
Klasa 7   

Religia  8 czerwiec  

Dzień dobry. Drodzy uczniowie dzisiejsza katecheza będzie dotyczyła 

rozłamów i podziałów w Kościele. 

Zapisz temat lekcji. 

Temat: Kryzys w Kościele.  

Przeczytaj i zapamiętaj: 

Już w czasach apostolskich dochodziło do nieporozumień o czym świadczą listy 

Apostołów. Pierwsze problemy wynikały trudności w interpretowaniu 

apostolskiego nauczania oraz w opieraniu się wpływom innych religii. W ten 

sposób rodziły się wątpliwości, błędy w wierze, herezje. Kościół musiał więc 

coraz bardziej precyzować swoją naukę, coraz głębiej wnikać w treści 

Jezusowego przesłania i ustosunkować się do nowych interpretacji. Od 

pierwszych wieków czynił to przede wszystkim na soborach. Pierwszy odbył się 

w  Jerozolimie około 49 roku. Rozstrzygnięto na nim kwestię konieczności 

przestrzegania wymogów Prawa przez chrześcijan pochodzenia nieżydowskiego 

– nawróconych pogan. Wydarzenie to zostało opisane w 15 rozdziale Dziejów 

Apostolskich, który jednak nie nazywa tej narady Apostołów i starszych 

soborem. 

Sobór to spotkanie biskupów całego Kościoła w celu ustanowienia praw 

kościelnych (kanonów soborowych) i uregulowania spraw doktryny wiary 

i moralności. 

W 1054 r. w Kościele doszło do wielkiego podziału zwanego schizmą 

wschodnią. W jej wyniku chrześcijaństwo podzieliło się na Kościół zachodni ze 

stolica w Rzymie i Kościół wschodni (prawosławie) ze stolica 

w Konstantynopolu. Przyczyną rozłamu były spory religijne, dotyczyły liturgii 

i dogmatów, oraz polityczne i kulturowe. 

W średniowieczu, kiedy rodziły się kolejne herezje rozwinęła się zwalczająca je 

instytucja, Inkwizycja. Inkwizycja była rodzajem sądu kościelnego działającego 

od XII do XIX wieku. Jej zadaniem było ściganie i karanie podejrzanych 

o wykroczenia przeciw nauce Kościoła. 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_powszechny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskup
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_(organizacja)
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kanon_soborowy&action=edit&redlink=1


Kolejne rozbicie wśród chrześcijan nastąpiło w XVI wieku w wyniku ruchu 

zwanego reformacją. Początkowo sprzeciwiał się on widocznym w Kościele 

nadużyciom, w konsekwencji doprowadził do powstania nowego odłamu 

chrześcijaństwa: protestantyzmu. 

Pod koniec XIX wieku zaczęły rodzić się inicjatywy zmierzające do 

przywrócenia jedności wszystkich chrześcijan. Ten ruch dążący do jedności 

chrześcijan nazywa się ekumenizm. 

Obejrzyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=lZPTpNU_SAg 

 

Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. 

Anna Osińska 
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