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WSTÊP

Koœció³ katolicki i jego zadanie.

Historia Koœcio³a i jej podzia³ na okresy

Koœció³ katolicki jest instytucj¹ religijn¹. Za³o¿y³ go Jezus Chrystus.

On te¿ wskaza³ mu cel, da³ œrodki do osi¹gniêcia celu, ustanowi³

pierwszy zarz¹d oraz zapewni³ mu opiekê nadprzyrodzon¹.

Bêd¹c zrzeszeniem wiernych, po³¹czonych wêz³em jednej wia-

ry, jednych sakramentów œw. i jednej w³adzy, Koœció³ prowadzi ludzi

do zbawienia; wskazuje im przeto Boga jako najwy¿szy cel ¿ycia, za

warunek zaœ do osi¹gniêcia tego celu stawia drogê cnoty i prawdy.

W ten sposób Koœció³ ludzi uszlachetnia, przyczynia siê do ich cywi-

lizacji i dobra doczesnego. By u³atwiæ ludziom osi¹gniêcie tego celu,

Koœció³ spe³nia potrójn¹ dzia³alnoœæ: nauczycielsk¹, kap³añsk¹ i pa-

stersk¹. Przede wszystkim, Koœció³ naucza ludzi prawd wiary i mo-

ralnoœci, w ewangelii zawartych; nastêpnie, przez swoj¹ dzia³alnoœæ

kap³añsk¹ uœwiêca ludzi, bo przez sakramenty œw., modlitwy, a szcze-

gólniej ofiarê Mszy œw. zbli¿a ich do Boga; w pasterskiej wreszcie

pracy troszczy siê, by wœród ludzi z³o zniszczyæ, a przez przykazania

i prawa wskazaæ ludziom drogê dobra.

Do wykonania tych zadañ Chrystus Pan nada³ Koœcio³owi dwa

przywileje: zapewni³ mu sw¹ opiekê („Ja jestem z wami po wszyst-

kie dni a¿ do skoñczenia œwiata” Mt 28, 20) oraz pomoc Ducha œw.;

wskutek tego Koœció³ bêdzie trwa³ do koñca œwiata, a w swym na-

uczaniu prawd wiary i moralnoœci jest nieomylny.
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Rz¹dc¹ Koœcio³a jest Jezus Chrystus; do swego Wniebowst¹-

pienia rz¹dzi³ nim widzialnie, po swym zaœ Wniebowst¹pieniu kie-

ruje jego naw¹ niewidzialnie. Zastêpcami Chrystusa na ziemi, jego

namiestnikami i kierownikami Koœcio³a s¹ œw. Piotr aposto³, przez

Chrystusa na to stanowisko powo³any, i jego nastêpcy na stolicy

biskupiej w Rzymie – papie¿e. Aposto³owie i ich nastêpcy – biskupi

s¹ równie¿ rz¹dcami Koœcio³a; spe³niaj¹ jednak swe pos³annictwo

w poszczególnych diecezjach zawsze w zale¿noœci od g³owy Ko-

œcio³a. Kap³ani i diakoni s¹ pomocnikami biskupów.

Koœció³ wiêc sk³ada siê z dwóch pierwiastków: boskiego, którym

jest Chrystus, Jego nauka i sakramenty, i ludzkiego, a jest nim cz³o-

wiek, naukê tê przyjmuj¹cy i wykonywuj¹cy. Pierwiastek boski jest

w Koœciele niezmienny, wieczny; pierwiastek ludzki podlega czêstej

zmianie, udoskonaleniu lub upadkowi. Otó¿, historia Koœcio³a jest na-

ukowym przedstawieniem dziejów za³o¿onego przez Chrystusa spo-

³eczeñstwa od pocz¹tku jego istnienia a¿ do naszych czasów.

Opowiada wiêc: 1. jak Koœció³ spe³nia³ sw¹ misjê nauczycielsk¹,

gor¹co wystêpuj¹c w obronie prawdy Chrystusowej i pracuj¹c nad

jej rozpowszechnieniem, 2. jak wykonywa³ swe zadania kap³añskie

i jak sw¹ têsknotê za Bogiem wyra¿a³ w kulcie zewnêtrznym, 3. jak

spe³nia³ w³adzê pastersk¹, szerz¹c wœród ludzi zasady religijno-

-obyczajowe oraz karnoœæ chrzeœcijañsk¹. Zarazem w historii

poznajemy wp³yw Koœcio³a na spo³eczeñstwo oraz powody, dla któ-

rych wp³yw ten bywa³ nierównomierny. W ten sposób historia

Koœcio³a daje nam poznaæ: 1. zewnêtrzne ¿ycie Koœcio³a, czyli jego

stosunek do pañstw oraz 2. ¿ycie wewnêtrzne, tj. jego wewnêtrzn¹

organizacjê, jego s³u¿bê bo¿¹, karnoœæ koœcieln¹, ¿ycie religijno-

moralne, b³êdy religijne – herezje i schizmy, piœmiennictwo i wie-

dzê koœcieln¹.

W dziejach Koœcio³a rozró¿niamy cztery epoki; ka¿d¹ z nich

dzielimy na okresy, ró¿ni¹ce siê pewnymi charakterystycznymi

cechami.
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I epoka – od za³o¿enia Koœcio³a do koñca VII w. – obejmuje dwa

okresy:

1. Od za³o¿enia Koœcio³a do og³oszenia edyktu mediolañskiego

(313) – jest to okres mêczenników, czasy krwawych przeœladowañ

ze strony ¿ydów i pogan.

2. Od wydania edyktu mediolañskiego do koñca VII w. (313–

–692) – jest to okres Ojców Koœcio³a i soborów, broni¹cych nauki

Koœcio³a wobec herezji oraz okres nawrócenia ludów germañskich.

II epoka – od koñca VII w. do XIV w. – epoka rozwoju ¿ycia ko-

œcielnego pod wp³ywem œcis³ej ³¹cznoœci Koœcio³a z narodami romañ-

skimi, germañskimi i s³owiañskimi oraz epoka najwiêkszego wp³y-

wu Koœcio³a, jako si³y spo³eczno-politycznej na Zachodzie.

Epoka ta obejmuje dwa okresy:

1. Od koñca VII w. do œw. Grzegorza VII (692–1073), okres roz-

woju cesarstwa zachodniorzymskiego pod opiek¹ Koœcio³a oraz tro-

ski Koœcio³a o wewnêtrzn¹ sw¹ niezale¿noœæ.

2. Od œw. Grzegorza VII do Celestyna V (1073–1294), okres roz-

kwitu ¿ycia chrzeœcijañskiego, a zarazem najwiêkszego wp³ywu pa-

pie¿y na stosunki polityczne.

III epoka – od pocz¹tku XIV w. do po³owy XVII – s¹ to czasy ode-

rwania siê narodowego ¿ycia ludów od koœcielnego uniwersalizmu oraz

zeœwiecczenia ¿ycia religijnego. Epoka ta obejmuje dwa okresy:

1. Od Bonifacego VIII do wyst¹pienia Lutra (1294–1517) – okres

obni¿enia powagi Stolicy Apostolskiej oraz oporu przeciw zwierzch-

noœci Koœcio³a i panowania chrzeœcijañskiego porz¹dku rzeczy.

2. Od wyst¹pienia Lutra do pokoju westfalskiego (1517–1648)

– okres gwa³townego zerwania z Koœcio³em, krwawych wojen reli-

gijnych oraz wielkiej reformy Koœcio³a na soborze trydenckim.

IV epoka – od po³owy XVII w. do naszych czasów (1648–1930);

cechuj¹ tê epokê: czêsty ucisk Koœcio³a ze strony pañstw, walka Ko-

œcio³a z b³êdami, niewiar¹ i rewolucj¹ oraz stopniowym odchrzeœci-

janianiem narodów. Epoka ta obejmuje dwa okresy:

Wstêp
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1. Od pokoju westfalskiego do wielkiej rewolucji francuskiej

(1648–1789); jest to okres cezaropapizmu w polityce koœcielnej,

a racjonalizmu na polu nauki.

2. Od rewolucji francuskiej do naszych czasów (1789–1930);

jest to okres gorliwej pracy Koœcio³a. Koœció³, zwalczany przez libe-

ralizm, pomimo chwilowych klêsk, ostatecznie odnosi zwyciêstwo,

a sam prze¿ywa czasy wewnêtrznego odrodzenia.
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PIERWSZA EPOKA

OKRES PIERWSZY

Od za³o¿enia Koœcio³a

do og³oszenia edyktu mediolañskiego (do 313 r.)

§ 1. Stan religijno-obyczajowy œwiata

w przededniu przyjœcia Chrystusa Pana.

1. Stan pogañstwa. Staro¿ytny œwiat pogañski dokona³ wiele

dobrego w dziedzinie nauki, sztuki, pañstwowoœci; jedynie na polu

religii i moralnoœci sta³ nisko; zaginê³o tam pojêcie o jednym Bogu,

a cz³owiek, z natury religijny, pocz¹³ czeœæ bosk¹ okazywaæ cia³om

niebieskim, ludziom, zwierzêtom. Ludzie bardziej wykszta³ceni,

rozumiej¹c niedorzecznoœæ wielobóstwa, zwrócili siê do filozofii

i z niej czerpali wskazówki do ¿ycia. Sokrates, Platon, Arystoteles

stali siê ich duchowymi przewodnikami. Ale zasady filozofów, pomi-

mo, i¿ zawiera³y wiele m¹drych pogl¹dów, nie wystarczy³y, a przeto

nie wywiera³y wiêkszego wp³ywu na spo³eczeñstwo. S³owem, reli-

gia pogañska, pozbawiona zasad prawdziwych, traci³a znaczenie,

chyli³a siê do upadku; niewiara i zw¹tpienie ogarnia³y coraz szersze

krêgi, przybiera³y wielkie rozmiary. Wtedy to miejsce religii zajê³y

zabobony, wiara w sny, astrologia, oddawanie siê tajemniczym mi-

steriom Wschodu, apoteoza cesarza. Tak wiêc, poganizm w przeded-

niu przyjœcia Chrystusa upad³ zupe³nie; utrzymywa³o go g³ównie

pañstwo, jako œrodek do zachowania porz¹dku spo³ecznego.
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Wynikiem upadku religii by³o zepsucie obyczajów. Dla wielu

pobudk¹ dobrych czynów by³o poczucie piêkna i doskona³oœci; ale

pobudka ta nie wystarcza³a ogó³owi; wskutek tego ¿ycie szerszych

warstw cechuje wyuzdanie i zmys³owoœæ; doœæ wspomnieæ o lekce-

wa¿eniu bogów, wiaro³omstwie, porzucaniu dzieci, niewolnictwie,

licznych samobójstwach. Uczucie moralne tak siê zatar³o, i¿ tylko

krwawe i wyszukane widowiska dawa³y przyjemnoœæ i zadowole-

nie. Spo³eczeñstwo pogañskie, szczególniej rzymskie, w ¿yciu

podzieli³o siê na dwa obozy: w jednym by³o bogactwo z przepychem

i u¿ywaniem, w drugim panowa³a nieopisana, z wystêpkiem zbrata-

na, niedola; w obu zaœ szerzy³y siê wystêpki, których wynikiem mu-

sia³a byæ moralna i fizyczna ruina spo³eczeñstwa.

Taki stan spo³eczeñstwa przekona³ szlachetniejsze i myœl¹ce

jednostki, i¿ ludzkoœæ sama nie podŸwignie siê z upadku duchowe-

go, a do swojej poprawy potrzebuje pomocy nadziemskiej.

Dlatego to nawet wœród pogan uwidoczni³a siê têsknota za

doskona³ym nauczycielem, któryby wskaza³ ludzkoœci nowe drogi

postêpowania. Œwiadczy o tym nastroju pogan Tacyt (Hist. 5, 13)

i Swetoniusz (Vita Vesp. 4). Ten ostatni wspomina o powszechnym

wówczas na Wschodzie podaniu, i¿ z Judei wyjdzie rz¹dca œwiata.

2. Stan judaizmu. Opatrznoœæ Bo¿a wybra³a naród ¿ydowski

do przechowania wiary w jednego Boga i obietnicy Mesjasza. Na-

ród ten, dziêki opiece Bo¿ej i nauczaniu proroków, na ogó³ do-

brze spe³nia³ swe pos³annictwo. Wiernoœæ Bogu i wiara w przy-

sz³ego Mesjasza dodawa³y ¿ydom otuchy w ciê¿kich chwilach ich

¿ycia. Dopiero w ostatnich czasach przed Chrystusem pomiesza-

nie polityki z religi¹ sta³o siê powodem, ¿e ¿ydzi zatracili wznio-

s³e pojêcie Mesjasza – Zbawcy, a spodziewali siê, i¿ bêdzie On

wskrzesicielem ich potêgi politycznej. Do tego zamieszania pojêæ

religijnych przyczyni³y siê stronnictwa, jakie wœród nich powsta-

³y. Wa¿niejsze z nich by³y: stronnictwo saduceuszów, faryzeuszów

i esseñczyków.
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Saduceusze mieli stronników wœród warstw wy¿szych; w ¿yciu

godzili prawo moj¿eszowe z cywilizacj¹ greck¹; Pismo œw. t³umaczyli

samowolnie; nie uznawali tradycji, odrzucali naukê o nieœmiertelno-

œci duszy, zmartwychwstaniu cia³, Opatrznoœci. Na lud nie mieli ¿ad-

nego wp³ywu.

Faryzeusze byli przeciwnikami wp³ywu pogañskiego; stali na

stra¿y religii i moralnoœci. Trzymali siê prawa i tradycji; prócz tego

wprowadzili wiele drobiazgowych przepisów, które z czasem prze-

rodzi³y siê w formalizm. W swej religijnoœci dbali o stronê ze-

wnêtrzn¹, a nie doceniali pracy nad urobieniem serca.

Stronnictwo to by³o liczne; nale¿eli do niego kap³ani i ludzie

wykszta³ceni. Ich wp³yw w spo³eczeñstwie by³ wielki.

Esseñczycy prowadzili ¿ycie ascetyczne, a nawet wytworzyli

rodzaj zakonu. Odrzucali ofiary krwawe, nie brali udzia³u w s³u¿bie

bo¿ej w œwi¹tyni jerozolimskiej; domagali siê natomiast od swych

zwolenników wspólnoœci dóbr, zachowania celibatu, przestrzegania

surowych postów.

Na ogó³, w przededniu przyjœcia Chrystusa naród ¿ydowski

upad³ pod wzglêdem politycznym i religijnym. Pomimo to nie brak³o

wœród ¿ydów „prawdziwych izraelitów”; oni to stali siê godnymi uj-

rzeæ obiecanego Mesjasza – Jezusa Chrystusa.

§ 2. Jezus Chrystus. Za³o¿enie Koœcio³a.

Za³o¿ycielem Koœcio³a katolickiego jest Jezus Chrystus, Bóg –

cz³owiek. Narodzi³ siê On za panowania ces. Augusta w miasteczku

Betlejem. Matk¹ jego by³a Przeczysta Dziewica Maria, poœlubiona œw.

Józefowi z rodu Dawidowego. M³ode lata spêdzi³ Jezus w Nazarecie;

tutaj pomaga³ w pracy œw. Józefowi, a ¿yciem swym œwiêtym i m¹-

drym jedna³ sobie czeœæ u ludzi. W trzydziestym roku ¿ycia rozpocz¹³

publiczn¹ dzia³alnoœæ. Po raz pierwszy wyst¹pi³ nad rzek¹ Jordanem,

gdzie gromadzi³y siê rzesze ludu ¿ydowskiego na nauki œw. Jana

Od za³o¿enia Koœcio³a do og³oszenia edyktu mediolañskiego (do 313 r.)
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Chrzciciela, poprzednika Jezusowego. Z r¹k œw. Jana przyj¹³ chrzest;

nastêpnie powo³a³ dwunastu aposto³ów i razem z nimi rozwin¹³ dzia-

³alnoœæ w ca³ej Palestynie. Najpierw naucza³ Pan Jezus lud galilejski

i opowiada³ mu o królestwie niebieskim; by uprzystêpniæ mu zrozu-

mienie swej nauki, wypowiada³ j¹ w formie przypowieœci i porów-

nañ. PóŸniej naucza³ Pan Jezus i w Judei, wœród bardziej wykszta³co-

nych sfer narodu ¿ydowskiego. Jednoczeœnie Pan Jezus boskoœæ swej

nauki potwierdza³ licznymi cudami. W ten sposób nauka i cuda Pana

Jezusa jedna³y Mu wielu zwolenników, którzy chêtnie szli za Nim.

Natomiast mia³ Pan Jezus licznych nieprzyjació³, szczególniej wœród

faryzeuszów, którzy, fa³szywie rozumiej¹c Jego nauki, burzyli prze-

ciw Niemu lud ¿ydowski. Pod ich wp³ywem naród ¿ydowski, ulega-

j¹c ponadto fa³szywym pogl¹dom na zadanie Mesjasza, nie uzna³

w Nim zapowiedzianego przez proroków Zbawcy, odrzuci³ Go, a na-

wet dopuœci³ siê najwiêkszej zbrodni – bogobójstwa. Zdradzony przez

w³asnego aposto³a, dosta³ siê Pan Jezus w rêce swych wrogów. Arcy-

kap³ani Annasz i Kajfasz skazali Go na œmieræ za rzekome bluŸnier-

stwo, i¿ nazywa³ siê Synem Bo¿ym. Namiestnik cesarski Pi³at Poncki

Narodziny Chrystusa i kres pogañskiego œwiata, mal. Jean-Léon Gérôme, 1855.
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zatwierdzi³ wyrok. Pan Jezus zosta³ ukrzy¿owany w Jerozolimie na

wzgórzu Golgota. Dnia trzeciego po swej œmierci zmartwychwsta³.

Przez 40 dni wielokrotnie ukazywa³ siê uczniom i wiernym; aposto-

³om przypomina³ dawne zlecenia i zapewni³ im pomoc Ducha œw.;

wreszcie wobec uczniów wst¹pi³ do nieba.

Zasady ¿ycia spo³ecznego w nauce Jezusa Chrystusa s¹ nowe,

dot¹d nieznane. Dotychczas jego podstaw¹ by³ egoizm. Chrystus zaœ

podstaw¹ ¿ycia spo³ecznego uczyni³ mi³oœæ bliŸniego (altruizm).

Chrystus bowiem, nauczaj¹c o Bogu prawdziwym – Bogu Ojcu, przy-

pomnia³ ludziom, ¿e wszyscy s¹ dzieæmi bo¿ymi, budzi³ w nich po-

czucie ich ludzkiej godnoœci. Dlatego kaza³ On aposto³om nieœæ ewan-

geliê do wszystkich; mi³oœci¹ sw¹ otacza³ wszystkich, szczególniej

nieszczêœliwych, i wszystkich pobudza³ do czynnej mi³oœci bliŸniego

(„To jest przykazanie moje, abyœcie siê spo³ecznie mi³owali, jako was

umi³owa³em” J 15, 12). Jednoczeœnie Chrystus Pan zachêca³ ludzi do

pracy; w ten bowiem sposób chcia³ ich pobudziæ do wysi³ku (przy-

powieœæ o siewcy, o talentach) i do wszechstronnego rozwiniêcia

w sobie zdolnoœci, co jest zawsze po¿yteczne dla ludzi. Idea³ wiêc

spo³eczny Chrystusa Pana opiera siê na czci Boga, poszanowaniu cz³o-

wieka i szacunku dla pracy. Wykonanie w ¿yciu tych zasad zapewnia

cz³owiekowi zadowolenie, przyczynia siê do jego dobrobytu, a tym

samym do dobrego u³o¿enia stosunków spo³ecznych.

Liczba wyznawców Chrystusa w dniu Wniebowst¹pienia Pañ-

skiego by³a niewielka; powiêkszy³a siê znacznie dopiero w dzieñ

Zes³ania Ducha œw. Dokona³ tego Duch œw., który w postaci ogni-

stych jêzyków zst¹pi³ na aposto³ów i umocni³ ich w wierze. Za

jego natchnieniem œw. Piotr wyst¹pi³ do zgromadzonych na œwiê-

ta pielgrzymów i w d³u¿szym przemówieniu pouczy³, ¿e Jezus

Chrystus jest prawdziwym Mesjaszem, obiecanym ich ojcom. Pod

wra¿eniem jego s³ów 3000 ¿ydów przy³¹czy³o siê do Koœcio³a.

Innego dnia wskutek cudownego uzdrowienia chorego cz³owieka

i drugiej przemowy œw. Piotra nawróci³o siê jeszcze 5000 ¿ydów.

Od za³o¿enia Koœcio³a do og³oszenia edyktu mediolañskiego (do 313 r.)
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Nawróceni pielgrzymi, powracaj¹c do domu, roznieœli wieœæ

o Chrystusie jako prawdziwym Mesjaszu po rozmaitych krajach.

Ci zaœ, co pozostali w Jerozolimie, tworzyli z aposto³ami jedn¹

spo³ecznoœæ. Dzieñ przeto Zes³ania Ducha œw., w którym aposto-

³owie otrzymali pe³niê darów bo¿ych do swego pos³annictwa,

stanowi pocz¹tek Koœcio³a.

Wiadomoœci o Jezusie Chrystusie zawdziêczamy pisarzom

chrzeœcijañskim, szczególniej czterem ewangelistom i œw. Paw³o-

wi. Z niechrzeœcijañskich o Chrystusie Panu wspomnieli w swych

pracach historycy: Tacyt (Ann. 15, 38, 44), Swetoniusz (Vita Claud.

25), prokonsul Pliniusz. Dok³adniejsze wiadomoœci o Chrystusie

Panu poda³ prawie wspó³czesny Chrystusowi historyk ¿ydowski

Józef Flawiusz. Pisze on: „W owym czasie ¿y³ Jezus, cz³owiek m¹-

dry (jeœli Go cz³owiekiem nazwaæ mo¿na), bo czyni³ rzeczy nad-

zwyczajne (nauczyciel ludzi, którzy z radoœci¹ s³uchali prawdy).

Wielu ¿ydów, ale i wielu hellenów, poci¹gn¹³ ku sobie. By³ On Chry-

stusem. Chocia¿ Pi³at, na oskar¿enie ze strony przedniejszych na-

szego ludu, kaza³ Go ukrzy¿owaæ, nie przeszkodzi³o to, i¿ ucznio-

wie mi³owali Go nadal jak poprzednio. (Ukaza³ siê im bowiem ¿ywy

trzeciego dnia po swojej œmierci, gdy¿ prorocy Pañscy i to, i wiele

innych rzeczy cudownych o Nim przepowiedzieli). Teraz jeszcze

istnieje pokolenie chrzeœcijan, które od Niego bierze nazwê...? (Sta-

ro¿yt. ¯yd. 18, 3, 3 – s³owa w nawiasach s¹ prawdopodobnie póŸ-

niejszym dodatkiem).

§ 3. Dzia³alnoœæ aposto³ów.

Œw. Piotr i Pawe³. 1. Najwy¿szym zwierzchnikiem Koœcio³a by³

œw. Szymon – Piotr. By³ on rybakiem w Betsaidzie w Galilei. Za przy-

k³adem brata swego, œw. Andrzeja, poszed³ za Jezusem. Chrystus nada³

mu symboliczne imiê – Piotr – tj. ska³a, gdy¿ na Piotrze, jako na skale,

chcia³ zbudowaæ swój Koœció³. Od chwili swego powo³ania Piotr towa-
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rzyszy³ Chrystusowi i s³ucha³

Jego nauk. On pierwszy z aposto-

³ów, pod wp³ywem ³aski bo¿ej,

wyzna³ Bóstwo Chrystusa, za co

Zbawiciel przyrzek³ mu pierw-

szeñstwo w Koœciele. W krytycz-

nej chwili zapar³ siê swego Mi-

strza, ale wkrótce gor¹ce ³zy ¿alu

by³y dowodem szczerego na-

wrócenia. Wreszcie Chrystus

Zmartwychwsta³y ukaza³ siê

nad brzegiem jeziora Genezaret

i tam wobec aposto³ów powie-

rzy³ mu w³adzê nad ca³ym Ko-

œcio³em, mówi¹c: „Paœ baranki

moje, paœ owce moje” (J 21, 15–17).

W³adzê tê œw. Piotr istotnie wykona³: on zarz¹dzi³ wybór œw.

Macieja, on pierwszy przemawia³ w dzieñ Zes³ania Ducha œw., on

zdecydowa³ o przyjmowaniu pogan do Koœcio³a, on przewodniczy³

na soborze aposto³ów w Jerozolimie, on przyj¹³ Paw³a do grona apo-

stolskiego, on zwiedza³ koœcio³y i w wielu zaprowadza³ porz¹dek.

Herod Agrypa wtr¹ci³ Piotra do wiêzienia, ale anio³ uwolni³ go

w sposób cudowny. Z Jerozolimy uda³ siê Piotr do Antiochii, a potem

do Rzymu. St¹d jako zwierzchnik Koœcio³a odby³ kilka podró¿y mi-

syjnych. W Rzymie poniós³ œmieræ na krzy¿u, wed³ug tradycji tego

samego dnia, co i œw. Pawe³ (29 czerwca 67 r.).

O pobycie œw. Piotra w Rzymie œwiadczy dawna tradycja. Tak

aposto³ œw. Ignacy (zm. 107) pisze do rzymian: „Nie mogê wam roz-

kazywaæ jak Piotr i Pawe³”. Oko³o 200 r. rzymski kap³an Caius zna³

groby aposto³ów w Rzymie, skoro pisa³: „Mogê wam wskazaæ znaki

zwyciêstwa (groby) aposto³ów; jeœli pójdziesz na Watykan albo drog¹

ostyjsk¹, ujrzysz tam znaki zwyciêstwa (groby) tych, co za³o¿yli Ko-

Od za³o¿enia Koœcio³a do og³oszenia edyktu mediolañskiego (do 313 r.)

Chrystus przekazuje w³adzê

œw. Piotrowi, obraz P.P. Rubensa.
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œció³”. (Eus. Hist. Ecc. 2, 28.). Œw. Ireneusz (202) mówi o koœciele rzym-

skim, za³o¿onym przez aposto³ów Piotra i Paw³a (Adv. haeres. 2, 15).

Tertulian (De praescr. 36) œwiadczy³, ¿e Piotr w Rzymie w swym cier-

pieniu naœladowa³ Chrystusa. Orygenes dodaje, ¿e umar³ on na krzy-

¿u g³ow¹ na dó³.

Ju¿ w IV w. wzniesiono piêkne koœcio³y na grobach obu aposto-

³ów. Z pamiêci¹ o œw. Piotrze ³¹czy siê piêkna legenda. Piotr podczas

przeœladowania chcia³ opuœciæ Rzym; uchodz¹c, spotka³ Chrystusa

z krzy¿em i spyta³ Go o cel podró¿y: Domine quo vadis? Chrystus od-

powiedzia³ mu, ¿e idzie do Rzymu, by tam po raz drugi umrzeæ.

Œw. Piotr zrozumia³, ¿e Pan Jezus w jego osobie chce byæ powtórnie

umêczony; powróci³ wiêc do Rzymu i tam poniós³ œmieræ.

Tradycja odnosi pobyt œw. Piotra w Rzymie do 42–67 r. Przez

siedem lat mia³ byæ biskupem w Antiochii. Tam przez wzgl¹d na

¿ydów z Jerozolimy stosowa³ siê do prawa moj¿eszowego i od³¹cza³

siê w jedzeniu od nawróconych pogan. Wskutek tego œw. Pawe³

„sprzeciwi³ mu siê” (Ga 2, 11). Piotr uzna³ s³usznoœæ pogl¹du œw. Paw-

³a i spór zakoñczono..

Œw. Piotr napisa³ dwa listy do gmin chrzeœcijañskich w Azji

Mniejszej, za³o¿onych przez œw. Paw³a. W pierwszym liœcie, pisanym

w „Babilonie” (Rzymie), zachêca chrzeœcijan do mêstwa wobec prze-

œladowania neronowego i poucza o wiernoœci w obowi¹zkach.

W drugim liœcie zwalcza ówczesne b³êdy.

2. Œw. Pawe³ – aposto³ narodów. Sprawê nawracania pogan nie-

zwykle o¿ywi³ sw¹ prac¹ œw. Pawe³ . Z fanatycznego przeœladowcy

chrzeœcijan zosta³ gorliwym uczniem Chrystusa. Jego wykszta³cenie,

ofiarna gorliwoœæ i ukochanie Chrystusa sprawi³y, ¿e sta³ siê najwy-

bitniejszym aposto³em pogan, aposto³em narodów.

Œw. Pawe³ – Szawe³ pochodzi³ z bogatej rodziny ¿ydowskiej,

posiadaj¹cej przywileje obywatelstwa rzymskiego. Urodzi³ siê

w Tarsie, w Cylicji; tam siê kszta³ci³ w naukach greckich i rzym-

skich. Dalsze studia odby³ w Jerozolimie pod kierownictwem Ga-
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maliela, s³ynnego znawcy prawa ¿ydowskiego. Pod jego wp³ywem

przej¹³ siê fanatyczn¹ czci¹ dla prawa i pocz¹³ nienawidziæ chrze-

œcijan. Ju¿ jako m³odzieniec by³ obecny przy kamienowaniu œw.

Szczepana; potem z nienawiœci ku Chrystusowi napada³ na domy

chrzeœcijañskie, a chrzeœcijan wtr¹ca³ do wiêzienia. Z upowa¿nie-

nia sanhedrynu uda³ siê do Damaszku, by i tam ich przeœladowaæ.

Niedaleko Damaszku mia³ cudowne widzenie. Ukaza³ mu siê Chry-

stus. Pod wp³ywem tego widzenia nawróci³ siê i przyj¹³ chrzest.

Trzy lata spêdzi³ na pustyni arabskiej, gdzie w modlitwach i po-

stach przygotowywa³ siê do przysz³ej dzia³alnoœci. Pocz¹tkowo

naucza³ w Damaszku, ale tu spotka³ siê z nienawiœci¹ ¿ydów. Uda³

siê wiêc do Jerozolimy, gdzie œw. Piotr przyj¹³ go do grona aposto-

³ów. Czas jakiœ przebywa³ w Tarsie, a potem z Barnab¹ w Antiochii.

Tutaj otrzyma³ œwiêcenia biskupie.

Œw. Pawe³ odby³ trzy wielkie podró¿e misyjne; obszerny ich opis

znajdujemy w Dziejach Apostolskich.

a) W pierwsz¹ podró¿ (45–48) uda³ siê z Antiochii razem z Bar-

nab¹ i Markiem. Na Cyprze za jego spraw¹ nawróci³ siê prokonsul

Sergiusz Pawe³. Po roz³¹czeniu siê z Markiem w Pergen (w Pamfilii)

Pawe³ i Barnaba zwiedzili liczne miasteczka w Azji Mniejszej, g³o-

sz¹c w synagogach naukê Chrystusa. Tu ¿ydzi, pod wp³ywem roda-

ków z Jerozolimy, niechêtnie ich s³uchali, a nawet przeœladowali. Dla-

tego œw. Pawe³ zwróci³ siê do pogan, a praca wœród nich wyda³a wiêk-

sze rezultaty. W powrotnej drodze do Antiochii odwiedzi³ za³o¿one

przez siebie gminy chrzeœcijañskie.

b) Po soborze jerozolimskim œw. Pawe³ odby³ wraz z Syl¹ drug¹

podró¿ misyjn¹ (51–54). Wyruszyli oni z Antiochii drog¹ l¹dow¹ do

Azji Mniejszej. W Galacji zyskali wielu zwolenników. W Lystrze przy-

³¹czy³ siê do nich Tymoteusz, a w Troadzie £ukasz, lekarz. Stamt¹d

udali siê do Macedonii. Po kolei nauczali w Filippi, Tesalonice, Ate-

nach i Koryncie. W Atenach œw. Pawe³ opowiada³ o „Bogu nieznajo-

mym” i nawróci³ Dionizego Areopagitê. Najwiêkszy skutek odnios³o

Od za³o¿enia Koœcio³a do og³oszenia edyktu mediolañskiego (do 313 r.)
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jego nauczanie w Koryncie, gdzie powsta³a gmina chrzeœcijañska;

tam te¿ przeby³ pó³tora roku.

Trzeci¹ podró¿ odby³ œw. Pawe³ z Tymoteuszem. Dwa lata przeby³

w Efezie; niepokoje wzniecone przez Demetriusza zmusi³y go do opusz-

czenia Efezu. Przez Troadê i Macedoniê uda³ siê do Grecji. St¹d powró-

ci³ do Jerozolimy. Po drodze zatrzyma³ siê w Milecie, gdzie we wzrusza-

j¹cej mowie po¿egnalnej zapowiedzia³ biskupom i wiernym przysz³e

swe cierpienia i przestrzega³ wszystkich przed zgubnymi naukami.

Po tej uci¹¿liwej pracy Pawe³ przyby³ do Jerozolimy. Gdy znajdo-

wa³ siê w œwi¹tyni, poznali go ¿ydzi z Azji Mniejszej i jako bluŸniercê

chcieli zamordowaæ. Na szczêœcie oficer rzymski da³ mu schronienie.

Na ¿¹danie ¿ydów zosta³ zatrzymany, a nastêpnie wiêziony przez dwa

lata w Cezarei. St¹d zaapelowa³ do cesarza. W Rzymie, dok¹d go ode-

s³ano, pozostawa³ pod nadzorem ¿o³nierza przez dwa lata; jednocze-

œnie g³osi³ naukê Chrystusa. Jego nauczanie by³o bardzo skuteczne;

nawróci³o siê wielu pogan, nawet z otoczenia cesarskiego.

Ukamienowanie œw. Szczepana, pierwszego mêczennika.


