechnego. Dru-
gi argument logicznie wynika  z pierwszego: skoro papie  jest 
nast pc  Piotra, jest on równie  dziedzicem piotrowego daru 
nieomylno ci.

D wi k dzwonka zako czy  przygotowania biskupa Gassera. 
Sobór Watyka ski I wznawia  swoje obrady.

Tego dnia biskup Gasser mówi  elokwentnie i z przekona-
niem, a jego przemówienie trwa o cztery godziny. Gdy sko czy , 
usiad  na miejscu w pe ni przekonany o historycznym znaczeniu 
tej chwili.  

 Teraz nast pi  za arty spór. W tajnym g osowaniu bisku-
pi odrzucili pierwszy projekt dekretu. Osiemdzisi ciu o miu 
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biskupów by o przeciw. Dokument zosta  odes any do komisji 
w celu naniesienia poprawek.

Pi  dni pó niej, po dalszej debacie, biskupi g osowali po-
nownie. Tym razem zaaprobowali dekret: pi set trzydziestu 
trzech by o za, a tylko dwóch przeciw. Odt d Ko ció  katolic-
ki b dzie naucza  dogmatu objawionego przez Boga, e Biskup 
Rzymu jest wolny od b du nauczania.  Decyzja mia a by  nieod-
wracalna, niepodlegaj ca zmianom i wi ca dla katolików na 
ca ym wiecie. Roma locuta est; causa finita est – Rzym prze-
mówi ; sprawa jest zamkni ta.   

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

  Katolicyzm naucza, e Bóg wyznaczy  biskupów na nauczy-
cieli wiary katolickiej [77, 888-892]:

 Aby za  ywa i nienaruszona Ewangelia zawsze 
przechowywana by a w Ko ciele, Aposto owie po-
zostawili biskupów jako swych nast pców, „prze-
kazuj c im swoje stanowisko nauczycielskie”.

Sobór Watyka ski II  [433]  

  W adza nauczania w Ko ciele spoczywa na biskupach i jest 
nazywana Magisterium, od aci skiego s owa oznaczaj cego 
mistrz.   Tylko biskupi Ko cio a maj  prawo okre lania prawdzi-
wego znaczenia objawienia i nauczania go w sposób autoryta-
tywny [85, 100, 939]:

 Zadanie za  autentycznego wyja niania s owa 
Bo ego spisanego b d  przekazanego w Tra-
dycji zosta o powierzone samemu tylko y-
wemu Urz dowi Nauczycielskiemu Ko cio a, 
który autorytatywnie dzia a w imieniu Jezusa
Chrystusa.

Sobór Watyka ski II  [434]    
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  Dlatego katolicy maj  by  pos uszni biskupom tak, jak same-
mu Chrystusowi [87, 862]:

  […] biskupi z ustanowienia Bo ego stali si  
nast pcami aposto ów, jako pasterze Ko cio a. 
Kto ich s ucha, s ucha Chrystusa, kto za  nimi 
gardzi, gardzi Chrystusem i Tym, który pos a  
Chrystusa (por. k 10,16). 

Sobór Watyka ski II  [435]   

  W konsekwencji [891, 2034, 2037, 2041, 2050]:
 […] wierni za  powinni zgadza  si  ze zdaniem 
swojego biskupa w sprawach wiary i moralno-
ci, wyra onym w imieniu Chrystusa, i trwa  

przy nim w religijnej uleg o ci ducha.
Sobór Watyka ski II  [436]  

Sprawy wiary odnosz  si  tutaj do doktrynalnych przekona  
religii katolickiej, takich jak rzeczywista obecno  Chrystusa 
w Eucharystii i Niepokalane Pocz cie Maryi. Sprawy moralno-
ci odnosz  si  do w a ciwego post powania, takiego jak mi o-

wanie bli niego czy pos usze stwo przykazaniom.
Ko cielna doktryna wiary i moralno ci ma by  odró niana 

od ko cielnej dyscypliny i praktyki. Ta druga obejmuje aspekty 
religii katolickiej, które mog  by  opcjonalne, takie jak odma-
wianie ró a ca, lub mog  si  zmieni , jak na przyk ad abstynen-
cja od spo ywania mi sa w pi tki.  Przeciwnie, katolicka nauka 
dotycz ca wiary i moralno ci nie zmienia si :

 Dlatego zawsze nale y si  trzyma  takiego zna-
czenia wi tych dogmatów, jakie raz okre li a 
wi ta Matka – Ko ció  i nigdy nie wolno od 

tego znaczenia odst powa  pod pozorem i okre-
leniem g bszego pojmowania.

Sobór Watyka ski I  [437]   

 Jak twierdzi Ko ció , katolicyzm jest zawsze taki sam: „to 
jest w tej samej nauce, w tym samym znaczeniu i w tej samej 
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my li”  [438] [84]. St d pochodzi aci ski aksjomat: Semper Eadem 
(Zawsze ten sam). 

Nieomylno æ
[890-891, 2032-2040, 2051]

 Biskupi
 Katolicyzm naucza, e Bóg w sposób nadprzyrodzony chroni 

Magisterium od nauczania fa szu. Gdy biskupi nauczaj  doktryn 
na temat wiary i moralno ci, nie myl  si  i nie mog  si  myli . 
Mówi si , e posiadaj  dar nieomylno ci. 

Wierzy si , e biskupi s  nieomylni w swym nauczaniu, nie 
jako poszczególne osoby, lecz kolektywnie. Innymi s owy, prze-
konania, które formu uj  wspólnie i w harmonii z papie em, re-
prezentuj  autentyczn  i nieomyln  wiar  katolick  [890-891, 939]. 
Ta zasada stosuje si  do nauczania biskupów bez wzgl du na to, 
czy jest wyra ona przez dekret soboru powszechnego, czy ich 
codzienne us ugiwanie [2033-2034, 2049]  [439] .

  Papie¿
  Katolicyzm naucza, e dar nieomylno ci w szczególny spo-

sób spoczywa na nauczaniu Biskupa Rzymu. Sobór Watyka -
ski I (1869-1870) zadekretowa :

 […] nauczamy i definiujemy jako dogmat obja-
wiony przez Boga to, e Biskup Rzymski, gdy 
mówi ex cathedra – to znaczy, gdy sprawuj c 
urz d pasterza i nauczyciela wszystkich wier-
nych, sw  najwy sz  apostolsk  w adz  okre la 
zobowi zuj c  ca y Ko ció  nauk  w sprawach 
wiary i moralno ci.

Sobór Watyka ski I  [440]   

Orzekanie ex cathedra oznacza dos ownie orzekanie z fotela 
w adzy. Oznacza to, e gdy papie  przemawia jako najwy szy 
nauczyciel Ko cio a, to nie uczy i nie mo e uczy  fa szywej 
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doktryny.  Z tego powodu dogmatyczne nauczanie papie a nie 
mo e by  kwestionowane:

     Nieomylno ci  t  cieszy si  na mocy swego 
urz du Biskup Rzymu, g owa kolegium bisku-
pów, gdy jako najwy szy pasterz i nauczyciel 
wszystkich wiernych, który swoich braci umac-
nia w wierze (por. k 22,32), og asza definityw-
nym aktem nauk  dotycz c  wiary lub moralno-
ci. Tote  orzeczenia jego s usznie s  nazywane 

okre leniami nie podlegaj cymi dyskusji same 
z siebie, a nie na mocy zgody Ko cio a, jako e 
zosta y og oszone z pomoc  Ducha wi tego 
przyrzeczon  mu w osobie w. Piotra i dlatego 
nie potrzebuj  niczyjej aprobaty ani nie dopusz-
czaj  odwo ywania si  do niczyjego s du.    

Sobór Watyka ski II  [441]  

  Jednak nawet gdy papie  nie og asza czego  w sposób do-
gmatyczny i w konsekwencji nieomylny, oczekuje si  od katoli-
ków, aby byli mu bezwzgl dnie pos uszni [892, 2037, 2050]:

 T  za  pobo n  uleg o  woli i rozumu w sposób 
szczególny nale y okazywa  autentycznemu 
urz dowi nauczycielskiemu Biskupa Rzymu na-
wet wtedy, gdy nie przemawia on ex cathedra; 
nale y mianowicie ze czci  uznawa  jego naj-
wy szy urz d nauczycielski i do orzecze  przez 
niego wypowiedzianych stosowa  si  szczerze.

Sobór Watyka ski II  [442]     

Biblijna odpowied
 Pomimo roszcze  biskupów do absolutnej w adzy nauczy-

cielskiej w Ko ciele, katolicy dzisiaj, jak nigdy dotychczas, sami 
formu uj  w asne opinie. Wielu z nich jest wykszta conych, po-
siada otwarty umys  i s  niezale ni. Je li chodzi o wiar  i mo-
ralno , to przekonania niektórych katolików s  tak odmienne, 
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e pojawi  si  termin katolickiej kafeterii na opisanie sposo-
bu, w jaki sami wybieraj  oni to, w co wierz . Kto  wyrazi  to 
nast puj co: „Jestem katolikiem wed ug mojej w asnej definicji, 
jedynej, która si  liczy”. 

 Bez wzgl du na to Watykan nie ma zamiaru porzucania swe-
go roszczenia do „najwy szego urz du nauczycielskiego”  [443]. 
Wprost przeciwnie, w ostatnich latach hierarchia Ko cio a pod-
kre la z coraz wi kszym naciskiem, e jej definicja katolicyzmu 
jest jedyn , która si  liczy [2039]. A definicja ta staje si  coraz 
bardziej konserwatywna i tradycjonalistyczna. 

    Obecny kierunek Ko cio a jest w du ej mierze zas ug  przy-
wództwa Jana Paw a II. Podczas pierwszych 15 lat swojego pon-
tyfikatu Jan Pawe  II wyznaczy  ponad 1600 nowych biskupów, 
z grubsza 40% ca ego obecnego grona biskupów i arcybiskupów. 
Wewn trzny dokument ko cielny opisuj cy wytyczne, których 
Watykan u ywa do wyznaczania kandydatów na urz d bisku-
pi „przeciek ” ostatnio do prasy. W ród wymienionych w nim 
kryteriów znajduj  si : codzienne odprawianie Mszy wi tej, 
oddanie Maryi, pe ne przekonanie co do s uszno ci nauki Ma-
gisterium Ko cio a, wierne trzymanie si  tej nauki, pos usze -
stwo Ojcu wi temu, wierno  prawdziwej Tradycji Ko cio a, 
popieranie Soboru Watyka skiego II i odnowy, która po nim na-
st pi a, wed ug instrukcji papieskich oraz popieranie encykliki 
Humanae Vitae 39 papie a Paw a VI, opublikowanej w 1968 roku 
i zabraniaj cej stosowania jakichkolwiek sztucznych metod kon-
troli p odno ci [2366-2372]  [444]    .

Bior c pod uwag  konserwatywny kierunek Watykanu i ab-
solutne roszczenia hierarchii ko cielnej do posiadania w adzy 
nauczycielskiej, niniejsza ksi ka skupia si  (jak zapowiedziano 
w Prologu) na zbadaniu tradycyjnego katolicyzmu, którego na-
ucza Magisterium. W tym rozdziale zbadamy nauczanie Magiste-
rium, dotycz ce jego w asnego autorytetu. Zostanie dowiedzione, 
e wbrew katolickiej doktrynie Pismo wi te naucza, e:

 39.  ród o: Pawe  VI, Encyklika Humanae Vitae z 25 lipca 1968, AAS 60 (1968), ss.481-503 
(przyp. red.).
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Pismo wi te, a nie Magisterium, jest nieomylnym prze-
wodnikiem chrze cijanina w interpretacji samego siebie.

Duch wi ty, a nie Magisterium, jest nieomylnym i auto-
rytatywnym nauczycielem chrze cijanina.

Pismo wiête jedynym nieomylnym 
przewodnikiem chrze cijanina

  G ównym argumentem u ywanym przez Ko ció  katolicki 
w prezentacji swojego stanowiska odno nie nieomylnej w adzy 
nauczycielskiej Magisterium jest argument dziedzictwa. Argu-
ment ten opiera si  na dwóch przes ankach. Po pierwsze, Chry-
stus da  aposto om i Piotrowi jako ich g owie w adz  nauczania 
w Ko ciele i dar nieomylno ci [890-891]. Po drugie, aposto owie 
„przekazali […] swoje stanowisko nauczycielskie”  [445] biskupom 
jako swoim nast pcom [77].  

Je li chodzi o pierwsz  przes ank , to wszyscy zgadzaj  si  
przynajmniej w jednym: aposto owie nauczali autorytatyw-
nie.  Pismo wi te mówi nam, e pierwsi chrze cijanie „trwa-
li […] w nauce aposto ów i we wspólnocie, w amaniu chleba 
i w modlitwach” (Dz 2,42).  Jednak Pismo wi te nie sugeruje, 
e aposto owie byli nieomylni, za wyj tkiem napisanych przez 

nich natchnionych pism.
Ko ció  katolicki wskazuje na d ug  list  wersetów, próbuj c 

dowie  apostolskiej nieomylno ci  [446]. Jednak wi kszo  z tych 
miejsc Pisma wi tego jest tak ma o powi zanych z tematem 
dyskusji, e bez dodatkowego wyja nienia trudno by oby zna-
le  jakikolwiek zwi zek.

 Aposto  Pawe  z pewno ci  nie my la , e jest nieomylny; nie 
chcia  te , aby inni my leli, e jest niezdolny do pope nienia b -
du. Powiedzia  Galatom:

 Ale gdyby my nawet my lub anio  z nieba g osi  
wam Ewangeli  ró n  od tej, któr  wam g osili-
my – niech b dzie przekl ty!

List do Galatów 1,8  
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Nast pnie doda , zostawiaj c niewiele miejsca dla nieomyl-
no ci Piotra lub kogokolwiek innego:

 Ju  to przedtem powiedzieli my, a teraz jeszcze 
mówi : Gdyby wam kto  g osi  Ewangeli  ró n  
od tej, któr  od nas otrzymali cie – niech b dzie 
przekl ty!

List do Galatów 1,9 

 Pawe  naucza , e nie nale y przyjmowa  niczyjej nauki bez 
uwa nego jej zbadania: „Wszystko badajcie, a co szlachetne 
– zachowujcie” (1 Tes 5,21).  Jan naucza  pierwszych chrze cijan, 
aby byli podejrzliwi w stosunku do ka dego, kto twierdzi, e 
przemawia w imieniu Boga:

 Umi owani, nie ka demu duchowi dowierzajcie, 
ale badajcie duchy, czy s  z Boga, gdy  wielu 
fa szywych proroków pojawi o si  na wiecie.

1 List Jana 4,1 

Standardowym kryterium badania nauczania w pierwotnym 
Ko ciele nie by  Piotr lub aposto owie, lecz Pismo wi te. Pier-
wotnie s u y  w tym celu Stary Testament. Pó niej, obok pism 
hebrajskich swoje miejsce zaj y natchnione pisma aposto ów 
i ich towarzyszy.

 Sami aposto owie podporz dkowywali si  najwy szemu au-
torytetowi Pisma wi tego. Na przyk ad, w trakcie Soboru Jero-
zolimskiego po d ugiej debacie Piotr przedstawi  swoj  opini . 
 Jakub zgodzi  si  z ni , mówi c: „Zgadzaj  si  z tym s owa Pro-
roków, bo napisano…” (Dz 15,15).   Nast pnie zacytowa  on pro-
roka Amosa (Am 9,11-12).  Jakub dokona  porównania rady Piotra 
z proroctwem Starego Testamentu. Odkry , e si  zgadzaj  i st d 
wiedzia , e wspólne zrozumienie osi gni te przez aposto ów 
i starszych jest prawid owe.  Dopiero wtedy Jakub przygotowa  
swoj  konkluzj  (Dz 15,19). 

Podporz dkowanie si  aposto ów Pismu wi temu mo na te  
zobaczy  w nauczaniu Paw a.   Chocia  by  aposto em i otrzyma  
objawienie bezpo rednio od Pana (Ga 1,12; Ef 3,3), tym niemniej 
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regularnie u ywa  w swoich pismach wyra enia „jak napisano”.   
Po u yciu tego zwrotu cytowa  odpowiedni tekst ze Starego Testa-
mentu na potwierdzenie, e to, co mówi, jest prawd  pochodz c  
od Boga. W swoim Li cie do Rzymian Pawe  odwo uje si  45 razy 
do pism Starego Testamentu. Wiedzia , e rzymscy chrze cijanie 
I wieku oczekiwali, i  wszelka nowa nauka b dzie potwierdzona 
przez porównanie jej z wcze niejszym objawieniem. 

Takie by o dziedzictwo wczesnych chrze cijan, które wyra-
sta o z ich ydowskich korzeni. Prze ycia Paw a w macedo skim 
mie cie Berea pokazuj , jak wielkie mia y one znaczenie. Gdy 
Pawe  najpierw zwiastowa  ewangeli  ydom, oni natychmiast 
zwrócili si  do swego nieomylnego przewodnika: pism Starego 
Testamentu. ukasz relacjonuje:

 Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyj li 
nauk  z ca  gorliwo ci  i codziennie badali Pi-
sma, czy istotnie tak jest.

Dzieje Apostolskie 17,11 

 Znajduj c jasny zwi zek pomi dzy nauk  Paw a i S owem 
Bo ym, „wielu te  z nich uwierzy o, a tak e wiele wp ywowych 
Greczynek i niema o m czyzn” (Dz 17,12). 

   Ko ció³ katolicki
 By  czas, kiedy ka dy chrze cijanin z zadowoleniem identyfikowa  si  

z Ko cio em katolickim – katolickim przez ma e k. Po Pi dziesi tnicy 
ewangelia szybko si  rozprzestrzenia a. Pomimo okresów intensywnych 
i brutalnych prze ladowa  na terenie ca ego Cesarstwa Rzymskiego po-
wstawa y grupy chrze cijan. Pierwsi chrze cijanie trzymali si  wspólnej 
wiary i kiedykolwiek si  spotykali, cieszyli si  ze wspólnej przynale no ci 
do Bo ej rodziny.  Nauczanie Paw a o tym, e Ko ció  jest jednym cia em, 
z o onym ze wszystkich prawdziwie wierz cych, stanowi o teologiczn  
podstaw  zrozumienia tej nowej relacji (1 Kor 12,12-31). 

Do opisania ogólno wiatowej natury Ko cio a pierwsi chrze cijanie 
u ywali okre lenia katolik, greckiego s owa oznaczaj cego co , co dotyczy 
ca o ci. Gdy pierwsi chrze cijanie mówili o wierze katolickiej, to mówili 
o wierze ca ego powszechnego Ko cio a. Najstarszym dokumentem, który 
zawiera to okre lenie, jest list Ignacego z pocz tku II wieku. Napisa  on: 
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Je li chodzi o drug  przes ank , e katoliccy biskupi odzie-
dziczyli nieomyln  w adz  nauczania aposto ów, to opiera si  
ona ca kowicie na teorii sukcesji apostolskiej. Jak dowiedziono 
w poprzednim rozdziale, ta teoria nie mo e by  poparta dowoda-
mi z Pisma wi tego. Piotr nie by  g ow  aposto ów i Ko cio a; 
katoliccy biskupi nie s  nast pcami aposto ów; a papie  nie jest 
nast pc  Piotra. Dlatego Magisterium nie ma prawa do nauczy-
cielskiego urz du Piotra lub aposto ów, bez wzgl du na to, czy 
byli oni nieomylni, czy nie.

Duch wiêty jedynym 
nieomylnym i autorytatywnym 

nauczycielem chrze cijanina
 Drugim argumentem, którego u ywaj  katoliccy ucze-

ni, przedstawiaj c argumentacj  na poparcie Magisterium, 
jest „moralna konieczno ”  [448]. Mówi  oni po prostu, e silna 
i nieomylna w adza nauczycielska jest wielce po dana po to, 
aby wiara mog a zosta  zachowana, obroniona i wyja niona [77, 

889]. Bez Magisterium królowa aby kakofonia ró nych opinii. 

„Gdziekolwiek znajduje si  Jezus Chrystus, tam jest Ko ció  katolicki”  [447]. 
W trzech pierwszych wiekach chrze cija stwa okre lenie ko ció  katolicki 
odnosi o si  do wszystkich wierz cych, którzy trzymali si  tej samej wiary 
na ca ym wiecie. 

Posiadaj c tak szczytne dziedzictwo, nie jest zaskoczeniem, e dzisiaj 
nie tylko Ko ció  katolicki, lecz wi kszo  chrze cija skich denominacji, 
twierdzi, i  trzyma si  wiary katolickiej – to znaczy wiary ca ego Ko cio a 
w czasach apostolskich. Cech  wyró niaj c  tych, którzy identyfikuj  si  
z Ko cio em katolickim, jest podporz dkowanie si  papie owi jako repre-
zentantowi Chrystusa na ziemi [834, 837, 936]. Tym niemniej Ko ció  rzadko 
nazywa sam siebie Ko cio em rzymskokatolickim. Woli nazywa  siebie Ko-
cio em katolickim, tak aby w aden sposób nie ogranicza  swego roszcze-

nia do sprawowania powszechnej jurysdykcji jako jedyny, wi ty, katolicki 
i apostolski Ko ció  [811-812]. 
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Katoliccy zwolennicy Magisterium wskazuj  na ci gle rosn c  
liczb  protestanckich denominacji jako ca kowicie wystarczaj -
cy dowód na to, e posiadanie jednego, autorytatywnego cia a 
nauczaj cego jest konieczno ci . Jeden z katolickich uczonych 
podsumowuje:

Dlatego z wszelkim prawdopodobie stwem po-
winni my wierzy , e Chrystus, który chcia , 
aby Jego Ewangelia by a zwiastowana wszelkie-
mu stworzeniu, wybra  ywe i nieomylne Magi-
sterium jako w adz  religijn .

A Manual of Dogmatic Theology  [449] 

Koncepcja Magisterium mo e wydawa  si  pozornie atrak-
cyjna. Gdyby Bóg ustanowi  autorytatywne cia o nauczaj ce 
i obieca  chroni  je w sposób nadprzyrodzony od wszelkiego 
b du, to ycie chrze cija skie by oby w pewnych aspektach 
znacznie prostsze. Lecz poniewa  Pismo wi te nie naucza, e 
Bóg ustanowi  takie cia o, wynajdywanie go z „moralnej ko-
nieczno ci” i traktowanie jego nauczania nieomylnym, mo e 
jedynie prowadzi  do tragicznego b du doktrynalnego.

  Co wi cej, nawet posiadaj c Magisterium, Ko ció  katolicki 
z trudem mo e by  uznany za oaz  doktrynalnej harmonii w teo-
logicznie skomplikowanym wiecie. Faktycznie, nadrz dnym 
celem Katechizmu Ko cio a Katolickiego jest st umienie ci gle 
narastaj cych ró nic zda  wewn trz Ko cio a.   W ksi ce, która 
wyja nia potrzeb  napisania Katechizmu, Michael J. Wrenn, 
specjalny konsultant kardyna a Johna O’Connora do spraw wy-
chowania religijnego, wymieni  tylko niektóre obszary doktry-
nalne, w których niezale nie my l cy katoliccy ksi a i teologo-
wie rzucaj  wyzwanie oficjalnej nauce Ko cio a: istnienie anio-
ów, bezpo rednie stworzenie ludzkiej duszy, upadek cz owieka 

w Adamie, narodzenie Chrystusa z dziewicy, przeb agalna ofiara 
Chrystusa, kontynuacja ofiary krzy a we Mszy wi tej, rzeczy-
wista obecno  Chrystusa w Eucharystii, nieomylno  Magi-
sterium, hierarchiczna w adza papie a i biskupów, skuteczno  
sakramentów, Trójca, czy ciec i etyka seksualna  [450]  .
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Magisterium zawiod o równie  w stworzeniu wspólnej wiary 
w ród laikatu. Wielu katolików jest przeciwnych ustanowionemu 
przez Ko ció  zakazowi u ywania rodków antykoncepcyjnych 
i wy czeniu kobiet ze wi ce  kap a skich. Sympatyzuj  oni 
z rosn c  liczb  tych cz onków kleru, którzy uwa aj , e obo-
wi zkowy celibat kap anów czyni wi cej szkody ni  po ytku. 
Niektórzy katolicy przestali ca kowicie s ucha  Magisterium.

W ko cu, Magisterium nie jest moraln  konieczno ci . 
 Chrystus obieca  swoim uczniom: „Nie zostawi  was sierotami. 
Przyjd  do was” (J 14,18).   „A Paraklet, Duch wi ty, którego Oj-
ciec po le w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przy-
pomni wam wszystko, co Ja wam powiedzia em” (J 14,26). 

 Duch wi ty, a nie papie  i biskupi, jest ywym nauczyciel-
skim autorytetem Ko cio a (J 16,13-15).    B d c doradc  i pocie-
szycielem, Duch wi ty zamieszkuje w ka dym wierz cym 
(J 14,16-18; Ef 1,13).    On prowadzi chrze cijanina w jego post -
powaniu (Rz 8,14).   On kieruje jego s u b  (Dz 8,29). 

  Duch wi ty daje niektórym chrze cijanom szczególn  zdol-
no  nauczania Pisma wi tego w sposób jasny i autorytatywny 
(1 Kor 12,28).  Jednak ta w adza nie rezyduje wewn trz tych na-
uczycieli, lecz jest czerpana ze ród a ich nauczania, natchnio-
nego S owa Bo ego. 

Dodatkowo, Duch wi ty wzbudza starszych, aby nadzoro-
wali lokalny ko ció , pa li trzod  i chronili wierz cych od z ej 
nauki.  Z tego powodu starsi musz  umie  „udziela  upomnie  
i przekonywa  opornych” (Tt 1,9). 

Pierwszorz dnym instrumentem Ducha wi tego w na-
uczaniu Ko cio a jest S owo Bo e.  Biblia jest „mieczem Du-
cha” (Ef 6,17).    Gdy wierz cy czytaj  i studiuj  Pismo wi te, 
Duch wi ty o wieca ich umys y, daj c im zrozumienie i prze-
mawiaj c do nich osobi cie (1 Kor 2,10-16; Hbr 4,12).  

Biblijne chrze cija stwo, pok adaj ce ufno  w s u bie na-
uczania Ducha wi tego, traktuje Bibli  jak otwart  ksi g  
– ksi g  dla ludzi. Zach ca ich do osobistego studiowania, inter-
pretacji i stosowania S owa Bo ego.
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To samo by o prawd  w odniesieniu do pierwotnego Ko cio a. 
Na d ugo przedtem, zanim ktokolwiek w ogóle us ysza  o Magi-
sterium czy jego roszczeniach, chrze cijanie czytali Pismo wi -
te i byli mu pos uszni. W ko cu Duch wi ty zaadresowa  ksi gi 
Nowego Testamentu do zwyk ych ludzi – nie do aposto ów, nie 
do biskupów, nie do papie a i nie do Magisterium.  Nawet List do 
Rzymian nie zosta  zaadresowany do Ko cio a katolickiego, lecz 
„do wszystkich przez Boga umi owanych, powo anych wi tych, 
którzy mieszkaj  w Rzymie” (Rz 1,7). 

Bóg nie powierzy  chrze cija skiej wiary papie owi i bisku-
pom.  Powierzy  j  „ wi tym” (Jud 3).   To ko ció , zgromadzenie 
wybranych Boga, jest „filarem i podpor  prawdy” (1 Tm 3,15). 

 Ko ció  Jezusa Chrystusa, maj c Ducha wi tego jako swego 
nauczyciela i natchnione Pismo wi te jako swój przewodnik, 
nie potrzebuje katolickiego Magisterium. Duch wi ty, którym 
ka dy wierz cy zosta  namaszczony, jest jedynym autorytatyw-
nym nauczycielem, którego potrzebujemy:

 Co do was, to namaszczenie, które otrzymali-
cie od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie po-

uczenia od nikogo, poniewa  Jego namaszczenie 
poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe 
i nie jest k amstwem. Tote  trwajcie w nim tak, 
jak was nauczy o.

1 List Jana 2,27  

Biblia i Magisterium
Ko ció  katolicki uznaje s u b  nauczania Ducha wi tego 

i autorytet Biblii [101-108, 737-741, 788]. Jednak Ko ció  utrzymuje, e 
to Magisterium, a nie Biblia, jest pierwszym organem nauczaj -
cym, u ywanym przez Ducha [108, 113, 119].  Ojciec Matthias Premm 
wyja nia:

[…] Urz d Nauczycielski Ko cio a jest wa niej-
szy ni  Biblia: tylko nieomylny Ko ció  mo e 
powiedzie  nam, które ksi gi nale  do Pi-
sma wi tego, i tylko nieomylny Ko ció  mo e 
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interpretowa  prawdziwe znaczenie Pisma 
wi tego; nikt nie mo e tego czyni  sam. Wi c, 

katolik mo e czyta  tylko jedn  Bibli , t , któ-
ra zosta a opublikowana przez Ko ció . Innymi 
s owy: Bezpo redni  i najwy sz  regu  wiary 
jest ywy urz d Ko cio a.

Dogmatic Theology for the Laity  [451] 

 Niektórzy uwa aj , e drugorz dna rola Biblii w dzisiejszym 
katolicyzmie zmienia si . Na dowód tego wskazuj  nauczanie 
Soboru Watyka skiego II. „Nieznajomo  Pisma wi tego jest 
bowiem nieznajomo ci  Chrystusa”  [452] – uzna  sobór, cytuj c 
Hieronima [133]. Sobór stwierdzi , e „S owo Bo e dla ka dego 
zawsze powinno by  dost pne”  [453] [131, 2653]. Duchowni zostali 
napomniani, aby „pozostawali w za y o ci z Pismem wi tym 
przez pilne czytanie duchowe oraz staranne studium”  [454] [132]. Je-
den z komentatorów katolickich napisa : „Od wczesnych wieków 
Ko cio a nie by o dokumentu, który by nakazywa  udost pnie-
nie wszystkim Pisma wi tego”  [455] .

Po Soborze Watyka skim II parafie katolickie zacz y spon-
sorowa  studia biblijne, a szko y parafialne w swoich programach 
nauczania zacz y k a  nacisk na studium Pisma wi tego. W re-
zultacie wielu katolików lepiej pozna o i bardziej doceni o Bibli .

  Tym niemniej, katolicka Biblia ci gle nie jest ksi g  ludzi, 
lecz ksi g  Ko cio a. Objawienie – stwierdzi  sobór – „zosta o 
powierzone samemu tylko ywemu Urz dowi Nauczycielskiemu 
Ko cio a”  [456] . Zadanie ustalenia autentycznej interpretacji S owa 
tak e „zosta o powierzone samemu tylko ywemu Urz dowi Na-
uczycielskiemu Ko cio a”  [457].  Sobór Watyka ski I stwierdzi :

 […] w zagadnieniach wiary i moralno ci wcho-
dz cych w sk ad doktryny chrze cija skiej 
[nale y] uwa a  za prawdziwy ten sens Pisma 

wi tego, jaki utrzymywa a i utrzymuje wi ta 
Matka Ko ció , którego zadaniem jest os dza  
o prawdziwym znaczeniu i t umaczeniu pism 
wi tych. Dlatego nikomu nie wolno t umaczy  
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Pisma wi tego wbrew temu znaczeniu albo te  
wbrew powszechnej zgodzie Ojców.

Sobór Watyka ski I  [458]   

W konsekwencji, chocia  katolicy mog  by  zach cani do 
czytania Biblii, to nie posiadaj  swobody okre lania jej znaczenia 
[113, 119]. Interpretacja Biblii jest wy cznym prawem Magisterium 
[85, 100, 890].  Aby zapewni , e czytanie Biblii doprowadzi katoli-
ków do wcze niej zaaprobowanych konkluzji, Sobór Watyka -
ski II nakaza , aby Biblie by y zaopatrzone w „odpowiednie uwa-
gi”  [459] . Prawo Kanoniczne nakazuje, aby katolickie Biblie by y 
zaopatrzone „w konieczne i wystarczaj ce wyja nienia”  [460].

Ta sama regu a dotyczy katolickich uczonych i teologów. 
Maj  oni pracowa  „pod opiek  wi tego Urz du Nauczyciel-
skiego”  [461]. Mog  pomóc Ko cio owi osi gn  „pe niejsze ro-
zumienie i obja nianie Pisma wi tego”  [462], lecz jedynie samo 
Magisterium posiada prawo os dzania i interpretowania Biblii. 
 Papie  Pius XII napisa :

   […] na tym polega najszczytniejsze zadanie teo-
logii, by wskazywa a, jak zawiera si  w ród ach 
nauka, któr  Ko ció  podaje do wierzenia […], na-
le y w depozycie wiary odszuka  t  nauk  „w tym 
samym sensie, w jakim Ko ció  j  okre li ”.

Humani Generis  [463]    

Innymi s owy, celem katolickiego studium Biblii niekoniecz-
nie jest zrozumienie Pisma wi tego w jego oryginalnym zamie-
rzonym znaczeniu, lecz zrozumienie go w znaczeniu, które nada  
mu Ko ció . Od katolickiego uczonego oczekuje si , by zacz  od 
wst pnego za o enia, e interpretacja Ko cio a jest prawid owa, 
a nast pnie studiowa  Bibli , aby odkry , dlaczego.

 Przypadek testowy: Ksiêga Wyj cia 20,4-5

Jaki jest rezultat oddania w adzy nauczania jednej grupie lu-
dzi i traktowania ich interpretacji jako autentycznej i nieomylnej? 
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Odpowied  mo na znale  przypatruj c si , w jaki sposób Ko-
ció  traktuje Pismo wi te, które stanowi wyzwanie dla ustalo-

nych katolickich przekona  lub praktyk. Na przyk ad, rozwa my 
nast puj cy fragment Dekalogu:

 Nie b dziesz czyni  adnej rze by ani adnego 
obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, 
co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach 
pod ziemi ! Nie b dziesz oddawa  im pok onu 
i nie b dziesz im s u y . 

Ksi ga Wyj cia 20,4-5

To przykazanie zabrania czynienia obrazów w celach reli-
gijnych. Zabrania ono równie  oddawania czci takim obiektom. 
 Podstawowe znaczenie hebrajskiego czasownika przet umaczo-
nego jako „oddawa  im pok onu” (Wj 20,5) oznacza dos ownie 
k anianie si   [464] . Z powodu tego przykazania zarówno ydzi, jak 
i niekatoliccy chrze cijanie, praktykuj c swoj  wiar , wzbrania-
j  si  przed u ywaniem takich rzeczy, jak figurki.

  Ko ció  katolicki ma swoj  w asn  interpretacj  przykazania 
z Ksi gi Wyj cia 20,4-5 [2129-2132]  [465]:

Przykazania te nie zabraniaj  tworzenia obra-
zów Chrystusa i wi tych. Tworzenie i oddawa-
nie czci obrazom Chrystusa, Pana naszego, Jego 
wi tej Matce Dziewicy i wszystkim wi tym 

– a wszyscy oni byli przyobleczeni w ludzk  na-
tur  i ukazywali si  w ludzkiej postaci – nie tyl-
ko nie jest zabronione przez to przykazanie, lecz 
zawsze by o uwa ane za wi t  praktyk  i naj-
pewniejsz  oznak  wdzi czno ci. To stanowisko 
jest potwierdzone przez pomniki z czasów apo-
stolskich, sobory powszechne Ko cio a i pisma 
wielu Ojców, wybitnych zarówno z powodu 
swojej wi to ci jak i erudycji, którzy s  w tej 
kwestii ca kowicie jednomy lni.

The Roman Catechism  [466]  
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Zauwa my, jak w tym wyja nieniu praktyk  Ko cio a u yto 
do potwierdzenia interpretacji Pisma wi tego.  To samo podej cie 
zosta o zastosowane przez Sobór Watyka ski II do udzielenia po-
parcia wykorzystywania przedmiotów w kulcie religijnym:

Od najwcze niejszych dni Ko cio a istnieje tra-
dycja pokazywania w ko cio ach podobizn na-
szego Pana, Jego wi tej Matki i wi tych w celu 
oddawania im czci przez wiernych.

Sobór Watyka ski II  [467] 

 Katolicka interpretacja Ksi gi Wyj cia 20,4-5 jest produktem 
zastosowania najwa niejszej regu y katolicyzmu w odniesieniu 
do interpretacji Biblii: autentycznym znaczeniem ka dego wer-
setu Pisma wi tego jest to, które zosta o zatwierdzone w tym 
wzgl dzie przez Magisterium Ko cio a [119].  Uj wszy to inaczej: 
to, w co Ko ció  wierzy i co praktykuje, okre la to, czego Pismo 

wi te naucza albo co znaczy. Dlatego katolicy maj  interpreto-
wa  Pismo wi te „w ywej Tradycji ca ego Ko cio a” (113), „we-
d ug sensu duchowego, który Duch daje Ko cio owi” (113).  

Takie podej cie do studiowania Pisma wi tego jest bez-
owocne. W rezultacie mo e przynie  jedynie utwierdzenie po-
zycji Ko cio a przez sam Ko ció . Korekta jest niemo liwa, po-
niewa  norm  prawdy nie jest jasne znaczenie Pisma wi tego, 
weryfikowanego przez porównywanie z innymi fragmentami 
Pisma, lecz autorytatywne nauczanie Ko cio a, potwierdzone 
przez przekonania i praktyki Ko cio a. agodny g os Ducha 

wi tego przemawiaj cego przez natchnione Pismo wi te nie 
mo e by  s yszany w ród dogmatycznych twierdze  rzymskie-
go Magisterium. 
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Rozdzia  12

Pismo wiête i Tradycja
Rzym, Plac w. Piotra, 1 listopada 1950

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.    
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 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 



331

Pismo Święte i Tradycja

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  
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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. 

 Objawienie Bo¿e
[50-141]

 Pocz¹tek w osobie Jezusa Chrystusa
[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  
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adnego publicznego objawienia przed chwalebnym ukazaniem 
si  Pana naszego, Jezusa Chrystusa”  [476] [66, 73].  

  Przekazywanie przez Pismo wiête i Tradycjê
[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]:
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 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]     

 S³owo Bo¿e
[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]  
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 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] .

Biblijna odpowied
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 
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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 



337

Pismo Święte i Tradycja

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 



338

Władza

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.

Pismo jest natchnione; Tradycja nie
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 
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(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 
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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. 
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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.

  Tradycja jako ród³o dogmatu:
Wniebowziêcie Maryi

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 
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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.  
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 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 
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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  
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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: 
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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 
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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 
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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).  
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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]  .

   Pismo wiête, Tradycja i Magisterium
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 
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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.).
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 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 
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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.    

Biblijny werdykt
 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” 
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( 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 
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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 
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  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]:
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 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!
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)  .
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  Duchowa w³adza: B³¹d kontra prawda

  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). 
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  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).  
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Epilog

Rozdro¿e
Do katolickiego Czytelnika

Prawie 20 lat temu sta em na rozdro u, na którym Ty sam 
wkrótce mo esz si  znale . Mia em do podj cia najtrudniejsz  
decyzj  mojego ycia. Z jednej strony by a wiara mojej m odo-
ci, moje religijne dziedzictwo i mój Ko ció . Z drugiej strony 

– chrze cija stwo, jakie pozna em w S owie Bo ym. Tym, co 
komplikowa o podj cie decyzji, by a wiadomo , e je li opusz-
cz  Ko ció  katolicki, to moja rodzina zostanie straszliwie zra-
niona. Jednak nie wierz c ju  d u ej, e Ko ció  katolicki jest 
jedynym, wi tym, katolickim i apostolskim Ko cio em za o o-
nym przez Chrystusa, wiedzia em, e musz  go opu ci .   Musia-
em by  pos uszny Bogu, a nie ludziom (Dz 4,19; Dz 5,29).  

Moj  modlitw  jest, aby Bóg poprowadzi  Ci , tak jak po-
prowadzi  mnie, w tym najtrudniejszym okresie mojego ycia. 
Chc  zaproponowa  Ci nast puj ce biblijne zasady, które mog  
prowadzi  Ci , gdy sam b dziesz rozwa a  t  spraw .

 Id  za przyk adem ludzi w Berei, których Biblia chwali za 
to, e „byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyj li nauk  z ca  
gorliwo ci  i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest” 
(Dz 17,11).   Pro  Boga z wiar , aby da  Ci m dro  potrzebn  do 
zrozumienia Biblii (Jk 1,5-8).   Je li chcesz pe ni  wol  Bo , to 
Bóg obiecuje dostarczy  Ci informacji i zrozumienia, którego 
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potrzebujesz (J 7,17).   Kiedykolwiek nauczysz si  czego  ze S o-
wa Bo ego, natychmiast wciel to w czyn (Jk 1,22-25).   Gdy b -
dziesz to czyni , Pan b dzie Ci  uczy  dalszej prawdy ( k 19,26).  
Zalecam rozpocz cie czytania Biblii od przeczytania Ewangelii 
wed ug Jana, Dziejów Apostolskich, Listu Paw a do Galatów 
i Listu Paw a do Rzymian.

 Wierz Bogu i Jego obietnicom (Hbr 11,6).   Co najwa niej-
sze, w kwestii zbawienia z ó  ca kowicie swoj  ufno  w Chry-
stusie (Rz 10,8-13).    Wyrzeknij si  polegania w tej kwestii na 
Ko ciele, sakramentach, Twoich dobrych uczynkach i Maryi 
(Dz 4,12; Flp 3,7-11).  

Nie s d , e pozostaj c w Ko ciele katolickim, mo esz go 
zmieni . Chocia  ka dy b d przedstawiony w tej ksi ce zosta  
wytkni ty Ko cio owi przez innych ju  dawno temu, Ko ció  
odmawia s uchania o swoich b dach. Ko ció  nigdy nie uzna  
ani jednego doktrynalnego b du. Faktycznie, nie mo e tego 
uczyni , gdy  w przeciwnym wypadku ludzie u wiadomiliby 
sobie, e roszczenie Ko cio a do nieomylno ci jest fars . B d c 
daleko od uznania swych b dów, Ko ció  katolicki przez wieki 
bezwstydnie przeciwstawia  si  krytykom, plami c swoje r ce 
ich krwi .

Rada, której udziela Bóg chrze cijaninowi znajduj cemu si  
w niebiblijnej instytucji, jest jej opuszczenie:

 I us ysza em inny g os z nieba mówi cy: Ludu 
mój, uchod  z niej; by cie nie mieli udzia u w jej 
grzechach i adnej z jej plag nie podlegli: bo 
grzechy jej naros y – a  do nieba, i wspomnia  
Bóg na jej zbrodnie.

Apokalipsa Jana 18,4-5 

 Przeto wyjd cie spomi dzy nich i od czcie 
si  od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co 
nieczyste.

2 List do Koryntian 6,17 
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Tym, którzy oka  pos usze stwo, Pan dodaje obietnic :
 […] a Ja was przyjm  i b d  wam Ojcem, a wy 
b dziecie moimi synami i córkami – mówi Pan 
wszechmog cy.

2 List do Koryntian 6,17-18 

Kiedy raz wy onisz si  z mg y katolicyzmu, to ja niej zo-
baczysz prawdy Pisma wi tego. Znajd  zborow  spo eczno  
chrze cijan, którzy kochaj  Pana i za swój najwy szy autorytet 
uznaj  jedynie Pismo wi te. Tam b dziesz wrasta  w pozna-
niu Boga, nie doznaj c przeszkód fa szywej nauki. Tam równie  
znajdziesz okazje, by s u y  Panu i wiadczy  o Nim.

A co z Twoj  katolick  rodzin  i przyjació mi? Najlepsz  rze-
cz , jak  mo esz dla nich zrobi , to opu ci  samemu Ko ció  
katolicki i sta  si  cz onkiem silnego biblijnego zboru. Gdy na-
uczysz si  y  tak jak Chrystus, Twoje ycie stanie si  wiadec-
twem przemieniaj cej mocy ewangelii. B dziesz wzrasta  w zro-
zumieniu prawdy i zdolno ci do wyja niania jej. B dziesz rów-
nie  w stanie us ugiwa  innym, którzy szukaj  Boga. Gdy opu-
cisz Ko ció  katolicki, Twoja rodzina i przyjaciele b d  chcieli 

dowiedzie  si , dlaczego to zrobi e .   Wykorzystaj t  okazj , aby 
wyja ni  to, co odkry e , lecz czy  to „z agodno ci  i boja ni  
Bo ” (1 P 3,16), mówi c prawd  w mi o ci (Ef 4,15).  

Do niekatolickiego Czytelnika
  Wysoko ponad g ównym o tarzem Bazyliki w. Piotra znaj-

duje si  napis, umieszczony wokó  podstawy wielkiej central-
nej kopu y.  Dostatecznie wielki, by wszyscy byli w stanie go 
przeczyta , jest on sztandarowym wersetem katolicyzmu: „Ty 
jeste  Piotr czyli Opoka, i na tej opoce zbuduj  Ko ció  mój” 
(Mt 16,18).   

Jak e trafnym jest to charakterystyczne twierdzenie Ko cio-
a katolickiego jako instytucji zbudowanej na cz owieku! Tak  

w a nie instytucj  Ko ció  jest. Przyznajmy Ko cio owi katolic-
kiemu status, którego si  domaga. Jak pokazuje jego teologia, 
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katolicyzm spoczywa na ludzkim fundamencie, na po czeniu 
drogi Bo ej i drogi ludzkiej, na mieszaninie prawdy i fa szu. Jest 
to system wiary oparty na Pi mie wi tym (S owie Boga) oraz 
Tradycji (s owie ludzkim). Oferuje on przeb aganie przez ofiar  
Jezusa oraz przez ofiar  kap anów. Naucza o zbawieniu przez 
dzie o Chrystusa oraz przez ludzkie uczynki. Mówi ludziom, aby 
zbli ali si  do Boga za po rednictwem Pana Jezusa Chrystusa 
oraz za po rednictwem Naj wi tszej Dziewicy Maryi.  W ka dej 
ze swych charakterystycznych doktryn katolicyzm jest „drog , 
co komu  wydaje si  s uszna, lecz jest to w ko cu droga mierci” 
(Prz 14,12).  W zgodzie z tym przekonaniem, Ko ció  zbudowa  
g ówny o tarz Bazyliki w. Piotra na krypcie pe nej ko ci mar-
twych ludzi, w ród których s  rzekomo ko ci samego Piotra.

Jednak kto  móg by zapyta , w jaki sposób tak wielki b d 
mo e wspó istnie  z tak wielk  chrze cija sk  prawd ? To nie 
powinno nas szokowa .  Proroctwo biblijne ostrzega nas, e 
powtórne przyj cie Chrystusa poprzedzi odst pstwo od wiary 
chrze cija skiej (2 Tes 2,3).   Pismo wi te mówi, e w ostat-
nich dniach powstan  „fa szywi nauczyciele, którzy wprowa-
dz  w ród was zgubne herezje. Wypr  si  oni W adcy, który 
ich naby ” (2 P 2,1).  Ci fa szywi nauczyciele nie przeciwstawi  
si  otwarcie chrze cija skiej wierze. Wprost przeciwnie, b d  
wznosi  modlitwy w imieniu Chrystusa, u ywa  Pisma wi -
tego w czasie swoich ceremonii i obiecywa  zbawienie tym, 
którzy pójd  za ich nauk .   „B d  okazywa  pozór pobo no ci, 
ale wyrzekn  si  jej mocy” (2 Tm 3,5), przeciwstawiaj c si  
prawdzie, podobnie „jak Jannes i Jambres wyst pili przeciw 
Moj eszowi” (2 Tm 3,8).      Byli to dwaj czarnoksi nicy z dworu 
faraona, którzy rzucili wyzwanie autorytetowi Moj esza przez 
na ladowanie tego, co on czyni  (Wj 7,11; Wj 7,22; Wj 8,7).    Po-
dobnie, fa szywi nauczyciele czasów ostatecznych poprowadz  
wielu ludzi na manowce b du poprzez podst pne na ladowanie 
chrze cija stwa.  Biblia mówi, e „wielu pójdzie za ich rozpust , 
przez nich za  droga prawdy b dzie obrzucona blu nierstwami. 
Dla zaspokojenia swej chciwo ci ob udnymi s owami sprzeda-
dz  was” (2 P 2,2-3). 
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Kto kryje si  za tym wielkim oszustwem?  Wed ug Biblii 
„Duch za  otwarcie mówi, e w czasach ostatecznych niektó-
rzy odst pi  od wiary, sk aniaj c si  ku duchom zwodniczym 
i ku naukom demonów” (1 Tm 4,1).   Ostatecznie k amstwo to 
ma swój pocz tek u samego szatana, odwiecznego zwodziciela, 
„ojca k amstwa” (J 8,44). 

Nie oznacza to, e papie , biskupi i ksi a Ko cio a kato-
lickiego s  wiadomi tego, e s u  zamys om szatana. Wielu 
z nich jest niew tpliwie szczerych.   Wi kszo  z nich, podobnie 
jak Pawe  przed swym nawróceniem, „dzia a z nie wiadomo-
ci , w niewierze” (1 Tm 1,13); s  „b dz cy” (Tt 3,3).   Tym nie-

mniej, s  odpowiedzialni przed Bogiem, gdy  nie s uchaj  S owa 
Bo ego. Uwierzywszy fa szywej ewangelii, pozostaj  w swoich 
grzechach. W konsekwencji ogromna wi kszo  katolików yj -
cych na ziemi dzisiaj, zarówno kler jak i laikat, umrze w swoich 
grzechach, chyba e nast pi wielkie wylanie Ducha wi tego 
w dniach ostatecznych.

Do Boga musimy wo a . Zgubionych musimy szuka .

Módl siê o katolików
 Biblia mówi nam, e „je li nawet Ewangelia nasza jest ukryta, 

to tylko dla tych, którzy id  na zatracenie, dla niewiernych, których 
umys y za lepi  bóg tego wiata, aby nie ol ni  ich blask Ewangelii 
chwa y Chrystusa, który jest obrazem Boga” (2 Kor 4,3-4).   Módl 
si , aby Bóg otworzy  oczy katolików, „bo mo e Bóg da im kiedy  
nawrócenie w stron  pe nego poznania prawdy i mo e oprzytom-
niej , i wyrw  si  z side  diab a, przez którego ywcem zostali 
schwytani i zdani na wol  tamtego” (2 Tm 2,25-26). 

Rozwijaj przyja nie
Poniewa  katolicyzm przebiega zwykle wzd u  koligacji ro-

dzinnych i etnicznych, wielu katolików nie ma ani jednego nie-
katolickiego przyjaciela. Stosunkowo niewielu z katolików kie-
dykolwiek s ysza o jasn  prezentacj  ewangelii.
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Pro  Boga, aby rozbudzi  w Tobie mi o  i wspó czucie dla 
katolików. Nast pnie szukaj sposobów rozwijania z nimi przy-
ja ni. Odkryjesz, e najwi ksze okazje do dzielenia si  wiar  
pojawiaj  si  zwykle na pocz tku kszta towania nowej relacji, 
wi c nie przegap ich. Katolicy s  dzisiaj bardziej otwarci ni  
wi kszo  ludzi to sobie u wiadamia. Ka dego roku tysi ce 
z nich nawraca si  do Chrystusa. Nie bój si  zwraca  do ksi y 
i zakonnic. Wielu z nich czuje si  samotnymi i szuka odpowiedzi 
na duchowe pytania.

Stymuluj w³asne przemy lenia
Wielu katolików jest bardziej obowi zkowych ni  oddanych. 

Nie oczekuj  wiele od Ko cio a, a Ko ció  nie oczekuje wiele 
od nich. Ich rodzinne oczekiwania s  zaspakajane i uciszone 
sumienie pozostaje w równowadze pokojowego wspó istnienia 
z Ko cio em.

Je li mieszka w nas mi o  Bo a, to nie mo emy siedzie  bez-
czynnie. Przejmij inicjatyw . Spraw, aby Twój katolicki przy-
jaciel zacz  my le  o swoim duchowym stanie. Na przyk ad, 
spróbuj zaoferowa  przyjacielowi jak  chrze cija sk  literatur  
lub kaset  wideo. Zapytaj go (lub j ), czy wie na pewno, co sta-
nie si  z jego (jej) dusz , gdy umrze.

Nie b d  sparali owany przez strach obra enia kogo . Skon-
frontowanie Twojego katolickiego przyjaciela z b dami Ko-
cio a mo e by  najlepsz  rzecz , jak  mo esz dla niego zrobi . 

Niektórzy katolicy b d  roze leni zanim zostan  zbawieni, lecz 
pó niej podzi kuj  Ci za to, e kocha e  ich dostatecznie mocno, 
aby przedstawi  im prawd .

Promuj samodzielne studiowanie Biblii
Przeci tny katolik ufa, e Ko ció  b dzie troszczy  si  o jego 

dusz  i powie mu, w co wierzy  odno nie Boga i zbawienia. 
Przychodz c do Chrystusa, musi nauczy  si  my le  samodziel-
nie, wzi  osobist  odpowiedzialno  za swoj  dusz  i oprze  
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swoj  wiar  na S owie Bo ym. To wymaga znacz cej zmiany 
my lenia.

Mo esz pomóc Twojemu katolickiemu przyjacielowi rozpo-
cz  ten proces przez zach cenie go do czytania Pisma wi te-
go. Upewnij si , e ma on egzemplarz Biblii, któr  mo na atwo 
czyta  i która jest wygodna w u yciu. Nie powinna to by  du a 
rodzinna edycja Biblii. Wyja nij przyjacielowi, jaka jest struktu-
ra Biblii i jak znale  w nim dany fragment. Zasugeruj miejsce, 
od którego powinien zacz  j  czyta . Zapro  przyjaciela na stu-
dium biblijne. Najlepsz  jego form  jest czytanie Biblii po czo-
ne z dyskusj , w trakcie której uczestnicy mog  obserwowa , co 
si  dzieje. Gdy osoba poszukuj ca Boga odkryje, e mo e uczy  
si  bezpo rednio z Pisma wi tego, to nikt nie b dzie w stanie 
jej przed tym powstrzyma .

Zajmij siê rzeczywistym problemem
Najwi kszym problemem Twojego przyjaciela nie jest Ko-

ció  katolicki; jest nim jego w asny grzech. Dlatego nie pozwól, 
aby katolicyzm sta  si  sednem waszych dyskusji. Jak omówiono 
to w Rozdziale 4, Powtórne usprawiedliwienie, wielu katolików 
posiada niedostateczne zrozumienie powagi grzechu i jego kon-
sekwencji. S dz  oni, e poniewa  zostali ochrzczeni i prowadz  
wzgl dnie moralne ycie, to wszystko jest w najlepszym porz d-
ku. Pomó  Twojemu przyjacielowi dostrzec, co Bóg mówi na te-
mat grzechu w Biblii. Módl si , aby zosta  szczerze przekonany 
o swoich grzechach.

Wyja nij mu drog  zbawienia. Zrób to bezpo rednio na 
podstawie Pisma wi tego. To pomo e Twojemu katolickiemu 
przyjacielowi dostrzec, e autorytet tego, o czym mówisz, nie 
pochodzi od Ciebie lub Twojego ko cio a, lecz opiera si  na na-
tchnionym S owie Boga. Upewnij si , e Twój przyjaciel rozu-
mie, co mówi Biblia, prosz c go, aby sam Ci to wyja ni . Ponie-
wa  katolicy i niekatolicy u ywaj  wielu podobnych poj , które 
posiadaj  jednak odmienne znaczenie, b d  uwa ny w definio-
waniu poj .
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Nie piesz si ! Nie sk aniaj przedwcze nie przyjaciela do mo-
dlitwy o przyj cie Chrystusa. Jak widzieli my, katolicyzm jest 
nieko cz cym si  ci giem obrz dów i modlitw. Im wi cej ich 
jest, tym lepiej; przynajmniej katolicy tak my l . Twój przyjaciel 
mo e zinterpretowa  Twoje zaproszenie do modlitwy o przyj -
cie Chrystusa jako jeszcze jeden obrz d i powtórzy  Twoje s o-
wa bez wzgl du na to, czy rozumie, co robi, czy nie. Zaczekaj, 
a  b dzie wyra nie przekonany o swoim grzechu i zrozumie 
ewangeli . Nast pnie zach  go do podj cia decyzji dla Chry-
stusa przez zwrócenie si  do Boga w asnymi s owami.

Zachêæ do ca³kowitego zerwania
 Pan Jezus nakaza  nam czyni  ludzi uczniami, chrzci  ich 

i naucza  ich gruntownie chrze cija skiej wiary (Mt 28,19-20).  
Dlatego dzie o ewangelizacji nie jest sko czone, dopóki Twój 
katolicki przyjaciel nie jest zbawiony, ochrzczony i w czony do 
zdrowego, biblijnego zboru.

Zach  go do ca kowitego zerwania z katolicyzmem. Elemen-
tem tego procesu mog  by  gruntowne porz dki w jego domu. 
  Wyja nij znaczenie pozbycia si  wszystkiego, co jest zwi zane 
z niebiblijnymi przekonaniami i praktykami: figurek, ró a ców, 
szkaplerzy, cudownych medalików, wi tych obrazków, wi -
conej wody itp. (Dz 19,17-20; Jud 23).   Mo esz nie u wiadamia  
sobie, jak mocno zakorzeniony mo e by  katolicyzm nawet 
u niedba ych katolików. Módl si  o duchowe uwolnienie ich i re-
gularnie ich zach caj.

Je li nowonarodzony katolik ma problem z opuszczeniem Ko-
cio a katolickiego, spróbuj wyja ni  w pe niejszy sposób, cze-

go katolicyzm naucza i dlaczego jest to niebiblijne. Zacznij od 
Mszy wi tej. Je li osoba jest prawdziwie zbawiona, to wkrótce 
u wiadomi sobie, e nie mo e d u ej uczestniczy  w nieustan-
nej ofierze Chrystusa czy czci  chleb i wino. Je li problemem 
jest cze  oddawana Maryi, podkre l chwa  Pana Jezusa Chry-
stusa i Jego wystarczalno . Podobnie robimy, gdy namawiamy 
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niemowl  do puszczenia szkodliwego dla niego przedmiotu – by 
zrobi  to najskuteczniej, oferujemy mu w zamian co  lepszego.

Spodziewaj siê przeciwno ci
 Jezus naucza , e pój cie za Nim cz sto spotyka si  z opo-

zycj , szczególnie ze strony cz onków rodziny (Mt 10,34-39).  
Przygotuj nowonarodzonego katolika na nadej cie przeciwno ci. 
Zaczynaj  si  one zwykle wtedy, gdy dana osoba opuszcza Ko-
ció  katolicki lub decyduje si  na biblijny chrzest. Dorad  takiej 

osobie, aby unika a ostrych dyskusji i sta ych, niemile widzia-
nych prób nawracania cz onków rodziny. Przeciwnie, napomnij 
nowonarodzonego katolika, aby sk ada  wiadectwo swojej ro-
dzinie przez prowadzenie ycia podobnego do ycia Chrystusa, 
przez okazywanie yczliwo ci, pokory i cierpliwo ci.

Kontynuuj naukê
Im lepiej zrozumiesz katolicyzm, tym efektywniej b dziesz 

umia  przekazywa  katolikom ewangeli . Rozwa  przeczytanie 
nowego Katechizmu Ko cio a Katolickiego. Nast pnie u ywaj 
go w ewangelizacji, aby pokaza  katolikom, czego uczy katoli-
cyzm i skonfrontowa  to z prawd  biblijn . Mo esz tak e zdo-
by  uproszczon  wersj  Katechizmu i s ownik katolicki. W ko -
cu, rozwa  zaprenumerowanie katolickiej gazety lub magazynu, 
aby by  na bie co ze wspó czesnymi trendami wewn trz Ko-
cio a katolickiego.

Przeciwstaw siê ekumenizmowi
  Jednym z g ównych celów Soboru Watyka skiego II by a 

promocja ekumenizmu – przywrócenia jedno ci wszystkich ko-
cio ów chrze cija skich. Sobór wskaza  trzy zasady, które maj  

kierowa  ko cielnym ruchem ekumenicznym.  Po pierwsze, ka-
tolicy maj  by  wiadomi, e Chrystus ustanowi  Ko ció  kato-
licki i da  mu Eucharysti , Ducha wi tego oraz biskupów z pa-
pie em jako ich g ow , by rz dzili Ko cio em tak, aby Ko ció  



368

Rozdroże

móg  pozosta  zjednoczony  [538].   Po drugie, niekatoliccy chrze-
cijanie, którzy zostali usprawiedliwieni przez chrzest, powinni 

by  uwa ani za braci od czonych [818, 1271]. Ko ció  twierdzi, e 
posiadaj  oni w a ciwe rodki zbawienia, lecz nie posiadaj  ich 
w pe ni, tak jak Ko ció  katolicki [819, 824]  [539]  . Po trzecie, wszy-
scy katolicy powinni promowa  ekumenizm przez unikanie 
nieuczciwego krytykowania innych chrze cijan. Aby promowa  
zrozumienie i wspó prac , kompetentni eksperci powinni pod-
j  dialog [821]  [540] .

 Sobór stwierdzi , e celem ko cielnej strategii ekumenicz-
nej jest jedno  wszystkich ko cio ów chrze cija skich poprzez 
wspóln  komuni  z Ko cio em katolickim [820-822, 855]:

 […] aby t  drog , stopniowo, po pokonaniu 
przeszkód utrudniaj cych doskona  wspólnot  
(communio) ko cieln , wszyscy chrze cijanie 
skupili si  przez jedno sprawowanie Eucharystii 
w jedno ci jednego i jedynego Ko cio a, której 
Chrystus od pocz tku udzieli  swojemu Ko cio-
owi; wierzymy, e ta jedno  trwa stale w Ko-
ciele katolickim i ufamy, e nieustannie wzra-

sta a  do sko czenia wiata.
Sobór Watyka ski II  [541]  

Chocia  Rzym musi jeszcze osi gn  swój ostateczny cel, 
to jednak uda o mu si  podkopa  oddanie wielu chrze cijan 
sprawie ewangelizacji katolików. Rozwa my na przyk ad pod-
pisanie porozumienia zatytu owanego Evangelicals and Catho-
lics Together: The Christian Mission in the Third Millennium 
(Chrze cijanie ewangeliczni i katolicy razem: Chrze cija ska 
misja w trzecim tysi cleciu)  [542], które mia o miejsce w Stanach 
Zjednoczonych w 1994 roku. W dokumencie tym przywódcy 
ewangelicznego chrze cija stwa i katolicy stwierdzili, e „ewan-
geliczni chrze cijanie i katolicy s  bra mi i siostrami w Chry-
stusie”. Ewangelizacj  aktywnych cz onków ka dej ze swych 
trzód nazwali niedozwolon  teologi  i „wykradaniem owiec”. 
Postanowili „zbada  mo liwo ci wspó pracy i wspólnego wia-
dectwa dla post pu misji Chrystusa”.
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Takiemu ekumenicznemu kompromisowi trzeba si  przeciw-
stawi . W biblijnym chrze cija stwie nie ma miejsca dla jedno-
ci czy wspó pracy z Rzymem i jego fa szyw  ewangeli , nie-

ustann  ofiar  i ba wochwalcz  pobo no ci  maryjn . Jak d ugo 
Ko ció  katolicki nadal „pisma te w po czeniu ze wi t  Trady-
cj  uwa a  i uwa a zawsze za najwy sz  regu  swej wiary”  [543], 
tak d ugo nie ma nawet wspólnej podstawy do dialogu.
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Za cznik A

Usprawiedliwienie 
niemowl¹t przez chrzest

Katolicyzm naucza, e sakrament chrztu jest „przyczyn  sta-
nowi c  narz dzie”  [544] usprawiedliwienia. Ko ció  jednak nie 
jest w stanie zacytowa  ani jednego wersetu z Pisma wi tego, 
który bezpo rednio wyra a to przekonanie. Dlatego w swych 
próbach wykazania podstawy biblijnej dla tego przekonania 
musi ucieka  si  do metod po rednich. Podej cie to polega ogól-
nie na cytowaniu tych fragmentów z Biblii, które mówi  równo-
cze nie o chrzcie, o skutkach usprawiedliwienia (czyli usuni ciu 
winy dzi ki Bo emu przebaczeniu i uzyskaniu w a ciwej pozy-
cji przed Bogiem) oraz o skutkach odrodzenia (czyli prze yciu 
nowego narodzenia, otrzymania nowego ycia i ostatecznie y-
cia wiecznego). Ko ció  traktuje wi c chrzest jako przyczyn  
instrumentaln  tych skutków. Oto podstawowe teksty biblijne, 
których katolicyzm u ywa do obrony swej doktryny usprawie-
dliwienia niemowl t przez chrzest.

 Ewangelia wed³ug Marka 16,16
 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, b dzie zbawio-
ny; a kto nie uwierzy, b dzie pot piony.

Ewangelia wed ug Marka 16,16
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Ko ció  katolicki twierdzi, e Jezus naucza tutaj, i  chrzest 
jest konieczny do zbawienia [977, 1257]. Trzeba zosta  ochrzczo-
nym, aby by  zbawionym.

Przeciwnie, druga po owa tego wersetu wyja nia jego rze-
czywiste znaczenie, podkre laj c: „a kto nie uwierzy, b dzie 
pot piony” (Mk 16,16). Istnieje ró nica pomi dzy osob , która 
wierzy i t , która nie wierzy. Osoba wierz ca jest zbawiona; 
niewierz ca b dzie pot piona. Jezus nic nie mówi o kim , kto 
wierzy, lecz nie jest ochrzczony. czy tutaj wiar  z chrztem, 
poniewa  w Nowym Testamencie prawdziwie wierz cy byli 
chrzczeni. Najpierw uwierzyli, nast pnie zostali ochrzczeni.

Ostatni punkt stanowi dla nas dobr  okazj  do ponownego 
skupienia si  na naszym temacie. Nie ma w tpliwo ci co do tego, 
czy ci, którzy zdecydowali si  na ladowa  Jezusa, powinni zo-
sta  ochrzczeni.  Nowy Testament mówi jasno, e ka dy chrze-
cijanin ma zosta  ochrzczony (Mt 28,19).   Pytanie brzmi, czy 

chrzest jest rodkiem otrzymania usprawiedliwienia. Precyzyj-
niej: Czy sakrament chrztu mo e usprawiedliwi  niemowl ? 

 Ewangelia wed³ug £ukasza 18,16-17
 Niektórzy argumentuj , e zabronienie chrztu niemowl t by-

oby niepos usze stwem wzgl dem przykazania Pana. Gdy nie-
którzy rodzice próbowali przyprowadzi  swoje dzieci do Jezusa, 
uczniowie Pana próbowali ich powstrzyma . Jezus zgani  za to 
swoich uczniów  [545]:

Jezus za  przywo a  je do siebie, mówi c: Po-
zwólcie dzieciom przychodzi  do Mnie i nie 
przeszkadzajcie im: do takich bowiem nale y 
królestwo Bo e. Zaprawd , powiadam wam: 
Kto nie przyjmie królestwa Bo ego jak dziecko, 
ten nie wejdzie do niego.

Ewangelia wed ug ukasza 18,16-17

Mo emy rozumie  katolickich rodziców, którzy chc  przypro-
wadzi  swoje dzieci do Jezusa. Jednak ten fragment nie naucza, 
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e usprawiedliwienie przez chrzest jest sposobem, by to zrobi . 
 ydowscy rodzice przyprowadzali swoje dzieci do Jezusa, „aby 
po o y  na nie r ce i pomodli  si  za nie” (Mt 19,13).  I dok adnie 
to Jezus czyni .  Nie chrzci  ich, ani te  nikogo innego (J 4,2).   

 Ewangelia wed³ug Jana 3,5
Jezus odpowiedzia : Zaprawd , zaprawd , po-
wiadam ci, je li si  kto  nie narodzi z wody 
i z Ducha, nie mo e wej  do królestwa Bo ego.

Ewangelia wed ug Jana 3,5

Istniej  cztery popularne interpretacje tego wersetu.

Narodzenie siê przez chrzest
Jest to interpretacja przyj ta przez Ko ció  katolicki [782, 1215, 

1225, 1238, 1257, 1262]. Mówi ona, e wyra enie „narodzi si  z wody” 
(J 3,5) odnosi si  do sakramentu chrztu. W wyniku uczestnictwa 
w tym sakramencie niemowl  rodzi si  na nowo i jest gotowe na 
pój cie do nieba.

S abo  tej interpretacji polega na tym, e wypacza ona jasne 
Bo e poselstwo zbawienia, które znajdujemy w ca ym Pi mie 

wi tym.    Biblia naucza, e zarówno dla yda, jak i dla poganina 
zbawienie jest zawsze przez wiar  (Rdz 15,6; Ha 2,4; Dz 20,21).    
    W Ewangelii wed ug Jana 3 Jezus rozmawia z ydem o imieniu 
Nikodem, który by  faryzeuszem i cz onkiem Sanhedrynu.    Jezus 
mówi Nikodemowi: „Tak bowiem Bóg umi owa  wiat, e Syna 
swego Jednorodzonego da , aby ka dy, kto w Niego wierzy, nie 
zgin , ale mia  ycie wieczne” 41 (J 3,16).    Wiara – fundamental-
na odpowied  cz owieka, której Bóg wymaga – jest brakuj cym 
elementem w chrzcie niemowl t. Co wi cej, fakt, e chrze cija -
ski chrzest zacz  by  praktykowany dopiero trzy lata pó niej, 
sprawia, i  katolicka interpretacja wskazówki, jak  Jezus daje 
Nikodemowi, jest raczej bezsensowna.

 41.  Podkre lenia w tek cie dodane przez Autora ksi ki (przyp. red.).
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Narodzenie siê naturalnie i duchowo
Ta interpretacja wyra enia „narodzi si  z wody” (J 3,5) od-

nosi si  do fizycznego narodzenia, natomiast zwrot „narodzi 
[…] z Ducha” (J 3,5) jest odniesieniem do duchowego narodze-
nia.  T  interpretacj  wspiera fakt, i  Nikodem my la , e Je-
zus mówi  o fizycznym narodzeniu (J 3,4).   Jezus kontynuowa , 
mówi c: „To, co si  z cia a narodzi o, jest cia em, a to, co si  
z Ducha narodzi o, jest duchem” (J 3,6).  Tutaj Jezus jasno mówi  
o fizycznym i duchowym narodzeniu. Chocia  ta interpretacja 
zawiera pewn  doz  s uszno ci, to jednak nie wydaje si  wyra-
a  pe nego znaczenia s ów Jezusa.

Narodzenie siê z wody, a wiêc z Ducha
W wyra eniu „nie narodzi si  z wody i z Ducha” (J 3,5), 

greckim s owem przet umaczonym jako „i” mo e by  „a wi c”. 
Wyra enie to brzmia oby wtedy „nie narodzi si  z wody, a wi c 
z Ducha” lub „nie narodzi si  z wody, a mianowicie z Ducha”.  Ten 
punkt widzenia jest wspierany przez fakt, e w Ewangelii wed ug 
Jana 7,38-39 woda jest u yta jako symbol Ducha wi tego. 

Narodzenie siê dziêki upamiêtaniu i wierze
  Wcze niej w Ewangelii wed ug Jana czytamy, e Jan Chrzci-

ciel powiedzia , i  przyszed  „chrzci  wod ” (J 1,31), lecz przyj-
dzie inny, Mesjasz, „który chrzci Duchem wi tym” (J 1,33).   
Nawi zania do wody i Ducha mia y wspiera  interpretacj  s ów 
Jezusa wyra onych w Ewangelii wed ug Jana 3,5, odnosz -
cych si  do konieczno ci reakcji ydów na zwiastowanie Jana 
i samego Jezusa.  Jan wezwa  ydów do pokuty (Mt 3,2).   Jezus 
wezwa  ich do pokuty i wiary (Mk 1,15).  Tak wi c poselstwo 
Jezusa skierowane do Nikodema oznacza, e „nie narodzi si  
z wody i z Ducha” (J 3,5) mo e by  rozumiane jako stwierdze-
nie, i  wiara poprzedzona pokut  jest konieczna do narodzenia 
si  na nowo i wej cia do Królestwa Bo ego.  To samo poselstwo 
zwiastowali aposto owie: wiadczyli oni uroczy cie „nawo uj c 
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zarówno ydów, jak i Greków do nawrócenia si  do Boga i do 
uwierzenia w Pana naszego, Jezusa” (Dz 20,21). 

Chrze cijanie ró ni  si  co do tego, która z tych trzech ostat-
nich interpretacji najlepiej pasuje do kontekstu. 

 Dzieje Apostolskie 2,38
 Nawró cie si  – powiedzia  do nich Piotr – i niech 
ka dy z was przyjmie chrzest w imi  Jezusa 
Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, 
a otrzymacie w darze Ducha wi tego.

Dzieje Apostolskie 2,38

Na podstawie tego wersetu katoliccy uczeni twierdz , e 
aposto owie uwa ali chrzest za obrz d chrze cija skiej inicja-
cji [1226, 1262, 1287, 1427]. Przez chrzest niemowl  otrzymuje „ ask  
odrodzenia, przez któr  wszystkie grzechy i kary za grzechy s  
w pe ni odpuszczone”  [546] .

 Piotr jednak nie przemawia  do niemowl t, lecz do doros ych 
ydów, którzy w a nie us yszeli, e ukrzy owali Mesjasza. Biblia 

mówi, e ydzi „przej li si  do g bi serca: Có  mamy czyni , 
bracia? – zapytali Piotra i pozosta ych aposto ów” (Dz 2,37). 

W tym w a nie kontek cie Piotr odpowiedzia : „Nawró -
cie si  […] i niech ka dy z was przyjmie chrzest w imi  Jezusa 
Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie 
w darze Ducha wi tego” (Dz 2,38). Innymi s owy, Piotr obie-
cywa , e Bóg przebaczy im grzechy, nawet grzech ukrzy o-
wania Chrystusa, je li szczerze uwierz  oraz b d  gotowi pu-
blicznie wyzna  wiar  w Jezusa Chrystusa przez ochrzczenie 
si  w Jego imi . Wszyscy u wiadamiali sobie, e taka deklaracja 
mo e poci gn  za sob  surowe prze ladowanie z r k rz dz -
cych ydów, rodzin i przyjació .  Tym niemniej, „ci wi c, którzy 
przyj li jego nauk , zostali ochrzczeni. I przy czy o si  owe-
go dnia oko o trzech tysi cy dusz” 42 (Dz 2,41).  Obietnica Piotra 

 42.  Podkre lenia w tek cie dodane przez Autora ksi ki (przyp. red.).
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w Dziejach Apostolskich 2,38 jest równie prawdziwa dzisiaj, jak 
w Dzie  Pi dziesi tnicy – pod warunkiem, e zostanie zastoso-
wana w tym samym kontek cie. 

    Dzieje Apostolskie 10, 16, 18,
i inne chrzty domowe

Ko ció  katolicki przekonuje tak e o s uszno ci chrztu nie-
mowl t, cytuj c z Nowego Testamentu przyk ady dotycz ce 
przyjmowania chrztu przez pojedyncze osoby i ich domy [1226, 

1252].       Pawe  i jego towarzysze ochrzcili Korneliusza i jego dom 
(Dz 10,48; Dz 11,14), Lidi  „razem ze swym domem” (Dz 16,15), 
stra nika wi zienia w Filippi „wraz z ca ym swym domem” 
(Dz 16,33), Kryspusa „z ca ym swym domem” (Dz 18,8) oraz 
„dom Stefanasa” (1 Kor 1,16).      

Ta argumentacja zak ada, e w ka dym z tych domów znaj-
dowa y si  niemowl ta. Dlatego konkluzja, e Pawe  chrzci  nie-
mowl ta, jest równie  za o eniem – i to wcale nie najlepszym. 

ukasz dostarcza szczegó ów dotycz cych nawrócenia si  stra -
nika wi zienia, które sugeruj , e w tym nawróceniu nie bra y 
udzia u niemowl ta.  ukasz pisze, e Pawe  i Sylas „opowie-
dzieli wi c nauk  Pana jemu i wszystkim jego domownikom” 
(Dz 16,32).   Stra nik „razem z ca ym domem cieszy  si  bardzo, 
e uwierzy  Bogu” (Dz 16,34).  Dom stra nika wi zienia us ysza  

ewangeli  i uwierzy  – trudno zak ada , e by y to rzeczy, które 
ukasz przypisa by niemowl tom.   Pismo wi te stwierdza, e 

osobista wiara poprzedza a tak e chrzest w domu Korneliusza 
(Dz 10,44-48) i Kryspusa (Dz 18,8).      

 Dzieje Apostolskie 22,16
Dlaczego teraz zwlekasz? Wsta , przyjmij 
chrzest i obmyj si  z twoich grzechów, wzywaj c 
Jego imienia!

Dzieje Apostolskie 22,16



379

Usprawiedliwienie niemowląt przez chrzest

Rzecznicy usprawiedliwienia przez chrzest dowodz , e 
tak e ten werset uczy, i  chrzest jest rodkiem, przy pomocy 
którego grzech pierworodny oraz osobiste grzechy danej osoby 
s  zmywane. Musisz ochrzci  si , aby twoje grzechy zosta y ob-
myte (Dz 22,16).

Jednak gramatyka tego wersetu mówi co  przeciwnego. Za-
równo „przyjmij chrzest”, jak i „obmyj si  z twoich grzechów” 
s  wyra eniami w trybie rozkazuj cym. „Wsta ” i „wzywaj c” 
s  imies owami. Ten werset mo na przet umaczy  w nast puj -
cy sposób: „Powstaj c, b d  ochrzczony i obmyj swoje grzechy 
przez wezwanie Jego imienia”. Odpuszczenie grzechów nie jest 
zwi zane z chrztem, lecz z wezwaniem imienia Chrystusa. T  
sam  prawd  mo na znale  w innych miejscach Nowego Testa-
mentu.  Przyk ad: „Albowiem ka dy, kto wezwie imienia Pa -
skiego, b dzie zbawiony” (Rz 10,13).  

 List do Rzymian 6,3-4
Czy  nie wiadomo wam, e my wszyscy, którzy 
otrzymali my chrzest zanurzaj cy w Chrystusa 
Jezusa, zostali my zanurzeni w Jego mier ? Za-
tem przez chrzest zanurzaj cy nas w mier  zo-
stali my razem z Nim pogrzebani po to, aby my 
i my post powali w nowym yciu – jak Chrystus 
powsta  z martwych dzi ki chwale Ojca.

List do Rzymian 6,3-4

 Odnosz c si  do tego fragmentu Pisma, Sobór Watyka ski II 
stwierdzi , e „w tym wi tym obrz dzie przedstawiane jest 
i dokonuje si  nasze zespolenie ze mierci  i zmartwychwsta-
niem Chrystusa”  [547] [628, 1214, 1227, 1987]. 

Wszyscy zgadzaj  si , e chrzest symbolizuje jedno  chrze-
cijanina z Chrystusem w Jego mierci i zmartwychwstaniu. 

 Jednak twierdzenie, e jedno  ta jest spowodowana przez 
obrz d chrztu, w kontek cie Listu do Rzymian 6 musi zosta  
odrzucone. 
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 Pawe  rozpoczyna t  doktrynaln  cz  swego Listu do Rzy-
mian przedstawiaj c problemu ludzko ci: Wszyscy ludzie pod-
legaj  pot pieniu przez Boga z powodu grzechu (Rz 1,18-3,18).  
 Nast pnie Pawe  przedstawia Bo e rozwi zanie: usprawiedli-
wienie przez wiar  w Jezusa Chrystusa (Rz 3,19-5,21).   W Li cie 
do Rzymian 6,1-8,39 – fragmencie zawieraj cym badany przez 
nas tekst – Pawe  zmienia temat i zaczyna mówi  o u wi ceniu: 
w jaki sposób usprawiedliwiony cz owiek ma prowadzi  chrze-
cija skie ycie.   W Li cie do Rzymian 6,1-14 Pawe  naucza, e 

wiedza o jedno ci z Chrystusem wyra ona symbolicznie przez 
chrzest, jest istotna do zwyci stwa nad grzechem  [548] .  Interpre-
tacja Listu do Rzymian 6,3-4 przez Ko ció  katolicki, mówi ca, 
e sakrament chrztu jest instrumentem, przy pomocy którego 

niemowl ta i doro li s  usprawiedliwiani, jest obca kontekstowi 
tego fragmentu Pisma wi tego.  

 List do Kolosan 2,11-12
I w Nim te  otrzymali cie obrzezanie, nie z r ki 
ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, pole-
gaj ce na zupe nym wyzbyciu si  grzesznego 
cia a, jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, 
w którym te  razem zostali cie wskrzeszeni 
przez wiar  w moc Boga, który Go wskrzesi .

List do Kolosan 2,11-12

Katolicyzm naucza, e obrzezanie jest figur  chrztu [527]. Ko-
ció  twierdzi, e tak jak w czasach Starego Testamentu obrzeza-

nie usuwa o grzech pierworodny, tak chrzest usuwa go dzisiaj.
 ydowskie obrzezanie nie usuwa o grzechu dziecka, lecz w -

cza o je do Bo ego przymierza z Abrahamem (Rdz 17,11).  Ka-
tolicyzm utrzymuje, e chrzest usprawiedliwia niemowl  przez 
samo dokonanie obrz du. Co wi cej, w Li cie do Kolosan 2,11-12 
Pawe  nie mówi ani o wodzie chrztu, ani o ydowskim obrzeza-
niu.     Mówi on o chrzcie w Duchu wi tym (1 Kor 12,13; Ga 3,27; 
Ef 4,5), „obrzezaniu, nie z r ki ludzkiej” (Kol 2,11), duchowym 
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dziele Ducha wi tego, dokonanym wewn trz wierz cego 
cz owieka.     

 List do Tytusa 3,5
Nie ze wzgl du na sprawiedliwe uczynki, jakie 
spe nili my, lecz z mi osierdzia swego zbawi  
nas przez obmycie odradzaj ce i odnawiaj ce 
w Duchu wi tym.

List do Tytusa 3,5

Ko ció  katolicki u ywa Listu do Tytusa 3,5, aby naucza , 
e sakrament chrztu jest „k piel  odrodzenia”  [549] [1215].  Katolicki 

przek ad New American Bible (NAB) posuwa si  tak daleko, e 
t umaczy drug  cz  powy szego wersetu w nast puj cy spo-
sób: „zbawi  nas przez chrzest nowego narodzenia i odnowienie 
Ducha wi tego” (Tt 3,5 NAB).  T umaczenie zosta o tu celowo 
wypaczone, aby wesprze  ko cieln  doktryn  o odrodzeniu 
przez chrzest. Angielskie s owo chrzest 43 jest transliteracj  grec-
kiego s owa baptisma. Konsekwentnie, gdy kto  czyta w Nowym 
Testamencie s owo chrzest, oczekiwa by napotkania greckiego 
s owa baptisma. Jednak w powy szym przek adzie katolickim 
u yte s owo chrzest jest t umaczeniem innego greckiego s owa 
loutron, oznaczaj cego k piel, umywalk  lub obmycie.

 Gdyby Pawe  chcia  tutaj uczy , e zbawienia dost puje si  
poprzez „chrzest nowego narodzenia” (Tt 3,5 NAB) – jak ujmuje 
to katolicki przek ad New American Bible (NAB) – to z pewno-
ci  u y by greckiego s owa baptisma.  Zamiast tego Pawe  mówi 

o „obmyciu odradzaj cym” (Tt 3,5), u ywaj c s owa loutron. 
Mówi ono o oczyszczeniu z winy, które towarzyszy zbawieniu. 
 Jest ono aktem „Zbawiciela, naszego Boga” (Tt 3,4).  On „zbawi  
nas” (Tt 3,5). Zbawienie nie jest wi c rezultatem sakramental-
nego obrz du. 

 43.  Czyli s owo baptism (przyp. red.).
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 1 List Piotra 3,21
Teraz równie  zgodnie z tym wzorem ratuje was 
ona we chrzcie nie przez obmycie brudu ciele-
snego, ale przez zobowi zanie dobrego sumienia 
wobec Boga – dzi ki zmartwychwstaniu Jezusa 
Chrystusa.

1 List Piotra 3,21

Ten werset jest cz ci  jednego z najtrudniejszych do zin-
terpretowania fragmentów Nowego Testamentu. Tym niemniej 
jedno jest jasne: fragment ten nie wspiera katolickiej doktryny, 
e chrzest jest instrumentem usprawiedliwienia. Piotr nie mówi, 
e „chrzest usprawiedliwia was”, lecz e „ratuje was ona [woda] 

we chrzcie” (1 P 3,21). Wed ug doktryny katolickiej, chrzest nie 
zbawia nas, on nas usprawiedliwia. Jak wyja niono w Rozdzia-
le 5, Ostateczne przeznaczenie, katolickie zbawienie nie jest ani 
bezpo rednim, ani natychmiastowym rezultatem chrztu, ani te  
jakiegokolwiek sakramentu. Jest ono celem trwaj cego ca e y-
cie procesu wspó pracy z ask .

Jasne jest równie , e gdy Piotr mówi „ratuje was ona [woda] 
we chrzcie” (1 P 3,21), to ma na my li typologiczne lub symbo-
liczne znaczenie chrztu. Na takie znaczenie wskazuje greckie 
s owo antitypos, które oznacza odpowiedni wzorzec lub symbol, 
i jest przet umaczone jako „zgodnie z tym wzorem” (1 P 3,21). 
Mówi nam, e to, co nast puje, „ratuje was ona we chrzcie” 
(1 P 3,21), jest ilustracj , która dope nia poprzedniej symboliki. 
 T  symbolik  odkrywamy w poprzednim wersecie, gdzie czyta-
my o Noem i „budowanej arce, w której niewielu, to jest osiem 
dusz, zosta o uratowanych przez wod ” (1 P 3,20). 

Aby zrozumie , jak te fragmenty pasuj  do siebie, konieczne 
jest zbadanie szerszego kontekstu tego fragmentu Pisma wi -
tego.  1 List Piotra zosta  napisany do chrze cijan, którzy byli 
prze ladowani z powodu swojej wiary (1 P 1,6-9).  W tym li cie 
celem Piotra by o pouczenie wierz cych, jak powinni reagowa  
na prze ladowanie.     W szczególno ci mieli stroni  od cielesnych 
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po dliwo ci, takich jak dza odwetu (1 P 2,11-12), podda  si  
w adzy ustanowionej przez Boga (1 P 2,13-3,7), okaza  mi o , 
gdy zostan  skrzywdzeni (1 P 3,8-14) i nie ba  si  (1 P 3,14-15).    

 W ca ym swoim zachowaniu chrze cijanie ci mieli „zacho-
wywa  czyste sumienie” (1 P 3,16).   W rezultacie ci, którzy ich 
prze ladowali, mieli zosta  zawstydzeni (1 P 3,16).   Je li jest to 
wol  Bo , aby cierpieli, to b dzie dla nich lepiej cierpie  czy-
ni c dobrze, ani eli czyni c le (1 P 3,17).   Taki by  przyk ad 
Chrystusa (1 P 3,18). 

Nast pnie Piotr wzmacnia swoje nauczanie u ywaj c dwóch 
symbolicznych ilustracji.  Pierwsz  z nich jest arka, przy pomocy 
której Bóg bezpiecznie przeniós  osiem osób przez niebezpie-
cze stwo potopu (1 P 3,20).  Widocznie tez  Piotra by o, e tak 
jak Bóg by  w stanie zachowa  Noego i jego rodzin  w czasie 
próby, tak b dzie w stanie zachowa  czytelników 1 Listu Piotra 
w czasie ich próby.

Drugi symbol dotyczy  chrztu, który podobnie ilustruje Bo  
drog  uwolnienia. Piotr wyja nia, e chrzest jest „zobowi za-
niem dobrego sumienia wobec Boga” (1 P 3,21). Zachowanie 
tego dobrego sumienia w czasie prze ladowania przyniesie im 
w rezultacie ratunek lub uwolnienie od obecnej próby.

 Trzeba przyzna , e ten fragment jest trudny. Lecz aby kto  
nie odniós  b dnego wra enia, Piotr dostarcza w tym wersecie 
wa nej wskazówki do interpretacji. Piotr pisze, e chrzest nie jest 
„obmyciem brudu cielesnego” (1 P 3,21).   Wody chrztu nie mog  
obmy  cia a, które jest siedzib  ludzkiego grzechu (Ga 5,6-21; 
1 J 2,16) z brudu, nieczysto ci i moralnego ska enia.   W przeci-
wie stwie do katolickiej doktryny, chrzest nie uwalnia grzesz-
ników z ich grzechu pierworodnego i nie odradza ich duszy. 
Chrzest jest „zobowi zaniem dobrego sumienia wobec Boga” 
(1 P 3,21), a nie instrumentem lub ród em dobrego sumienia 
w stosunku do Boga. Jest rzecz  istotn  zauwa y , e kontekst 
powy szego fragmentu nie dotyczy tego, jak zosta  zbawionym 
od wiecznego pot pienia, lecz tego, jak by  zwyci zc  w czasie 
intensywnego prze ladowania.  
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 Za cznik B

Siedem katolickich 
sakramentów

Trzy sakramenty wtajemniczenia
 Chrzest
[1213-1284]

Wed ug Ko cio a katolickiego, celem sakramentu chrztu jest 
odwrócenie skutków grzechu Adama. Chrzest ma dokonywa  
tego przez usuni cie grzechu pierworodnego z duszy i nape -
nienie jej ponownie ask  u wi caj c  [1262-1266]. Ten akt uspra-
wiedliwia przyjmuj cego sakrament i u wi ca go przed Bogiem, 
czyni c go uczestnikiem ycia aski i cz onkiem Ko cio a kato-
lickiego [1265-1270]. 

 Eucharystia
[1322-1419]

Eucharystia jest centralnym aktem praktyki katolicyzmu. 
Jest ona „sakramentem sakramentów” (1211) i „wszystkie inne 
sakramenty s  skierowane do niej jak do swego celu” (1211) [1113]. 
Katolicy przyjmuj  sakrament wi tej Eucharystii podczas 
Mszy wi tej. Wierzy si , e Eucharystia dostarcza niebieskiego 
pokarmu w postaci cia a i krwi Chrystusa [1392]. Powszechnie jest 
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ona nazywana komuni  wi t . O sakramencie tym mówi si , e 
pog bia zjednoczenie katolików z Bogiem [1391]. Ko ció  uwa a 
Eucharysti  za najwi kszy z siedmiu sakramentów, Naj wi tszy 
Sakrament i zach ca katolików do cz stego przyjmowania go 
[1389]. Wielu starszych, pobo nych katolików, uczestniczy w Mszy 
wi tej i przyjmuje Eucharysti  codziennie. 

  Bierzmowanie
[1285-1321]

Bierzmowanie jest szczególnym wzmocnieniem udzielanym 
przez Ducha wi tego, aby uzdolni  katolika do przeciwsta-
wiania si  pokusom oraz zarówno do obrony, jak i promowania 
Ko cio a katolickiego [1285, 1302-1305]. Katolicy zwykle przyjmuj  
bierzmowanie w wieku oko o 12 lat, po uko czeniu doktry-
nalnego kursu przygotowawczego [1306-1311]. Tego sakramentu 
udziela biskup lub jego delegat. Udzielaj cy zanurza swój kciuk 
w wi tym oleju i namaszcza czo o osoby przyjmuj cej sakra-
ment znakiem krzy a, mówi c: „Przyjmij znami  daru Ducha 

wi tego” (1300) [1300, 1312-1314]. Bierzmowanie jest czasami nazywa-
ne osobist  Pi dziesi tnic  [1288, 1302].  

Dwa sakramenty uzdrowienia
 Pokuta
[1422-1498]

Sakrament ten, powszechnie nazywany spowiedzi , jest usta-
nowiony w celu przebaczania grzechów ci kich, pope nionych 
po przyj ciu chrztu [1446]. Normalnie przyst puje si  do niego po 
raz pierwszy w wieku oko o 8 lat, bezpo rednio przed pój ciem 
do Pierwszej Komunii wi tej [1457]. Pokuta przywraca ask  
u wi caj c  ochrzczonemu katolikowi, który pope ni  grzech 
ci ki. Z tego powodu pokuta jest nazywana tak e sakramentem 
pojednania [1424].

Istniej  dzisiaj trzy ró ne formy obrz du sakramentu poku-
ty [1482-1484, 1497]. Pierwsz  i prawdopodobnie ci gle najbardziej 
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powszechn  form  jest przyst powanie do niego prywatnie, jak 
przedstawiono to w Rozdziale 4, Powtórne usprawiedliwienie. 
W drugiej formie tego obrz du kilka osób przyjmuje pierwsz  
cz  sakramentu razem. Nast pnie indywidualnie i prywatnie 
wyznaj  swoje grzechy kap anowi i otrzymuj  rozgrzeszenie. 
Trzecia forma jest równie  przewidziana dla kilku pokutników. 
W tej odmianie obrz du jego uczestnicy przyjmuj  ca y sakra-
ment wspólnie, jako grupa. Zamiast indywidualnego wyznawa-
nia swoich grzechów kap anowi, recytuj  modlitw , w której 
uznaj  swoj  ogóln  win  w my li, s owie i uczynku. Kap an 
proponuje im wspóln  pokut  i og asza rozgrzeszenie dla ca ej 
grupy. Jednak je li kto  b d cy winnym pope nienia grzechu 
ci kiego, otrzymuje rozgrzeszenie przy u yciu trzeciej formy 
tego obrz du, to nadal wymaga si  od niego prywatnego wyzna-
nia grzechów kap anowi w ci gu jednego roku  [550] .

 Namaszczenie chorych
[1499-1532]

Starsi katolicy znaj  ten sakrament pod nazw  ostatniego 
namaszczenia [1512]. Celem tego sakramentu jest dostarczenie 
duchowej i fizycznej si y osobom, które s  powa nie chore lub 
znajduj  si  w niebezpiecze stwie mierci [1499, 1511, 1514-1515, 1520-1523, 

1532]. W przypadku osoby zagro onej utrat  ycia sakrament ten 
przygotowuje jej dusz  na pój cie do nieba. W pewnych oko-
liczno ciach udzielenie tego sakramentu niesie ze sob  równie  
obietnic  fizycznego uzdrowienia [1512]. Namaszczenie chorego 
jest zwykle po czone z przyj ciem dwóch innych sakramen-
tów: pokuty i Eucharystii [1524-1525]. Te trzy obrz dy razem s  na-
zywane ostatnimi obrz dami. 

Dwa sakramenty s³u¿by
  wiêcenia

[1536-1600]

Sakrament wi ce  jest sakramentem, w wyniku którego m -
czy ni s  w czani do episkopatu jako biskupi, do prezbiteratu 
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jako ksi a i do diakonatu jako diakoni. S  to trzy stopnie wi -
ce  katolickich [1536-1537].  

 Ma³¿eñstwo
[1601-1666]

Sakrament ma e stwa jest udzielany w Ko ciele katolickim 
podczas ceremonii ma e skiej [1601]. Poprzez ten sakrament 
wi  ma e ska jest u wi cana i para otrzymuje szczególn  a-
sk  pomocn  w yciu ma e skim [1638-1642].  
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Za cznik C

Biblia katolicka
 Stary Testament

[120-123, 138]

   Katolicki Stary Testament jest obszerniejszy o oko o 20% ni  
niekatolicki. Dodatki stanowi ce ponad 4000 wersetów, pocho-
dz  z grupy 15 pism znanych w staro ytno ci jako Apokryfy, co 
dos ownie oznacza ukryte lub trudne do zrozumienia.   

  Apokryfy zawieraj  cenne informacje historyczne dotycz -
ce okresu 400 lat pomi dzy Starym i Nowym Testamentem.  
  Pierwsi pisarze chrze cija scy cytuj  Apokryfy, a niektórzy 
jak na przyk ad Augustyn z Hippony, uwa ali ich fragmenty 
za natchnione Pismo wi te.      Pochodz ce z IV wieku r kopisy 
Septuaginty – greckiego t umaczenia Starego Testamentu, do-
konanego w III wieku przed Chrystusem – równie  zawieraj  
Apokryfy. Nie wiadomo dok adnie, kiedy do czono Apokryfy 
do Septuaginty.  

   W 1546 roku Ko ció  katolicki oficjalnie og osi , e Bóg na-
tchn  12 z 15 pism apokryficznych. W szczególno ci jest to sie-
dem nast puj cych ksi g:

 Ksi ga Tobiasza (Tb) 
 Ksi ga Judyty (Jdt) 
 1 Ksi ga Machabejska (1 Mch) 
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 2 Ksi ga Machabejska (2 Mch) 
 Ksi ga M dro ci (Mdr) 
 Ksi ga Syracha (Syr)  
 Ksi ga Barucha (Ba) 

oraz pi  nast puj cych fragmentów:
 List Jeremiasza, który sta  si  6 rozdzia em Ksi gi Barucha 
 107 wersetów rozszerzenia Ksi gi Estery 
 Modlitwa Azariasza, która sta a si  fragmentem Ksi gi 
Daniela 3,25-90 
 Opowiadanie o Zuzannie, które sta o si  13 rozdzia em 
Ksi gi Daniela 
 Opowiadanie o Belu i w u, które sta o si  14 rozdzia em 
Ksi gi Daniela    

 Twierdzenie Ko cio a katolickiego, e te pisma apokryficzne 
s  natchnione, musi by  zdecydowanie odrzucone z nast puj -
cych powodów:
 1.  Apokryfy nie okre laj  siebie pismami natchnionymi.   Autor 

2 Ksi gi Machabejskiej mówi, e jego ksi ga jest skrótem 
pism ludzkich (2 Mch 2,23).   Ko czy on t  ksi g  stwier-
dzeniem: „Je eli jest ono pi kne i zgrabnie u o one, to tego 
w a nie ja sam chcia em; je eli za  ma  ma warto  i jest 
przeci tne, to zrobi em, co by o w mej mocy” (2 Mch 15,38).  
Przeci tno  jest dobrym okre leniem Apokryfów.       Pomi-
mo ich historycznej warto ci promuj  one w tpliw  etyk  
(Jdt 9-11), zabawne legendy (Ksi ga Tobiasza) i doktryn , 
która zaprzecza Pismu wi temu (Tb 4,10; Tb 12,9).      

 2.  ydzi palesty scy nigdy nie zaakceptowali Apokryfów 
jako cz ci Pisma wi tego.  W okresie, w którym Apokry-
fy zosta y napisane (300-30 p.n.e.), nie y  aden ydowski 
prorok.

 3.  Jezus i pisarze Nowego Testamentu nie traktowali Apo-
kryfów jako pism natchnionych.   Chocia  Nowy Testament 
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cytuje praktycznie ka d  ksi g  Starego Testamentu, to nie 
ma ani jednego cytatu pochodz cego z Apokryfów. 

 4.  Pierwotny Ko ció , jako ca o , nigdy nie uzna  Apokry-
fów za natchnione.               Co wi cej, wielu przywódców chrze-
cija skich wypowiada o si  przeciwko Apokryfom, w -

czaj c w to Hieronima, Orygenesa, Atanazego i Cyryla 
Jerozolimskiego.             

 5. Nawet Ko ció  katolicki nie og osi  dogmatycznie Apokry-
fów za natchnione a  do czasu Soboru Trydenckiego, który 
odby  si  w XVI wieku.   Katolicki kap an, ojciec H.J. Schro-
eder, t umacz dekretów Soboru Trydenckiego, pisze: „Lista 
lub dekret Soboru Trydenckiego by  pierwsz  nieomylnie 
i skutecznie og oszon  deklaracj  kanonu Pisma wi te-
go”  [551]  .  Celem Soboru Trydenckiego by o przeciwstawie-
nie si  protestanckiej Reformacji.  Protestanci odrzucili 
Apokryfy.  Rzym zareagowa  dogmatycznym og oszeniem 
wi kszo ci Apokryfów natchnionymi. Apokryfy zawiera-
y równie  nauk , która mog a pomóc Rzymowi w obronie 

w asnej doktryny przed wzrastaj c  krytyk  protestanck .  
Na przyk ad, Marcin Luter gwa townie przeciwstawia  si  
uprawianej przez Rzym praktyce sprzeda y odpustów.  Na-
tomiast Ksi ga Tobiasza 12,9 wspiera t  praktyk , stwierdza-
j c: „Ja mu na uwalnia od mierci i oczyszcza z wszelkiego 
grzechu”.  Nawet niektórzy pisarze katoliccy przyznaj , e 
decyzja Soboru Trydenckiego w sprawie akceptacji Apo-
kryfów jako pism natchnionych jest problematyczna  [552]  .

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

Ksi gi katolickiego Nowego Testamentu s  takie same jak 
w Biblii protestanckiej, a ich t umaczenia s  generalnie wiary-
godne. Jednak niektóre wersety przet umaczone s  z zauwa al-
nym katolickim akcentem.   Na przyk ad, katolicki przek ad New 
American Bible (NAB) t umaczy ostrze enie Jezusa skierowane 
do ydów w sposób nast puj cy: „Lecz powiadam wam, je li si  
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nie poprawicie, wszyscy tak samo sko czycie” ( k 13,5 NAB).   
U yte tutaj greckie s owo metanoeo, oznaczaj ce zmieni  po-
gl d lub upami ta  si , jest przet umaczone poprawi  si , a to 
oznacza zmieni  si  w now  i ulepszon  form .  Co gorzej, tytu  
rozdzia u Ewangelii wed ug ukasza 13, dodany przez edytorów 
katolickiego przek adu New American Bible (NAB), brzmi: We-
zwania Opatrzno ci do sakramentu pokuty. 
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 Za cznik D

Nowotestamentowe 
odwo³ania do Tradycji

W Nowym Testamencie s owo przet umaczone jako tradycja 
odnosi si  do czego  otrzymanego lub przekazanego. W Nowym 
Testamencie wyst puje ono 13 razy.

 Tradycja ¿ydowska
Dziesi  z trzynastu odwo a  do tradycji w Nowym Testa-

mencie odnosi si  do tradycji ydowskiej.         Osiem z tych odwo a  
znajduje si  w równoleg ych sprawozdaniach o konfrontacji Je-
zusa 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 zosta  omówiony pod ko-
niec Rozdzia u 12, Pismo wi te i Tradycja.

Dwoma innymi odwo aniami do ydowskiej tradycji s :

 List do Galatów 1,14
Pawe , mówi c o swoim yciu zanim zosta  chrze cijaninem, 

napisa :
[…] jak w arliwo ci dla judaizmu przewy sza-
em wielu moich rówie ników z mego narodu, 
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jak by em szczególnie wielkim zapale cem 
w zachowywaniu tradycji moich przodków.

List do Galatów 1,14

 Pawe  mówi tutaj o swoim do wiadczeniu jako cz onka stron-
nictwa faryzeuszy (Flp 3,5).  Tradycje, do których si  odwo uje, 
to ydowskie prawa, wr czone mu przez rabinów, które regulo-
wa y jego ycie. Chrystus uwolni  go od nich. 

 List do Kolosan 2,8
Pawe  pouczy  chrze cijan w Kolosach:

Baczcie, aby kto  was nie zagarn  w niewol  
przez t  filozofi  b d c  wierutnym oszustwem, 
opart  na ludzkiej tylko tradycji, na ywio ach 
wiata, a nie na Chrystusie.

List do Kolosan 2,8

Pawe  mówi w tym wersecie o zwodniczych doktrynach, 
które fa szywi nauczyciele próbowali wprowadzi  do ko cio a 
w Kolosach. Z kontekstu tego wersetu wiemy, e te ludzkie tra-
dycje (Kol 2,8) by y mieszank  ydowskiego legalizmu i grec-
kiej filozofii. Pawe  ostrzeg  Kolosan, e rezultatem na ladowa-
nia ludzkich tradycji jest duchowa niewola.  

Nauczanie Paw³a
Pozosta e trzy odwo ania do tradycji w Nowym Testamencie 

odnosz  si  do nauczania Paw a.

 1 List do Koryntian 11,2
Pochwalam was, bracia, za to, e we wszystkim 
pomni na mnie jeste cie i e tak, jak wam prze-
kaza em, zachowujecie tradycje.

1 List do Koryntian 11,2

 Werset ten rozpoczyna fragment dotycz cy tego, czy w a-
ciwe jest nakrywanie g owy, gdy kto  si  modli lub prorokuje 
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(1 Kor 11,2-16).  Pawe  chwali Koryntian za kontynuowanie prak-
tyki, któr  przedtem przekaza  im poprzez ustne nauczanie. 

 2 List do Tesaloniczan 2,15
Przeto, bracia, stójcie 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

Z kontekstu 2 Listu do Tesaloniczan 2,15 wiemy, e trady-
cje, o których Pawe  mówi, odnosz  si  do pewnych aspektów 
powtórnego przyj cia Pana. Pawe  nazywa je tradycjami, aby 
podkre li , e s  one prawdami, które otrzyma  w wyniku obja-
wienia od Pana i przekaza  ko cio owi w Tesalonice. Te prawdy 
nie pochodzi y od niego. Poniewa  pochodzi y od Pana, Pawe  
chcia , aby Tesaloniczanie mocno si  ich trzymali. 

 2 List do Tesaloniczan 3,6
Nakazujemy wam, bracia, w imi  Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, aby cie stronili od ka dego 
brata, który post puje wbrew porz dkowi, a nie 
zgodnie z tradycj , któr  przej li cie od nas.

2 List do Tesaloniczan 3,6

Kontekst tego wersetu wyja nia, e niektórzy z Tesaloniczan 
b dnie zrozumieli wcze niejszy list otrzymany od Paw a. Prze-
stali pracowa  zarobkowo i stali si  uci liwymi pró niakami. 
Tutaj Pawe  mówi im, aby zdyscyplinowali swoje ycie i na la-
dowali jego przyk ad ci kiej pracy. Osobisty przyk ad zdyscy-
plinowanego stylu ycia jest tym, co przekaza  Tesaloniczanom, 
gdy by  razem z nimi.

Powy sze trzy wersety pokazuj , e Pawe  przekaza  wiar  
chrze cija sk  pierwotnemu Ko cio owi nie tylko przez swoje li-
sty, lecz równie  przez ustne nauczanie i osobisty przyk ad. Aby 
pozna  zawarto  ustnego nauczania Paw a, nie potrzebujemy 
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wynajdywa  drugiego ród a objawienia, takiego jak katolicka 
Tradycja. Trzyna cie listów Paw a jest natchnionym przekazem 
tego, co Bóg objawi  Paw owi, a on przekaza  to pierwotnemu 
Ko cio owi. Co wi cej, postawienie tych trzech odniesie  do 
ustnego nauczania Paw a na równi z katolick  Tradycj , jest nie 
do przyj cia. Pierwsze dotyczy bezpo redniego apostolskiego 
nauczania. Drugie odnosi si  do przekona  i praktyk rezyduj -
cych dzisiaj w duchu i sercu Ko cio a katolickiego, przekazywa-
nych przez omylne rodki od blisko dwóch tysi cy lat. Jasne jest, 
e nie s  to te same rzeczy.  
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 Za cznik E

Sola Scriptura
Dzisiaj, podobnie jak w czasach Reformacji, tysi ce kato-

lików na ca ym wiecie porzuca katolicyzm na rzecz biblijne-
go chrze cija stwa. Ponownie w historii ludzko ci rozlega si  
XVI-wieczny okrzyk Sola Scriptura!, czyli Tylko Pismo wi te!

Obro cy katolicyzmu odpowiadaj  na to wyzwanie, prze-
chodz c do ataku. Typowa argumentacja brzmi mniej wi cej 
nast puj co:

Biblia nie mo e by  jedyn  regu  wiary, ponie-
wa  pierwsi chrze cijanie nie posiadali Nowego 
Testamentu. Na pocz tku Tradycja – ustne na-
uczanie aposto ów – by a regu  wiary Ko cio-
a. Nowy Testament powsta  pó niej, gdy cz  

Tradycji zosta a spisana. To w a nie Ko ció  
katolicki stworzy  Nowy Testament i to Ko ció  
nieomylnie powiedzia  nam, które ksi gi nale  
do Biblii. Dlatego to Ko ció  jest autorytatyw-
nym nauczycielem Pisma wi tego. Zasada Sola 
Scriptura nie jest nawet nauczana w Biblii. Dla-
tego s uszn  regu  wiary Ko cio a katolickiego 
jest Pismo wi te i Tradycja razem wzi te.

Chrze cijanie skonfrontowani z takimi argumentami powin-
ni pami ta  o nast puj cych rzeczach.
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Chrze cijanie nigdy nie pozostawali bez Pisma wiêtego
Niezapomniane prze ycie dwóch z pierwszych uczniów po-

kazuje fa szywo  przekonania, e pierwsi chrze cijanie pozo-
stawali kiedykolwiek bez Pisma wi tego, jako regu y ich wiary. 
Trzy dni po ukrzy owaniu, dwaj uczniowie Jezusa szli do domu. 
Przy czy  si  do nich obcy cz owiek, którego zaakceptowa-
li jako wspó towarzysza podró y. Rozmowa szybko zesz a na 
temat wydarze , które niedawno mia y miejsce w Jerozolimie. 
Z g bokim smutkiem uczniowie opowiedzieli obcemu histori  
o tym, jak arcykap ani i w adcy narodu skazali Jezusa na mier  
i wydali Go na ukrzy owanie przez w adze okupacyjne.

 Uczniowie doznali szoku, gdy obcy ich zgani : „O niero-
zumni, jak nieskore s  wasze serca do wierzenia we wszystko, 
co powiedzieli prorocy!” ( k 24,25).  Nast pnie, pocz wszy od 
Moj esza, przez wszystkich proroków, wyja nia  im prawdy do-
tycz ce Jezusa ze Starego Testamentu.

W ko cu uczniowie u wiadomili sobie, e ich wspó towarzysz 
podró y nie by  wcale obcym, lecz e by  nim sam Pan Jezus! 
 Pó niej przypomnieli sobie: „Czy serce nie pa a o w nas, kiedy 
rozmawia  z nami w drodze i Pisma nam wyja nia ?” ( k 24,32). 

Prze ycie tych dwóch pierwszych uczniów nie by o wyj tko-
we. Po zes aniu Ducha wi tego chrze cijanie ydowskiego po-
chodzenia za pomoc  nauki aposto ów ponownie odkryli swoje 
Pisma wi te. Doszli do wspólnego zrozumienia, e w a ciwie 
rozumiany Stary Testament jest objawieniem o Chrystusie. To 
w a nie tam znale li prorockie zapisy o yciu, nauce, mierci 
i zmartwychwstaniu Jezusa.

Pisma Starego Testamentu s u y y wczesnemu Ko cio owi, 
zarówno ydom, jak i poganom, jako standard wiary. Wkrótce 
potem pisma Nowego Testamentu zaj y swoje miejsce na równi 
z pismami Starego Testamentu. W konsekwencji, wczesny Ko-
ció  nigdy nie pozostawa  bez S owa Bo ego.
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Pismo wiête nie jest po prostu spisan¹ Tradycj¹
Katolickie opisy pochodzenia Nowego Testamentu k ad  

nacisk na to, i  ustne nauczanie aposto ów – Tradycja, poprze-
dza a zapisy tego nauczania – Pismo wi te. Cz sto prezentuje 
si  Nowy Testament jako niewiele wi cej ni  spisan  Tradycj  
– wspomnienia autorów i cz ciowe obja nienie nauki Chrystusa 
[126]  [553]. Oczywi cie podej cie to podnosi autorytet Tradycji do 
poziomu Pisma wi tego lub mówi c precyzyjniej, obni a auto-
rytet Pisma wi tego do poziomu Tradycji.

  Jednak pisma Nowego Testamentu s  czym  znaczenie wi -
cej ni  zapisem ustnego nauczania aposto ów; s  one zapisem 
natchnionym. Biblijne zrozumienie natchnienia Pisma wi tego 
wyja nia t  ró nic . Piotr pisze:

To przede wszystkim miejcie na uwadze, e 
adne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego 

wyja niania. Nie z woli bowiem ludzkiej zo-
sta o kiedy  przyniesione proroctwo, ale kiero-
wani Duchem wi tym mówili od Boga wi ci 
ludzie.

2 List Piotra 1,20-21

Widzimy tutaj, e Pismo wi te nie jest „dla prywatnego 
wyja niania” autora (2 P 1,20). S owo przet umaczone jako wy-
ja nianie oznacza rozwi za  lub t umaczy . Piotr mówi tutaj, 
e aden autor Nowego Testamentu nie zapisa  w asnego wyja-
nienia tego, co s ysza  w nauczaniu Jezusa i co widzia  w Jego 

czynach. Pismo wi te nie powsta o „z woli bowiem ludzkiej” 
(2 P 1,21). Pisarze Biblii nie postanowili, e dokonaj  prorockie-
go zapisu, co zostanie w czone do Biblii, a co nie. Przeciwnie, 
byli oni „kierowani Duchem wi tym” (2 P 1,21).

 S owo przet umaczone tutaj jako kierowani znajdujemy tak-
e w innym miejscu Nowego Testamentu, mianowicie w Ewan-

gelii wed ug Marka 2,3.  S owo to zosta o tam u yte w odnie-
sieniu do sparali owanego cz owieka, którego przyjaciele przy-
nie li do Jezusa, aby go uzdrowi . Tak jak sparali owany nie 
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chodzi  dzi ki w asnej mocy, tak prawdziwy prorok nie pisa  
pod wp ywem w asnego impulsu. By  „kierowany Duchem 

wi tym” (2 P 1,21).  Ludzie pisali Nowy Testament; ludzie 
„mówili” (2 P 1,21). Ich pisma stanowi  odbicie ich indywidu-
alnych osobowo ci i prze y , lecz „mówili od Boga” (2 P 1,21). 
Ludzie pisali, ale autorem by  Bóg.  

Z tych powodów Pismo wi te jest objawieniem, które zosta-
o doskonale przekazane w s owach danych przez Boga:

 Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnio-
ne i po yteczne do nauczania, do przeko-
nywania, do poprawiania, do wychowania 
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 

Wyra enie „przez Boga natchnione” jest t umaczeniem jed-
nego greckiego s owa, które sk ada si  z dwóch cz onów: Bóg 
i tchn . Dlatego Pismo wi te s usznie jest nazywane S owem 
Boga. 

Ograniczaj c Pismo wi te jedynie do formy spisanej Tra-
dycji, jej katoliccy obro cy potrafi  che pi  si  znaczeniem Tra-
dycji. Czyni c tak, wypaczaj  znaczenie biblijnego natchnienia 
i minimalizuj  podstawow  ró nic  pomi dzy Pismem wi tym 
a Tradycj .

Ko ció³ katolicki nie da³ nam Biblii
Niektórzy obro cy Ko cio a katolickiego argumentuj , e 

Magisterium jest uprawnionym interpretatorem i autorytatyw-
nym nauczycielem Pisma wi tego, poniewa  to Ko ció  kato-
licki da  chrze cija stwu Bibli . Gdyby nie Ko ció  – argumen-
tuj  – nikt nie móg by wiedzie  na pewno, które ksi gi nale  do 
Biblii, a które nie.

Ten argument opiera si  na fa szywym za o eniu. Pierw-
si chrze cijanie nie otrzymali Biblii od Ko cio a katolickiego. 
Otrzymali j  od Ducha wi tego, który j  natchn . Katolicy, 
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którzy twierdz  inaczej, nie reprezentuj  oficjalnego nauczania 
Ko cio a katolickiego.  Mówi c o ksi gach obydwu Testamen-
tów, Sobór Watyka ski I stwierdzi :

 Ko ció  uwa a je za wi te i kanoniczne nie 
dlatego, e stanowi  one ludzkie tylko dzie o, 
a potem zosta y uznane jego powag  ani dla-
tego tak e, i  zawieraj  objawienie bez b du, 
ale dlatego, e spisane pod natchnieniem Ducha 

wi tego Boga maj  za autora i jako takie zosta-
y przekazane Ko cio owi.

Sobór Watyka ski I  [554]  

Proces spisywania i uznawania ksi g Nowego Testamentu 
rozpocz  si  na d ugo zanim Ko ció  katolicki istnia . W noc 
przed ukrzy owaniem Pan powiedzia  do swych uczniów, e 
przyobleczeni moc  Ducha wi tego, b d  sk ada  wiadectwo 
o Jego yciu i nauczaniu:

 Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego Ja wam 
po l  od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca 
pochodzi, On za wiadczy o Mnie. Ale wy te  
wiadczycie, bo jeste cie ze Mn  od pocz tku.

Ewangelia wed ug Jana 15,26-27 

Uczniowie otrzymaj  tak e dalsze objawienie, które b dzie 
przekazane im przez Ducha wi tego:

 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale te-
raz znie  nie mo ecie. Gdy za  przyjdzie On, 
Duch Prawdy, doprowadzi was do ca ej praw-
dy. Bo nie b dzie mówi  od siebie, ale powie 
wszystko, cokolwiek us yszy, i oznajmi wam 
rzeczy przysz e. On Mnie otoczy chwa , ponie-
wa  z mojego we mie i wam objawi.

Ewangelia wed ug Jana 16,12-14 

W niektórych pismach aposto ów i ich towarzyszy chrze-
cijanie rozpoznawali prorockie i autorytatywne nauczanie 
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Ducha wi tego.  Jezus naucza : „Moje owce s uchaj  mego 
g osu […] Id  one za Mn ” (J 10,27).  W pismach tych pierwsi 
chrze cijanie s yszeli g os Zbawiciela. Porównywali zawarto  
doktrynaln  nowych pism z pismami Starego Testamentu od-
krywaj c, e si  ze sob  zgadzaj . Stosowali nauczanie pism 
w swoim yciu i do wiadczali ich przemieniaj cej mocy. Roz-
poznawali w tych pismach dynamiczne wspó dzia anie pomi -
dzy dan  ksi g , a jej czytelnikiem – wspó dzia anie, które jest 
wyj tkowe dla Pisma wi tego:

 ywe bowiem jest s owo Bo e, skuteczne i ostrzej-
sze ni  wszelki miecz obosieczny, przenikaj ce 
a  do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpi-
ku, zdolne os dzi  pragnienia i my li serca.

List do Hebrajczyków 4,12 

 Te pisma same potwierdza y swoj  wiarygodno   [555]. Przez 
ich wyj tkow  m dro  i moc Bo  dowodzi y, e ich autorem 
jest Bóg. 

W konsekwencji pierwsi chrze cijanie czytali, kopiowali 
i szeroko rozpowszechniali te ksi gi. W swych w asnych kaza-
niach i listach nauczyciele zacz li cytowa  te ksi gi jako auto-
rytatywne.   W trakcie ycia aposto ów niektóre z pism by y ju  
uznawane za „m dro ” (2 P 3,15) dan  przez Boga na równi 
z „innymi listami” (2 P 3,16).  

Historia wydarze  prowadz cych do powszechnego uzna-
nia 27 ksi g Nowego Testamentu za natchnione obejmuje kilka 
wieków, a jej opisanie wykracza poza ramy tej ksi ki. Jednak 
powinni my zauwa y , e rola, któr  sobory Ko cio a odegra y 
w tym procesie, jest przez katolików cz sto wyolbrzymiana.

   Pierwszymi soborami, które zaj y si  kwesti  ustalenia, któ-
re ksi gi s  natchnione i uprawnione do uwa ania je za cz  
Biblii, by y Sobór w Hipponie (393) i Sobór w Kartaginie (397). 
Oba odby y si  w Afryce Pó nocnej. Lista ksi g zaakceptowa-
nych przez Sobór w Hipponie ju  nie istnieje. Jednak s dzi si , 
e Sobór w Kartaginie sporz dzi  identyczn  list , a jego dekret 

w tej sprawie istnieje do dnia dzisiejszego.
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Oba sobory by y soborami regionalnymi. Nie by y to sobo-
ry powszechne, czyli ekumeniczne. W ka dym z tych soborów 
uczestniczy o oko o 50 biskupów z prowincji afryka skich. So-
bory te nie mia y prawa do przemawiania w imieniu ca ego Ko-
cio a IV wieku chrze cija stwa.   

Wa ny jest tak e fakt, e do czasu, gdy sobory zaj y si  t  
kwesti  pod koniec IV wieku, kanon albo lista ksi g uznawa-
nych za Nowy Testament by a ju  ca kowicie ustalona.  F.F. Bru-
ce komentuje:

Tym, co nale y szczególnie zauwa y  jest fakt, 
e ustalenie kanonu Nowego Testamentu nie 

nast pi o wskutek arbitralnego dekretu jakie-
gokolwiek ko cielnego soboru.  Kiedy wreszcie 
ko cielny sobór – Sobór Kartagi ski w 397 roku 
– wymieni  27 ksi g Nowego Testamentu, to nie 
przypisa  im adnego autorytetu, którego do tej 
pory jeszcze nie posiada y, lecz po prostu uzna  
ich wcze niej ustanowion  kanoniczno . 

The Books and the Parchments  [556] 

   Co wi cej, decyzja tych soborów nigdy nie zosta a powszech-
nie zaakceptowana. Kontrowersje koncentruj  si  wokó  pism 
okre lanych przez katolickich uczonych jako pisma deutero-
kanoniczne, a przez protestanckich uczonych jako Apokryfy. 
Niekatolicy nigdy nie uznali decyzji soborów, polegaj cej na 
zaakceptowaniu Apokryfów za cz  Biblii. Trudno wi c argu-
mentowa , e gdyby nie Ko ció  katolicki, to nikt nie wiedzia by 
z pewno ci , które ksi gi nale  do Biblii. (W celu poznania wy-
ja nienia, dlaczego Apokryfy nie s  uwa ane przez niekatolików 
za cz  Biblii, zobacz Za cznik C, Biblia katolicka).   

Biblia zawiera ca³e istotne objawienie

Prawd  jest, e Nowy Testament nie zawiera zapisu wszyst-
kiego, co Jezus uczyni . Jan mówi o tym jasno w podsumowaniu 
swojej Ewangelii:
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 Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus 
dokona , a które gdyby je szczegó owo opisa , to 
s dz , e ca y wiat nie pomie ci by ksi g, jakie 
trzeba by napisa .

Ewangelia wed ug Jana 21,25 

 W podsumowaniu swojej Ewangelii Jan uzna , e ycie Pana 
Jezusa by o zbyt wspania e, aby w pe ni opisa  je w jakiejkol-
wiek ksi dze. Jan nie komentowa  ogólnego celu Pisma wi tego 
lub potrzeby posiadania Tradycji. Nie dawa  te  do zrozumienia, 
e pomin  w swojej ksi dze istotne objawienie, które otrzyma  

od Chrystusa. Faktycznie, we wcze niejszym miejscu swojej 
Ewangelii, Jan daje do zrozumienia co  przeciwnego:

 I wiele innych znaków, których nie zapisano 
w tej ksi dze, uczyni  Jezus wobec uczniów. Te 
za  zapisano, aby cie wierzyli, e Jezus jest Me-
sjaszem, Synem Bo ym, i aby cie wierz c, mieli 
ycie w imi  Jego.

Ewangelia wed ug Jana 20,30-31 

Z tego stwierdzenia mo emy wywnioskowa , e Jan zawar  
w swojej Ewangelii wszystkie istotne nauki Chrystusa, które s  
potrzebne do zbawienia. Jest znacz cym, e Jan nie mówi o sied-
miu sakramentach, ofierze Mszy wi tej, asce u wi caj cej, po-
kucie, czy cu, lub takiej instytucji jak Ko ció  katolicki – wszyst-
kie, które wed ug katolicyzmu s  potrzebne do zbawienia. 

  Pismo wi te osi ga swój zamierzony cel, „aby cz owiek 
Bo y by  doskona y, przysposobiony do ka dego dobrego czy-
nu” (2 Tm 3,17).  Jest ono doskona ym przewodnikiem po wierze 
chrze cija skiej. W przeciwie stwie do Tradycji, Pismo wi te 
jest dost pne i otwarte dla wszystkich.  Biblia zosta a przet u-
maczona na wi kszo  j zyków wiata – w sumie na 276 j -
zyków  [557]. Biblia jest najbardziej rozpowszechnion  i czytan  
ksi g  w ca ej historii.  

 Nazywanie katolickiej Tradycji ród em pozabiblijnego obja-
wienia jest faktycznie dodawaniem czego  do S owa Bo ego.  Pi-
smo ostrzega nas, e „nie wolno wykracza  ponad to, co zosta o 
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napisane” (1 Kor 4,6).   „Do s ów Jego nic nie dodawaj, by ci  nie 
skarci  i zosta by  k amc ” (Prz 30,6).  Ostatnia ksi ga Nowego 
Testamentu ko czy si  powa nym ostrze eniem:

 Ja o wiadczam ka demu, kto s ucha s ów pro-
roctwa tej ksi gi: Je liby kto  do nich cokolwiek 
do o y , Bóg mu do o y plag zapisanych w tej 
ksi dze. A je liby kto  odj  co  ze s ów ksi -
gi tego proroctwa, to Bóg odejmie mu udzia  
w drzewie ycia i w Mie cie wi tym – które s  
opisane w tej ksi dze.

Apokalipsa Jana 22,18-19  

Autorytet Tradycji jest w¹tpliwy,
za  autorytet Pisma wiêtego nie

W Biblii istniej  setki wersetów potwierdzaj cych prawd , i  
S owo Bo e jest wystarczaj c  i najwy sz  regu  wiary Ko cio-
a.  Psalm 119 po wi ca 176 wersetów na omówienie niezrówna-

nej warto ci S owa Bo ego.  Sam Pan Jezus naucza :
 Napisane jest: Nie samym chlebem yje cz o-
wiek, ale ka dym s owem, które pochodzi z ust 
Bo ych.

Ewangelia wed ug Mateusza 4,4 

Chocia  mo na by mno y  wersety Pisma wi tego na ten 
temat, to nie ma takiej potrzeby. Ko ció  katolicki zgadza si , e 
Biblia naucza, i  S owo Bo e jest najwy sz  regu  wiary i e 
ca a teologia musi na nim spoczywa   [558]. Nie ma w tpliwo ci co 
do wystarczalno ci lub autorytetu S owa Bo ego.

Spór koncentruje si  wokó  to samo ci S owa Bo ego. Pyta-
nie brzmi: Czy S owo Bo e to Pismo wi te plus Tradycja? Albo 
czy S owo Bo e to jedynie Pismo wi te?

W ci gn cej si  debacie na ten temat katoliccy obro cy lu-
bi  atakowa , rzucaj c wyzwanie niekatolikom, aby dowiedli, 
e Bóg chcia , aby jedynie Pismo wi te s u y o jako regu a 

wiary Ko cio a. „Gdzie Biblia naucza zasady Sola Scriptura?” 
– pytaj .
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Chocia  ta taktyka jest skuteczna w zepchni ciu oponentów 
do defensywy, to faktycznie jest zwodnicza. Obie strony zga-
dzaj  si  co do tego, e Pismo wi te jest S owem Bo ym i jako 
takie przemawia do nas z boskim autorytetem.  W Ewangelii 
wed ug Jana 10,35 sam Pan Jezus uto samia Pismo wi te ze 
S owem Bo ym. 

Kontrowersja dotyczy Tradycji. Ko ció  katolicki twierdzi, e 
Tradycja jest tak e S owem Bo ym.

Dlatego pytanie, na które Ko ció  katolicki musi sobie odpo-
wiedzie , brzmi: W którym miejscu Jezus, prorocy lub aposto o-
wie nauczaj , e Tradycja jest S owem Bo ym? Lub precyzyjniej: 
W którym miejscu Biblii mo na znale  stwierdzenie mówi ce, 
e Pismo wi te i Tradycja cznie, tak jak interpretuj  je papie  

i biskupi Ko cio a katolickiego, s  regu  wiary Ko cio a? Tak 
w a nie katolicyzm twierdzi i w a nie to twierdzenie powinno 
by  przedmiotem debaty. A poniewa  Ko ció  katolicki jest tym, 
który uznaje autorytet Tradycji i Magisterium, dlatego ci ar do-
wodu le y po stronie Rzymu. 
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   Niektórzy katoliccy teologowie, w czaj c w to Tomasza z Akwinu, nauczaj , e pierwsza 
aska aktualna mo e zosta  wys u ona w imieniu grzesznika przez osob  ju  usprawiedli-

wion . Na przyk ad mówi  oni, e Szczepan – pierwszy m czennik Ko cio a – wys u y  
nawrócenie Paw a, który obserwowa  kamienowanie Szczepana. Tak e Monika wys u y a 
stosownie pierwsz  ask  dla swojego syna Augustyna. Dodatkowo niektórzy teologowie 
katoliccy utrzymuj , e nieusprawiedliwiony grzesznik, dzia aj cy pod wp ywem pierw-
szej aski aktualnej, mo e sam zas u y  stosownie na wzrost tej e aski aktualnej. To z kolei 
dalej pomaga mu w przygotowaniu si  do otrzymania usprawiedliwienia. Poniewa  w oby-
dwu tych przypadkach zas uga jest de congruo, usprawiedliwienie w uj ciu katolickim 
mo e by  nadal postrzegane jako ca kowicie z czystej aski. Przynajmniej tak postrzegaj  
to teologowie katoliccy. Dalsze wyja nienia tych kwestii mo na znale  w: Tanquerey A., 
A Manual of Dogmatic Theology, tom 2, ss.181-182.     

  44. National Conference of Catholic Bishops, The Rites of the Catholic Church, tom 1, s.71.
  45. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, Kanony o usprawiedliwieniu, kanon 12. ró-

d o: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 352, s.195.
  46. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, Kanony o usprawiedliwieniu, kanon 9. ró-

d o: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 349, s.195.
  47. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, rozdzia  8. ród o: Bokwa I., Breviarium fi-

dei, nr 324, ss.187-188.
  48. National Conference of Catholic Bishops, The Rites of the Catholic Church, tom 1, s.70.
  49. National Conference of Catholic Bishops, The Rites of the Catholic Church, tom 1, s.90.
  50. National Conference of Catholic Bishops, The Rites of the Catholic Church, tom 1, s.94.
  51. Komisja ds. Kultu Bo ego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, Obrz dy chrze ci-

ja skiego wtajemniczenia doros ych, s.66.
  52. Komisja ds. Kultu Bo ego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, Obrz dy chrze ci-

ja skiego wtajemniczenia doros ych, s.66.
  53. National Conference of Catholic Bishops, The Rites of the Catholic Church, tom 1, s.71.
  54. National Conference of Catholic Bishops, The Rites of the Catholic Church, tom 1, s.71.
  55. Ta historia oparta jest na zdarzeniu opisanym w: Cruz J.C., Eucharistic Miracles, ss.38-46.
  56. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, rozdzia  7. ród o: Bokwa I., Breviarium fi-

dei, nr 322, s.187.
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  57. Sobór Trydencki, Dekret o sakramentach, Kanony o sakramentach w ogólno ci, kanon 6. 
ród o: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 380, s.200.

  58. Tanquerey A., A Manual of Dogmatic Theology, tom 2, s.197.
  59. Sobór Trydencki, Dekret o sakramentach, Kanony o sakramentach w ogólno ci, kanon 8. 

ród o: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 382, s.200. Zasada, o której tutaj mowa, jest cz sto wy-
ra ana przez aci skie okre lenie ex opere operato, którego ten cytat jest t umaczeniem.

  60. Sobór Trydencki, Dekret o sakramentach, Kanony o sakramentach w ogólno ci, kanon 4. 
ród o: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 378, s.199.

  61. Poniewa  teologia katolicka naucza, e przyj cie chrztu jest niezb dne dla osi gni cia ra-
do ci ycia wiecznego w obecno ci Boga, Ko ció  uzna  za konieczne zdefiniowa  trzy 
rodzaje wa nego chrztu:

Chrzest wodny jest normaln  form  sakramentu [1257].
 Chrzest krwi ma zastosowanie w stosunku do osób, które zosta y um czone za wiar  
katolick  zanim mog y przyj  sakrament chrztu. O samym m cze stwie mówi si , e 
przynosi takie same owoce jak sam sakrament [1258, 1281]. 
 Chrzest pragnienia ma zastosowanie w stosunku do osób, które nie maj  adnej mo li-
wo ci przyj cia sakramentu chrztu, lecz chcia yby go otrzyma , gdyby mog y to zrobi  
[1259-1260, 1281]. „Je li chodzi o katechumenów, którzy umieraj  przed chrztem, ich 
wyra ne pragnienie przyj cia tego sakramentu, po czone z alem za grzechy i z mi o-
ci , zapewnia im zbawienie, którego nie mogli otrzyma  przez sakrament” (Katechizm 

Ko cio a Katolickiego (1259), s.313). 

Pismo wi te nigdzie nie wspomina o chrzcie krwi i chrzcie pragnienia.
  62. Sobór Watyka ski II, Konstytucja o liturgii wi tej, nr 11, AAS 56 (1964), ss.102-103. ró-

d o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.52.
  63. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, rozdzia  10. ród o: Bokwa I., Breviarium 

fidei, nr 326, ss.188-189.
  64. To podsumowanie opiera si  na analizie dokonanej w: Tanquerey A., A Manual of Dogmatic 

Theology, tom 2, s.177.
  65. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, rozdzia  10. ród o: Bokwa I., Breviarium 

fidei, nr 326, s.189.
  66. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 42, AAS 57 (1965), ss.47-49. 

ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, ss.144-146.
  67. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, rozdzia  7. ród o: Bokwa I., Breviarium fi-

dei, 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, artyku y 1-4, 

ss.81-88.
  71. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, Kanony o usprawiedliwieniu, kanon 32. ró-

d o: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 372, s.198.
  72. Sobór Trydencki, Dekret o sakramentach, Kanony o sakramentach w ogólno ci, kanon 8. 

ród o: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 382, s.200.
  73. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 14, AAS 57 (1965), s.18. ró-

d o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, ss.116-117.
  74. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, rozdzia  10. ród o: Bokwa I., Breviarium 

fidei, nr 326, ss.188-189.
  75. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, Kanony o usprawiedliwieniu, kanon 24. ró-

d o: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 364, s.197.
  76. Wypowied  cytowana w: Cogan W.J., A Catechism for Adults, s.30.
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  77. Opis katolickiego obrz du pokuty jest w tym rozdziale podany w formie skróconej. Zosta  on 
zaczerpni ty z publikacji: Komisja ds. Kultu Bo ego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu 
Polski, Obrz dy pokuty, ss.37-41. W tej publikacji mo na znale  pe ny opis tego obrz du.

  78. Premm M., Dogmatic Theology for the Laity, s.373.
  79. Premm M., Dogmatic Theology for the Laity, s.374.
  80.  Wed ug teologii katolickiej, jak wyja niono to w Rozdziale 1, Usprawiedliwienie niemowl t, 

nape nieniu ask  u wi caj c  towarzyszy otrzymanie darów Ducha wi tego i nape nienie 
cnot , w szczególno ci mi o ci  [1803-1845]. Dlatego w teologii katolickiej posiadanie mi o-
ci jest zrównane z byciem w stanie aski. Innymi s owy: kto utraci  mi o  przez pope nie-

nie grzechu miertelnego, utraci  w swej duszy ask  u wi caj c .  Na przyk ad Katechizm 
Ko cio a Katolickiego stwierdza, e grzech miertelny „poci ga […] za sob  utrat  mi o ci 
i pozbawienie aski u wi caj cej, to znaczy stanu aski” (Katechizm Ko cio a Katolickiego 
(1861), s.443).   W innym miejscu Katechizm stwierdza po prostu: „Grzech miertelny niszczy 
mi o  w sercu cz owieka” (Katechizm Ko cio a Katolickiego (1855), s.442).  

  81.     Chocia  dwa terminy u ywane w tej ksi ce, mianowicie utrata usprawiedliwienia i powtór-
ne usprawiedliwienie, nie s  u ywane w publikacjach katolickich, to jednak odnajdujemy 
synonimy tych e poj .  Sobór Trydencki stwierdzi :

 Ci za , którzy po otrzymaniu aski usprawiedliwienia przez grzech od niej odpadli, 
znowu b d  mogli by  usprawiedliwieni, je li – pobudzeni przez Boga – postaraj  
si  utracon  ask  odzyska  w sakramencie pokuty dzi ki zas udze Chrystusa.

Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, rozdzia  14.
ród o: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 332, s.191.  

Proces, w wyniku którego ochrzczeni katolicy „po otrzymaniu aski usprawiedliwienia 
przez grzech od niej odpadli”, nazwany jest w tej ksi ce utrat  usprawiedliwienia. Proces, 
w wyniku którego katolicy „znowu b d  mogli by  usprawiedliwieni”, nazwany jest nato-
miast powtórnym usprawiedliwieniem.
Nie nale y rozumie , e utrata usprawiedliwienia oznacza powrót do stanu, w którym dana 
osoba znajdowa a si  przed swym chrztem. Ko ció  naucza, e chrzest opiecz towuje dusz  
niezatartym duchowym znamieniem (charakterem) [1272-1274, 1280]. Ponadto, sakrament 
ten jest udzielany g ównie w celu zmazania grzechu pierworodnego. Gdy wi c kto  pope -
nia grzech miertelny, to chocia  w ten sposób traci w swej duszy ask  u wi caj c , jednak 
nie wraca do stanu grzechu pierworodnego i nie traci niezatartego duchowego znamienia 
chrztu. Dlatego dana osoba mo e by  ochrzczona tylko raz, a aska u wi caj ca tracona po 
chrzcie musi by  odzyskiwana przez sakrament pokuty.
Podobnie, nie nale y rozumie , e powtórne usprawiedliwienie oznacza usuni cie grzechu 
pierworodnego, wyci ni cie znamienia chrztu lub inne unikalne skutki powodowane przez 
chrzest. Odwrotnie, okre lenie to jest u ywane w tej ksi ce w znaczeniu przywrócenia do 
ycia aski przez sakrament pokuty. Porównaj z: (a) Sobór Trydencki, Dekret o sakramen-

tach, Kanony o sakramentach w ogólno ci, kanon 9. ród o: Bokwa I., Breviarium fidei, 
nr 383, s.200. (b) Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tom 27, zagadnienie 66, artyku  9, 
ss.81-83.    

  82.   Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 960, stwierdza istnienie wymogu odbywania indywi-
dualnej spowiedzi, pozwalaj c przy tym na nast puj cy wyj tek:

Indywidualna i integralna spowied  oraz rozgrzeszenie stanowi  jedyny zwyczaj-
ny sposób, przez który wierny, wiadomy grzechu ci kiego, dost puje pojednania 
z Bogiem i Ko cio em. Jedynie niemo liwo  fizyczna lub moralna zwalnia od 
takiej spowiedzi. W takim wypadku pojednanie mo e si  dokona  równie  innymi 
sposobami.

Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 960, s.399. 

 Ko ció  katolicki wyja nia, czym jest al doskona y:
Gdy al wyp ywa z mi o ci do Boga mi owanego nade wszystko, jest nazywany 
„ alem doskona ym” lub „ alem z mi o ci” (contritio). Taki al odpuszcza grzechy 
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powszednie. Przynosi on tak e przebaczenie grzechów miertelnych, je li zawiera 
mocne postanowienie przyst pienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko b -
dzie to mo liwe.

Katechizm Ko cio a Katolickiego (1452), s.354.
Zobacz tak e: Katechizm Ko cio a Katolickiego [1492] , s.363.  

  83. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, rozdzia  14. ród o: Bokwa I., Breviarium 
fidei, nr 332, s.191.

  84. Sobór Trydencki, Nauka o sakramencie pokuty, rozdzia  5. ród o: Bokwa I., Breviarium 
fidei, nr 434, s.213.

  85.    Kodeks Prawa Kanonicznego mówi c o roli kap ana w konfesjonale, przedstawia go w cha-
rakterze s dziego:

Kap an powinien pami ta , e s uchaj c spowiedzi, wyst puje równocze nie 
w charakterze s dziego i lekarza, oraz e zosta  przez Boga ustanowiony jedno-
cze nie szafarzem boskiej sprawiedliwo ci i mi osierdzia, a eby przyczynia  si  
do czci Bo ej i zbawienia dusz.

Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 978 § 1, s.405.

Je li spowiednik nie ma w tpliwo ci co do dyspozycji penitenta, a ten prosi o roz-
grzeszenie, nie nale y go odmawia  ani odk ada .

Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 980, s.407.   

  86. Sobór Trydencki, Nauka o sakramencie pokuty, rozdzia  3. ród o: Bokwa I., Breviarium 
fidei, nr 424, s.210.

  87. Sobór Trydencki, Nauka o sakramencie pokuty, Kanony o naj wi tszym sakramencie poku-
ty, kanon 9. ród o: Schroeder H.J., The Canons and Decrees of the Council of Trent, s.103.

  88. Sobór Trydencki, Nauka o sakramencie pokuty, rozdzia  8. ród o: 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.  Istniej  szczególne okoliczno ci, w których chrze cijanin mo e równie  potrzebowa  wy-

zna  swoj  win  drugiej osobie.  Na przyk ad, je li ze swej winy chrze cijanin obrazi by 
inn  osob , to nie tylko powinien wyzna  swój grzech Bogu, lecz powinien pój  i pojedna  
si  z t  osob  (Mt 5,23-24).    Innym przyk adem mo e by  przypadek osoby, która z powodu 
ci g ego ycia w grzechu, znalaz a si  pod dyscyplin  ko cieln  (Mt 18,15-20; 1 Kor 5,1-13).   
Aby zosta  przywrócon  do spo eczno ci ko cielnej, osoba ta powinna wyzna  swój grzech 
przed przywódcami ko cio a.  W odpowiedzi na pokut  grzesznika, ko ció  ma „wybaczy  
mu i podtrzyma  go na duchu” (2 Kor 2,7).  W ko cu mo e by  osoba, która do wiadcza kar-
cenia bezpo rednio z r ki Boga, z powodu istnienia ukrytego grzechu w swym yciu.  By  
mo e Bóg uderzy  t  osob  zsy aj c na ni  powa n  chorob  (Jk 5,14). Pismo wi te mówi, 
e powinna ona wezwa  starszych ko cio a i wyzna  im swój grzech (Jk 5,14).   Bóg obiecuje, 
e „modlitwa pe na wiary b dzie dla chorego ratunkiem i Pan go pod wignie, a je liby po-

pe ni  grzechy, b d  mu odpuszczone” (Jk 5,15).   W tym kontek cie Pismo wi te napomina: 
„wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie si  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 wskazuj  na 1 List Jana 5,17 jako podstaw  biblijn  podzia u 

grzechów na miertelne i powszednie [1854]. Jan pisze: „Ka de bezprawie jest grzechem, s  
jednak grzechy, które nie sprowadzaj  mierci” (1 J 5,17).  Uczeni ci twierdz , e wyra enie 
„grzechy, które nie sprowadzaj  mierci” mówi o grzechach powszednich. Grzech, który 
sprowadza mier  to grzech miertelny.
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Ta interpretacja ignoruje kontekst tego fragmentu Pisma wi tego. List ten zosta  napisany 
do chrze cijan, którzy znajdowali si  pod wp ywem herezji gnostycyzmu. Fa szywi prorocy 
nauczali, e jedynie duchowy wymiar ma znaczenie, natomiast czyje  post powanie w ciele 
jest bez znaczenia. Zaprzeczali nawet faktowi, e Jezus przyszed  w ciele.
Jan napomina chrze cijan, aby mocno trzymali si  prawdy.  Zapewnia ich, e mog  modli  
si  z ufno ci , e Bóg us yszy i odpowie na ich pro by (1 J 5,14-15).   Jednak e Jan wskazuje 
na jeden wyj tek dotycz cy tej obietnicy: „Je li kto  spostrze e, e brat pope nia grzech, 
który nie sprowadza mierci, niech si  modli, a przywróci mu ycie; mam na my li tych, 
których grzech nie sprowadza mierci. Istnieje taki grzech, który sprowadza mier . W ta-
kim wypadku nie polecam, aby si  modlono” (1 J 5,16).  Chrze cijanie nie mieli wstawia  
si  w modlitwie za tymi, którzy wyrzekli si  Chrystusa i przyj li gnostycyzm.  Powodem 
tego ograniczenia by  fakt, e nie ma przebaczenia dla tych, którzy odrzucaj  jedyne Bo e 
rozwi zanie kwestii grzechu – Jezusa Chrystusa, Zbawiciela (Hbr 6,4-8). 
 Dlatego 1 List Jana 5,17 nie mówi o ró nych karach za grzech, lecz raczej o szczególnej sy-
tuacji, w której modlitwa wstawiennicza jest niew a ciwa.   Je li kto  pope nia „grzech, który 
sprowadza mier ” (1 J 5,16) – w tym przypadku grzech odst pstwa – to nie nale y si  za 
nim wstawia , gdy  Bóg nie zamierza odpowiedzie  na t  pro b . 

  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 obrz du namaszczenia chorych jest w tym rozdziale podany w formie 

skróconej. Zosta  on zaczerpni ty z publikacji: Komisja ds. Kultu Bo ego i Dyscypliny Sa-
kramentów Episkopatu Polski, Sakramenty chorych: Obrz dy i duszpasterstwo, ss.72-75. 
W tej publikacji mo na znale  pe ny opis tego obrz du.

  100. Komisja ds. Kultu Bo ego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, Sakramenty cho-
rych: Obrz dy i duszpasterstwo, s.74.

  101. Sobór Florencki, 6 sesja soborowa.
  102. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, rozdzia  9. ród o: Bokwa I., Breviarium fi-

dei, nr 325, s.188.
  103. Pawe  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, artyku  8, s.218.
  107. Pawe  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. ró-

d o: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 372, s.198.
  110. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, rozdzia  16. ród o: Bokwa I., Breviarium 

fidei, nr 335, s.192.
  111. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 48, AAS 57 (1965), s.54. ró-

d o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.151.
  112.  Pe ne wyja nienie wydarze  zapisanych w Ewangelii wed ug Mateusza 25,31-46 i pokaza-

nie, w jaki sposób wpisuj  si  one w biblijne proroctwa dotycz ce czasów ostatecznych, jest 
poza zakresem tej ksi ki. Jednak e mo na powiedzie , e cz  doktrynalna Pisma wi -
tego powinna by  u ywana do interpretacji wydarze  prorockich, a nie odwrotnie. Ko ció  
katolicki u ywa Ewangelii wed ug Mateusza 25,31-46, a wi c opisu wydarzenia prorockie-
go, do wywiedzenia st d doktryny zbawienia. W rezultacie ko cielna doktryna zbawienia 
opiera si  na wierze i uczynkach. 

  113. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, Kanony o usprawiedliwieniu, kanon 32. ró-
d o: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 372, s.198.

  114. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tom 14, zagadnienie 114, artyku  3, s.149.
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  115. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tom 14, zagadnienie 114, artyku  3, s.149.
  116. Tanquerey A., A Manual of Dogmatic Theology, tom 2, s.174.
  117. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, rozdzia  16. ród o: Bokwa I., Breviarium 

fidei, nr 336, s.193.
  118. Premm M., Dogmatic Theology for the Laity, s.262.
  119. Sobór Watyka ski II omówi  relacj  Ko cio a katolickiego do religii niekatolickich w dwóch 

dokumentach: (a) Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 16, AAS 57 (1965), s.20. ród o: 
Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, ss.118-119. (b) Dekla-
racja o stosunku Ko cio a do religii niechrze cija skich, nr 1-5, AAS 58 (1966), ss.740-744. 

ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, ss.333-337.
  120. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 16, AAS 57 (1965), s.20. ró-

d o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.118.
  121.   Chocia  Ko ció  katolicki naucza, e chrzest jest konieczny do zbawienia, tym niemniej 

teologia katolicka pozostawia mo liwo  zbawienia nieochrzczonych cz onków religii 
niechrze cija skich:

Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym by a g oszona Ewangelia 
i którzy mieli mo liwo  proszenia o ten sakrament.

Katechizm Ko cio a Katolickiego (1257), s.312.

Ka dy cz owiek, który nie znaj c Ewangelii Chrystusa i Jego Ko cio a, szu-
ka prawdy i pe ni wol  Bo , na tyle, na ile j  zna, mo e by  zbawiony. Mo na 
przypuszcza , e te osoby zapragn yby wyra nie chrztu, gdyby wiedzia y o jego 
konieczno ci.

Katechizm Ko cio a Katolickiego (1260), s.313.  

  122. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 16, AAS 57 (1965), s.20. ró-
d o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.118.

  123. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 14, AAS 57 (1965), s.19. ró-
d o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.117.

  124. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, rozdzia  12. ród o: Bokwa I., Breviarium 
fidei, nr 330, s.190.

  125. Sobór Trydencki, Dekret o czy cu.
  126. Sobór Watyka ski I, Wyznanie wiary, pkt 14, ASS 5 (1869-70), s.345.
  127. (a) Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 49, AAS 57 (1965), ss.54-55. 

ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, ss.151-152. 
(b) Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 51, AAS 57 (1965), 
ss.57-58. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, 
ss.154-155.

  128. Pawe  VI, Indulgentiarum Doctrina, nr 2, AAS 59 (1967), s.6.
  129. Sobór Lyo ski, sesja 4.
  130. Pawe  VI, Indulgentiarum Doctrina, nr 3, AAS 59 (1967), s.8.
  131. 28 wrze nia 1992, w rocznic  mierci Jana Paw a I, Jan Pawe  II ofiaruje Msz  wi t  za 

dusze Jana Paw a I i Paw a VI. ród o: The Lord Gives Us Confidence, artyku  w: L’Osse-
rvatore Romano, Wydanie angielskie z 7 pa dziernika 1992, s.1.

  132. McHugh J.A., The Roman Catechism, s.255.
  133. Opis katolickiej liturgii Mszy wi tej jest w tym rozdziale podany w formie skróconej. 

Zosta  on zaczerpni ty z publikacji: Msza  rzymski dla diecezji polskich, Liturgia eu-
charystyczna, Przygotowanie darów i pocz tek Modlitwy eucharystycznej, ss.15*-17*, 
ss.308*-309*. W tej publikacji mo na znale  pe ny opis tej liturgii.

  134. wi ta Kongregacja Obrz dów, Instrukcja o kulcie tajemnicy eucharystycznej, nr 9, 
AAS 59 (1967), s.547.
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  135. wi ta Kongregacja Obrz dów, Instrukcja o kulcie tajemnicy eucharystycznej, nr 9, 
AAS 59 (1967), s.547.

  136. wi ta Kongregacja Obrz dów, Instrukcja o kulcie tajemnicy eucharystycznej, nr 9, 
AAS 59 (1967), s.547.

  137. McHugh J.A., The Roman Catechism, s.228.
  138. wi ta Kongregacja Obrz dów, Instrukcja o kulcie tajemnicy eucharystycznej, nr 9, 

AAS 59 (1967), s.547.
  139.  S owami samego Ko cio a:

Dlatego jest ca kowit  prawd , e tak jedna, jak druga posta  zawiera tyle samo, 
co obie postacie razem. Ca y bowiem i ca kowity Chrystus jest pod postaci  chleba 
i pod ka d  cz stk  tej postaci, i ca y jest pod postaci  wina, i pod jej cz stkami 
(kan.3).

Sobór Trydencki, Dekret o sakramencie Eucharystii, rozdzia  3.
ród o: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 409, s.205. 

  140. wi ta Kongregacja Obrz dów, Instrukcja o kulcie tajemnicy eucharystycznej, nr 9, 
AAS 59 (1967), s.547.

  141. wi ta Kongregacja Kultu Bo ego, Ogólna instrukcja dotycz ca Msza u rzymskiego, 
nr 268.

  142. Sobór Trydencki, Dekret o sakramencie Eucharystii, rozdzia  2. ród o: Bokwa I., Brevia-
rium fidei, nr 408, s.205.

  143. wi ta Kongregacja Obrz dów, 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, e niedziela „winna by  obchodzona w ca-
ym Ko ciele jako najdawniejszy dzie  wi teczny nakazany” (Kodeks Prawa Kanoniczne-

go, kanon 1246 § 1, s.489). Kanon 1247 stwierdza: „W niedziel  oraz w inne dni wi teczne 
nakazane, wierni s  zobowi zani uczestniczy  we Mszy wi tej” (Kodeks Prawa Kanonicz-
nego, kanon 1247, s.489). Kanon 1248 pozwala, aby obowi zek uczestnictwa we Mszy wi -
tej zosta  spe niony przez uczestnictwo w niej wieczorem dnia poprzedzaj cego (Kodeks 
Prawa Kanonicznego, kanon 1248 § 1, s.491). 

  145. Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 920, s.387.
  146. Pawe  VI, Mysterium Fidei, nr 39, AAS 57 (1965), s.764. ród o: Bokwa I., Breviarium fidei, 

nr 1370, s.568.
  147. Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 898, s.381.
  148. wi ta Kongregacja Obrz dów, Instrukcja o kulcie tajemnicy eucharystycznej, nr 3f, 

AAS 59 (1967), s.543.
  149. wi ta Kongregacja Obrz dów, Instrukcja o kulcie tajemnicy eucharystycznej, nr 3f, 

AAS 59 (1967), s.543; cytat z: Sobór Trydencki, Dekret o sakramencie Eucharystii, rozdzia  
5. ród o: 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 naj wi tszym sakramencie 

Eucharystii, kanon 1. ród o: G owa S., Breviarium fidei, nr 298, s.404.
  153. Sobór Trydencki, Dekret o sakramencie Eucharystii, rozdzia  4. ród o: Bokwa I., Brevia-

rium fidei, nr 410, ss.205-206.
  154. McHugh J.A., The Roman Catechism, s.228.
  155. wi ta Kongregacja Obrz dów, 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. Pawe  VI, Mysterium Fidei, nr 5, AAS 57 (1965), s.754.
  161. wi ta Kongregacja Obrz dów, Instrukcja o kulcie tajemnicy eucharystycznej, nr 3e, 

AAS 59 (1967), s.542.
  162. wi ta Kongregacja Kultu Bo ego, Ogólna instrukcja dotycz ca Msza u rzymskiego, nr 55.
  163. wi ta Kongregacja Obrz dów, Instrukcja o kulcie tajemnicy eucharystycznej, nr 6, 

AAS 59 (1967), s.545; cytat z: Sobór Watyka ski II, Dekret o pos udze i yciu prezbiterów, 
nr 5, AAS 58 (1966), s.927. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, 
Deklaracje, s.484.

  164. Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 898, s.381.
  165. Opis katolickiej liturgii Mszy wi tej jest w tym rozdziale podany w formie skróconej. 

Zosta  on zaczerpni ty z publikacji: Msza  rzymski dla diecezji polskich, Liturgia eucha-
rystyczna, Przygotowanie darów i pocz tek Modlitwy eucharystycznej, ss.309*-311*, 
ss.374*-377*, s.153’. W tej publikacji mo na znale  pe ny opis tej liturgii.

  166. Msza  rzymski dla diecezji polskich, Liturgia eucharystyczna, Modlitwa po przyj ciu komu-
nii wi tej, 15 sierpnia, wi to Wniebowzi cia, s.153’.

  167. Sobór Trydencki, Nauka o naj wi tszej ofierze Mszy wi tej, rozdzia  1. ród o: Bokwa I., 
Breviarium fidei, nr 451, s.220.

  168. Sobór Trydencki, Nauka o naj wi tszej ofierze Mszy wi tej, rozdzia  1. ród o: Bokwa I., 
Breviarium fidei, nr 451, s.220.

  169. Sobór Trydencki, Nauka o naj wi tszej ofierze Mszy wi tej, rozdzia  1. ród o: Bokwa I., 
Breviarium fidei, nr 451, s.220.

  170. Sobór Trydencki, Nauka o naj wi tszej ofierze Mszy wi tej, rozdzia  1. ród o: Bokwa I., 
Breviarium fidei, nr 451, s.221.

  171. Sobór Trydencki, Nauka o naj wi tszej ofierze Mszy wi tej, kanon 1. ród o: G owa S., 
Breviarium fidei, nr 329, s.416.

  172. wi ta Kongregacja Obrz dów, Instrukcja o kulcie tajemnicy eucharystycznej, nr 9, 
AAS 59 (1967), s.547.

  173. wi ta Kongregacja Kultu Bo ego, Ogólna instrukcja dotycz ca Msza u rzymskiego, roz-
dzia  2, sekcja 55.

  174. Jan Pawe  II, Dominicae Cenae, nr 9, AAS 72 (1980), s.130. ród o: S abek P., Wybór listów 
Ojca wi tego Jana Paw a II, tom 1, s.16.

  175. wi ta Kongregacja Kultu Bo ego, Ogólna instrukcja dotycz ca Msza u rzymskiego, nr 2.
  176. Pius XI, Ad Catholici Sacerdotii, nr 12, AAS 28 (1936), s.10. ród o: Bokwa I., Breviarium 

fidei, nr 978, s.366.
  177. Premm M., Dogmatic Theology for the Laity, s.354.
  178. Sobór Watyka ski II, Konstytucja o liturgii wi tej, nr 47, AAS 56 (1964), s.113. ród o: 

Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.60.
  179. wi ta Kongregacja Kultu Bo ego, Ogólna instrukcja dotycz ca Msza u rzymskiego, nr 2.
  180. Sobór Trydencki, Nauka o naj wi tszej ofierze Mszy wi tej, rozdzia  1. ród o: 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. ród o: Bokwa I., Breviarium fi-

dei, nr 1045, s.393.
  183. wi ta Kongregacja Obrz dów, Instrukcja o kulcie tajemnicy eucharystycznej, nr 3b, 

AAS 59 (1967), s.541; cytat z: Pawe  VI, Mysterium Fidei, nr 34, AAS 57 (1965), s.762.
  184. Pius XII, Mediator Dei, nr 68, AAS 39 (1947), s.548. ród o: 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. Msza  rzymski dla diecezji polskich, Liturgia eucharystyczna, Pierwsza modlitwa euchary-

styczna, Aklamacja czwarta, s.310*.
  188. Pius XII, Mediator Dei, nr 68, AAS 39 (1947), s.548. ród o: Bokwa I., Breviarium fidei, 

nr 1045, s.393.
  189. wi ta Kongregacja Kultu Bo ego, Ogólna instrukcja dotycz ca Msza u rzymskiego, 

nr 270.
  190. Pius XII, Mediator Dei, nr 79, AAS 39 (1947), s.552. ród o: Pius XII, Encyklika Mediator 

Dei: O Liturgii, s.44.
  191. wi ta Kongregacja Kultu Bo ego, Ogólna instrukcja dotycz ca Msza u rzymskiego, 

nr 79e.
  192. Msza  rzymski dla diecezji polskich, Liturgia eucharystyczna, Pierwsza modlitwa euchary-

styczna, Aklamacja czwarta, s.310*.
  193. McHugh J.A., The Roman Catechism, s.255.
  194. Sobór Trydencki, Nauka o naj wi tszej ofierze Mszy wi tej, rozdzia  2. ród o: Bokwa I., 

Breviarium fidei, nr 452, s.221.
  195. Sobór Trydencki, Nauka o naj wi tszej ofierze Mszy wi tej, rozdzia  2. ród o: Bokwa I., 

Breviarium fidei, nr 452, s.221.
  196. Sobór Trydencki, Nauka o naj wi tszej ofierze Mszy wi tej, rozdzia  2. ród o: Bokwa I., 

Breviarium fidei, nr 452, s.221.
  197. McHugh J.A., The Roman Catechism, s.259; cytat z: Modlitwa Cicha na 9 niedziel  po Zes a-

niu Ducha wi tego.
  198. Msza  rzymski dla diecezji polskich, Liturgia eucharystyczna, Trzecia modlitwa euchary-

styczna, Aklamacja czwarta, s.324*.
  199. Msza  rzymski dla diecezji polskich, Liturgia eucharystyczna, Trzecia modlitwa euchary-

styczna, Aklamacja czwarta, s.325*.
  200. Sobór Trydencki, Nauka o naj wi tszej ofierze Mszy wi tej, rozdzia  1. ród o: 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 naj wi tszej ofierze Mszy wi tej, rozdzia  1. ród o: Bokwa I., 

Breviarium fidei, nr 451, s.221.
  203. Ta zasada stosuje si  do wszystkich sakramentów. Ko ció  naucza, e sakrament jest wa ny, 

je li kap an w a ciwie wykonuje wszystkie istotne elementy obrz du. Nie wymaga si , aby 
sam kap an by  w stanie aski (Sobór Trydencki, Dekret o sakramentach, Kanony o sakra-
mentach w ogólno ci, kanon 12. ród o: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 386, s.200.).

  204. Premm M., Dogmatic Theology for the Laity, s.355.
  205. Msza  rzymski dla diecezji polskich, Liturgia eucharystyczna, Pierwsza modlitwa euchary-

styczna, 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 opisuj  czas tera niejszy w znaczeniu przysz ym, w sposób nast puj cy:

Takie u ycie czasu tera niejszego oznacza zdarzenie, które jeszcze si  nie 
wydarzy o, lecz uwa a si  je za tak pewne, e umys  mo e uwa a  je za ju  
zachodz ce.

Dana H.E., A Manual Grammar of the Greek New Testament, s.185.

 Przyk ad u ycia takiej konstrukcji gramatycznej znajdujemy w Ewangelii wed ug Mate-
usza 26,2. W tym fragmencie Pan Jezus u ywa czasu tera niejszego, mówi c o wydaniu Go 
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w przysz o ci, co dos ownie brzmi tak: „za dwa dni jest Pascha, i Syn Cz owieczy jest wy-
dany na ukrzy owanie”. Kontekst tego fragmentu nie pozostawia w tpliwo ci, e Pan u ywa 
tu czasu tera niejszego w znaczeniu przysz ym i wi kszo  t umaczy biblijnych przek ada 
ten werset w nast puj cy sposób: „za dwa dni jest Pascha, i Syn Cz owieczy b dzie wydany 
na ukrzy owanie” 45 (Mt 26,2). 

  209. Tanquerey A., A Manual of Dogmatic Theology, tom 2, s.268.
  210. Sobór Trydencki, Nauka o naj wi tszej ofierze Mszy wi tej, rozdzia  1. ród o: Bokwa I., 

Breviarium fidei, nr 451, s.221.
  211. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 3, AAS 57 (1965), s.6. ród o: 

Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.105.
  212.  W 1 Li cie do Koryntian 5,7, w wyra eniu przet umaczonym „zosta  z o ony w ofierze”, 

czasownik jest w trybie orzekaj cym czasu aorystycznego. 
  213. Sobór Trydencki, Nauka o naj wi tszej ofierze Mszy wi tej, rozdzia  1. ród o: 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. ród o: Pius XII, Encyklika Mediator 

Dei: O Liturgii, s.44.
  218. Pius XI, Quas Primas, nr 16, AAS 17 (1925), s.600. ród o: Bokwa I., Breviarium fidei, 

nr 924, s.343.
  219. To oszacowanie wynika z nast puj cego wyliczenia: ka dy z 404 031 katolickich ksi y na 

ca ym wiecie ofiarowuje Msz  wi t  300 razy w roku; czna liczba Mszy wi tych ofiaro-
wanych co roku wynosi wi c 121,2 miliona. Liczba ksi y opiera si  na danych zaczerpni -
tych z: Foy F.A., 1994 Catholic Almanac, s.367. Jest to stan na dzie  31 grudnia 1991 roku.

  220. Pius XII, Mediator Dei, nr 68, AAS 39 (1947), s.548. ród o: Bokwa I., Breviarium fidei, 
nr 1045, s.393.

  221. Pius XII, Mediator Dei, nr 68, AAS 39 (1947), s.548. ród o: Bokwa I., Breviarium fidei, 
nr 1045, s.393.

  222. Msza  rzymski dla diecezji polskich, Liturgia eucharystyczna, Trzecia modlitwa euchary-
styczna, Aklamacja czwarta, s.324*.

  223. wi ta Kongregacja Kultu Bo ego, Ogólna instrukcja dotycz ca Msza u rzymskiego, nr 2.
  224. Msza  rzymski dla diecezji polskich, Liturgia eucharystyczna, Pierwsza modlitwa euchary-

styczna, s.307*.
  225. Sobór Trydencki, Nauka o naj wi tszej ofierze Mszy wi tej, rozdzia  2. ród o: Bokwa I., 

Breviarium fidei, nr 452, s.221.
  226. Tanquerey A., A Manual of Dogmatic Theology, tom 2, s.279. Porównaj z: Ott L., Fundamen-

tals of Catholic Dogma, s.414.
  227. Sobór Trydencki, Nauka o naj wi tszej ofierze Mszy wi tej, rozdzia  2. ród o: Bokwa I., 

Breviarium fidei, nr 452, s.221.
  228. Sobór Trydencki, Nauka o naj wi tszej ofierze Mszy wi tej, rozdzia  2. ród o: Bokwa I., 

Breviarium fidei, nr 452, s.221.
  229. Pius XII, Mediator Dei, nr 79, AAS 39 (1947), s.551. ród o: Pius XII, Encyklika Mediator 

Dei: O Liturgii, s.44.
  230. Pawe  VI, Mysterium Fidei, nr 33, AAS 57 (1965), s.762.
  231. Sobór Trydencki, Dekret o rzeczach, które nale y przestrzega  i których nale y unika  

w czasie odprawiania Mszy wi tej. ród o: TS

 45.  Podkre lenia w tek cie dodane przez Autora ksi ki (przyp. red.).
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  232.  Ojciec A. Tanquerey, katolicki uczony, wyja nia katolickie stanowisko w sposób 
nast puj cy:

Nie jest rzecz  niew a ciw , eby cia o Chrystusa znajdowa o si  w tym samym 
czasie w niebie i na wszystkich o tarzach, na których konsekrowane s  chleb 
i wino. Faktycznie sprzeczno ci  jest, aby to samo cia o znajdowa o si  w tym sa-
mym czasie w wielu lokalnych miejscach. W takim przypadku by oby ono lokalnie 
oddalone i oddzielone od siebie samego. Lecz jakakolwiek sprzeczno  znika, gdy 
cia o znajduje si  lokalnie tylko w jednym miejscu, a w drugim miejscu znajduje 
si  substancjalnie. Wtedy bowiem nie jest oddalone lub oddzielone od siebie sa-
mego. Teraz z pewno ci  cia o Chrystusa znajduje si  lokalnie w niebie. Jednak e 
w Eucharystii znajduje si  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 Watyka ski II, Dekret o pos udze i yciu prezbiterów, nr 13, AAS 58 (1966), 

ss.1011-1012. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, 
s.497. Zobacz tak e: Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 904, s.383.

  235. Pius XII, Mediator Dei, nr 73, AAS 39 (1947), s.549. ród o: Pius XII, Encyklika Mediator 
Dei: O Liturgii, s.41.

  236. Msza  rzymski, Modlitwa nad darami, 9 niedziela po Zes aniu Ducha wi tego. ród o: 
Msza  rzymski dla diecezji polskich, Modlitwa nad darami, 27 niedziela zwyk a, s.243. Ta 
modlitwa jest cytowana w: Sobór Watyka ski II, Dekret o pos udze i yciu prezbiterów, 
nr 13, przypis dolny nr 105, AAS 58 (1966), s.1011. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: 
Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.497.

  237. Pius XII, Mediator Dei, nr 79, AAS 39 (1947), s.551. ród o: Pius XII, Encyklika Mediator 
Dei: O Liturgii, s.44.

  238. Sobór Watyka ski II, Dekret o pos udze i yciu prezbiterów, nr 2, AAS 58 (1966), ss.991-993. 
ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, ss.478-480.

  239. (a) Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 10, AAS 57 (1965), 
ss.14-15. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklara-
cje, ss.112-113. (b) Sobór Watyka ski II, Dekret o pos udze i yciu prezbiterów, nr 2, 
AAS 58 (1966), ss.991-993. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekre-
ty, Deklaracje, ss.478-480.

  240. Sobór Watyka ski II, Dekret o pos udze i yciu prezbiterów, nr 2, AAS 58 (1966), s.992. ró-
d o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.479.

  241. Sobór Trydencki, Nauka o sakramencie wi ce , kanon 1. ród o: TS
  242. Hardon J.A., Pocket Catholic Dictionary, s.256.
  243.   Na poparcie koncepcji s u ebnego kap a stwa Katechizm Ko cio a Katolickiego cytuje rów-

nie  List do Tytusa 1,5 [1577, 1590] i List Jakuba 5,14 [1510, 1516, 1519, 1526].  
  244. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 8, AAS 57 (1965), s.11. ró-

d o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.110.
  245. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 8, AAS 57 (1965), s.11. ró-

d o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.109.
  246. Sobór Watyka ski II, Konstytucja duszpasterska o Ko ciele w wiecie wspó czesnym, 

nr 44, AAS 58 (1966), s.1065. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, De-
krety, Deklaracje, s.561.

  247. Sobór Watyka ski I, Pierwsza konstytucja dogmatyczna o Ko ciele Jezusa Chrystusa, roz-
dzia  1, ASS 6 (1870-1), s.42. ród o: G owa S., Breviarium fidei, nr 48, s.81.

  248. Sobór Trydencki, Dekret o sakramencie Eucharystii, rozdzia  3. ród o: Bokwa I., Brevia-
rium fidei, nr 409, s.205.

  249. Sobór Trydencki, Nauka o sakramencie wi ce , rozdzia  1. ród o: Bokwa I., Breviarium 
fidei, nr 459, s.224.
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  250. Sobór Trydencki, Nauka o naj wi tszej ofierze Mszy wi tej, rozdzia  1. ród o: Bokwa I., 
Breviarium fidei, nr 451, s.220.

  251. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 53, AAS 57 (1965), s.59. ró-
d o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.155.

  252. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 53, AAS 57 (1965), s.59. ró-
d o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.155.

  253. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 53, AAS 57 (1965), s.59. ró-
d o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.155.

  254. Relacja Virgilio Leviego, opublikowana w L’Osservatore Romano, Wydanie angielskie 
z 18 maja 1991, s.7.

  255.   Zawo anie Totus Tuus pochodzi z aci skiej modlitwy wi tego Louisa de Montfort 
(1673-1716): Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt, O Virgo super omnia benedic-
ta, co oznacza: „O Dziewico b ogos awiona ponad wszystko! Ca kowicie do Ciebie nale  
i wszystko co mam, do Ciebie nale y” (Calkins A.B., Totus Tuus, s.27).  

  256. Ta relacja jest oparta na wywiadzie z kardyna em Stanis awem Dziwiszem, który zosta  
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. ród o: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 524, s.239.
  259. Pius IX, Ineffabilis Deus.
  260. Pius IX, Ineffabilis Deus. ród o: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 527, s.240.
  261. Pius IX, Ineffabilis Deus. ród o: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 524, s.239.
  262. Pius IX, Ineffabilis Deus. ród o: 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 Loreta ska 46 w: Sikorski J., Brewiarz dla wieckich, s.501.
  268. Litania Loreta ska w: Sikorski J., Brewiarz dla wieckich, s.501.
  269. Pius XII, Munificentissimus Deus, nr 44, AAS 42 (1950), s.770. ród o: Bokwa I., Brevia-

rium fidei, nr 1086, s.411.
  270.  Ko ció  katolicki twierdzi, e posta  Maryi jest zapowiedziana w Ksi dze Rodzaju 3,15.  

Bezpo redni kontekst tego fragmentu Pisma wi tego mówi jednak o Ewie, nie o Maryi.
  271.  Niektórzy uczeni katoliccy s dz , e s owo „niewiasta” w Apokalipsie Jana 12,1 odnosi si  

do Maryi (przyk ad: Jan Pawe  II, Redemptoris Mater, nr 24, AAS 79 (1987), ss.391-393).  
Inni za  s dz , e s owo „niewiasta” odnosi si  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, artyku  3, s.96.
  275. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tom 25, zagadnienie 28, artyku  3, s.96.
  276. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tom 25, zagadnienie 28, artyku  3, s.96.
  277. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tom 25, zagadnienie 28, artyku  3, s.96.
  278. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tom 25, zagadnienie 28, artyku  3, s.96.

 46.  Litania Loreta ska jest jednym z hymnów na cze  Maryi, w którym wys awiane s  wielkie 
cnoty i przywileje, jakimi obdarzy  j  Bóg. Litania Loreta ska powsta a w XII wieku, praw-
dopodobnie we Francji, a oficjalnie zatwierdzi  j  papie  Sykstus V (1585-1590) (przyp. red.).
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  279. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tom 25, zagadnienie 28, artyku  3, s.96.
  280. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tom 25, zagadnienie 28, artyku  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. ród o: 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. ród o: Bokwa I., Breviarium 

fidei, nr 1094, s.415.
  286. Pius IX, Ineffabilis Deus. ród o: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 527, s.240.
  287.  Niektóre dokumenty katolickie unikaj  stwierdzenia, e Maryja faktycznie zmar a. Zamiast 

tego u ywaj  one dwuznacznych eufemizmów, takich jak „po dope nieniu swego ziemskie-
go ycia” (Katechizm Ko cio a Katolickiego (974), s.244), „u kresu swego ziemskiego ycia” 
(Pawe  VI, Sollemnis Professio Fidei, nr 15, AAS 60 (1968), ss.438-439), i „dope niwszy 
biegu ziemskiego ycia” (Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, 
nr 59, AAS 57 (1965), s.62. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, 
Deklaracje, s.158). W dogmatycznej definicji Wniebowzi cia Maryi, Pius XII postanowi  
nie rozstrzyga  tej kwestii. Zamiast tego, pisz c o Maryi, u y  nast puj cego sformu owa-
nia: „po zako czeniu biegu ziemskiego ycia” (Pius XII, Munificentissimus Deus, nr 44, 
AAS 42 (1950), s.770. ród o: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 1086, s.411). Chocia  niektórzy 
nadal debatuj  nad t  kwesti , to jednak wi kszo  wspó czesnych teologów katolickich na-
ucza, e Maryja zmar a. 

  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; k 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. ród o: TS
  291. Jan Pawe  II, Portugal: Message of Fatima, s.74.
  292. Jan Pawe  II, Portugal: Message of Fatima, ss.49-50.
  293. Ta relacja jest oparta na wywiadzie z kardyna em Stanis awem Dziwiszem, który zosta  

przeprowadzony i zarejestrowany przez André Fossarda i opublikowany w: Frossard A., Be 
Not Afraid!, s.251.

  294. Nie po raz pierwszy jaki  papie  po wi ci  wiat Maryi. W celu poznania historii progra-
mu pobo no ci maryjnej Jana Paw a II, widzianej z katolickiego punktu widzenia, zobacz: 
Calkins A.B., Totus Tuus.

  295. Jan Pawe  II, artyku  w: L’Osservatore Romano, Wydanie angielskie z 24 maja 1982, s.5 
i s.12.

  296. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 56, AAS 57 (1965), 
ss.60-61. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, 
ss.156-157.

  297. Benedykt XV, Inter Sodalicia, AAS 10 (1918), s.182. ród o: Zawadzka M.
  298. Pius XII, Mystici Corporis, nr 110, AAS 35 (1943), s.247. ród o: Bokwa I., Breviarium fidei, 

nr 1094, s.415.
  299. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 58, AAS 57 (1965), s.61. ró-

d o: Przyby  M., Sobór Watyka ski 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. ród o: Zawadzka M.
  302. Pius XII, Ad Caeli Reginam, nr 38, AAS 46 (1954), s.635. ród o: Bokwa I., Breviarium fidei, 

nr 1094, s.415.
  303. Leon XIII, Ubi Primum, ASS 31 (1898-9), s.257.
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  304. wi te Oficjum, Dekret Sunt quos amor, AAS 5 (1913), s.364. Zobacz tak e: (a) Denzinger 
H., The Sources of Catholic Dogma, artyku  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. ród o: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 525, s.239.

  306. Leon XIII, Adiutricem, nr 10, ASS 28 (1895-6), s.131. ród o: Mys ek W., Encykliki Le-
ona XIII, s.309.

  307. Pius XII, Ad Caeli Reginam, nr 35-37, AAS 46 (1954), ss.633-634. ród o: Bokwa I., Brevia-
rium fidei, nr 1093, s.415.

  308. Pius X, Ad Diem Illum Laetissimum, nr 12, ASS 36 (1903-4), ss.453-454. ród o drugiej cz -
ci cytatu: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 816, s.318.

  309. Benedykt XV, Fausto Appetente Die, nr 11, AAS 13 (1921), s.334. ród o: Zawadzka M.

  310. Leon XIII, Octobri Mense, nr 4, ASS 24 (1891-2), ss.195-196. ród o: Bokwa I., Breviarium 
fidei, nr 774, s.298.

  311. Pius IX, Ineffabilis Deus.

  312. Pius IX, Ineffabilis Deus. ród o: Pius IX, Ineffabilis Deus: O niepokalanym pocz ciu Naj-
wi tszej Maryi Panny, s.23.

  313. Leon XIII, Octobri Mense, nr 4, ASS 24 (1891-2), s.196. ród o: Bokwa I., Breviarium fidei, 
nr 774, s.298.

  314. Pius X, Ad Diem Illum Laetissimum, nr 13, ASS 36 (1903-4), s.454. ród o: Bokwa I., Brevia-
rium fidei, nr 816, s.318.

  315. Leon XIII, Octobri Mense, nr 4, ASS 24 (1891-2), s.196.

  316. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 66, AAS 57 (1965), s.65. ró-
d o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.161.

  317. Pius XII, Mystici Corporis, nr 110, AAS 35 (1943), s.247; cytat w: Pius XII, Ad Caeli Regi-
nam, nr 38, AAS 46 (1954), s.635. ród o: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 1094, s.415.

  318. Benedykt XV, Inter Sodalicia, AAS 10 (1918), s.182. ród o: Zawadzka M.

  319. Jan Pawe  II, Salvifici Doloris, nr 25, AAS 76 (1984), ss.235-236. ród o: S abek P., Wybór 
listów Ojca wi tego Jana Paw a II, tom 1, s.67.

  320. Jan Pawe  II, Salvifici Doloris, nr 25, AAS 76 (1984), s.235. ród o: S abek P., Wybór listów 
Ojca wi tego Jana Paw a II, tom 1, s.67.

  321. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 61, AAS 57 (1965), s.63. ró-
d o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.159.

  322. Pius IX, Ineffabilis Deus. ród o: Pius IX, Ineffabilis Deus: O niepokalanym pocz ciu Naj-
wi tszej Maryi Panny, s.14.

  323. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 57, AAS 57 (1965), s.61. ró-
d o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.157.

  324. Jan Pawe  II, Salvifici Doloris, nr 25, AAS 76 (1984), s.235. ród o: S abek P., Wybór listów 
Ojca wi tego Jana Paw a II, tom 1, s.67.

  325. Jan Pawe  II, Salvifici Doloris, nr 25, AAS 76 (1984), ss.235-236. ród o: S abek P., Wybór 
listów Ojca wi tego Jana Paw a II, tom 1, s.67.

  326.  Katolicka teologia czyni jasne rozró nienie pomi dzy odkupie czymi cierpieniami Chry-
stusa, poniesionymi dla naszego zbawienia a osobistymi cierpieniami m czyzn i kobiet 
[618, 964, 1505, 1521, 1532]. Na przyk ad, rozwa my traktowanie ludzkiego cierpienia przez 
Jana Paw a II w jego li cie apostolskim Salvifici Doloris (O chrze cija skim sensie ludzkiego 
cierpienia), opublikowanym w 1984 roku.  Temat tego listu koresponduje z fragmentem Pi-
sma wi tego w Li cie do Kolosan 1,24, gdzie Pawe  pisze:
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Teraz raduj  si  w cierpieniach za was i ze swej strony dope niam niedostatki udr k 
Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Cia a, którym jest Ko ció .

List do Kolosan 1,24 
Papie  mówi, e w tym fragmencie Pawe  ods ania „zbawcz  warto  cierpienia” (Jan Pa-
we  II, Salvifici Doloris, nr 1. ród o: S abek P., Wybór listów Ojca wi tego Jana Paw-
a II, tom 1, s.39). Papie  pisze o Maryi:

   Ma te  Ona najszczególniejsze prawo powiedzie , e dope nia w swym w asnym 
ciele – jak i w swej duszy – tego, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusa.

Jan Pawe  II, Salvifici Doloris, nr 25, AAS 76 (1984), s.236.
ród o: S abek P., Wybór listów Ojca wi tego Jana Paw a II, tom 1, s.67.   

Podobnie, wed ug Jana Paw a II, wszelkie ludzkie cierpienia przyczyniaj  si  do odkupienia:
   Ka dy cz owiek ma udzia  w Odkupieniu […] Dokonuj c Odkupienia przez cier-
pienie, Chrystus wyniós  zarazem ludzkie cierpienie na poziom Odkupienia. Prze-
to te  w swoim ludzkim cierpieniu ka dy cz owiek mo e sta  si  uczestnikiem 
odkupie czego cierpienia Chrystusa.

Jan Pawe  II, Salvifici Doloris, nr 19, AAS 76 (1984), s.226.
ród o: S abek P., Wybór listów Ojca wi tego Jana Paw a II, tom 1, s.59.   

 Jednak e kontekst Listu do Kolosan 1,24 nic nie mówi o tym, e Pawe  cierpi dla zbawie-
nia lub uczestniczy w odkupieniu.  Przeciwnie, mówi on o swych w asnych cierpieniach do-
wiadczanych w toku swej s u by z powodu sprawiedliwo ci.   Gdy chrze cijanie cierpi , jako 

Cia o Chrystusa na ziemi, Pan w niebie ma udzia  w ich cierpieniach (Dz 9,4; 1 Kor 12,26).   
To w a nie w tym sensie Ko ció  dope nia cierpie  Chrystusa. Tych cierpie  chrze cijan nie 
powinno myli  si  z odkupie czym cierpieniem i mierci  Chrystusa na krzy u za nasze 
grzechy. 

  327. Benedykt XV, Inter Sodalicia, AAS 10 (1918), s.182. ród o: Zawadzka M.

  328. Leon XIII, Iucunda Semper Expectatione, nr 3, ASS 27 (1894-5), s.178. ród o: Mys ek W., 
Encykliki Leona XIII, s.302.

  329. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 58, AAS 57 (1965), s.61. ró-
d o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.158.

  330. Benedykt XV, Fausto Appetente Die, nr 11, AAS 13 (1921), s.334. Zawadzka M.

  331. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 60, AAS 57 (1965), s.62. ró-
d o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.159.

  332. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 62, AAS 57 (1965), s.63. ró-
d o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.159.

  333. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 60, AAS 57 (1965), s.62. ró-
d o: Przyby  M., Sobór Watyka ski 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. ród o: Mys ek W., Encykliki Le-
ona XIII, s.310.

  337. Leon XIII, Supremi Apostolatus Officio, nr 2, ASS 16 (1883-4), ss.113-114. ród o: Mys ek 
W., Encykliki Leona XIII, s.87.

  338. Leon XIII, Octobri Mense, nr 5, ASS 24 (1891-2), s.197. ród o: Mys ek W., Encykliki Le-
ona XIII, s.233.

  339. Benedykt XV, Fausto Appetente Die, nr 11, AAS 13 (1921), s.334. ród o: Zawadzka M.

  340. Leon XIII, Superiore Anno, nr 1, ASS 17 (1884), s.49. ród o: Mys ek W., Encykliki Le-
ona XIII, s.111.

  341. Pius XII, przemówienie wyg oszone 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. ród o: Zawadzka M.
  344. Leon XIII, Octobri Mense, nr 4, ASS 24 (1891-2), s.196. ród o: Mys ek W., Encykliki Le-

ona XIII, s.232.
  345. Pius VII, Tanto Studio.
  346. Leon XIII, Octobri Mense, nr 4, ASS 24 (1891-2), s.196. ród o: Mys ek W., Encykliki Le-

ona XIII, s.232.
  347. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 60, AAS 57 (1965), s.62. ró-

d o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.159.
  348. Pius X, Ad Diem Illum Laetissimum, nr 14, ASS 36 (1903-4), s.454. ród o: Bokwa I., Brevia-

rium fidei, nr 816, s.318.
  349. Pawe  VI, Indulgentiarum Doctrina, nr 5, AAS 59 (1967), ss.11-12.
  350. Pawe  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. ród o: Bokwa I., 

Breviarium fidei, nr 816, s.318.
  352. Pius X, Ad Diem Illum Laetissimum, nr 14, ASS 36 (1903-4), s.454. ród o: Bokwa I., Brevia-

rium fidei, nr 816, s.318.
  353. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 60, AAS 57 (1965), s.62. ró-

d o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.159.
  354. Pius IX, Ineffabilis Deus.
  355. Pius IX, Ubi Primum, nr 5.
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j cego wybór Macieja jako jednego z Dwunastu, w miejsce Judasza Iskarioty.  

  420. Tanquerey A., A Manual of Dogmatic Theology, tom 1, s.104.
  421. Schaff Ph., History of the Christian Church, tom 2, ss.164-165.
  422. Walsh M.J., An Illustrated History of the Popes, s.9.
  423. Shalley B.L., Church History in Plain Language, s.151.
  424. Pe ne wyja nienie tego, w jaki sposób Leon I Wielki wykorzysta  prawo rzymskie do do-

wiedzenia s uszno ci roszcze  papiestwa, mo na znale  w artykule: Sulivan F.F., Papacy 
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pierwotnego wzoru” i „kto czci obraz, ten czci osob , któr  obraz przedstawia”.
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rium fidei, nr 1086, s.411.

  473. Pius XII, Munificentissimus Deus, nr 48, AAS 42 (1950), s.771. ród o: TS
  474. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 4, AAS 58 (1966), 

s.819. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.351.

  475. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 4, AAS 58 (1966), 
s.819. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.351.

  476. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 4, AAS 58 (1966), 
s.819. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.351.

  477. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 7, AAS 58 (1966), 
s.820. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.352.

  478. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 7, AAS 58 (1966), 
s.820. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.352.

  479. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 7, AAS 58 (1966), 
s.820. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.353.

  480. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 1, AAS 58 (1966), 
s.817. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.350.

  481. Redakcja Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bo ym wywo a a jedne z najbardziej za-
artych debat w trakcie Soboru Watyka skiego II. W ko cu papie  Jan XXIII musia  medio-

wa  w tej sprawie. Sprawozdanie tych wydarze  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 Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 10, AAS 58 (1966), 
s.822. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.354.

  483. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 9, AAS 58 (1966), 
s.821. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.354.

  484. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 9, AAS 58 (1966), 
s.821. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.354.

  485. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 10, AAS 58 (1966), 
s.822. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.354.

  486. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 9, AAS 58 (1966), 
s.821. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.354.

  487. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 21, AAS 58 (1966), 
s.827. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.359. 
Stwierdzono to równie  na Soborze Trydenckim: „ta prawda i zasady post powania znajduj  
si  w ksi gach spisanych i tradycjach niepisanych” (Sobór Trydencki, Dekret o przyj ciu 
wi tych ksi g i Tradycji. ród o: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 306, s.179).

  488. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 24, AAS 58 (1966), 
s.828. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.360.

  489. German Bishops’ Conference, The Church’s Confession of Faith, s.45, cytuj c J.A. Möhlera. 
Zobacz tak e: (a) Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 8, 
AAS 58 (1966), ss.820-821. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, 
Deklaracje, ss.353-354. (b) Sobór Trydencki, Dekret o przyj ciu wi tych ksi g i Tradycji. 

ród o: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 306, ss.179-180.
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  490. Bainvel J., Tradition and Living Magisterium, artyku  w: The Catholic Encyclopedia, tom 15, 
s.9.

  491. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 8, AAS 58 (1966), 
s.821. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.353.

  492. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 8, AAS 58 (1966), 
s.821. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.353.

  493. German Bishops’ Conference, The Church’s Confession of Faith, s.46, cytuj c J.A. 
Möhlera.

  494. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 7, AAS 58 (1966), 
s.820. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.353.; 
cytat z: Ireneusz z Lyonu, Przeciwko herezjom, III, 3, 1.

  495. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 8, AAS 58 (1966), 
s.820. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.353.

  496. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 8, AAS 58 (1966), 
s.821. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.353.

  497. Pius XII, Deiparae Virginis Mariae, nr 4, AAS 42 (1950), s.783. ród o: TS
  498.  Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza:

Wiar  bosk  i katolick  nale y wierzy  w to wszystko, co jest zawarte w s owie Bo-
ym, pisanym lub przekazanym, a wi c w jednym depozycie wiary powierzonym 

Ko cio owi i co równocze nie jako przez Boga objawione podaje do wierzenia Na-
uczycielski Urz d Ko cio a, czy to w uroczystym orzeczeniu, czy te  w zwyczaj-
nym i powszechnym nauczaniu; co mianowicie ujawnia si  we wspólnym uznaniu 
wiernych pod kierownictwem wi tego Urz du Nauczycielskiego. Wszyscy wi c 
obowi zani s  unika  doktryn temu przeciwnych.

Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 750, s.327 i s.329. 

  499.  Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza:
Herezj  nazywa si  uporczywe, po przyj ciu chrztu, zaprzeczanie jakiej  praw-
dzie, w któr  nale y wierzy  wiar  bosk  i katolick , albo uporczywe pow tpiewa-
nie o niej; apostazj  – ca kowite porzucenie wiary chrze cija skiej, schizm  – od-
mow  uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymskiego lub utrzymywania wspólnoty 
z cz onkami Ko cio a, uznaj cymi to zwierzchnictwo.

Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 751, s.329. 
Zobacz tak e: Pius XII, Munificentissimus Deus, nr 45, AAS 42 (1950), s.770. ród o: Bokwa 
I., Breviarium fidei, nr 1086, s.411.

  500. Pe niejsza dyskusja na temat biblijnych argumentów, przedstawianych na poparcie Wniebo-
wzi cia Maryi, znajduje si  w Rozdziale 8, Matka Bo a.

  501. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 8, AAS 58 (1966), 
s.821. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.353.

  502. Leon XIII, Providentissimus Deus, nr 19, ASS 26 (1893-4), s.287. ród o: Mys ek W., Ency-
kliki Leona XIII, s.286.

  503. Jurgens W.A., The Faith of the Early Fathers, tom 3, s.359.
  504. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 8, AAS 58 (1966), 

s.821. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski 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, artyku  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. ród o: TS
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  510. Pius XII, Munificentissimus Deus, nr 12, AAS 42 (1950), s.756. ród o: TS
  511. Pius XII, Munificentissimus Deus, nr 15, AAS 42 (1950), s.758. ród o: 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. ród o: Pius XII, Encyklika Mediator 

Dei: O Liturgii, s.29.
  516. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 8, AAS 58 (1966), 

s.821. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.353.
  517. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 12, AAS 57 (1965), s.16. ró-

d o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.114.
  518. Flannery A., Vatican Council II, s.363.
  519. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 12, AAS 57 (1965), s.16. ró-

d o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.114.
  520. Pius XII, Deiparae Virginis Mariae, nr 4, AAS 42 (1950), s.783. ród o: 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. ród o: TS
  524. Pius XII, Munificentissimus Deus, nr 5, AAS 42 (1950), s.754. ród o: TS
  525. Pius XII, Munificentissimus Deus, nr 44, AAS 42 (1950), s.770. ród o: Bokwa I., Brevia-

rium fidei, nr 1086, s.411.
  526. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 7, AAS 58 (1966), 

s.820. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.352.
  527. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 8, AAS 58 (1966), 

s.820. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.353.
  528. Bainvel J., Tradition and Living Magisterium, artyku  w: The Catholic Encyclopedia, 

tom 15, s.9.
  529. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 9, AAS 58 (1966), 

s.821. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.354.
  530. Bainvel J., Tradition and Living Magisterium, artyku  w: The Catholic Encyclopedia, 

tom 15, s.11.
  531. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 8, AAS 58 (1966), 

s.821. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.353.
  532. Tanquerey A., A Manual of Dogmatic Theology, tom 1, s.102.
  533. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 10, AAS 58 (1966), 

s.822. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.354.
  534. Pius XII, Humani Generis, nr 21, AAS 42 (1950), s.569. ród o: Bokwa I., Breviarium fidei, 

nr 1070, s.405.
  535. Hardon J.A., The Catholic Catechism, s.161.
  536.   Po zniszczeniu Jerozolimy w 70 roku, ydzi, którzy przetrwali, u wiadomiwszy sobie, e 

ich narodowe dziedzictwo jest zagro one, stworzyli ruch maj cy na celu spisanie ich ustnej 
Tradycji. Zadanie to zosta o uko czone oko o 200 roku, a jego rezultat znany jest dzisiaj jako 
Miszna.  

  537. Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 10, AAS 58 (1966), 
s.822. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.354.

  538. Sobór Watyka ski II, Dekret o ekumenizmie, nr 2, AAS 57 (1965), ss.91-92. ród o: Przyby  
M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, ss.194-195.
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  539. Sobór Watyka ski II, Dekret o ekumenizmie, nr 3, AAS 57 (1965), ss.92-94. ród o: Przyby  
M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, ss.195-196.

  540. Sobór Watyka ski II, Dekret o ekumenizmie, nr 4, AAS 57 (1965), ss.94-96. ród o: Przyby  
M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, ss.196-198.

  541. Sobór Watyka ski II, Dekret o ekumenizmie, nr 4, AAS 57 (1965), ss.94-95. ród o: Przyby  
M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.197.

  542. W ród pierwotnych sygnatariuszy tego dokumentu z kr gu ewangelicznych chrze cijan 
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 Theo-
logical 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 Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 21, AAS 58 (1966), 
s.827. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.359.

  544. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, rozdzia  7. ród o: Bokwa I., Breviarium fi-
dei, nr 321, s.186.

  545.   Zobacz tak e: równoleg e 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 Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 7, AAS 57 (1965), s.9. ród o: 

Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, s.108.
  548.   Niektórzy komentatorzy biblijni rozumiej  List do Rzymian 6,3-4 jako fragment mówi cy 

o chrze cija skim chrzcie (w czeniu) w Cia o Chrystusa przez dzia anie Ducha wi tego 
(1 Kor 12,13).  

  549. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, rozdzia  4. ród o: Bokwa I., Breviarium fidei 
nr 318, s.185.   Katolicki przek ad Douay Rheims t umaczy ten werset nast puj co: „Nie przez 
uczynki sprawiedliwo ci, które spe nili my, lecz dzi ki Jego mi osierdziu, zbawi  nas, przez 
obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha wi tego” (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. Szczer  dyskusj  katolickich uczonych na temat Apokryfów mo na znale  w: Brown R.E., 

The Jerome Biblical Commentary, tom 2, ss.523-524.
  553. Porównaj z: Sobór Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 19, 

AAS 58 (1966), ss.826-827. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, 
Deklaracje, ss.358-359.

  554. Sobór Watyka ski I, Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej, rozdzia  2, 
ASS 5(1869-70), s.485. ród o: Bokwa I., Breviarium fidei, nr 643, ss.260-261.

  555.  F.F. Bruce skomentowa :
W adza boska jest z samej jej natury oczywista sama przez si . A jedn  z najbar-
dziej istotnych doktryn przywróconych przez Reformatorów jest doktryna o we-
wn trznym wiadectwie Ducha wi tego w sercu wierz cego cz owieka odno nie 
boskiego charakteru Pisma wi tego.

Bruce F.F., The Books and the Parchments, s.111. 

 Kalwin napisa :
Dlatego niech nast puj ca rzecz b dzie utrwalona: ci, których Duch wi ty we-
wn trznie nauczy , prawdziwie opieraj  si  na Pi mie wi tym. A to Pismo rze-
czywi cie samo potwierdza sw  w asn  autentyczno ; st d nie jest rzecz  w a-
ciw  poddawa  je dowodzeniu czy rozumowaniu. A pewno , na któr  z pew-

no ci  od nas zas uguje, osi ga przez wiadectwo Ducha. Gdy  nawet je li Pismo 
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zdobywa szacunek dla samego siebie przez swój w asny majestat, to ma ono na nas 
powa ny wp yw tylko wtedy, gdy zostaje zapiecz towane w naszych sercach przez 
Ducha. Dlatego o wieceni Jego moc , wierzymy, e Pismo pochodzi od Boga, nie 
na podstawie naszego w asnego os du, ani os du kogokolwiek innego; lecz ponad 
ludzkim os dem potwierdzamy z ca kowit  pewno ci  (tak, jak gdyby my wpa-
trywali si  w majestat samego Boga), e Pismo sp yn o do nas z ust samego Boga 
poprzez s u b  ludzi.

Calvin J., Institutes of the Christian Religion, ksi ga 1, rozdzia  7, nr 5.
ród o: 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 Watyka ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym, nr 21, 24, AAS 58 (1966), 

ss.827-828 i ss.828-829. ród o: Przyby  M., Sobór Watyka ski II: Konstytucje, Dekrety, De-
klaracje, odpowiednio ss.359-360 i ss.360-361. 
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Bibliogra  a
Oznaczenia

W niniejszej bibliografii stosuje si  nast puj ce oznaczenia:

Oznaczenie Opis
AAS n (r) Acta Apostolicae Sedis (AAS) 47, gdzie n oznacza 

numer wydania, a r rok wydania.
ASS n (r) Acta Sanctae Sedis (AAS) 48, gdzie n oznacza numer 

wydania, a r rok wydania lub lata wydania.
ISBN n Unikalny identyfikator publikacji w standardzie 

International Standard Book Number (ISBN) 
(ISBN-13), gdzie n oznacza sekwencj  13 cyfr.

(pd) Numery przypisów dolnych odwo uj cych si  do 
danej pozycji bibliograficznej.

(pk) Numery przypisów ko cowych odwo uj cych si  do 
danej pozycji bibliograficznej.

(rb) Referencje tekstów biblijnych cytowanych z danej 
pozycji bibliograficznej.

 47.  Acta Apostolicae Sedis, Commentarium Officiale (Akta Stolicy Apostolskiej) jest organem 
urz dowym Stolicy Apostolskiej. Na mocy prawa kanonicznego (Kodeks Prawa Kanonicz-
nego, kanon 8 § 1, s.43) publikuje i promulguje on powszechne ustawy ko cielne. Kolejne 
wydania Akt Stolicy Apostolskiej ukazuj  si  co najmniej raz do roku (przyp. red.).

 48.  Acta Sanctae Sedis (Akta Stolicy wi tej) by  organem urz dowym Stolicy Apostolskiej w la-
tach 1865-1908; od 1909 roku zosta  zast piony przez Acta Apostolicae Sedis (przyp. red.).
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ród³a
 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, artyku  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 Tysi clecia. Pismo wi te Starego i Nowego Testamentu, 
Wydanie pi te na nowo opracowane i poprawione, Wydawnic-
two Pallottinum, Pozna  2003, ISBN 9788370144197.
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Ga 1,9 79, 319
Ga 1,12 319-320
Ga 1,14 393-394
Ga 1,18 pk 417 (426)
Ga 1,19 237
Ga 2,6 293
Ga 2,7-8 300
Ga 2,9 293, pk 417 (426)
Ga 2,9-12 237
Ga 2,11 pk 417 (426)
Ga 2,14 pk 417 (426)
Ga 2,21 154-155
Ga 3,10 155
Ga 3,13 255
Ga 3,27 380-381
Ga 4,4 232
Ga 4,9-10 154
Ga 4,21 154

Ga 5,2 155
Ga 5,2-4 154
Ga 5,3 155
Ga 5,4 154, 155
Ga 5,6-21 383
Ga 5,16-26 103

List do Efezjan
Ef 1,1 237
Ef 1,1-14 152, 158
Ef 1,3 97, 213
Ef 1,3-4 100
Ef 1,3-14 60, 101-102, 219
Ef 1,4 103, 152
Ef 1,7 209, 220
Ef 1,7-8 159, 213
Ef 1,13 323
Ef 1,13-14 144
Ef 2,4-7 97
Ef 2,7 97
Ef 2,8-9 159
Ef 2,8-10 158
Ef 2,9 36-37, 156
Ef 2,10 159
Ef 2,15 152
Ef 2,18 265
Ef 2,20 288, 299
Ef 3,3 319-320
Ef 3,12 265
Ef 4,5 380-381
Ef 4,15 361
Ef 5,26 299
Ef 5,30 266
Ef 6,17 323

List do Filipian
Flp 2,2 102
Flp 2,3 102
Flp 2,4 102
Flp 2,5 102
Flp 2,5-11 103
Flp 2,7 256
Flp 2,12 102, 104
Flp 2,12-13 102



Flp 2,14 103
Flp 3,5 394
Flp 3,7-9 152
Flp 3,7-11 360
Flp 4,2 103
Flp 4,18 213

List do Kolosan
Kol 1,14 251
Kol 1,17-18 284
Kol 1,18 266, 296, 299, 357
Kol 1,20 197
Kol 1,24 pk 326 (422-423)
Kol 2,8 394
Kol 2,10 101, 158
Kol 2,11 380-381
Kol 2,11-12 380-381
Kol 2,13 160
Kol 4,10 238

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 5,19-21 298
1 Tm 5,22 298
1 Tm 6,20-21 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 1,5 215, 298, 303, 

pk 243 (419)
Tt 1,5-9 303, 336
Tt 1,7 303
Tt 1,9 323
Tt 2,1 298
Tt 2,15 298
Tt 3,3 363
Tt 3,4 381
Tt 3,5 381, 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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Indeks biblijny
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Dodatek

Hbr 5 214
Hbr 5,6 202
Hbr 6 214
Hbr 6,4-6 217
Hbr 6,4-8 pk 96 (412-413)
Hbr 7 214
Hbr 7,3 202
Hbr 7,16 214
Hbr 7,17 202
Hbr 7,25 pk 389 (425)
Hbr 7,27 210
Hbr 8,1-2 217
Hbr 9,11 207
Hbr 9,12 208, 210
Hbr 9,14 151-152, 251
Hbr 9,15 255
Hbr 9,22 207, 219
Hbr 9,23-24 217
Hbr 9,24 207-208
Hbr 9,24-28 219
Hbr 9,26 210
Hbr 9,27 135, 195-196
Hbr 9,28 210
Hbr 10,10 210, 216
Hbr 10,12-13 208, 218
Hbr 10,12-18 219
Hbr 10,15-17 209
Hbr 10,18 197, 209-210
Hbr 10,19 265
Hbr 10,23 216
Hbr 10,35 216
Hbr 10,36 216
Hbr 10,38 216
Hbr 10,39 216
Hbr 11,1 216
Hbr 11,6 79, 360
Hbr 11,16 217
Hbr 12,4-11 120
Hbr 12,12 216
Hbr 13,5-6 pk 389 (425)
Hbr 13,15 213, 218

List Jakuba
Jk 1,5 271

Jk 1,5-8 359
Jk 1,17 266, 270
Jk 1,22-25 360
Jk 2,14 80-81, 83
Jk 2,14-26 80, 83
Jk 2,17 81, 83
Jk 2,18 83
Jk 2,20 81
Jk 2,21 81
Jk 2,22 101
Jk 2,24 80, 81, 82
Jk 4,9 154
Jk 5,14 215, pk 92 (412), 

pk 243 (419)
Jk 5,15 pk 92 (412)
Jk 5,16 pk 92 (412)

1 List Piotra
1 P 1,6-9 382
1 P 1,18-19 273
1 P 1,19 256
1 P 2,5 213
1 P 2,5-10 218
1 P 2,6-8 287-288
1 P 2,9 213
1 P 2,11-12 382-383
1 P 2,13-3,7 382-383
1 P 2,22 239, 256
1 P 2,24 218
1 P 2,25 pk 390 (425)
1 P 3,8-14 382-383
1 P 3,14 255
1 P 3,14-15 382-383
1 P 3,16 361, 383
1 P 3,17 383
1 P 3,18 210, 255, 383
1 P 3,20 382, 383
1 P 3,21 382-383
1 P 5,1 292
1 P 5,1-4 292
1 P 5,3 292
1 P 5,4 292
1 P 5,7 274
1 P 5,13 301



2 List Piotra
2 P 1,4 98
2 P 1,20-21 358, 399-400
2 P 1,21 350
2 P 2,1 362
2 P 2,2-3 362
2 P 3,14-16 358
2 P 3,15 402
2 P 3,16 402

1 List Jana
1 J 1,9 117
1 J 2,1 117, 270
1 J 2,1-2 160
1 J 2,2 54-55, 121, 152
1 J 2,16 383
1 J 2,27 324, 357
1 J 3,1-3 103
1 J 3,5 239, 269
1 J 3,7-9 122
1 J 3,7-10 142
1 J 4,1 319
1 J 5,11-13 104, 145
1 J 5,13 161
1 J 5,14-15 pk 96 (412-413)
1 J 5,16 pk 96 (412-413)
1 J 5,17 pk 96 (412-413)

List Judy
Jud 3 324, 357
Jud 23 366
Jud 24 152

Apokalipsa Jana
Ap 1,5 146, 160, 255
Ap 1,6 213
Ap 1,17-18 219
Ap 1,18 207
Ap 2,2 308
Ap 3,7-8 290
Ap 5,10 213
Ap 5,12 208, 256
Ap 9,1-2 290
Ap 12 pk 289 (421)

Ap 12,1 pk 271 (420)
Ap 14,13 141
Ap 15,4 239, 273
Ap 18,4-5 360
Ap 20,1-3 290
Ap 20,6 213
Ap 20,14-15 121
Ap 21,6 139
Ap 21,27 131
Ap 22,16 pk 386 (425)
Ap 22,18-19 405
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Indeks biblijny





     

Indeks apokry  czny
 Ksi ga Tobiasza
Tb 4,10 390
Tb 12,9 390, 391

Ksi ga Judyty
Jdt 9-11 390

2 Ksi ga 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 wiadectwem 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 ksi g biblijnych – 28-30
Albert Wielki (1200-1280), doktor Ko cio a
 wiara we Wniebowzi cie Maryi – 345-346
Aleksander I, papie  (105-115) – 300
Aleksander V, antypapie  (1409-1410)
 wybrany w opozycji do Grzegorza XII i Benedykta XIII – 302
Ambro y (340-397), doktor Ko cio a – 345
 rzecznik nieomylno ci papie a – 312
Anakletus, papie  (76-88) – 300
Antoni z Padwy (1195-1231), doktor Ko cio a
 patron rzeczy zgubionych – 237
 wiara we Wniebowzi cie Maryi – 345-346
Antypapie e – 302
 Apokryfy – 389-391
 argumenty przeciwko kanoniczno ci – 390-391
 brak w nich wzmianek o natchnieniu – 390
 cytowane przez pisarzy pierwotnego Ko cio a – 389
 krytykowane przez Atanazego – 391

467
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Dodatek

 krytykowane przez Cyryla z Jerozolimy – 391
 krytykowane przez Hieronima – 391
 krytykowane przez Orygenesa – 391
 krytykowane przez przywódców pierwotnego Ko cio a – 391
 lista natchnionych Apokryfów Ko cio a – 389-390
 niecytowane w Nowym Testamencie – 390-391
 nieuznawane przez protestantów za natchnione – 403
 nieuznawane za natchnione przez pierwotny Ko ció  – 391
 nieuznawane za natchnione w Nowym Testamencie – 390
 niezaakceptowane przez ydów palesty skich – 390
 og oszone natchnionymi na Soborze Trydenckim – 389-390
 or  walki Rzymu z protestantami – 391
 pisma deuterokanoniczne – 403
 pisma staro ytne – 389
 promuj ce doktryn  sprzeczn  z Pismem wi tym – 390
 promuj ce w tpliw  etyk  – 390
 przedstawiaj ce zabawne legendy – 390
 sens samej nazwy – 389
 sigla ksi g apokryficznych – 30
 uwa ane przez Augustyna za natchnione – 389
 zawieraj ce 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 aski u wi caj cej – 98
 twórca systemu logiki Tomasza z Akwinu – 46
Aszera, staro ytna bogini – 272
Asztarte, staro ytna bogini
 kult Maryi podobny do jej kultu – 271
Atanazy (297-373), doktor Ko cio a – 345
 krytyk Apokryfów – 391
Attyla (406-453), król Hunów (434-453) – 304-305
Augustyn z Hippony (354-430), doktor Ko cio a – 312, 345
 rzecznik nieomylno ci papie a – 312
 stosunek do Apokryfów – 389
Azariasza, Modlitwa, fragment apokryficzny – 390

B
Ba wochwalstwo
 biblijne znaczenie – 268
Banneux, Belgia
 objawienie maryjne, 1933 – 226-227
Barucha, Ksi ga (Ba), ksi ga apokryficzna – 390
Bazyli Wielki (329-379), doktor Ko cio a – 345



469

Indeks rzeczowy

Bazylika
 w. Jana na Lateranie – 279
 w. Piotra – 279, 361
Beauraing, Belgia
 objawienie maryjne, 1932 – 226-227
Bellarmin, Robert (1542-1621), doktor Ko cio a
 wiara we Wniebowzi cie Maryi – 345-346
Benedykt XV, papie  (1914-1922) – 300
 Fausto Appetente Die, encyklika – 259
 Inter Sodalicia, list apostolski – 246
Benedykt XVI, papie  (2005-) – 300
Bernadeta (1844-1879), wi ta
 konieczno  zapracowania na niebo – 105
Bernard z Clairvaux (1090-1153), wi ty
 Ad Jesum per Mariam – 249
Biblia (zobacz: Pismo wi te)
Biblia Tysi clecia
 sigla ksi g apokryficznych – 30
 sigla ksi g biblijnych – 28-30
Bierzmowanie – 386
 otrzymywane bezpo rednio po chrzcie doros ych – 76
Biskup Rzymu (zobacz tak e: Papie )
 g owa Kolegium Biskupów – 316
 interpretator wiary katolickiej – 44
 lista Biskupów Rzymu – 300
 najwy szy pasterz i nauczyciel wszystkich wiernych – 316
 nast pca Aposto a Piotra na podstawie prawa boskiego – 283, 300
 nieomylno  w sprawach wiary i moralno ci – 315
 prawowity dziedzic prymatu Aposto a 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
 konieczno  okazywania im pos usze stwa – 314
 nast pcy aposto ów – 280
 w adza nauczania – 280, 318
 w adza rz dzenia – 281
 w adza u wi cania – 281
 wyznaczeni nauczyciele wiary katolickiej – 313
B a ej, wi ty
 patron chorych na gard o – 236
B d kontra prawda
 Maryja – 273-274
 Msza wi ta – 218-220



470

Dodatek

 w adza – 357-358
 zbawienie – 158-161
B ogos awienie ga zek palmowych – 93
B ogos awie stwo gard a – 93
Bonawentura (1217-1274), doktor Ko cio a – 345
 wiara we Wniebowzi cie Maryi – 345-346
Bonifacy (672-754), wi ty
 patron Niemiec – 237
Bonifacy VIII, papie  (1294-1303)
 teoria w adzy duchowej i wieckiej – 307
 Unam Sanctam, bulla – 307
Bracia od czeni – 368
Bruce, Frederick F. (1910-1990), historyk
 boski charakter Pisma wi tego – pk 555 (432-433)
 ustalenie kanonu Nowego Testamentu – 403
Buddy ci – 142-143

C
Cajetan, Tomasso de Vio Gaetani (1469-1543), kardyna
 rzecznik nieomylno ci papie a – 312
Cano, Melchior (1509-1560), teolog
 rzecznik nieomylno ci papie a – 312
Carberry, John Joseph (1904-1998), kardyna
 uwielbienie Eucharystii – 172-173
Cerkiew prawos awna
 Grecka cerkiew prawos awna – pk 409 (426)
 Rosyjska cerkiew prawos awna – pk 409 (426)
Chrystus, zbawcze dzie o (pogl d biblijny)
 dokonane raz na zawsze – 209-210
 zaakceptowane przez Ojca – 208
 zako czone – 206
Chrzest (pogl d biblijny)
 domowy – 378
 niemo no  obmycia cielesnego brudu – 383
 praktykowany przez wszystkich chrze cijan – 373-374
Chrzest (pogl d katolicki)
 doros ych – 70, 76
 krwi – pk 61 (410)
 niemowl t – 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

 rodek otrzymania aski u wi caj cej – 57-59
 rodek usuni cia grzechu pierworodnego – 56
 w razie niebezpiecze stwa – 62-63
 w czanie do Ko cio a – 55
 woda sprawiaj ca cud – 62-63
 ród o dobrodziejstw mierci Chrystusa – 55-56
Cierpienie (pogl d biblijny)
 trzy rodzaje – 254-255
Cierpienie (pogl d katolicki) – 254, pk 326 (422-423)
Cnoty teologalne – 58
Cudowne medaliki – 92
Cyryl z Jerozolimy (313-386), doktor Ko cio a
 krytyk Apokryfów – 391
Czy ciec – 130-132
 charakter cierpienia w – 132
 doktryna Paw a VI – 153
 filozoficzne uzasadnienie istnienia – 151
 miejsce sp acania kary doczesnej – 120
 ofiary za ludzi w – 132
 okres czasu sp dzany w – 132
 podstawowy dowód istnienia z 2 Ksi gi 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 ba wochwalstwa – 268
Deskur, Andrzej Maria (1924-), kardyna
 ufno  w opiek  Maryi nad Janem Paw em II – 223
Deuterokanoniczne, pisma (zobacz tak e: Apokryfy) – 403
Diakoni (pogl d katolicki) – 282
Dobre uczynki (pogl d katolicki) – 69-70
 b ogos awie stwa wys u one przez – 94
 wymagane od doros ych kandydatów do chrztu – 69-70
 wzrost usprawiedliwienia przez – 101
Doktorowie Ko cio a – 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 Paw a VI – 317
 Humani Generis, encyklika Piusa XII – 326, 331
 Indulgentiarum Doctrina, konstytucja apostolska Paw a 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 Paw a VI – 212
 Mystici Corporis, encyklika Piusa XII – 246
 Octobri Mense, encyklika Leona XIII – 259
 Salvifici Doloris, list apostolski Jana Paw a 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 krzy owa, stacje – 92
Duch wi ty, dary – 58
Dulia, uwielbienie (pogl d katolicki)
 cze  okazywana wi tym i anio om – 250
Durant, William J. (1885-1981), historyk Ko cio a
 namaszczenie w adców przez papie a – 306
 nieuznanie zwierzchno ci Biskupa Rzymu przez biskupów

 Wschodu – 305
Dziewictwo Maryi (pogl d katolicki), dogmat
 bronione przez papie y – 228
 Ineffabilis Deus, konstytucja apostolska Piusa IX – 228
 konkluzja Tomasza z Akwinu – 235
 Munificentissimus Deus, konstytucja apostolska Piusa XII – 228
 narodzenie Jezusa nie naruszy o go – 229-230
 nie wspó y a seksualnie z Józefem po urodzeniu Jezusa – 230
 powody podane przez Tomasza z Akwinu – 235
Dziwisz, Stanis aw (1939-), kardyna
 zamach na ycie Jana Paw a II w Rzymie – 223-226
Dzwonienie w ko cio ach – 92

E
Egzorcyzmy – 93
Ekumenizm
 bracia od czeni – 368
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Indeks rzeczowy

 zasady ustanowione przez Sobór Watyka ski II – 367-368
Elliot, Charlotte (1789-1871)
 Hymn Tak, jaki jestem – 68
Epifaniusz z Salamis (310-403), ojciec Ko cio a
 rzecznik nieomylno ci papie a – 312
Estery, Ksi ga, fragment apokryficzny – 390
 Eucharystia (zobacz tak e: Msza wi ta)
 doktryna Jana Paw a II – 191
 doktryna Piusa XII – 212
 funkcje – 164
 g ówne zadanie kap a stwa – 212
 kiedy nie mo na przyjmowa  – 116
 kult – 172
 liturgia – 165-167, 187-190
 niebieski pokarm – 179-180
 pochodzenie terminu – 169-170
 przyjmowana bezpo rednio po chrzcie doros ych – 76
 sakrament odkupienia – 212
 skutki – 168-169, 195-196
 sposób na otrzymanie aski aktualnej – 170
 sposób na wzrost usprawiedliwienia – 170
 rodek zaradczy – 170
 warunek otrzymania – 171
 wymóg przyjmowania raz do roku – 170-171
 zadatek przysz ej chwa y – 170
 zalecenie codziennego przyjmowania – 170-171
 zalecenie codziennego sprawowania jej przez kap anów – 167-168, 212
Euzebiusz z Cezarei (263-339), ojciec Ko cio a – 343
Ewaryst, papie  (97-105) – 300
Ex cathedra – 315-316
Exultavit Cor Nostrum, encyklika Piusa IX – 260
Eymard, Pierre Julien (1811-1868), wi ty
 uwielbianie Naj wi tszego Sakramentu – 172

F
Farrell, Melvin L. (1930-), teolog
 niektóre grzechy seksualne b d ce miertelnymi – 123-124
 Faryzeusze (zobacz tak e: Saduceusze; Uczeni w Pi mie)
 autorytatywni nauczyciele Prawa Moj eszowego – 353
 drobiazgowe przestrzeganie Prawa Moj eszowego – 353
 nauczyciele ludzkich zasad – 355
 nauka porównana do kwasu – 177
 Nikodem – 375
 ob udna pobo no  – 355
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Dodatek

 przedk adanie tradycji nad S owo Bo e – 355
 w adza niepochodz ca od Boga – 353
Fatima, Portugalia
 objawienie maryjne, 1917 – 226-227
 wizyta Jana Paw a II – 243-244
Fausto Appetente Die, encyklika Benedykta XV – 259
Figury – 92
Franciszek Salezy (1567-1622), doktor Ko cio a
 patron g uchych – 236
 wiara we Wniebowzi cie Maryi – 345-346
Franciszek z Asy u (1181-1226), wi ty
 patron zwierz t – 237

G
Gasser, Vincent Ferrer (1809-1879), teolog
 referent dogmatu o nieomylno ci papie a – 311-312
Germanus z Konstantynopola (634-733), ojciec Ko cio a
 wiara we Wniebowzi cie Maryi – 344
Gorgias, zarz dca Idumei – 146
Grecka cerkiew prawos awna – pk 409 (426)
Grzech (pogl d biblijny)
 ka dy jest miertelny – 121-124
 zap ata za mier  Chrystusa – 146
Grzech (pogl d katolicki) (zobacz tak e: Grzech pierworodny; Grzech 

powszedni; Grzech miertelny)
 podwójny skutek – 120
 Grzech pierworodny (pogl d katolicki) – 54-55
 definicja – 54
 usuwany przez chrzest – 57-58
 utrata ycia Bo ego przez pope nienie – 57
 uwolnienie przez chrzest – 55-56
 Grzech powszedni – 111-112
 definicja – 111-112
 przyk ady – 111, 122
 regularna praktyka nie ci gaj ca wiecznego pot pienia – 122
 skutki – 112
 Grzech miertelny – 111-112
 definicja – 111
 skutkuje utrat  usprawiedliwienia – 112
 skutkuje utrat  zas ug – 134
 trzy warunki pope nienia – 123
 uniemo liwia przyjmowanie komunii wi tej – 116
 u miercenie duszy – 112
Grzegorz I Wielki, papie  (590-604) – 345
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Indeks rzeczowy

 inicjator nawracania Anglosasów – 305-306
 twórca chora u gregoria skiego – 305-306
 twórca kierunku teologii redniowiecznej – 305-306
 wk ad we wzrost godno ci i si y papiestwa – 305-306
Grzegorz IX, papie  (1227-1241)
 pierwszy ukoronowany tiar  – 306-307
 ustanowienie urz du rzymskiej inkwizycji – 307
Grzegorz z Nazjanzu (330-390), doktor Ko cio a – 345
Guadalupa, Meksyk
 Matka Boska z Guadalupy, patronka Meksyku – 237
 objawienie maryjne, 1531 – 227

H
Herezja, galacka – 153-157
Hierarchia, ko cielna
 arcybiskupi – 303-304
 historyczny proces kszta towania si  – 303-304
 metropolici – 303-304
 patriarchowie – 304
Hieronim (343-420), doktor Ko cio a – 345
 krytyk Apokryfów – 391
 rzecznik nieomylno ci papie a – 312
Hostia
 pochodzenie terminu – 191
 przyjmowanie – 88-89
Humanae Vitae, encyklika Paw a VI – 317
Humani Generis, encyklika Piusa XII – 326, 330-331, 331
Hyperdulia, uwielbienie (pogl d katolicki)
 cze  okazywana Maryi – 250

I
Ignacy z Antiochii (35-107), ojciec Ko cio a – 343
Imprimatur – 47
Indulgentiarum Doctrina, konstytucja apostolska Paw a VI – 130-131, 133, 

263
Ineffabilis Deus, konstytucja apostolska Piusa IX – 228, 228-229, 248-249, 

253, 271
Inkwizycja, wi ta – 307
Inne religie – 142-143, pk 121 (414)
Innocenty I, papie  (401-417) – 343
Inter Sodalicia, list apostolski Benedykta XV – 246
Ireneusz z Lyonu (115-202), ojciec Ko cio a – 343
 rzecznik nieomylno ci papie a – 312
 wspó praca Maryi w dziele zbawienia – 245
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Dodatek

Isztar, staro ytna bogini
 kult Maryi podobny do jej kultu – 271
Iucunda Semper Expectatione, encyklika Leona XIII – 265

J
Jan Bo y (1495-1550), wi ty
 patron chorych na serce – 236
Jan Chryzostom (347-407), doktor Ko cio a – 345
Jan Damasce ski (675-749), ojciec Ko cio a
 wiara we Wniebowzi cie Maryi – 344, 345
Jan IV (?-595), Patriarcha Konstantynopola
 krytykowany przez Grzegorza I Wielkiego – 305
Jan Pawe  I, papie  (1978) – 300
Jan Pawe  II, papie  (1978-2005) – 300
 doktryna Eucharystii i Mszy wi tej – 191
 g bokie oddanie Maryi – 226-227, 244
 kryteria wyznaczania biskupów i arcybiskupów – 317
 niezwyk a charyzma – 224
 oddanie t umów – 224
 opinia o Katechizmie Ko cio a Katolickiego – 44-45
 po wi cenie ca ej ludzko ci Maryi – 244
 promotor wspó czesnego ruchu maryjnego – 228
 Salvifici Doloris, list apostolski – 252, 254, pk 326 (422-423)
 wizyta w Fatimie – 243-244
 wk ad Maryi w dzie o powszechnego zbawienia – 254
 zamach na jego ycie – 223-226
 zatwierdzenie Katechizmu Ko cio a Katolickiego – 42
Jan XXII, papie  (1316-1334)
 objawienie Maryi – 227
Jan XXIII, papie  (1958-1963) – 300
Jeremiasza, List, fragment apokryficzny – 390
Józef, wi ty
 ofiarowanie z Maryj  Jezusa w wi tyni – 231, 254
 patron stolarzy – 237
 wed ug Ko cio a powstrzymywa  si  od stosunków seksualnych

 z Maryj  – 230
 wed ug Pisma wi tego wspó y  seksualnie z Maryj  – 238
 wypowied  Tomasza z Akwinu – 235
Juda, wi ty
 patron spraw beznadziejnych – 237
Judyty, Ksi ga (Jdt), ksi ga apokryficzna – 389
Jurgens, William A., historyk Ko cio a
 rola patrystyki w dowodzeniu dogmatów – 344-345
 warto  pism ojców Ko cio a – 344
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Indeks rzeczowy

K
Kafeteria, katolicka – 316-317
Kalwin, Jan (1509-1564), teolog
 autentyczno  Pisma wi tego – pk 555 (432-433)
Kap a stwo (pogl d biblijny)
 brak rozró nienia na powszechne i hierarchiczne – 214
 powszechne wszystkich wierz cych – 213
Kap a stwo (pogl d katolicki)
 ksi a w hierarchii ni ej od biskupów – 282
 moc przebaczania grzechów w charakterze s dziego – 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 ca o ci przez odpust zupe ny – 133-134
 definicja – 120
 musi by  poniesiona przed wej ciem do nieba – 130-131
 ponoszona przez akty pokuty – 120
 ponoszona w czy cu – 120
Kardyna owie – 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 Ko cio a – 345
Katechizm Ko cio a Katolickiego
 akceptacja kultu obrazów – pk 465 (428)
 charakterystyka – 44-45
 chrzest sakramentem odrodzenia – 55
 cytuje Katechizm rzymski – 46
 cytuje Kodeks Prawa Kanonicznego – 46
 cytuje Sum  teologiczn  – 47
 cytuje teksty liturgiczne – 46
 czy ciec miejscem ognia oczyszczaj cego – 153
 dobre uczynki wys uguj  b ogos awie stwa – 94
 Eucharystia podtrzymuje ycie aski – 170
 Eucharystia wynagrodzeniem za grzechy – 196
 grzech miertelny niszczy mi o  – pk 80 (411)
 grzech miertelny pozbawia aski u wi caj cej – pk 80 (411)
 konieczno  zado uczynienia Bogu za grzechy – 114-115
 ma za zadanie zast pi  Katechizm rzymski – 46
 odwo ania do dokumentów papieskich – 45
 ofiarny charakter Eucharystii – 191
 opinia Jana Paw a II – 44-45
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Dodatek

 pierwsza aska nie mo e by  wys u ona – 77
 propozycja stworzenia – 42
 referencje do – 17
 skutek Eucharystii dla cz owieka – 196
 stworzony dla st umienia rozd wi ków w Ko ciele – 322
 stworzony pod kierownictwem kard. Ratzingera – 42
 wiara potrzebna do zbawienia – 61
 wstawiennictwo Maryi w kwestii zbawienia – 260-261
 zatwierdzony przez Jana Paw a II – 42
 zbudowanie Ko cio a na Piotrze przez Chrystusa – pk 414 (426)
Katechizm rzymski
 bezkrwawa ofiara w trakcie Mszy wi tej – 196-197
 cel ustanowienia Eucharystii – 195
 charakterystyka – 46
 definicja aski u wi caj cej – 97
 funkcje Eucharystii – 164
 interpretacja drugiego przykazania – 327
 kolejno  konsekracji chleba i wina w trakcie Mszy wi tej – 192-193
 opublikowany na rozkaz Piusa V – 46
 zachowanie wiecznego dziewictwa Maryi – 230
Katechumenat – 71
Katolicki (pierwotne znaczenie) – 320-321
Kielich – 166
Klara z Asy u (1194-1253), wi ta
 patronka telewizji – 237
Klemens I Rzymski, papie  (88-97) – 300, 343
Klemens VII, antypapie  (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)
 kap an w konfesjonale w charakterze s dziego – pk 85 (412)
 obowi zek uczestnictwa we Mszy wi tej – pk 144 (415)
 ofiarowanie si  Chrystusa Bogu Ojcu w Eucharystii – 193-194
 stosunek do depozytu wiary Ko cio a – 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 Ko cio owi – 278
 uczynienie biskupów urz dnikami rz dowymi – 304
 wyniesienie do w adzy Sylwestra I – 277-278
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Indeks rzeczowy

 zako czenie prze ladowania chrze cijan – 277
 zbudowanie Bazyliki w. Piotra – 279
 zwo anie Soboru Nicejskiego I – 278
 zwyci stwo nad Maksencjuszem – 277
Ko cio y obrz dku wschodniego (zobacz tak e: Wschodni ko ció  katolicki)
 Ko ció  grecko–melkijski – 282-283
 Ko ció  maronicki – 282-283
 Ko ció  rumu ski – 282-283
 Ko ció  syro-malabarski (indyjski) – 282-283
 Ko ció  ukrai ski – 282-283
Ko ció  katolicki
 dokumenty – 44, pk 4 (407)
 jeden, wi ty, katolicki, apostolski – 40-41
 jedna oficjalna wiara – 44, 317
 ró nice zda  w onie – 322
 spo eczno  hierarchiczna i monarchiczna – 300
 statystyki cz onkostwa – 280, 283
Ko ció  katolicki obrz dku wschodniego (zobacz tak e: Wschodni ko ció  

katolicki) – 282-283
Ko ció  prawos awny – pk 409 (426)
 Grecka cerkiew prawos awna – pk 409 (426)
 Rosyjska cerkiew prawos awna – pk 409 (426)
Krucyfiksy – 92
Krzy , czynienie znaku – 92

L
La Salette, Francja
 objawienie maryjne, 1846 – 226-227
Latria, uwielbienie (pogl d katolicki)
 cze  okazywana Bogu – 250
 cze  okazywana Eucharystii – 171
Leon I Wielki, papie  (440-461) – 343
 roszczenie prymatu Biskupa Rzymu – 304-305
 uratowanie Rzymu przed Wandalami – 305
Leon III, papie  (795-816)
 koronacja Karola Wielkiego na cesarza – 306
Leon XIII, papie  (1878-1903) – 300
 Adiutricem, encyklika – 247, 265
 Iucunda Semper Expectatione, encyklika – 265
 krytyka opinii ojców Ko cio a – 344
 modlitwa do Maryi, Naj wi tszej 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 Ko cio a
 wiara we Wniebowzi cie Maryi – 345-346
Linus, papie  (67-76) – 300
 Liturgia (zobacz tak e: Obrz dy)
 autorytet – 46, pk 7 (407)
 Eucharystii – 165-167, 187-190
Lourdes, Francja
 objawienie maryjne, 1858 – 226-227

aska (pogl d biblijny)
 definicja – 97
 sprzeczno  z uczynkami w kwestii zbawienia – 78

aska aktualna (pogl d katolicki) – 90-91
 definicja – 90-91
 Eucharystia ród em – 170
 otrzymywana przez sakrament pokuty – 116
 pierwsza aska aktualna – 68-69, 77
 sakramenty instrumentalnymi przyczynami – 91
 tymczasowe wzmocnienie duszy – 90-91
 udzielana przez obrz d sakramentalny – 91, 99

aska habitualna (pogl d katolicki)
 definicja – 90
 element klasyfikacji teologicznej – 98

aska przebóstwiaj ca (pogl d katolicki) – 57
aska skuteczna (pogl d katolicki)

 element klasyfikacji teologicznej – 98
aska usprawiedliwienia (pogl d katolicki) – 58

 chrzest narz dziem odniesienia do duszy – 59
 element klasyfikacji teologicznej – 98
 ilo  otrzymywana przy chrzcie – 70
 konieczno  przysposobienia si  do – 70
 mo no  przywrócenia przez sakrament pokuty – 113
 mo no  wzrastania po chrzcie – 95
 odzyskanie powtórnym usprawiedliwieniem – pk 81 (411)
 pierwotnie otrzymywana podczas chrztu – 95
 pog bianie celem u wi cenia – 95
 utrata przez pope nienie grzechu miertelnego – 95, 112
 utrata utrat  usprawiedliwienia – pk 81 (411)
 wzrost przez dobre uczynki – 101
 wzrost w procesie zbawienia – 102
 zachowanie celem u wi cenia – 95

aska u wi caj ca (pogl d katolicki) – 90
 czyni posiadaczy uczestnikami boskiej natury – 98
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Indeks rzeczowy

 definicja – 57
 Eucharystia ród em – 170
 aska habitualna – 90
 aska przebóstwiaj ca – 57
 aska usprawiedliwienia – 58
 pierwotnie otrzymywana przez sakrament chrztu – 57-59
 pozostawanie w – 90
 przypad o  duszy – 98
 przywracana przez sakrament pokuty – 113
 równoznaczna z posiadaniem mi o ci w duszy – 58, pk 80 (411)
 sakramenty instrumentalnymi przyczynami – 91
 stan – 90
 terminologia Arystotelesa – 98
 udzielana przez obrz d sakramentalny – 91, 99
 utrata przez pope nienie grzechu miertelnego – 112
 wzrost zas u on  nagrod  – 134

aska wystarczaj ca (pogl d katolicki)
 element klasyfikacji teologicznej – 98

ucja (284-304), wi ta
 patronka chorych na oczy – 236

M
Machabejska, 1 Ksi ga (1 Mch), ksi ga apokryficzna – 389
Machabejska, 2 Ksi ga (2 Mch), ksi ga apokryficzna – 390
 podstawowe ród o koncepcji czy ca – 146-147
 skrót pism innego cz owieka – 148
Machabeusz, Juda (?-160 p.n.e.)
 ydowski kap an i genera  – 146
 Magisterium
 argument dziedzictwa – 318
 argument moralnej konieczno ci – 321-322
 chronione od pope nienia b du – 315
 definicja – 313
 Duch wi ty jedynym autorytatywnym nauczycielem – 324
 nadzwyczajne – 343, 352
 przybli ona regu a wiary – 351
 relacja z Pismem wi tym i Tradycj  – 349-352
 wy czne prawo interpretacji Pisma wi tego – 313, 325-326, 328
 zwyczajne – 346
Marcin V, papie  (1417-1431)
 wybrany na Soborze w Konstancji – 302
Maryja (pogl d 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 (pogl d katolicki)
 Ad Jesum per Mariam – 249
 bezgrzeszna, doskona a – 228-229, 239
 b d kontra prawda – 273-274
 Ca a wi ta (Panaghia) – 260-261, 271
 czczona jako Matka Bo a Nieustaj cej 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 Cz stochowska – 227
 Matka Ko cio a – 258
 matka o czu ym sercu – 259
 modlitwa do – 249, 258-259, 260-261
 Niepokalane Pocz cie – 227, 228-229, 237
 Niepokalane Serce – 227
 objawienia – 226-227, 227, 241
 oddanie Jana Paw a II – 243-244
 ofiarowa a Chrystusa Bogu na krzy u – 245-246
 po redniczka wszelkich b ogos awie stw – 264-265
 po redniczka wszelkiej aski – 247-249, 257-258, 270
 rola w rozprzestrzenianiu ewangelii – 247
 mier  – 240, pk 287 (421)
 wieczne dziewictwo – 229-230, 234-235
 wk ad do skarbca Ko cio a – 133
 wk ad w dzie o powszechnego zbawienia – 254
 Wniebowzi cie – 228, 230, 240, 247, 269-270, 341-349
 wspó odkupicielka – 244-247, 270
 wszechmocna – 260, 271
 zas ugi – 262-263
 zbawienie jedynie za po rednictwem – 265
Mateusz, wi ty
 patron poborców podatkowych – 237
Matka Boska Cz stochowska – 227
M dro ci, Ksi ga (Mdr), ksi ga apokryficzna – 390
Mediator Dei, encyklika Piusa XII – 193, 194, 211, 212, pk 7 (407)
Medziugorie, Bo nia i Hercegowina
 objawienie maryjne, 1981 – 227-228
Melchizedek – 201-202
Miko aj z Miry (270-330), wi ty
 patron mostów – 237
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Indeks rzeczowy

Miltiades, papie  (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
 Zdrowa  Maryjo – 115, 121, 250, 260
Monika (331-387), wi ta
 matka Augustyna z Hippony – pk 43 (409)
 patronka matek – 237
 wys u y a pierwsz  ask  dla swego syna – pk 43 (409)
Monsignor – 295
Monstrancja – 172
Montfort, Ludwik de (1673-1716), wi ty
 Totus Tuus – pk 255 (420)
 Msza wi ta (zobacz tak e: Eucharystia)
 argumenty uzasadniaj ce ofiarny charakter – 199-206
 bezkrwawa ofiara – 211
 b d kontra prawda – 218-220
 Chrystus ofiar  – 191-192, 193, 197
 dokonuj ce si  odkupienie – 191, 204, 212
 doktryna Jana Paw a II – 191
 doktryna Piusa XII – 212
 konsekracja – 168-169
 korzy ci p yn ce dla ywych i umar ych – 196
 mistyczny charakter – 210-211
 niekrwawa ofiara – 193
 ofiarny charakter – 190-197
 ofiarowanie nadrz dnym celem – 191
 ofiarowanie si  Chrystusa Ojcu – 191
 pami tka ofiary na krzy u – 193, 194-195
 ponowna ofiara krzy a – 192-194
 przebaczenie grzechów wynikiem – 196
 sakramentalna obecno  Chrystusa – 193
 sakramentalna odnowa krzy a – 192, 211
 sk adanie Chrystusa w ofierze – 193
 ustanowiona w trakcie Ostatniej Wieczerzy – 167-168
 u mierzaj ca gniew Boga – 195-196
 widzialna ofiara – 192, 217
 wymagane uczestnictwo w niedziele i wi ta – 170-171
 ród o zbawczej mocy ofiary Chrystusa – 192, 195-196, 197
Msza  rzymski
 liturgia Mszy wi tej – 194, 212-213
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Dodatek

Munificentissimus Deus, konstytucja apostolska Piusa XII – 228, 230, 270, 
331-332, 348

Mysterium Fidei, encyklika Paw a VI – 212
Mystici Corporis, encyklika Piusa XII – 246

N
Naj wi tszy Sakrament (zobacz tak e: Eucharystia)
 modlitwa kard. Carberry’ego – 172-173
 uwielbianie – 172
 wystawienie – 172
Namaszczanie wi tym olejem – 92
Nestoriusz (386-451), Patriarcha Konstantynopola
 pro ba o zwo anie Soboru Efeskiego – 233-234
Nicejsko-konstantynopolita skie wyznanie wiary – 75-76, 154, 343
Niebo (pogl d katolicki)
 kara doczesna przed wej ciem do – 130-131
 potrzeba zas u enia na – 143
 warunek wej cia – 129-130
 wzrost niebieskiej chwa y zas u on  nagrod  – 135-138
 zas uguj cy na – 141
Nieomylno
 kolektywna biskupów – 315
 kolektywna wiernych – 347-348
 papie a – 302, 311-313, 315-316
Nieomylno  papie a (pogl d katolicki), dogmat
 popierany przez Ambro ego – 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 Konstantynopolita ski IV – 312
 popierany przez Sobór Lyo ski II – 312
 popierany w Ewangeliach – 312
 popierany w Listach Aposto a Paw a – 312
 ród a cytowane w trakcie Soboru Watyka skiego I – 312
Niepokalane Pocz cie Maryi
 patronka Brazylii – 237
Nihil Obstat – 47
Nikodem, faryzeusz i cz onek 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, Bo nia i Hercegowina, 1981 – 227-228
 Pary , Francja, 1830 – 226-227
 Objawienie Bo e (pogl d katolicki) (zobacz tak e: S owo Bo e) – 332-334
 powierzone Ko cio owi – 325
 przekazywane przez Pismo wi te i Tradycj  – 333-334
 zako czone przez Chrystusa – 332-333
 zapocz tkowane w Jezusie Chrystusie – 332-333
Obrazki wi tych – 92
Obrazy (pogl d biblijny)
 czynienie zabronione przez Boga – 327
Obrazy (pogl d katolicki)
 interpretacja Ksi gi Wyj cia 20,4-5 – 327, pk 465 (428)
Obrz d chrze cija skiego wtajemniczenia doros ych – 71-76
 ewangelizacja – 71-72
 liturgia chrztu – 72, 73, 75
 oczyszczenie i o wiecenie – 75-76
 pouczenie (katecheza) – 72, 72-75
 sprawdziany – 75
 wybranie – 74-75
 Obrz dy (zobacz tak e: Liturgia)
 chrze cija skiego wtajemniczenia doros ych – 71-76
 chrztu niemowl t – 51-54
 dwa dominuj ce obrz dki liturgiczne – 282-283
 namaszczenia chorych – 127-128
 przyj cia do katechumenatu – 72-73
 spowiedzi – 108-110
Octobri Mense, encyklika Leona XIII – 259
Odkupienie (pogl d biblijny)
 tylko Chrystus móg  go dokona  – 256
 tylko na podstawie mierci Chrystusa – 255-256
Odkupienie (pogl d katolicki)
 dokonywane przez Msz  wi t  – 191, 204, 212, 212-213
Odpusty – 133-134
 definicja – 133
 otrzymywane za odmawianie ró a ca – 251
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Dodatek

 zupe ne – 133-134
Ofiara (pogl d biblijny)
 wymagane przelanie krwi – 207
Ojciec (tytu  nadawany ksi om) – 295
Ojcowie Ko cio a – 245, 312, 343, 343-344, 344, 345, 391
Ojcze nasz, modlitwa – 54, 115, 121, 188, 250, 340
Opat – 294
Opowiadanie o Belu i w u, fragment apokryficzny – 390
Opowiadanie o Zuzannie, fragment apokryficzny – 390
Orygenes (185-254), ojciec Ko cio a
 krytyk Apokryfów – 391
Orygenes z Aleksandrii (185-254), ojciec Ko cio a – 343
Ostatnia Wieczerza (pogl d katolicki) – 167-168
 Msza wi ta ustanowiona w trakcie – 167-168
 pierwsza Eucharystia – 167
Otch a  – 56-57

P
Pacelli, Eugenio Maria Giuseppe (1876-1958), kardyna
 Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej – 329
 wychowanek i protegowany Piusa XI – 329
 Papie
 argumenty historyczne na rzecz sukcesji – 299-300
 lojalne podporz dkowanie woli i rozumu – 316
 najnowsza lista papie y – 301-302
 najwy szy nauczyciel Ko cio a – 281
 nast pca aposto a Piotra – 281, 283, 300
 papie e w Awinionie – 302
 prymat – 281
 rodowód papie y – 300
 widzialna g owa Ko cio a – 284
 zast pca Chrystusa – 281
Pary , Francja
 objawienie maryjne, 1830 – 226-227
Patriarcha
 Aleksandrii – 304, 305
 Antiochii – 304, 305
 Jerozolimy – 304, 305
 Konstantynopola – 233-234, 304, 305
 Rzymu – 304
Patriarcha Obrz dku Wschodniego – 282-283
Patroni (pogl d katolicki) – 236-237
Patryk (387-461), wi ty
 patron Irlandii – 237
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Indeks rzeczowy

Pawe  VI, papie  (1963-1978) – 300
 doktryna czy ca – 153
 Humanae Vitae, encyklika – 317
 Indulgentiarum Doctrina, konstytucja apostolska – 130-131, 133, 263
 Mysterium Fidei, encyklika – 212
Pielgrzymka na kolanach – 120
Piotr, aposto  (pogl d katolicki)
 papie  nast pc  – 281, 283, 300
 prymat – 281
 ska a, na której Ko ció  jest zbudowany – 285, 361, pk 414 (426)
 widzialna g owa Ko cio a – 285
 Pismo wi te (pogl d biblijny)
 nie mo na do niego nic dodawa  – 404-405
 przekazane przez Ducha wi tego – 400
 wiarygodne samo w sobie – 402
 wystarczaj ce do prowadzenia chrze cija skiego ycia – 404
 wystarczaj ce do wiary w Chrystusa – 404
 zamiar – 336
 znaczenie natchnienia – 399-400
Pismo wi te (pogl d katolicki)
 pisana posta  objawienia – 333-334
 pisane S owo Bo e – 334
 zwi zki z Tradycj  i Magisterium – 349-352
Pius IX, papie  (1846-1878) – 300
 Exultavit Cor Nostrum, encyklika – 260
 Ineffabilis Deus, konstytucja apostolska – 228, 228-229, 248-249, 253,

 271
 kult Maryi jako Matki Bo ej Nieustaj cej Pomocy – pk 389 (425)
 szczyt rozkwitu wspó czesnego papiestwa – 307
 Ubi Primum, encyklika – 264
Pius V, papie  (1566-1572)
 nakaz publikacji Katechizmu rzymskiego – 46
Pius VII, papie  (1800-1823)
 Tanto Studio, konstytucja apostolska – 260
Pius X, papie  (1903-1914) – 300
 Ad Diem Illum Laetissimum, encyklika – 248, 262, 263, 266
 udzia  Maryi w dziele ludzkiego odkupienia – 262
Pius XI, papie  (1922-1939) – 300
 mentor i promotor Piusa XII – 329
Pius XII, papie  (1939-1958) – 300
 Ad Caeli Reginam, encyklika – 247
 argumentacja na rzecz dogmatu Wniebowzi cia Maryi – 240
 Deiparae Virginis Mariae, encyklika – 330, 341
 doktryna Eucharystii i Mszy wi tej – 212
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Dodatek

 Humani Generis, encyklika – 326, 330-331, 331
 liturgia Ko cio a zawieraj ca wiar  katolick  – 347
 Maryja ma klucz do Bo ego 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
 przegl d odkry  na temat Wniebowzi cia 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 sp acana przez – 120
 przyk ady – 120
Pokuta, obrz d – 108-110
Pokuta, sakrament – 112-116
 akty pokuty – 114-116
 jedyny sposób pojednania dla grzechu miertelnego – 116
 kap an przebaczaj cy grzech jako s dzia – 114, pk 85 (412)
 aska aktualna udzielana przez – 116
 aska u wi caj ca przywracana przez – 113
 os d kap ana – 114
 osobiste wyznanie grzechów miertelnych – pk 82 (411-412)
 regularne wyznawanie grzechów – 116
 rozgrzeszenie udzielane przez kap ana – 114
 sakrament pojednania – 112
 skrucha grzesznika – 113
 wymagana raz do roku w przypadku grzechów miertelnych – 116
 wymagania – 112-116
 wyznanie grzechów – 113
 zado uczynienie za grzechy – 114-115
 zas uga przywracana przez – 134
Polikarp ze Smyrny (69-155), ojciec Ko cio a – 343
Poprawa – 83
Posypywanie czo a popio em – 92
Po wi cenie nowego samochodu – 93
Pot pienie, wieczne (pogl d katolicki) – 120
 pope nianie grzechów powszednich nie skutkuje – 122
Powtórne usprawiedliwienie – 113, pk 81 (411)
Prawo Moj eszowe
 drobiazgowe zachowywanie przez faryzeuszy – 353
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Indeks rzeczowy

 fa szywi ydowscy nauczyciele – 154, 154-155, 156
 picie krwi zabronione i odra aj ce – 175
 uczeni w Pi mie autorytatywnymi nauczycielami – 353
Premm, Matthias (1890-?), teolog
 powszechno  ofiary Mszy wi tej – 200-201
 prymat Magisterium nad Bibli  – 324-325
Przek ady Pisma wi tego
 Biblia Tysi clecia, polski przek ad katolicki – 389
 dokonane na wi kszo  j zyków wiata – 404
 Douay Rheims, angielski przek ad katolicki – 215, 252, 253, pk 549 (432)
 New American Bible (NAB), angielski przek ad katolicki – 204, 381,

 391-392
 Septuaginta, grecki przek ad Starego Testamentu – 199, 389
 Wulgata, aci ski przek ad katolicki – 253
Przestrzeganie wi t – 93
Przykl kanie na prawe kolano – 92, 169

R
Ratzinger, Joseph Alois (1927-), kardyna
 przewodnicz cy prac nad Katechizmem Ko cio a Katolickiego – 42
Roma locuta est, causa finita est – 313
Rosyjska cerkiew prawos awna – pk 409 (426)
Rozgrzeszenie – 114-116
Ró aniec – 92-93, 250-251
 odpusty uzyskiwane za odmawianie – 133-134, 251
 wezwanie Maryi do odmawiania – 227
 Wniebowzi cie Maryi w czwartej tajemnicy – 346
 Rzeczywista obecno  Chrystusa – 168-169
 konieczno  wiary do przyjmowania Eucharystii – 171
 lokalna – 210, pk 232 (419)
 mistyczny charakter – 210-211
 pi  cech charakterystycznych – 168-169
 substancjalna – 169, 210
 transsubstancjacja – 171-175
 zjawisko nadprzyrodzone – 175

S
 Saduceusze (zobacz tak e: Faryzeusze; Uczeni w Pi mie) – 353
Sakramentalia – 92-93
 b ogos awienie ga zek palmowych – 93
 b ogos awie stwo gard a – 93
 cel i odnoszone korzy ci – 93
 cudowne medaliki – 92
 czynienie znaku krzy a – 92
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Dodatek

 dzwonienie w ko cio ach – 92
 egzorcyzmy – 93
 figury – 92
 krucyfiksy – 92
 namaszczanie wi tym olejem – 92
 obrazki wi tych – 92
 posypywanie czo a popio em – 92
 po wi cenie nowego samochodu – 93
 przestrzeganie wi t – 93
 przykl kanie na prawe kolano – 92
 stacje drogi krzy owej – 92
 szkaplerze – 92, 227
 woda wi cona – 92
 zapalanie wiec – 92
Sakramenty – 91, 385-388
 bierzmowania – 386
 chrztu – 55-56, 385
 Eucharystii – 169-171, 385-386
 instrumentalna przyczyna aski – 91
 konieczne dla zbawienia – 92, 99-100
 ma e stwa – 388
 namaszczenia chorych – 387
 pokuty – 112-113, 386-387
 wi ce  – 214, 387-388
 ukazuj ce wiar  w formie u wi conej sztuki – 93
 ustanowione przez Chrystusa – 91
Salvifici Doloris, list apostolski Jana Paw a II – 252, 254, pk 326 (422-423)
Samobiczowanie – 120
Sanhedryn, senat synów Izraela – 352-353, 354, 355
 Nikodem – 375
S d
 ostateczny – 135-138
 szczegó owy – 129-130
Schaff, Philip (1819-1893), historyk Ko cio a
 w tpliwe informacje o pierwszych Biskupach Rzymu – 301
Schroeder, Henry J. (1875-1942), t umacz dokumentów Soboru Trydenckiego
 deklaracja kanonu Pisma wi tego – 391
Semper Eadem – 314-315
Sensus fidelium – 347-348
Septuaginta, grecki przek ad Starego Testamentu – 199
 r kopisy zawieraj  Apokryfy – 389
Shelley, Bruce L. (1927-), historyk Ko cio a
 brak jurysdycji Biskupa Rzymu do czasów Konstantyna – 304
Sigla
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Indeks rzeczowy

 ksi g apokryficznych – 30
 ksi g biblijnych – 28-30
Skarbiec Ko cio a – 133, 262-263
 S owo Bo e (pogl d katolicki) (zobacz tak e: Objawienie Bo e)
 niepisane – 334
 odleg a regu a wiary – 350
 pisane – 334
 Pismo wi te 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 tytu u Matka Bo a – 233
 usankcjonowanie tytu u Theotokos – 234
 zwo any na pro b  Nestoriusza – 234
 zwo any przez cesarzy Walentyniana III i Teodozjusza II – 234
Sobór Florencki (1431-1437), powszechny
 przes anki wiecznego pot pienia – 130
 rzecznik nieomylno ci papie a – 312
Sobór Konstantynopolita ski IV (879-880), powszechny
 rzecznik nieomylno ci papie a – 312
Sobór Lyo ski II (1274), powszechny
 rzecznik nieomylno ci papie a – 312
Sobór Nicejski I (325), powszechny
 zwo any 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 naj wi tszej ofierze Mszy wi tej – 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 wi tego – 391
 dobre uczynki ród em wzrostu usprawiedliwienia – 101
 Eucharystia wype nieniem proroctwa Malachiasza – 199
 Katechizm rzymski wynikiem – 46
 katolicka doktryna usprawiedliwienia – 71
 mo no  powtórnego usprawiedliwienia – pk 81 (411)
 mo no  zas u enia na ycie wieczne – 140
 Msza wi ta ofiar  przeb agaln  – 195-196, 209
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Dodatek

 Msza wi ta przynosz ca korzy ci ywym i umar ym – 196
 Msza wi ta u mierzaj ca gniew Boga przeciwko grzechowi – 209
 niemo no  posiadania pewno ci ycia wiecznego – 145
 niemo no  zas u enia na usprawiedliwienie – 77
 obecno  Chrystusa w Eucharystii – pk 139 (415)
 o tarz sto em Pana – 205
 pot pienie usprawiedliwienia na podstawie darmowej aski – 98, 139-140
 potrójny cel Mszy wi tej – 192
 potwierdzenie istnienia czy ca – 153
 przeciwstawienie si  Reformacji celem – 391
 przygotowanie si  do otrzymania usprawiedliwienia – 70
 rodzaje pism wskazuj cych prawd  – 46
 rozwi zanie problemu grzechu pierworodnego – 54-55
 sama wiara niewystarczaj c  podstaw  usprawiedliwienia – 79
 usprawiedliwienie na podstawie wiary herezj  – 78-79
 ustanowienie Nowej Paschy w Eucharystii – 190-191
 uznanie i og oszenie Apokryfów natchnionymi – 389-390
 wiara warunkiem otrzymania usprawiedliwienia – 69
 wzrost usprawiedliwienia dzi ki dobrym uczynkom – 101
 zas ugiwanie umieraj cego w stanie aski na pój cie do nieba – 141
 ycie wieczne zap at  za dobre uczynki – 134-135
Sobór w Hipponie (393), regionalny
 ustalenie kanonu Pisma wi tego – 402-403
Sobór w Jerozolimie (oko o 50), apostolski
 powstrzymywanie si  od spo ywania krwi – 176
Sobór w Kartaginie (397), regionalny
 zatwierdzenie kanonu Pisma wi tego – 402-403
Sobór w Konstancji (1414-1418), powszechny
 wybór Marcina V – 302
 zwo any przez Zygmunta Luksemburskiego – 302
Sobór Watyka ski I (1869-1870), dokumenty soborowe
 Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej – 314, 325-326, 401
 Pierwsza Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele Jezusa Chrystusa – 281,

 284, 315
Sobór Watyka ski I (1869-1870), powszechny
 Aposto  Piotr pierwszym w adc  Ko cio a – 281
 Aposto  Piotr pierwszym w ród aposto ów – 281
 autorytatywne definicje wiary katolickiej – 45
 Biskup Rzymu g ow  ca ego Ko cio a – 284
 Biskup Rzymu nast pc  Aposto a Piotra – 284
 Biskup Rzymu ojcem i nauczycielem wszystkich chrze cijan – 284
 Biskup Rzymu zast pc  Chrystusa – 284
 debata i g osowanie nad dogmatem nieomylno ci papie a – 312-313
 Ko ció  wy cznym autorytetem w kwestiach wiary i moralno ci – 314
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Indeks rzeczowy

 nauczanie Biskupa Rzymu nieomylne – 315
 papie  nieomylny i chroniony od b du przez Boga – 307
 Pismo wi te przekazane przez Boga – 401
 potwierdzenie istnienia czy ca – 153
 przemówienie biskupa Gassera – 311-312
 ustalenie prawdziwego sensu Pisma wi tego – 325-326
Sobór Watyka ski II (1962-1965), dokumenty soborowe
 Dekret o ekumenizmie – 368
 Dekret o pos udze i yciu prezbiterów – 212
 Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele – 99-100, 135, 142-143, 145, 204,

 245, 246, 250, 252, 258, 262, 264, 280, 314, 316
 Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo ym – 313, 332, 333, 334, 335,

 340, 340-341, 344, 347, 356
Sobór Watyka ski II (1962-1965), powszechny
 autorytatywne definicje wiary katolickiej – 45
 bezwzgl dne pos usze stwo wiernych nauce papie a – 316
 biskupi nast pcami aposto ów – 280
 biskupi nauczycielami wiary katolickiej – 313
 biskupi stra nikami ywej i nienaruszonej ewangelii – 340
 Chrystus sk adany w ofierze w trakcie Mszy wi tej – 193
 definicja obecno ci Chrystusa w Eucharystii – 168
 dost pno  S owa Bo ego dla ka dego – 325
 dzie o naszego odkupienia w ofierze Mszy wi tej – 204
 konieczno  Ko cio a do zbawienia – 99-100
 konieczno  pos usze stwa biskupom – 314
 konieczno  uleg o ci wobec biskupów – 314
 czenie si  i przenikanie wi tej Tradycji i Pisma wi tego – 333-334
 Maryja ukazuje moc po rednictwa Chrystusa – 258
 Maryja wspó cierpia a z Chrystusem na krzy u – 246
 Maryja wspó pracowa a w dziele ludzkiego zbawienia – 245, 252
 mo no  osi gni cia ycia wiecznego przez niechrze cijan – 142-143
 nakazanie zaopatrzenia Biblii w odpowiednie uwagi – 326
 niekwestionowalno  nauki papie a – 316
 otaczanie tak  sam  czci  Pisma wi tego i Tradycji – 334
 otrzymanie ycia wiecznego wynikiem zas ug w yciu doczesnym – 135
 o ywcza obecno  Tradycji – 344
 Pismo wi te wraz z Tradycj  najwy sz  regu  wiary – 335
 post p w rozumieniu Tradycji przez wiernych – 347
 po rednictwo Maryi – 262, 263-264
 potwierdzenie istnienia czy ca – 153
 potwierdzenie staro ytnej tradycji katechumenatu – 71
 promocja ekumenizmu – 367
 przed o enie nauki o objawieniu Bo ym jednym z celów – 333
 rozwój Tradycji w Ko ciele – 340-341
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Dodatek

 s u ba Urz du Nauczycielskiego S owu Bo emu – 355-356
 sposoby u wi cania katolików – 95
 strategia ekumeniczna Ko cio a – 368
 wi ta Tradycja, Pismo wi te i Urz d Nauczycielski Ko cio a – 351
 wi ta Tradycja, Pismo wi te wi tym depozytem wiary – 334
 Tradycja objawieniem przekazanym przez aposto ów – 349
 wspó dzia anie z ask  warunkiem zbawienia – 145
 wy czno  biskupów w interpretacji S owa Bo ego – 313
 zasady interpretacji Pisma wi tego – 328
 znaczenie chrztu wi tego – 379
Sola Scriptura – 356, 397-406
Sprawy wiary i moralno ci – 314
Stolica Apostolska
 siedziba Biskupa Rzymu – 279
Struktura organizacyjna Ko cio a – 279
Sukcesja apostolska
 biskupi nieb d cy nowymi aposto ami – pk 419 (426)
 cztery podstawowe argumenty Ko cio a za – 296-299
 konieczno  dla zachowania Tradycji – 340
 w adza nauczania, u wi cania, rz dzenia – 280-281
Suma teologiczna, Tomasz z Akwinu – 132
 klasyczny wyk ad teologii katolickiej – 46-47, 132
Superiore Anno, encyklika Leona XIII – 259-260
Supremi Apostolatus Officio, encyklika Leona XIII – 258-259
Sykstus I, papie  (115-125) – 300
Sylwester I, papie  (314-335)
 nast pca Miltiadesa – pk 400 (425)
 udzia  w tworzeniu pot gi papiestwa – 304
 wyniesiony do w adzy przez Konstantyna – 277-278
Syracha, Ksi ga (Syr), ksi ga apokryficzna – 390
Szkaplerze – 92, 227

wi cenia, sakrament – 214, 387-388
wi ci (pogl d katolicki) – 236-237

 wk ad do skarbca Ko cio a – 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)
 zwo anie Soboru Efeskiego – 234
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Indeks rzeczowy

Teresa z Ávili (1515-1582), doktor Ko cio a – 345
Tertulian (160-225), ojciec Ko cio a – 343
Theotokos – 233-234
Tobiasza, Ksi ga (Tb), ksi ga apokryficzna – 389
Tomasz z Akwinu (1225-1274), doktor Ko cio a – 345, 345-346
 charakter czy ca – 132
 los nieochrzczonych niemowl t – 56
 patron uczniów – 237
 powody wiecznego dziewictwa Maryi – 235
 Suma teologiczna – 46-47
 wiara we Wniebowzi cie Maryi – 345-346
 wieczne dziewictwo Maryi – 235
 wykorzystywanie systemu logiki Arystotelesa – 46
 wys u enie aski aktualnej i zas ugi – pk 43 (409)
 zale no  mi dzy wykonan  prac  a otrzymaniem ycia wiecznego – 140
Totus Tuus – 224-225, pk 255 (420)
 Tradycja (pogl d biblijny)
 referencje w Nowym Testamencie – 393-396
 Tradycja (pogl d katolicki)
 niepisana forma objawienia – 333, 342
 niepisane S owo Bo e – 334
 odmienna od konkluzji uczonych na temat pierwotnego Ko cio a – 339
 odmienna od kultury i praktyk poprzednich pokole  – 338-339
 odmienna od ludzkich tradycji – 338-339
 przymus interpretacji Pisma wi tego w wietle – 328
 relacja do Pisma wi tego i Magisterium – 349-352
 s owo yj ce stale w sercach wiernych – 339
 sposoby przekazywania – 339-340
 trzy organy przekazywania – 342
 uznawana na równi z Pismem wi tym – 334-335
 wyja niana przez nauczanie Magisterium – 340-341
 zachowywana przez biskupów – 340-341
Tradycja ydowska
 Miszna – 354, pk 536 (431)
 odniesienia w Nowym Testamencie – 393-394
Tradycje ludzkie (zobacz tak e: Tradycja (pogl d katolicki))
 celibat kap anów – 338-339
 kierunek twarzy kap ana podczas Mszy wi tej – 338-339
 odmienne od wi tej Tradycji – 338-339
 s u ba dziewcz t w charakterze ministrantów – 338-339
Transsubstancjacja (zobacz tak e: Rzeczywista obecno  

Chrystusa) – 174-175
 teoria oparta na metafizyce Arystotelesa – 174
Tytu y papieskie, wybrane
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Dodatek

 Arcybiskup Metropolita Prowincji Rzymskiej – 281
 Ksi  Aposto ów – 281
 Najwy szy Biskup Ko cio a Powszechnego – 281
 Nast pca wi tego Piotra – 281
 Ojciec wi ty – 295
 Papie  – 295
 Patriarcha Zachodu – 281
 Prymas W och – 281
 Suweren Pa stwa Watyka skiego – 281

U
Ubi Primum, encyklika Piusa IX – 264
 Uczeni w Pi mie (zobacz tak e: Faryzeusze; Saduceusze)
 autorytatywni nauczyciele Prawa Moj eszowego – 353
 ob udna pobo no  – 355
 przedk adanie tradycji nad S owo Bo e – 355
 w adza niepochodz ca od Boga – 353
Uczynki zbawienia – 69
Unam Sanctam, bulla Bonifacego VIII – 307
Urban II, papie  (1088-1099)
 wezwanie do pierwszej krucjaty – 306
Urban VI, papie  (1378-1389)
 reakcja na wybór Klemensa VII – 302
 Usprawiedliwienie (pogl d biblijny) (zobacz tak e: Zbawienie)
 akt Boga – 100, 144
 definicja – 60
 nie mo e wzrasta  – 101
 obejmuje pozytywne przypisanie sprawiedliwo ci – 60, 100
 przez wiar  – 60
 wiara jedynym wymaganiem – 80
Usprawiedliwienie (pogl d katolicki) (zobacz tak e: Zbawienie)
 chrzest ród em – 55-59
 definicja – 58
 d ugie przygotowanie wymagane dla doros ych – 68
 niemowl t – 374-375, 377, 380
 przywracane przez sakrament pokuty – 113
 sama wiara niewystarczaj ca dla otrzymania – 79
 tracone przez pope nienie grzechu miertelnego – 113
 wiara konieczna dla otrzymania – 61
 wys u one przez Chrystusa – 58-59
 wzrost przez spe nianie dobrych uczynków – 101
 wzrost przez uczestnictwo w Eucharystii – 170
U wi cenie (pogl d biblijny)
 trzy formy – 103
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Indeks rzeczowy

U wi cenie (pogl d katolicki) – 95-96
 cele – 95
 definicja – 95
 sposoby – 95
Utrata usprawiedliwienia – 112, pk 81 (411)
Uwielbienie (pogl d katolicki), stopnie kultu
 dulia — cze  okazywana wi tym i anio om – 250
 hyperdulia — cze  okazywana Maryi – 250
 latria — cze  okazywana Bogu – 250
 latria — cze  okazywana Eucharystii – 171

W
Walenty, wi ty
 patron pozdrowie  – 237
Walentynian III (419-455), cesarz rzymski (425-455)
 potwierdzenie prymatu Leona I Wielkiego – 305
 zwo anie Soboru Efeskiego – 234
Walsh, Michael J. (1937-), historyk Ko cio a
 niemo no  dowiedzenia nieomylno ci papie a na gruncie

 historycznym – 302
Wandalowie
 zaniechanie masakry i spalenia Rzymu na pro b  Leona I 

Wielkiego – 305
Watykan – 279
Wiara (pogl d biblijny)
 jedyny wymóg otrzymania usprawiedliwienia – 80
 rodzaj zbawiaj cej – 80-83
Wiara (pogl d katolicki) – 69
 definicja – 69
 pocz tek zbawienia ludzkiego – 79
 potrzebna do usprawiedliwienia – 61
 sama niewystarczaj ca do usprawiedliwienia – 79
Wieczerza Pa ska (pogl d biblijny)
 chleb i wino wystarczaj ce do – 178
 metaforyczna interpretacja zgodna z duchowym uwielbieniem – 179
Wielka schizma zachodnia (1378-1417) – 302
Wielki Post – 75-76
Witaj Królowo, modlitwa – 249
Wizja uszcz liwiaj ca – 131
W adza (pogl d biblijny)
 brak roszcze  Aposto a Paw a do nieomylno ci – 318
 Chrystus g ow  Ko cio a – 296
 diakoni – 303
 nauczania, dana przez Ducha wi tego – 323
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Dodatek

 podporz dkowanie aposto ów Pismu wi temu – 319-320
 starsi – 303
W adza (pogl d katolicki) (zobacz tak e: Biskupi; Magisterium; Papie ; 

Pismo wi te; Tradycja)
 b d kontra prawda – 357-358
 miecze, duchowy i doczesny – 307
Wniebowzi cie Maryi (pogl d katolicki)
 Ad Caeli Reginam, encyklika Piusa XII – 247
 badanie dwóch kana ów transmisji wiary apostolskiej – 341-342
 brak poparcia w Pi mie wi tym – 240
 cz  jednomy lnego nauczania biskupów – 346
 cz  nauczania doktorów Ko cio a – 345-346
 cz  nauczania ojców Ko cio a – 343-345
 cz  powszechnego zrozumienia wiernych – 347-348
 cz  wiary wyra anej w powszechnej praktyce Ko cio a – 346-347
 definicja dogmatu – 230
 Munificentissimus Deus, konstytucja apostolska Piusa XII – 228, 230,

 270, 342
 niewyra ane w dogmatycznym nauczaniu Magisterium – 343
 niewyra ane w adnym wyznaniu wiary – 343
 poszukiwanie poparcia w siedmiu obszarach Tradycji – 342
 Tradycja ród em dogmatu – 341-349
 upami tniane w czwartej tajemnicy ró a ca – 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 Damasce skiego – 344, 345
 wiara Roberta Bellarmina – 345-346
 wiara Tomasza z Akwinu – 345-346
Woda wi cona – 92
Wrenn, Michael J. (1936-2008), teolog
 kontestowane doktryny Ko cio a – 322
 Wschodni ko ció  katolicki – 282-283, pk 409 (426)
Wulgata, aci ski przek ad katolicki – 253
Wyrzeczenia, dobrowolne – 120
Wystawienie Naj wi tszego Sakramentu – 172
Wytrwanie do ko ca – 129-130
Wyznania wiary – 75-76, 154, 343
Wyznanie grzechów
 bezpo rednio Bogu – 117
 przypadki, gdy wymagane jest przed innymi lud mi – pk 92 (412)
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Indeks rzeczowy

Z
Zakonnice – 282
Zapalanie wiec – 92
Zas uga (pogl d katolicki) – 94-95, 134-138
 definicja – 94, 134
 proporcjonalna do ró nych czynników – 94-95
 przywracana przez sakrament pokuty – 134
 stosowna (de congruo) – 140, pk 43 (409)
 cis a (de condigno) – 140, pk 43 (409)
 trzy formy nagrody – 134
 utrata przez pope nienie grzechu miertelnego – 134
 wzrost chwa y niebieskiej – 135-138
 wzrost aski – 134
 ycie wieczne – 134-135
 Zbawienie (pogl d biblijny) (zobacz tak e: Usprawiedliwienie)
 mo liwa pewno  posiadania – 145-146
 polegaj ce na odpoczynku – 104
 zagwarantowane na wieki – 144-146
Zbawienie (pogl d katolicki) (zobacz tak e: Usprawiedliwienie)
 b d kontra prawda – 158-161
 charakter próby – 144, 145
 chrzest pierwszym krokiem w katolickim planie – 59
 niemo no  uzyskania pewno ci – 145
 proces – 89, 102, 129
 sakramenty konieczne dla uzyskania – 92, 99-100
 uzyskiwane w wyniku procesu u wi cenia – 96
 wiara pocz tkiem – 79
Zdrowa  Maryjo, modlitwa – 115, 121, 250, 260
Z o enie w ofierze – 193
 bezkrwawa ofiara – 211
 niekrwawa ofiara – 193
 odró niana od faktycznej mierci – 211
Zygmunt Luksemburski (1368-1437), cesarz rzymsko-niemiecki (1433-1437)
 zwo anie Soboru w Konstancji – 302

al doskona y – pk 82 (411-412)
al za grzechy, modlitwa – 110, 113
ycie wieczne (pogl d biblijny)

 dar – 139
ycie wieczne (pogl d katolicki)

 prawdziwie zas u one – 139-140
 zas u ona nagroda – 134-135, 139-141




