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1864 roku, papie¿ Pius
IX wyda³ Syllabus Errorum wraz z encyklik¹
Quanta cura. Podtytu³
Syllabusa wyjaœnia, ¿e jest to katalog wa¿niejszych b³êdnych opinii
w tej epoce upowszechnianych,
które ju¿ poprzednio zosta³y w dokumentach wydanych przez tego
papie¿a zakwestionowane. S¹
wœród nich i pogl¹dy teologicznofilozoficzne wzglêdnie moralne,
i s¹dy historyczne, prawne i polityczne na temat Koœcio³a. Streszczono je i zdefiniowano z prawnicz¹ œcis³oœci¹. Wszystkie uzna³
Pius IX za b³êdne, nie wskazuj¹c
jednak, które formalnie stanowi³yby herezjê. W zwiazku z tym,
¿e wiele z poruszanych kwestii jest
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nadal aktualne, postanowiliœmy ma pierwszeñstwo. 44. W³adza œwiecka mo¿e siê mieszaæ do spraw religii,
zamieœciæ je w naszym Biuletynie.
SPIS B£ÊDÓW:

III. INDYFERENTYZM I SZEROKIE
POGL¥DY
15. Ka¿dy cz³owiek ma swobodê wyboru i wyznawania religii, któr¹ przy
pomocy œwiat³a rozumu uzna za prawdziw¹. 16. Ludzie mog¹ znaleŸæ drogê do wiecznego zbawienia i osi¹gn¹æ
to wieczne zbawienie przez praktykowanie jakiejkolwiek religii. 17. Nale¿y
mieæ przynajmniej zasadn¹ nadziejê
co do zbawienia wiecznego tych wszystkich, którzy w ¿aden sposób nie
przynale¿¹ do prawdziwego Koœcio³a
Chrystusowego. 18. Protestantyzm
nie jest niczym innym, jak tylko jedn¹
z ró¿nych form tej samej prawdziwie
chrzeœcijañskiej religii, w której tak
samo mo¿na siê podobaæ Bogu, jak i w
Koœciele katolickim.

VI. B£ÊDY DOTYCZ¥CE SPO£ECZNOŒCI ŒWIECKIEJ, CZY TO SAMEJ W SOBIE, CZY W STOSUNKU
DO KOŒCIO£A
39. Pañstwo, bêd¹c pocz¹tkiem i Ÿród³em wszelkich praw, ma uprawnienia niczym nie ograniczone. 40.
Nauka Koœcio³a katolickiego przeciwna jest dobru i interesom spo³ecznoœci ludzkiej. 41. W³adza œwiecka,
nawet wykonywana przez w³adcê niekatolickiego, ma poœredni¹ w³adzê
ograniczania w kwestiach religijnych,
a w szczególnoœci prawo do zatwierdzania koœcielnych aktów prawnych
i przyjmowania skarg na wyroki koœcielne. 42. W wypadku konfliktu
ustaw dwóch w³adz, prawo œwieckie

moralnoœci i w³adzy duchownej. Dlatego mo¿e os¹dzaæ zalecenia, jakie
zgodnie ze swoj¹ misj¹ wydaj¹ pasterze Koœcio³a dla kszta³towania sumieñ; mo¿e nawet decydowaæ o udzieleniu sakramentów œwiêtych i warunkach ich przyjmowania. 45. Zarz¹d
wszelkich szkó³ publicznych, w których wychowywana jest m³odzie¿
chrzeœcijañskiej rzeczypospolitej (z
wy³¹czeniem, pod pewnymi warunkami, seminariów biskupich), mo¿e
i powinien nale¿eæ do w³adzy œwieckiej – przy czym nikomu nie przyznaje siê prawa do mieszania siê
w sprawy dyscypliny szkolnej, porz¹dku studiów, nadawania stopni, wyboru i zatwierdzania nauczycieli. 46.
Co wiêcej, nawet w seminariach duchownych plan studiów podlega w³adzy œwieckiej. 47. Optymalne urz¹dzenie spo³eczeñstwa obywatelskiego wymaga, by szko³y powszechne i w
ogóle instytucje publiczne s³u¿¹ce bardziej zaawansowanemu kszta³ceniu
i wychowaniu m³odzie¿y, by³y wy³¹czone spod wp³ywu Koœcio³a, nadzoru
czy ingerencji z jego strony; maj¹ one
byæ ca³kowicie podporz¹dkowane
w³adzy œwieckiej i politycznej, ¿yczeniom rz¹dz¹cych i opiniom przewa¿aj¹cym w danej epoce. 48. Katolicy mog¹ aprobowaæ system kszta³cenia m³odzie¿y oddzielony od wiary
katolickiej i wp³ywu Koœcio³a, taki,
który mia³by za cel – lub przynajmniej za cel g³ówny – jedynie przyrodoznawstwo oraz wiedzê o praktycznym ¿yciu spo³ecznym. 50. W³adza
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œwiecka ma z samej siebie. 53. Nale¿y
znieœæ ustawy chroni¹ce istnienie,
prawa i funkcje zgromadzeñ zakonnych; nadto œwiecki rz¹d mo¿e udzieliæ pomocy tym wszystkim, którzy
chc¹ porzuciæ podjête ¿ycie zakonne
i z³amaæ uroczyste œluby; mo¿e równie¿ znieœæ te zgromadzenia, a tak¿e
kolegiaty i beneficja – choæby wynik³e
z prawa patronatu – zaœ ich dobra
i dochody podporz¹dkowaæ administracji i decyzjom w³adzy œwieckiej
oraz zaw³aszczyæ. 54. Królowie i ksi¹¿êta nie tylko wy³¹czeni s¹ spod jurysdykcji Koœcio³a ale nawet w kwestiach jurysdykcji stoj¹ ponad Koœcio³em. 55. Koœció³ ma byæ oddzielony od
pañstwa, a pañstwo od Koœcio³a.
VII. B£ÊDY CO DO MORALNOŒCI
NATURALNEJ I CHRZEŒCIJAÑSKIEJ
56. Prawa moralne bynajmniej nie
potrzebuj¹ boskiej sankcji i nie jest
wcale potrzebne, by ludzkie ustawy
zgadza³y siê z prawem natury lub moc
obowi¹zuj¹c¹ czerpa³y z Boga. 57.
Wiedza filozoficzna i moralna oraz
œwieckie ustawy mog¹ i powinny byæ
niezale¿ne od autorytetu Boga i Koœcio³a. 61. Niesprawiedliwoœæ, która
przynios³a sukces, nie uw³acza œwiêtoœci prawa.
X. B£ÊDY ZWI¥ZANE Z DZISIEJSZYM LIBERALIZMEM
77. W naszej epoce nie jest ju¿ u¿yteczne, by religia katolicka mia³a status
jedynej religii pañstwowej, z wykluczeniem wszystkich innych wyznañ.
78. Chwalebne jest wiêc, ¿e w pewnych krajach uwa¿anych za katolic-
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kie ustawy zezwalaj¹, by przybysze
mogli tam sprawowaæ publicznie swoje nabo¿eñstwa.
79. Jest bowiem fa³szem, jakoby wolnoœæ prawna wyznañ i pe³ne prawo
wszystkich do manifestowania jawnie
i publicznie wszelkich swoich opinii
i mniemañ, prowadzi³y do ³atwiejszego ulegania przez ludy zepsuciu moralnemu i duchowemu i sprzyja³y zasadzie indyferentyzmu. 80. Papie¿
rzymski mo¿e i powinien pogodziæ siê
i pojednaæ z postêpem, liberalizmem
i cywilizacj¹ wspó³czesn¹.

Wolnoœæ sumienia
Z tego zupe³nie fa³szywego pojêcia
rz¹du spo³ecznego nie wahaj¹ siê wywodziæ owej b³êdnej, dla Koœcio³a katolickiego i zbawienia dusz najbardziej
zgubnej nauki, któr¹ œwiêtej pamiêci
Grzegorz XVI, Nasz poprzednik, nazwa³ szaleñstwem, to jest: „¿e wolnoœæ
sumienia i wyznania jest prywatnym
prawem ka¿dego cz³owieka, które nale¿y og³osiæ prawem obowi¹zuj¹cym w
ka¿dym dobrze urz¹dzonym spo³eczeñstwie, i ¿e obywatelom przynale¿y prawo do wszelkiej wolnoœci,
której nie godzi siê ¿adnym autorytetem, czy to duchownym czy œwieckim
ograniczaæ, i ¿e na mocy tej wolnoœci
mog¹ g³oœno i publicznie wypowiadaæ
i rozpowszechniaæ swoje pogl¹dy s³owem lub drukiem, albo w jakikolwiek
inny sposób”. Gdy to bezpodstawnie
twierdz¹, nie myœl¹ ani siê nie zastanawiaj¹ nad tym, ¿e g³osz¹ wolnoœæ
prowadz¹c¹ do potêpienia, i ¿e „je¿eli
ludzkim s¹dem wolno bêdzie zawsze
roztrz¹saæ, to nigdy nie bêdzie brakowa³o tych, którzy odwa¿¹ siê sprze-
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ciwiaæ siê prawdzie i pok³adaæ nadzieje w gadaninie ludzkiej m¹droœci, a jak
wiara i m¹droœæ chrzeœcijañska powinna unikaæ tej najbardziej zgubnej
pró¿noœci, to wiadome jest z samej nauki Pana naszego Jezusa Chrystusa”
(Quanta cura, fragment)
OG£OSZENIA
DUSZPASTERSKIE

1) Prze¿ywamy VI Niedzielê Wielkanocn¹. Dzisiaj, podczas Mszy Œw. o godzinie 13:00, grupa dzieci z naszej
parafii bêdzie prze¿ywa³a Rocznicê
Pierwszej Komunii Œwiêtej. 2) Przypominamy, ¿e, do godz. 18:00, trwa
w kaplicy na plebani Jerycho Ró¿añcowe. Zachêcamy do chwili modlitwy
przed wystawionym Najœwiêtszym Sakramentem. 3) Nabo¿eñstwo ku czci
Œwiêtego Józefa /we wtorek/ i Nowenna do MB Nieustaj¹cej Pomocy /w
œrodê/ w po³¹czeniu z Nabo¿eñstwem
Majowym. 4) Dziêkuj¹c za okazan¹
pomoc, zwracamy siê z proœb¹ o pomoc w sprz¹taniu koœcio³a. Zapraszamy w soboty po Mszy Œw. porannej.
5) Serdecznie dziêkujemy naszym dobrodziejom i ofiarodawcom za wsparcie modlitewne i materialne. W ka¿dy
wtorek i œrodê modlimy siê za naszych
ofiarodawców przez wstawiennictwo
Œwiêtego Józefa. 6) Solenizantom i jubilatom rozpoczêtego tygodnia a tak¿e
wszystkim tutaj obecnym, ¿yczymy
wielu ³ask Bo¿ych, opieki Matki Bo¿ej
Parafia Rzymskokatolicka pw. œw. Józefa
ul. Po³abska 1 | 70115 Szczecin

tel. (91) 482-30-32; 502-907-075
K O N T O
P A R A F I I :
03 1240 1864 1111 0000 2206 2639

i Œw. Józefa - Patrona naszego sanktuarium.
INTENCJE MSZALNE
Ndz (25.05.): 7:00 (+) Józef Korpanty (GR25); 8:30 (+) Marian (2),
zmarli z rodz. Burczaków i JóŸwiaków; 10:00 O Bo¿e B³ogos³awieñstwo
dla wszystkich matek, aby przyjmowa³y z radoœci¹ ka¿de nowe ¿ycie.
11:00 CHRZTY; 13:00 ROCZNICA
KOMUNII ŒW.; 14:00 (+) Eugeniusz
Kropid³owski (10), Marianna, W³adys³awa, Stanis³aw, Jerzy, Pawe³, Zygmunt; 18:00 (+) Regina Zoszczuk (5);
19:00 (+) Maria Majsterek (3), Julia,
Olga, Kazimierz; PN (26.05): 7:00
GR26, 18:00 (+) Czes³aw Jakubowski (8); WT (27.05.) 7:00 GR27;
18:00 MSZA ZA OJCZYZNÊ; ŒR
(28.05.) 7:00 Gr28; 18:00 I O Bo¿e
b³ogos³awieñstwo, i opiekê Matki
Bo¿ej i Œw. Józefa dla Barbary i Mariusza. O mi³oœæ i zjednoczenie rodziny.
II (+) Melania Schwidt; CZ (29.05.):
7:00 GR29; 18:00 (+) Krystyna i Janusz (1); PT (30.05): 7:00 GR30;
18:00 I Dziêkczynna za kanonizacjê
Jana Paw³a II oraz o Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Radia Maryja; II (+)
Anna Zemke; SB (31.05.): 7:00 (+)
Halina, Franciszek, Bogdan; [10:00
Œwiêcenia kap³añskie - katedra];
18:00 W int. ofiarodawcy.

ITE AD IOSEPH!
IDCIE DO JÓZEFA!

STRONA INTERNETOWA
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KANCELARIA PARAFIALNA
Poniedzia³ek i pi¹tek 16:00-18:00
Œroda 11:30-13:30

