
Dzień dobry. 

 

Temat: Kościół na drogach odnowy (Sobór Trydencki 1545 -1563). 

 

Po tematach związanych z rokiem liturgicznym wracamy do lekcji, które 

zaczęliśmy omawiać jeszcze w szkole. Zapoznaj się z tematem a następnie 

przeczytaj podane polecenia. 

 

Sobór  – zgromadzenie biskupów całego świata pod przewodnictwem 

papieża, obradujące nad sprawami całego Kościoła. W historii Kościoła odbyło 

się dwadzieścia jeden soborów powszechnych (od nicejskiego 

I w 325 do watykańskiego II w latach 1962-1965) 

 

Przyczyny zwołania Soboru Trydenckiego 

Marcin Luter w swoim wystąpieniu skrytykował m.in. hierarchię Kościoła, 

zanegował nieomylność papieża w spawach wiary oraz zaproponował 

wprowadzenie zmian niezgodnych z przyjętymi w Kościele dogmatami. 

Biskupi mieli za zadanie wyjaśnienie kwestii dogmatycznych 

zakwestionowanych przez Lutra oraz przeprowadzenie reformy wewnętrznej i 

przybliżenie nauczania Kościoła wiernym. Luter oczekiwał, że sobór poprze 

jego tezy. 

Dziewiętnasty sobór powszechny, zwołany przez papieża Pawła III, rozpoczął 

się w Trydencie (północne Włochy) 13 grudnia 1545 roku i obradował                     

z przerwami 18 lat (za pontyfikatów trzech papieży: Pawła III,  Juliusza III i 

Piusa IV. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskup
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_(organizacja)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_nicejski_I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_nicejski_I
https://pl.wikipedia.org/wiki/325
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_watyka%C5%84ski_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/1962
https://pl.wikipedia.org/wiki/1965


 

Postanowienia soborowe 

 

–  potępienie nauk reformacyjnych Lutra i Kalwina 

–   podtrzymanie lub wyraźniejsze sformułowanie nauki Kościoła (m.in. realna i 

trwała obecność Chrystusa w Eucharystii, ofiarny charakter mszy, siedem 

sakramentów, wolna wola człowieka) 

– uznanie Biblii i Tradycji za równorzędne źródła wiary, potępienie 

indywidualnej interpretacji Biblii  

–  zakaz kumulacji beneficjów (łączenia urzędów kościelnych) przez jedną 

osobę 

– zakaz nepotyzmu (mianowania na urzędy kościelne krewnych) 

– wprowadzenie ksiąg metrykalnych (chrztów, małżeństw i zgonów) 

– jednolita liturgia w całym Kościele (tzw. msza trydencka, powszechna do 2. 

poł. XX w.) 

– obowiązek rezydencji, czyli przebywania biskupów w swoich diecezjach i 

proboszczów w swoich parafiach 

– nakaz dla biskupów i kapłanów  głoszenia kazań w niedziele 

– nakaz zakładania seminariów duchownych dla kształcenia księży 

 

Zmiany w Kościele katolickim XVI w. nazywane są reformą trydencką. W 

ramach tej reformy powstały m.in. katechizm trydencki (obowiązujący 

podręcznik zasad wiary), mszał (zbiór tekstów liturgicznych) i brewiarz (zbiór 

obowiązkowych codziennych modlitw dla duchownych), obowiązujące w całym 

Kościele katolickim. 



W 1534 r., Ignacy Loyola założył Towarzystwo Jezusowe (tzw. zakon jezuitów) 

do prowadzenia misji na zlecenie papieża. Jezuici stworzyli m.in. sieć bardzo 

dobrych szkół katolickich w różnych krajach Europy, a potem także na całym 

świecie. 

Reforma trydencka wpłynęła na kształt Kościoła katolickiego (zasady wiary, 

liturgię, organizację, typ pobożności itp.) przez kolejne 400 lat. 

 

Polecenia: 

1. Napisz dzisiejszy temat i definicję soboru  

2. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś to prześlij odrobioną  prace z tematu 

„Zmartwychwstanie Pana Jezusa”  

odpowiedzi przesyłamy maila: Ekonomik.religia@gmail.com 

 

Tomasz Mokrzycki 
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