NOTATKA

Kontrreformacja.
1) Sobór trydencki (1545-1563):
a.

został zwołany przez papieża Pawła III – była to reforma kościoła katolickiego

odkładana od wielu lat; podczas zjazdu najwyższych dostojników kościelnych ustalono
sztywne zasady, a także potępiono doktrynę protestancką;
b.

sobór wprowadzał lub podtrzymywał następujące zasady:

- za podstawę wiary uznano Pismo Święte i Tradycję (Objawienie);
- ustalono, że do zbawienia potrzebna jest wiara, łaska i dobre uczynki;
- utrzymano 7 sakramentów;
- językiem liturgii i biblii pozostał język łaciński;
- ujednolicono liturgię, rozbudowano ceremoniał;
- utrzymano kult świętych, relikwii, Matki Boskiej;
- pozostawiono celibat, powstały seminaria;
- nałożono na biskupów i proboszczów obowiązek przebywania w swoich diecezjach
i parafiach;
- utrzymano bogactwo wnętrz, czego wyrazem był nowy styl w sztuce – barok.
2) Powstanie zakonu jezuitów:
a.

Zakon Towarzystwa Jezusowego, znany pod nazwą jezuici, został założony przez

Ignacego Loyolę, a zatwierdzony w 1540 roku przez papieża Pawła III;
b.

obowiązywały w nim surowe zasady moralne, a organizacja zakonu z generałem na

czele przypominała struktury wojskowe; wobec kandydatów stawiano wysokie wymagania
– musieli oni odbyć dwuletni nowicjat oraz podjąć studia z zakresu filozofii i teologii;
ponieważ jedną z działalności zakonu były misje, zakonnicy musieli nauczyć się języka
ludności, którą chcieli chrystianizować; ponadto jezuici prowadzili elitarne i nowoczesne na
ówczesne czasy szkoły nazywane kolegiami; jezuici byli również znani z działalności
kaznodziejskiej.
3) Święte Oficjum:
a.

Święte Oficjum zostało utworzone w 1542 roku – był to sąd w sprawach odstępstw od

wiary, nadzorujący istniejącą od XIII w. inkwizycję;
b.

najważniejszym zadaniem oficjum było ściganie heretyków, czyli osób głoszących

nauki niezgodne z oficjalnym stanowiskiem kościoła (Galileusz, Giordano Bruno);
c.

indeks ksiąg zakazanych, czyli spis dzieł zawierających treści szkodliwe, np. biblia

protestancka, publikacje Kopernika, Erazma z Rotterdamu – istniał do 1966.
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4) Polowanie na czarownice:
a.

w XVI i XVII w. katolicy, jak i protestanci prześladowali kobiety oskarżane o czary,

np. nieurodzaje, śmierć niemowląt, a nawet cielesne kontakty z diabłem; za pomocą tortur
zmuszano je do przyznania się do zarzucanych przestępstw, po czym palono je na stosie;
b.

w Niemczech w XVI i XVII w. stracono kilkadziesiąt czarownic.

5) Inne zmiany:
a.

wprowadzenie urzędu nuncjusza;

b.

powstanie kongregacji, czyli instytucji usprawniających i porządkujących prace

w kościele;
c.

1582 r. - reforma kalendarza juliańskiego za pontyfikatu papieża Grzegorza XIII (nowy

kalendarz nazwano gregoriańskim);
d.

wprowadzenie mszy śpiewanych;

e.

barok.
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