
Klasa 7   

Religia  15 czerwiec  

Dzień dobry. Drodzy uczniowie przedstawię Wam działalność ludzi okresu 

średniowiecza na rzecz rozwoju duchowego i materialnego człowieka. 

Zapisz temat lekcji. 

Temat:  Reformy w Kościele.  

Przeczytaj i zapamiętaj: 

Z lekcji historii wiecie już, że kościół nie był bez skazy, że jego zwierzchnicy 

czasem błądzili, oddalali się od nauczania Jezusa, ulegali pokusie władzy, 

bogactwa, niemoralności, stosowania przemocy i siły. Wiele razy mówiło się o 

upadku, kryzysie Kościoła, a jednak wciąż pojawiali się w nim ludzie, którzy 

inicjowali jego przemianę, reformę. Powracali do źródeł, do Chrystusowej nauki 

zawartej w Piśmie Świętym, jak i tradycji Kościoła. 

Jednym z nich był św. Benedykt. 

 

W czasach upadku cywilizacji rzymskiej dał początek zakonowi, który w swojej 

regule pozostał wierny maksymie ,,módl się i pracuj’’. Klasztory 

benedyktyńskie były nie tylko oazami pokoju i głębokiego życia duchowego, ale 

także rozwijały kulturę techniczną i rolnictwo. Zasługą benedyktynów było 

mozolne kopiowanie ksiąg zawierających dziedzictwo wybitnych twórców 

starożytności. 

 

 



Święty Franciszek z Asyżu. 

 

W epoce średniowiecza wzorem dla wielu stał się św. Franciszek z Asyżu, 

zwany Biedaczyną, który do dzisiaj fascynuje prostotą życia zgodnego z 

Ewangelią. Należał do bogatej rodziny, ale odrzucił dobra tego świata, by żyć w 

ubóstwie i pokorze. Był przekonany, że Kościół potrzebuje duchowej odnowy – 

ewangelicznego ubóstwa i apostolstwa. Wędrował więc od miasta do miasta, 

głosząc Ewangelię i zachęcając do pokuty. Oznaczał się wielką miłością do 

przyrody: zwierzęta i rośliny nazywał braćmi. Był orędownikiem pokoju i dobra. 

Znalazł wielu naśladowców, zwanych braćmi mniejszymi (franciszkanami). 

W historii Kościoła jako wielcy reformatorzy zapisali się również papież św. 

Grzegorz Wielki i św. Grzegorz VII. 

Papież Grzegorz Wielki. 

 



Gdy został papieżem, nadał sobie tytuł ,,sługa sług Bożych’’, usuwał 

niegodnych urzędników i duchownych ze stanowisk, troszczył się o ubogich, 

zreformował liturgię, dbał o rozwój życia duchowego oraz pracy duszpasterskiej 

kleru. Jego pisma – homilie i listy – wywarły duży wpływ na chrześcijaństwo. 

Papież Grzegorz VII. 

 

Reformę, którą zapoczątkował nazwano gregoriańską. Chciał uniezależnić 

Kościół od władzy świeckiej. Walczył z nadawaniem przez władców biskupstw, 

co powodowało kupowanie i sprzedawanie godności kościelnych i związanych z 

nimi dóbr materialnych. Zakazał duchownym łamania celibatu, zawierania 

małżeństw i zwrócił się do wierzących, by nie przyjmowali posług duchownych 

od niegodnych kapłanów. Wydawał w tych sprawach dekrety isam czuwał nad 

ich wykonaniem.  

Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. 

Anna Osińska  

 

 


