
Biblia, a doktryny 
rzymskokatolickie

(przegląd)



Lista  nauk i  praktyk   

dodanych   przez  KK  

do  Objawienia Bożego 
(najistotniejsze)



Nowe doktryny 

• 190 r.:

• początki kultu 
relikwii

• ok.300 r.

• zaczęły się 
modlitwy za 
umarłych

• czynienie znaku 
krzyża

pocz.IV w:

Oddawanie czci 
aniołom, 

zmarłym świętym, 

początek kultu 
obrazów

431: 

początek kultu 
maryjnego 



Nowe doktryny 

526:

• Ostatnie 
namaszczenie

593:

• Doktryna o czyśćcu 
wymyślona przez 
papieza Grzegorza I

786:

Upełnomocnienie 
oddawania czci 
krzyżowi, 
wizerunkom i 
relikwiom  (Sobór w 
Nicei)

995 : 

Kanonizacja zmarłych 
świętych 



Nowe doktryny 

1215 :

• Transsubstancjacja 
(przeistoczenie) 
opłatka ogłoszona 
przez papieża 
Innocentego III

1220: 

• Adoracja opłatka 
(hostii) zarządzona 
przez papieża 
Honoriusza III 

1312 : 

Święto Bożego Ciała 
wprowadzone przez 
papieża Urbana IV

1439 : 

dogmat siedmiu 
sakramentów

dogmat o czyśćcu 
zatwierdzony             
przez Konsylium we 
Florencji 



Nowe doktryny 1477: 

„Uzasadnienie obchodów  
świąt „Niepokalanie 
Poczętej” przez papieża 
Sykstusa IV

1545: 

Tradycja ogłoszona 
autorytetem równym Biblii 
przez Konsylium w 
Trydencie

1546: 

Księgi apokryficzne dodane 
do Biblii przez Konsylium w 
Trydencie 

1547:  

wprowadzono chrzest 
dzieci przez 
„polewanie” 

1854:

Niepokalane poczęcie 
Marii Panny 
ogłoszone przez 
Papieża Piusa IX



Nowe doktryny 

1854:  

Stwierdzenie i 
ogłoszenie, że 
jedynym 
zbawiającym 
kościołem jest 
Kościół Katolicki. 
Papież Piusa IX  
(Cyprian z Kartaginy III 
w.:extra ecclesiam)

1870:

Nieomylność 
papieża w sprawach 
wiary i moralności. 
Pius IX ( Sob.Wat. I)

1950: 

Dogmat o 
Wniebowzięciu  
Marii Panny. 

Papież Pius XII  



Nowe doktryny 

1964: 

Maria uznana Matką 
Kościoła.

Papież Paweł VI

2000: 

Deklaracja Dominus 
Iesus –„tylko   w 
Kościele Rzymsko-
Katolickim można 
znaleźć wszystkie 
środki potrzebne do 
zbawienia” .

Kard. Joseph 
Ratzinger

(Benedykt XVI )



Nowe praktyki 

Poł. II wieku : 

Podział na kler i 
laików

325:

„Klątwa kościelna” 
dla świętujących 
Wielkanoc poza 
niedzielą (ust. 
Soboru w Nicei) 

375: 

zastępowanie  chrztu 
przez zanurzenie 
„pokropieniem” i 
zachęta by udzielac  
go niemowlętom

394:

Codzienne 
odprawianie mszy 



Nowe praktyki 

500 : Księża zaczęli 
ubierać się 
odmiennie od ludzi 
świeckich 

528:  Zakony 
zapoczątkowane 
przez Benedykta z 
Nursji we Włoszech

539: Papiestwo jako 
instytucja

547 : Post 40-dniowy 
ustanowiono 

600: Język łaciński 
jako jedyny  
używany w 
modlitwach i na 
nabożeństwach. 
nakazany przez 
Grzegorza I



Nowe praktyki 

607: 

Przyznanie Kościołowi 
rzymskiemu 
zwierzchnictwa nad 
wszystkimi Kościołami 
Chrześcijańskimi, 
poprzez uznanie 
papieża za „Biskupa 
Powszechnego”- tytuł 
został nadany przez 
cesarza Focasa, pap. 
Bonifacemu III 

610: 

zaczęto obchodzić 
Wszystkich 
Świętych

709: 

Całowanie stopy 
papieża 
wprowadzone przez 
papieża Konstantyna



Nowe praktyki 

998: 

Post w piątki w 
czasie wielkiego  
postu

Od XI wieku: 
obecność 
obowiązkowa na 
Mszy

1077 : Narzucenie 
celibatu duchownym  
na I Synodzie Postnym 
w Rzymie 

1090: Różaniec  
wprowadzony  przez 
Piotra Hernita  

1095: Udzielenie 
„odpustu” przez 
papieża Urbana II dla 
uczestników pierwszej 
wyprawy krzyżowej 



Nowe praktyki 
1184 : 

• Święta Inkwizycja 
ustanowiona przez 
Konsylium  w 
Weronie

1215: 

Cicha spowiedź 
grzechów do księdza 
(obowiązkowo raz w 
roku) ustanowiona 
przez papieża 
Innocentego 

1229: 

Biblia zakazana dla 
laików (znalazła się 
w spisie ksiąg 
zakazanych)  przez 
Synod w Tuluzie

1251:

Szkalperz wynaleziony 
przez ang. zakonnika 
Simona Stoka  



Nowe praktyki 

1254: 

Rozpoczęcie  

„stosowania tortur” 

w celu wymuszenia 

zeznań - nakaz 

papieża 

Innocentego IV 

1314:

Zmieniono zanurzenie 
dorosłych na 
„polewanie”

1414:

Zakaz spożywania 
komunii pod dwiema 
postaciami (chleba i 
wina) przez osoby 
świeckie – Sobór w 
Konstancji



Nowe praktyki 

1508: „Zdrowaś Mario”

(druga połowa modlitwy 
ukończona 50 lat 
później  i zatwierdzona 
przez papieża 
Sykstusa V pod 
koniec XVI wieku)

XV / XVI w. : 

sprzedaż odpustów 



Nowe praktyki 

od XV w. : Rozpoczęto 
obchodzić „Pasje” 
(droga krzyżowa)  

1657: Maria "Królową 
Polski" - uroczyste 
oddanie narodu pod 
jej zwierzchnictwo 
przez króla polskiego 
Jana Kazimierza

1852: Wprowadzono 
Nabożeństwa Majowe 

1864: Potępienie przez 
Piusa IX wolności  
wyboru religii, prasy i 
odkryć naukowych, nie 
zatwierdzonych przez 
Kościół Katolicki  oraz 
potwierdzenie 
tymczasowej  władzy  
papieża nad władzami 
świeckimi

1930: Szkoły publiczne 
potępione przez Piusa 
XI 



(Od)ważne pytania:

Czy Nowy Testament naucza takich rzeczy ?

Czy Gal.1,8 - 9 nadal jest aktualny ?

Jeśli tak, to co z tym należy zrobić ? 


