Simon Galloway: Nincs válságban az Egyház?
Részletek Simon Galloway: No Crisis in the Church? (Nincs válságban az Egyház?) c. könyvéből. (Manchester:
New Olive Press, 2006, 268 pp.)

1864-ben IX. Piusz pápa A modern tévedések sillabusza kezdetű enciklikájának 15. cikkelyében
tévedhetetlenül elutasította azt a felvetést, hogy az ember szabadon megválaszthatja, melyik vallást
követi. A Második Vatikáni Zsinat Digitatis Humanae –je ennek az ellenkezőjét állítja: ez az emberi
személy alapvető joga.
De ha mi katolikusok vagyunk, akkor tudjuk, hogy Isten igazságát nem lehet megváltoztatni (Malakiás
3:6, Zsidók 13:8), és nem lehet benne semmi ellentmondás (2Timóteus 2:13, Titusz 1:2), és a
Katolikus Egyház az egyedüli tekintély a földön, amely tévedhetetlenül Isten szavát közvetíti (Máté
18:17). Tehát vagy IX. Piusz pápa tévedett, vagy a II. Vatikáni zsinat van tévedésben. Mindkét állítás
egyszerre nem lehet igaz. Ha elfogadjuk IX. Piusz tanítását, akkor azzal a dilemmával szembesülünk,
hogy nem tudunk engedelmeskedni a II. Vatikáni Zsinatnak, és ha a Zsinat tanítását követjük, akkor
tagadjuk az Egyház történelmi tévedhetetlenségét. Mindkét esetben a címben jelzett válság kellős
közepében találjuk magunkat.
A továbbiakban a bal oldalon olvasható az Egyház 2000 éves tanítása, mellette a jobb oldalon a II.
Vatikáni Zsinat tanítása a címben felvetett kérdésről.

A fejezet
„keresztény ökumenizmus”
„… az aposztázia nagy mozgalmait szervezik szerte a világon az egységes Világegyház létrehozása
céljából, amelyben nem lesznek dogmák, nem lesz papság, nem lesz lelki fegyelem, nem lesznek
korlátozva a szenvedélyek, és amely az emberi szabadság és büszkeség ürügyén visszavezeti a világot
(már ha ez az Egyház létre tud jönni) a legalizált erőszak és a fortélyosság uralmába, amely elnyomja
a gyengéket, és azokat, akik fáradoznak és szenvednek. Túlságosan jól ismerjük azokat a sötét
műhelyeket, amelyekben ezeket a gonosz terveket szövögetik. ..
Valójában az emberiség igazi barátai nem a forradalmárok, sem nem az újítók, hanem a
tradicionalisták.”
X. Szent Piusz pápa, Apostoli hivatásunk, 1910. augusztus 25.
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A megkeresztelt protestánsok és a görögkeletiek, akik a hitben eltávolodtak
(eretnekek), meg vannak mentve?
A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

XIII. Leó pápa:

II. Vatikáni Zsinat

Krisztus Egyháza egy és ugyanaz mindörökké;
mindazok, akik elhagyják, eltérnek Krisztus
Urunk akaratától és parancsától, és elhagyva
az üdvösség útját rálépnek a kárhozatba
vezető útra.

A Katolikus Egyháznak „elszakadt testvérei
vannak az elszakadt egyházakban...
Következésképpen az elszakadt egyházakat
(23) és közösségeket nem lehet kizárni az
üdvösségből. Krisztus lelke nem tartózkodik
attól, hogy őket is az üdvösség eszközének
tekintse.”

„Mindaz, aki elhagyja az Egyházat, egy
házasságtörőhöz csatlakozik. Elvágja magát az
Egyház ígéreteitől, és aki elhagyja Krisztus
Egyházát, nem fog részesülni Krisztus
dicsőségében. .. Aki nem tartja be az egységet,
nem tartja meg Isten törvényét, nem tartja az
Atya és a Fiú hitét, nem ragaszkodik az élethez
és az üdvösséghez.”

(II. Vatikáni Zsinat, Unitatis Redintegratio, (#3), 1964.
november 21.)

(XIII. Leó Satis Cognitum(#5), 1896. június 29., az idézet
Szent Cyprián De Cath. Eccl. Unitate, n.6-ból van)

IV. Jenő pápa

II. János Pál

Aki szeretné, hogy megmentve legyen,
mindenekelőtt a katolikus hitben kell lennie,
ha valaki nem tartja meg teljes egészében és
sértetlenül, kétségtelenül elkárhozik az
örökkévalóságban…

Rendkívül fontos, hogy a többi [elszakadt]
egyházról, amely Krisztus lelkét nem utasítja
vissza, korrekt és lojális módon mutassuk be,
hogy ők is az üdvösség eszközei.

(IV. Jenő pápa Florence-i zsinat, 8.ülésszak, 1439.
november 22.)

(II. János Pál, Catechesi Tradendae, (#32), 1979. október
16.)

Melyik oszlop a katolikus tanítás? Mindkettő nem lehet!
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A megkeresztelt protestánsok és a görögkeletiek, akik a hitben eltávolodtak
(eretnekek), Krisztus Egyházának Misztikus Testében vannak?
A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

XII. Piusz pápa:

II. János Pál pápa

Csak azok tagjai az Egyháznak, akik meg
vannak keresztelve, és az igaz hitet követik,
és nincsenek szerencsétlenségükre
leválasztva a Test egységéről, vagy nincsenek
súlyos bűn miatt kizárva. „Egyek vagyunk a
lélekben” mondja az Apostol, „ mindnyájan
egy Testbe keresztelkedtünk, akár zsidók,
akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok
vagytok.” Ezért az igazi keresztény
közösségben csak egy Test van, egy Lélek, egy
Úr és egy keresztség, ezért csak egy hit van. És
ezért, ha valaki visszautasítja az Egyházat, úgy
kell őt tekinteni, - az Úr szavával – mint
pogányt vagy vámszedőt. Ebből következik,
hogy azok, akik a hitben vagy a
kormányzásban el vannak válva, nem élhetnek
a Testtel egységben, és nem élhetik Isteni
Lelkének az életét sem.

Minden megkeresztelt ember tagja Krisztus
Egyházának.
(II. János Pál, Ut Unum sit(#42), 1995. május 25.)

II. Vatikáni Zsinat
Mindenki, aki hisz Krisztusban és érvényesen
meg van keresztelve, a Katolikus Egyházzal
egységben (kommunióban) van, még ha ez az
egység nem is tökéletes… igaz marad, hogy
mindenki, aki meg van erősítve a
keresztséggel, Krisztus testének tagja, és joga
van arra, hogy kereszténynek hívják, és arra,
hogy a Katolikus Egyház gyermekei fivérüknek
tekintsék.
(II. Vatikáni Zsinat, Unitatis Redintegratio(#3), 1964.
november 21.)

(XII. Piusz, Mystici Corporis Christi (#22) 1943. június
29.)

Melyik oszlop a katolikus tanítás? Mindkettő nem lehet!
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A megkeresztelt protestánsok és a görögkeletiek, akik elutasítják a pápát
(skizma), meg vannak mentve?
A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

VIII. Bonifác pápa:

II. Vatikáni Zsinat

Hitünk által késztetve hinnünk kell a szent,
egy, apostoli Katolikus Egyházban, és szilárdan
hinnünk kell és világosan meg kell vallanunk
ezt az Egyházat, amelyen kívül nincs sem
üdvösség, sem bűnbocsánat… Továbbá ,
kijelentjük, értelmezzük és hirdetjük minden
emberi lény számára, hogy az üdvösségükhöz
feltétlenül szükséges, hogy a Római Pápának
teljességgel alattvalói legyenek.

A Katolikus Egyháznak elszakadt testvérei
vannak az elszakadt egyházakban...
Következésképpen az elszakadt egyházak és
közösségek, bár bizonyos szempontból
hiányosnak hisszük őket, nem szabad
elhanyagolni a jelentőségüket a megváltás
titokzatos művében. Krisztus Lelke által
nincsenek visszatartva attól, hogy ők is a
megváltás eszközei legyenek.

(VIII. Bonifác pápa, Unam Sanctam, 1302. november
18.)

(II. Vatikáni Zsinat, Unitatis Redintegratio, (#3), 1964.
november 21.)

I. Vatikáni Zsinat

II. János Pál

Megújítjuk a Florence-i ökumenikus zsinat
definícióját, amely szerint minden krisztushívő
köteles hinni, hogy az Apostoli Szék és a Római
Pápa elsőbbséget gyakorol az egész világ
felett, és maga a Római Pápa Szent Péternek,
az apostolok fejének az utóda, Krisztus igaz
helytartója, és az egész Egyház feje…

Ennek a konszenzusnak a fényében [a
protestánsok] XVI. századbeli tanbeli elítélése
[a trentói Zsinat kánonja] nem alkalmazható
mai partnereinkre.
(II. János Pál által jóváhagyott Vatikán-Luteránus
egyezmény, L’Osservatore Romano, , Special Insert,
1999. november 24.)

Ez a katolikus igazság tana, amelytől senki sem
térhet el, és amely megőrzi a hitet és az
üdvösséget.
(I. Vatikáni Zsinat 4.ülésszak, 3. fejezet 1870. július 18.)

Melyik oszlop a katolikus tanítás? Mindkettő nem lehet!
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A megkeresztelt protestánsok és a görögkeletiek, akik elutasítják a pápát
(skizma), Krisztus MisztikusTestének Tagjai?
A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

XII. Piusz pápa:

II. Vatikáni Zsinat

Ahhoz, hogy keresztények legyünk, rómainak
kell lennünk; fel kell ismernünk Krisztus
Egyházának egységét, amelyet az Apostolok
Fejedelmének az utóda kormányoz, aki Róma
püspöke, Krisztus helytartója a földön.

Az, aki meg van keresztelve és hisz
Krisztusban , egységben van a katolikus
Egyházzal, még ha ez az egység nem is teljes…
igaz marad, hogy mindenki, aki meg van
erősítve a keresztséggel, Krisztus testének
tagja, és joga van arra, hogy kereszténynek
hívják, és arra, hogy a Katolikus Egyház
gyermekei fivérüknek tekintsék.

(XII. Piusz pápa, Allocution to the Irish pilgrims , 1957.
október 8.)

(II. Vatikáni Zsinat, Unitatis Redintegratio, (#3), 1964.
november 21.)

XIII. Leó pápa

XXIII. János

Emlékezz, és jegyezd meg jól, „hogy ahol
Péter, ott az Egyház” (Szent Ambrose, In Psalm
40. no.30); hogy „azok, akik között nincs Péter
püspöksége, akiket istentelen skizma szakít el,
nem részesülnek Péter örökségében” (Szent
Ambrose, De Poenitent, I. könyv, c. VII); hogy
az, aki visszautasítja a Péter székével való
közösséget, az Antikrisztushoz tartozik, nem
Krisztushoz” (Szent Jeromos, Epist, XV ad
Damasum).

XXIII. János a néhai protestáns Roger Schultznak: „Az Egyházhoz tartozik, legyen nyugodt.”
Schultz XXIII. János pápának: „De akkor mi
katolikusok vagyunk?” XXIII. János Schultznak: „Igen, többé nem vagyunk elválasztva.”

(XIII. Leó pápa, Pastoris aeterni, (#3, 1826. július 2.)

(XXIII. János és Roger Schultz, a Taizé-i protestáns
ökumenikus közösség vezetőjének a párbeszéde Luigi
Accattoli Amikor egy pápa bocsánatot kér c.könyvéből
(New York, Alba House and Daughters of St.Paul 1998,
19. oldal))

Melyik oszlop a katolikus tanítás? Mindkettő nem lehet!
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Krisztus egyetlen Egyháza még mindig a látható Katolikus Egyház, vagy sok
különálló protestáns és ortodox „egyházból” áll ?
A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

IX. Piusz pápa:

II. János Pál

Ha valaki alaposan meg akarja vizsgálni az
egymás között is megosztott és a Katolikus
Egyháztól elszakadt különféle vallási
társaságok állapotát, … könnyedén
meggyőződhet arról, hogy ezek közül a
társaságok közül sem külön-külön, sem együtt,
egyik sem alkotja a Katolikus Egyházat,
amelyet a Mi Urunk Jézus Krisztus alapított, és
tart fenn az Ő akarata szerint. Ezért
semmiképppen sem lehetséges azt mondani,
hogy ezek a társaságok tagjai vagy részei
lennének az Egyháznak, mivel ők láthatólag
különváltak a katolikus egységtől.

Bizonyos mértékben ezek az elemek más
keresztény közösségekben is megtalálhatóak,
Krisztus egyetlen Egyháza bennük is jelen
van. Ezért beszél a II. Vatikáni Zsinat bizonyos,
de nem teljes kommunióról.
(II. János Pál, Ut Unum Sint, (#11 )1995. május 25.)

XXIII. János
XXIII. János a néhai protestáns Roger Schultznak: „Az Egyházhoz tartozik, legyen nyugodt.”
Schultz XXIII. János pápának: „De akkor mi
katolikusok vagyunk?” XXIII. János Schultznak: „Igen, többé nem vagyunk elválasztva.”

(IX. Piusz pápa, Iam Vos Omnes, 1868. szeptember 13.)

XII.Piusz pápa
Krisztus egyetlen akla az apostolok fejedelme,
Péter által alapított Egyház”; ezen az aklon
kívül csak „kóborló, a Pásztor számára
ismeretlen bárányok vannak, a lelki tápláléktól
megfosztott és nélkülöző, az életadó testről
levált tagok.”
(XII. Piusz pápa, Sommamente Gradita, 1942.
szeptember 20.)

(XXIII. János és Roger Schultz, a Taizé-i protestáns
ökumenikus közösség vezetőjének a párbeszéde Luigi
Accattoli Amikor egy pápa bocsánatot kér c.könyvéből
(New York, Alba House and Daughters of St.Paul 1998,
19. oldal))

II. János Pál
Krisztus misztikus teste nem kizárólagosan
azonos a katolikus Egyházzal.
(II. János Pál , L’Osservatore Romano, 1980.május 6.)

Melyik oszlop a katolikus tanítás? Mindkettő nem lehet!
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Meg van alapítva mára véglegesen a Katolikus Egyház?
A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

XI. Piusz pápa:

II. János Pál

Megragadjuk az alkalmat, hogy elvessünk egy
bizonyos hamis vélekedést… amely azt állítja,
hogy a kormányzás és a hit egysége, amely
Krisztus Egyházának a jele, nem teljesen
valósult meg a jelen időkig, és ma nem
létezik. Azt mondják, hogy ez az egység
kívánatos, és egyszer majd megvalósul a közös
vég felé irányuló akaratok közreműködésével,
de addig ez nem több puszta ideálnál.

Amikor együtt imádkozunk, azzal a szándékkal
tesszük, hogy „Istennek egyetlen Egyháza
legyen, az igazi egyetemes Egyház, és
szétküldjük az egész világnak, hogy a világ
térjen meg az evangéliumhoz, hogy meg
legyen mentve Isten dicsőségére.”

(XII. Piusz pápa, Mortalium Animos (#7) , 1928. január
6.)

Ha már évszázadokon keresztül az a
szerencsétlen helyzet alakult ki, hogy szomorú
törés jött létre Kelet és Nyugat között, akkor
ma, a szenvedő Egyház kötelessége különleges
sürgősséggel visszaállítani az egységet úgy,
hogy Krisztus jegyesének a szépsége teljes
fényében ragyoghasson. Pontosabban, mivel
ők egymás kiegészítései, a két tradíció
bizonyos mértékben tökéletlen , ha
egymástól elszigetelten vesszük őket. A
találkozásukban, összehangolásukban tudják
kölcsönösen kiegészíteni egymást, hogy
tökéletesebben kinyilvánítsák „az évszázadok
során és generációkon keresztül elrejtett
misztériumot, amely ma a szentekben
megmutatkozik.”

XII. Piusz pápa
Ha az Egyház test, töretlen egységben kell
lennie, Pál szavainak megfelelően: „Habár
sokan vagyunk, Krisztusban egyek vagyunk.”
De az nem elég, hogy az Egyház Testének
töretlen egységben kell lennie; hanem
kézzelfoghatónak és érzékelhetőnek kell
lennie, ahogyan boldog emlékezetű elődünk,
XIII. Leó pápa Satis Congitum enciklikájában
állítja: „az Egyház látható, mert test.” Ezért,
mindenki tévedésben van, aki azt állítja, hogy
az Egyház láthatatlan, megfoghatatlan,
valami „lelki” képződmény, ahogyan sok
keresztény közösség állítja, hogy akik bár
hitvallásban különböznek egymástól ,
láthatatlan kötelék fűzi őket egybe.

(II. János Pál, Homily, 19p6. december 5..)

II. János Pál

(II. János Pál DC, (#1912), 1986. február 16.)

(XII. Piusz pápa, Mystici Corporis Christi, (#13), 1943.
június 29.)

Melyik oszlop a katolikus tanítás? Mindkettő nem lehet!
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A hitünk és a tetteink által igazulunk meg (Jakab 2:24) vagy csak a hitünk által
(Luther Márton)?
A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

III. Pál pápa

II. János Pál pápa

„Látjátok tehát, hogy tettek által igazul meg az
ember, s nem csupán a hit által.”(Jakab 2:24)

A megigazulás egyedül a kegyelem, a hit
eredménye, a személy tettek nélkül is
megigazul.
(II. János Pál, Annex to the Official Common Statement)

(III.Pál pápa, Trentói Zsinat, Session 6,10. fejezet, 1547.
január 13.)

III. Pál pápa
Ha azt mondja valaki, hogy a bűnös egyedül a
hite alapján megigazul, azaz, hogy semmi más
nem szükséges a megigazulás kegyelmének az
elnyeréséért, és nem szükséges, hogy saját
akaratából cselekedjen és helyrehozza: legyen
átkozott.
(III. Pál pápa, Trentói Zsinat, Session 6, Canon 9, 1547.
január 13.)

II. János Pál pápa
A jelenlegi közös nyilatkozat … nem tartalmaz
mindent, amit az egyes egyházak tanítanak a
megigazulásról; de magába foglalja a
megigazulás tana alapigazságainak a
konszenzusát, és megmutatja, hogy a
megmaradt különbségek többé nem jelentik
alapját a tanbeli elítéléseknek.
(II. János Pál: A megigazulás tanáról tartott vatikániluteránus egyezmény, L’Osservatore Romano, Speciális
melléklet, 1999. november 24.)

XVI. Benedek pápa
…A teológia az „eredeti bűn” kérdéséhez
félrevezető és pontatlan módon áll hozzá.”
(Cardinal Joseph Ratzinger: Kezdetben, 1986., 72. oldal)

Melyik oszlop a katolikus tanítás? Mindkettő nem lehet!
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A görögkeleti ortodoxokat, akik nem ismerik el a pápát (skizma), meg kell
téríteni?
A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

XIV. Benedek pápa

II. János Pál pápa

Először is, annak a misszionáriusnak, aki Isten
segítségével megpróbálja visszavezetni az
egységbe a görögkeletieket és más
skizmatikusokat, minden erejét arra a
feladatra kell szentelnie, hogy megszabadítsa
őket a katolikus hittől eltérő tanításoktól.
(XJV. Benedek pápa, Allatae Sunt, (#19), 1755. július 26)

XI. Piusz pápa
A legnagyobb és a legsajnálatosabb szakadás
a görögkeletiek elszakadása volt az
egyetemes Egyháztól. A Lyoni és a Florence-i
zsinat őrizte orvoslásának a reményét: de ez
a remény csupán illúzió volt. A skizma
megújult, és folyamatosan tart egészen
napjainkig, a lelkek óriási sérelmére. .. A
római pápák a maguk részéről nem
mulasztottak el semmit sem megtenni, hogy
visszavezessék ezeket az embereket az Egyház
egységébe. Néhány pápa uralkodása
legfontosabb feladatának tekintette a keleti
szlávok megmentését.
(XI. Piusz pápa, Ecclesiam Dei, (#4) 1923. november 12.)

A görögkeleti ortodox egyház megtérítésére
vonatkozóan mindenféle próbálkozást kerülni
kell.
(II. János Pál, Directory for the Application of the
Principles and Norms of Ecumenism (#125))

XXIII. János pápa
A katolikusok és az ortodoxok nem
ellenségek,hanem barátok. Ugyanaz a hitünk;
ugyanazokban a szentségekben osztozunk,
különösen is az Oltáriszentségben. Jézus
Krisztus Egyházát érintő néhány hitbeli
alapszabályban merültek fel nézeteltérések.
Azok a személyek, akik ezeket a
nézeteltéréseket okozták, évszázadokkal
ezelőtt meghaltak. Hagyjuk a régi vitát, és
mindenki a maga területén munkálkodjon
testvéreink jobbításán azzal, hogy jó példát
mutatunk. Később , bár különböző utakon
haladunk, elérhetjük egyházaink egyesítését,
hogy létrejöhessen Jézus Krisztus egyetlen
Egyháza.
(Angelo Roncalli: Levél egy görögkeletihez, 1926., idézve
Luigi Accattoli Amikor egy pápa bocsánatot kér c.
könyvében, New York: Alba House and Daughters of St.
Paul, 1998. 18-19. oldal)

XIII. Leó pápa

Mindenkinek kerülnie kell a bizalmaskodást és
a barátkozást a szabadkőműves-gyanús
személyekkel, vagy a velük kapcsolatban álló
csoportokkal. Gyümölcseikről fel lehet ismerni
őket, és kerülni kell őket. Kerülendő minden
bizalmaskodás nemcsak azokkal az istentelen
szabadgondolkodókkal, akik nyíltan magukon
viselik a szekta jellegzetességeit, hanem
azokkal is, akik az egyetemes toleranciának,
a minden vallás elismerésének, az
Evangélium és a forradalmak alapelvei
összeegyeztetésének álarcai mögé bújnak.

VI. Pál pápa

Szeretettel, a Szentlélek sugalmazása iránti
nyitottsággal kell mindezt tennünk, kölcsönös
tisztelettel egymás és egymás egyházai iránt.

(VI.Pál, Common Declaration with Syrian Patriarch,
1871.októer 27.; L’Osservatore Romano, 1972. július
27.12.oldal)

(XIII. Leó pápa, Custodi Di Quella Fede, 1892.december
8.)
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Léteznek-e hitükért szenvedett mártírok a katolikus Egyházon kívül?
A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

IV. Jenő pápa

II. János Pál pápa

Senki sincs megmentve, mindegy, hogy
mennyi alamizsnát adott, vagy hogy vérét adta
Krisztusért, hacsak nem marad állhatatosan a
katolikus Egyházon belül.

Évszázadok során rengeteg mártír
tanúságtétele, közöttük sokan különféle
egyházak és a katolikus Egyházzal nem teljes
közösségben lévő vallásos közösségek tagjai ,
új erőt adnak a Zsinat felhívásának, valamint
emlékeztetnek bennünket arra a
kötelességünkre, hogy odafigyeljünk rájuk, és
gyakoroljuk irányukban buzdításunkat.

(IV. Jenő pápa, Florence-i zsinat, Session 11, 1442.
február 14.)

(II. János Pál, Ur Unum Sint (#1) 1995.május 25.)

XVI. Gergely pápa
Végül ezek közül a félrevezetett emberek
közül néhányan arról próbálják meggyőzni
magukat is és másokat is, hogy ugyan az
ember csak a katolikus vallásban lehet
megmentve, de az eretnekek is elérhetik az
örök életet.
(XVI. Gergely pápa, Summo Iugiter Studio, (#2) 1832.
május 27.)

II. János Pál pápa
Krisztusnak egészen a véráldozatig tartó
tanúságtétele közös öröksége katolikusoknak,
ortodoxoknak, anglikánoknak és
protestánsoknak, mint ahogyan VI.Pál pápa
rámutatott az ugandai mártírok kanonizációja
során.
(II. János Pál, Tertio Millenio Adveniente (#37) 1994.
november 10.)
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Részesülhetnek-e nem-katolikusok a szentségekben?
A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

XV. Benedek pápa

II. János Pál pápa

Az Egyház szentségeit tilos eretnekeknek és
skizmatikusoknak kiszolgáltatni, még akkor is,
ha ők kérik, és jóhiszeműek, hacsak előtte,
félretéve tévedéseiket, nem csatlakoznak a
katolikus Egyházhoz.

Bizonyos kivételes esetekben a katolikus
papok az Oltáriszentség, a bűnbánat és a
betegek szentségét kiszolgáltathatják
olyanoknak is, akik nincsenek teljes
kommunióban a katolikus Egyházzal.

(XV. Benedek pápa, Codex Iuris Canonici,1917. 731.2
Kánon)

(II. János Pál, Ur Unum Sint (#46) 1995.május 25.)

II. János Pál pápa

IX. Piusz pápa
Aki elhagyja a római Széket, nem remélheti,
hogy az Egyházon belül marad; aki kívüle eszi a
bárány testét, nincs Istennel egységben.

(IX. Piusz pápa, Amantissimus, (#3) 1862. április 18.)

A pasztoriális gyakorlat azt mutatja, hogy
elszakadt keleti testvéreink esetében
figyelembe kellene és kell is venni az
egyéneket érintő eltérő körülményeket,
amelyek az Egyház egységét nem
veszélyeztetik és nem jelentenek
elviselhetetlen akadályt, és amelyben maga az
üdvösség és lelkek lelki haszna sürgetően így
kívánja. Ezért a idő, a hely és a személy
speciális körülményeit megvizsgálva, a
katolikus Egyház gyakran alkalmazott, és most
is alkalmaz enyhébb bánásmódot,
mindenkinek felkínálva az üdvösséget, és
alkalmazza a könyörületesség példáját a
keresztények között, azzal hogy részvételt
enged a szentségek és egyéb szent
cselekmények és tárgyak vételében… Sohasem
szabad a szentségek, főleg a Szent
Oltáriszentség kiszolgáltatásától egyházi okok
miatt megfosztani valakit.
(II. János Pál, Tertio Millenio Adveniente (#48) 1995.
május 25.)
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A II. Vatikáni Zsinat ökumenizmusa igaz vagy hamis?

A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

XV. Benedek pápa

II. Vatikáni Zsinat

Katolikusok számára tilos aktívan
közreműködni vagy részt venni nemkatolikusok istentiszteletén. (c.1258. §1).
Passzív, vagy pusztán fizikai jelenlét udvarias
gesztusként , kötelességként, tiszteletből ,
súlyos okból kifolyólag, amelyet a püspöknek
engedélyeznie kell,megengedett. A püspök
engedélyezheti nem-katolikusok temetése,
esküvője és egyéb fontos események esetén,
feltételezve, hogy nem jelent perverziót vagy
botrányt.

Ökumenikus összejövetel során
megengedett, sőt, kívánatos, hogy a
katolikusok csatlakozzanak elszakadt
testvéreik imáihoz.

(XV. Benedek pápa, Codex Iuris Canonici,1917. kánon
1258.§1.)

XVI. Gergely pápa
Végül ezek közül a félrevezetett emberek
közül néhányan arról próbálják meggyőzni
magukat is és másokat is, hogy ugyan az
ember csak a katolikus vallásban lehet
megmentve, de az eretnekek is elérhetik az
örök életet.
(XVI. Gergely pápa, Summo Iugiter Studio, (#2) 1832.
május 27.)

XIII.Leó pápa
De hogyan beszélhetünk a szívek egységéről a
tökéletes szeretetben, ha a nézetek nem
egyeznek a hitben?

(II. Vatikáni Zsinat, Unitatis Redintegratio, (#8)
1964.november 21.)

XVI. Benedek pápa
… a katolikusoknak ma nincs pontos fogalmuk
a protestantizmus jelenségére. (Ugyanezt
mondhatjuk a keleti elszakadt testvéreinkre
is.) Nyilvánvaló, hogy a régi „eretnekség”
kategória ma már nem alkalmazható.
(XVI.Benedek pápa, The meaning of christian
brotherhood, 1993. 87.oldal)

II. János Pál pápa
Az emberiség javára az összes vallásnak
együtt kell működnie. Ma, a hinduk,
buddhisták, janzenisták és keresztények
egyesülünk, hogy világgá kürtöljük az ember
igazságát. Minden, faji, bőrszín, vallási, nemi
vagy etnikai eredetű diszkrimináció radikálisan
ellentmond az emberi méltóságnak.
(II. János Pál pápa, Address, Új Delhi, India, idézve a La
Croix-ban 1986. február 4-én.)

(XIII. Leó pápa, Preclara Gratulationis Publice, 1894.
június 20., 20.oldal)
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B fejezet
„vallásszabadság”
1
Szabadon megválaszthatja az ember, hogy melyik vallást kövesse?

A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

IX. Piusz pápa

II. János Pál pápa

Elítélve: #15: minden ember szabadon
kiválaszthatja és gyakorolhatja azt a vallást,
amelyet az ész világosságánál fogva igaznak
tart.

Mint ahogyan már korábban is mondtuk, a
lelkiismereti és vallásszabadság, beleértve a
fent említett elemeket is, az emberi személy
alapvető és elidegeníthetetlen joga.

(IX. Piusz pápa, Syllabus of Modern Errors, Appendix to
Quanta Cura( #15) 1864. december 8.)

(II. János Pál, On the Value and Context of the Freedom
of Conscience and Religion, 1980.szeptember 1.)

XII. Leó pápa

II. Vatikáni Zsinat

Lehetetlen, hogy az igazságos Isten, aki maga
az Igazság, a legjobb, a legbölcsebb
Gondolkodó, a jó emberek Gyámolítója,
helyeseljen minden szektát, akiknek a
tanításai egymással is inkonzisztensek és
ellentmondásosak, és örök üdvösséget adjon
követőiknek… a hitben mi egy Urat, egy hitet,
egy keresztséget ismerünk el… Ezért valljuk,
hogy a katolikus Egyházon kívül nincs
üdvösség.

Ennek a Vatikáni Zsinatnak az ember
vallásszabadságáról szóló nyilatkozata az
emberi személy méltóságán alapul, … Ennek a
szabadságról szóló tannak a gyökerei
megtalálhatók az isteni kinyilatkozatásban,
és ennél az oknál fogva a keresztényeknek
kötelessége ezt betartani a legnagyobb
lelkiismeretességgel.
(II. Vatikáni Zsinat Dignitatis Humanae (#9) 1965.
december 7.)

(XII. Leó pápa, Ubi Primums, (#14) 1824.május 5.)
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Valóban van üdvösség azok számára, akik a katolikus Egyházon kívül vannak, és
bár ismerik, de elvetik?
A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás
IX. Piusz pápa
És itt, szeretett Fiaim és tiszteletreméltó
Fivéreim, még egyszer fel kell hívnunk a
figyelmet és elítélnünk egy súlyos tévedést,
amelybe sajnos,sok katolikus is beleesik, akik
magukévá teszik azt a nézetet, hogy a
katolikus egység igaz hitén kívül, tévedésben
élő ember is elnyerheti az örök életet. Ez
teljesen ellentmond a katolikus hitnek. Mi is
tudjuk és Önök is tudják, hogy akik
leküzdhetetlenül tudatlanok a mi legszentebb
vallásunkat illetően, [ez nem vonatkozik a
hitre], és akik figyelmesen szemlélve a
természeti törvényeket és az Isten által az
emberek szívébe ültetett szabályokat, és
igyekeznek Istennek szót fogadni , becsületes
és tisztességes életet élni, a hit fénye és
kegyelme következtében kiérdemlik az örök
életet. De ez a katolikus dogma is jól ismert:
senki sem lehet megmentve a katolikus
Egyházon kívül, és azok, akik tudatosan
lázadnak az Egyház tanítása és tekintélye
ellen, nem nyerhetik el az örök életet, és azok
sem, akik akarattal elválasztják magukat a
katolikus Egyház és a Római Pápa egységétől,
aki Péter utóda, akire a Megváltó a
szőlőskertjének az őrzését bízta.

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

II. János Pál pápa

Azonban azok számára, akikhez nem jutott el
az evangélium híre, mint ahogyan a
Redemptoris Missio-ban is írtam, a megváltás
titokzatos úton jut el, amennyiben Krisztus
megváltó áldozatának köszönhetően isteni
kegyelemben részesednek, anélkül, hogy külső
tagjai lennének az Egyháznak (cf.n.10). Ez egy
„titokzatos kapcsolat” : titokzatos azok
számára, akik elnyerik a kegyelmet, mert ők
nem ismerik az Egyházat, és néha még el is
utasítják…
(II. János Pál, General Audience 1995 május 31.)

(IX.Piusz pápa, Quanto Conficiamur Moerore,
1863.augusztus 10.)
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Van-e joga az államnak ahhoz, hogy különválassza magát az Egyháztól, és
támogassa a vallásszabadságot?
A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

IX. Piusz pápa

II. Vatikáni Zsinat

Elítélve: # 55: Az Egyház elválasztható az
államtól, és az állam az Egyháztól.
(IX.Piusz pápa, Acerbissimum, 1852.szeptember 27.)

XIII. Leó pápa
Ebből a tanításból, mint forrásból és
alapelvből következik az Egyház és az állam
szétválasztásának végzetes tévedése; míg
éppen ellenkezőleg, világos, hogy ez a két
hatalom , bár funkciójában különbözik és
rangban nem egyenlő, egyetértésben kell
hogy tevékenykedjen és hűségesen
teljesítenie kell kötelességét.
(XIII. Leó pápa, Libertas, (#38), 1888. június 20.)

Így az állam, amelynek elsődleges feladata a
múlandó anyagi javak biztosítása, bizonyosan
felismeri és támogatja polgárai vallásos életét.
Ugyancsak bizonyos, hogy túllépi hatáskörét.
ha magára vállalja azt a feladatot, hogy
irányítsa vagy akadályozza a vallásos
tevékenységet.
(II. Vatikáni Zsinat, Dignitatis Humanae 1965. december
7.)

II.János Pál
Az együttműködésnek most olyan
társadalomban kell megvalósulnia, amelyet a
pluralizmus és a társadalom különböző elemei
világnézeteinek szabad versengése jellemez…
a demokratikus állam, mint amilyen
Olaszország is, helyet ad és megköveteli az
összes vallás jelenlétét…az Egyház szándéka,
hogy úgy működjön, hogy teljesen
tiszteletben tartsa az állam függetlenségét és
a politikai rendszer autonómiáját.
(II. János Pál pápa, DC, 1985. augusztus 4.)
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A katolikusoknak respektálniuk kell a többi vallást?

A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

Szent I. Celesztin pápa
Imádkozzunk, hogy a hit a hitetlenekhez is
eljusson; hogy a bálványimádók
megszabaduljanak hitetlenségük tévedéseitől;
hogy az igazság fénye láthatóvá váljon a zsidók
számára is, és a fátyol hulljon le a szívükről;
hogy az eretnekek tudatáig eljusson a
katolikus hit igazsága; hogy a skizmatikusok
megkapják a megújult könyörület lelkét…
(Szent I.Celesztin pápa, Indiculus, 8. fejezet)

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás
II. János Pál pápa
Dicséret nektek, iszlám követői… dicséret
neked, zsidó nép, .. külön dicséret neked,
ortodox egyház…
(II. János Pál pápa, Address 1965. 2002., május 22.
L’Osservatore Romano, 2002. május 29., 4. oldal)

Szentírás
Amit a pogányok áldoznak, nem az Istennek,
hanem a sátánnak áldozzák. Igazán nem
óhajtom , hogy közösségtek legyen a gonosz
lelkekkel. Ti nem ihatjátok az Úr kelyhét is,
meg a sátán kelyhét is. Nem részesedhettek az
Úr asztaláról , meg a gonosz lélek asztaláról.
Vagy ingerelni akarjuk az Urat? Talán
erősebbek vagyunk nála?

VI. Pál pápa
Örömmel fogadjuk Szentségedet… Ázsiából
jött hozzánk, amely méltán nagy tiszteletet
érdemlő ősi egyházaknak és emberi
tradícióknak a bölcsője.
(VI. Pál pápa, Addresss to Dalai Lama, 1973. szeptember
30., L’Osservatore Romano, 1973. október 11. 4. oldal)

(1 Kor, 10:20-22)
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Mit tanít a katolikus Egyház az iszlámról?
A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

IV. Jenő pápa:

XXIII. János

Emellett bízunk abban, hogy Isten segítségével
a keresztény közösség számára egyéb haszon
is fog származni; mert ettől a szövetségtől , ha
létrejön, remélhetjük, hogy sokan át fognak
térni a katolikus hitre Mohamed undorító
szektájának követői közül.

Ha mohamedánnak születtem volna, azt
hiszem, vallásához hűséges, jó mohamedán
szeretnék maradni .

(IV. Jenő pápa, Bázeli zsinat , 1434. szeptember 7.)

II. János Pál pápa

XVI. Gergely pápa

Nagyon fontos, hogy a keresztények és a
muzulmánok közötti párbeszéd folytatódjon,
hogy egymást kölcsönösen tiszteletben tartva
minél jobban meg tudják egymással osztani
tanúságtételüket a jó és irgalmas Istenről.
Egy ország jövője nagy mértékben függ az
emberek megbecsülésétől és a lelkiismereti
szabadságuktól, amely magában foglalja a
vallás szabad megválasztását.

Ezért meg kall tanítani a muzulmánokat az igaz
Isten imádására, amely egyedül a katolikus
Egyházban lehetséges.
(Nagy Szent Gergely pápa, Summo Iugiter Studio, (#6),
1832. május 27.)

(XXIII. János pápa. idézve R. Allegri Il papa che ha
chambiato il mondo, Homily, ed.Reverdito,1998., 120.
oldal)

(II. János Pál Address, 2003. február 15., L’Osservatore
Romano, 2003.február 26. 5.oldal)
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Mit tanít a katolikus Egyház a zsidóságról?

A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

Szentírás

XVI. Benedek pápa

A törvény és a próféták Jánosig tartottak.
Attól kezdve Isten országának örömhíre terjed,
és senki sem jut be abban erőfeszítés nélkül.

Jézus a tanítását nem mint valami teljesen
újat, mutatta be, nem úgy, mint valaminek,
ami korábban volt, a végét. Ő zsidó volt és az
is maradt; ezért tanítását a hívő zsidókhoz
intézte. Nem hagyta el az Ótestamentumot,
mint ami elavult vagy tárgytalanná vált
volna.

(Lukács 16:16)

IV. Jenő pápa
A Szent Római Egyház szilárdan hiszi,
gyakorolja és hirdeti, hogy mindaz, aki kívül áll
a katolikus Egyházon, nemcsak a pogányok,
hanem a zsidók, eretnekek vagy
skizmatikusok is, nem részesülnek az örök
életben, és az örök tűzre jutnak, amely az
ördögnek és az ő angyalainak van szánva,
hacsak nem csatlakoznak a katolikus
Egyházhoz, mielőtt még földi életük véget
érne.
(IV. Jenő pápa, Council of Florence, Session 11, 1442.
február 4.)

(XVI. Benedek pápa. Principles of Chatolic Theology,
ed.Reverdito,1982, 95. oldal)

II. János Pál pápa és XVI. Benedek pápa
idejében a Keresztény egység főnöke
Mint ahogyan már tudják, a helyettesítés
elmélete elmúlt a II. Vatikáni Zsinattal. .. Ezért
a katolikus Egyház hiszi, hogy a zsidók ,
pontosabban az Isten visszavonhatatlan
szövetségéhez hű zsidó nép önmagának
köszönhetően meg van váltva, ugyanis Isten
hűséges az ígéretéhez.
(Walter Casper bíboros, Address to the International
Catholic-Jewish Liason Comittee, 2002. május 21.)
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Mit tanít a katolikus Egyház az ateizmusról?

A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

Szentírás

II. Vatikáni Zsinat

Ami ugyanis Istenről megismerhető, az világos
előttük,mert Isten nyilvánvalóvá tette
számukra. Hiszen ami benne láthatatlan: örök
ereje és isteni mivolta, a világ teremtése óta
művei alapján értelemmel fölismerhető.
Éppen ezért nincs mentség számukra. Noha
fölismerték az Istent, nem dicsőítették, mint
Istent, s nem adtak hálát neki, hanem
szégyent vallottak okoskodásukban és oktalan
szívük elborult.

Az isteni gondviselés nem tagadja meg azt a
segítséget, amely azoknak az üdvösségéhez
kell, akik –bár nem a saját hibájukból, - még
nem jutottak el Isten határozott
felismerésére, és akik igyekeznek , nem
nélkülözve az isteni kegyelmet, tisztességes
életet élni.

(Római 1: 19-21)

II. János Pál

I. Vatikáni Zsinat

Az ateizmust nem úgy kell tekinteni, mint Isten
tagadását, hanem inkább mint az emberi
lelkiismeret egy állapotát.

Ha valaki azt találná mondani, hogy az egy
igaz Isten , Urunk és Teremtőnk, nem
ismerhető fel az emberi értelem fényében
biztonsággal az általa létrehozott dolgokból:
átkozott legyen.

(II. Vatikáni Zsinat. Lumen Gentium, 1964, november 21.)

(II.János Pál pápa idézve Daniel Le Roux abbé könyvében:
Peter, loves thou me?Instauratio , 1989. 41. oldal.)

(I. Vatikáni Zsinat, Session 3, On Revelation, 1870. április
24.)
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C fejezet
„az új Világegyház”
Tanúi lehetünk mindenfajta spiritualitás inváziójának: filozófia, tudomány, törvény,oktatás,
művészet, sajtó, irodalom, színház és vallás…Mindenfelől hallom a reformereket, akik le akarják
bontani a szentélyt, szét akarják rombolni az Egyház egyetemes fényességét, el akarják hagyni a
miseruhát, tönkre akarják tenni a történelmi múlt iránti bűntudattal. El fog jönni az a nap, amikor a
civilizált világ megtagadja Istenét, amikor az Egyház kételkedni fog, mint ahogyan Péter is
kételkedett. Arra fogják rábírni, hogy higgye azt, hogy az ember Isten, hogy Fia pusztán szimbólum,
egyik filozófia ugyanolyan jó, mint a másik, és a templomokban a keresztények hiába fogják keresni a
piros lámpát, ahol Isten vár rájuk, mint ahogyan Mária Magdolna sírt az üres sírnál: „Hová vitték Őt?”
XII. Piusz, amikor még XI. Piusz pápasága alatt vatikáni államtitkár volt (XII. Piusz, Roche, Pie XII Devant l’histoire, 52-53.
oldal)
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Isteni természete van az embernek?

A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

Szentírás

II. János Pál pápa

Ő az a kő, amelyet ti, az építők elvetettetek,
de mégis szegletkővé lett. Nincsen üdvösség
senki másban, mert nincs más senki az
emberek közt az ég alatt, akiben
üdvözülnünk kellene.

Az embernek fel kell fedeznie saját magát,
teljesen újra kell építenie magát… az ember
megváltja és újraépíti magát.

(Ap. Csel. 4: 11-12)

X. Piusz pápa
…minden eszközt meg kell ragadnunk és
minden erőnket össze kell szednünk, hogy
teljesen eltüntessük azt a roppant nagy és
utálatos bűnt, amely annyira jellemző
korunkra – az Isten lecserélése az emberre.

(II. János Pál. Sermon delivered in Cracow, 1978, május.)

VI. Pál pápa
Az Istent keresitek? Az Istent az emberben
találjátok.
(VI. Pál pápa idézve Fr. Paul Trinchard könyvében: Faith,
hope, and charity , 1995. 57. oldal.)

(X. Piusz pápa, E Supremi Apostolatus (#9), 1903 október
4..)
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Ki a világ közepe: Isten vagy az ember?

A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

XIII.Leó pápa

II. János Pál pápa

Ebből világosan látható, hogy milyen
következményekkel jár, ha hamis
büszkeségből, elutasítva a Megváltónk
Királyságát az embert teszik minden dolgok
csúcsára és kijelentik, hogy az emberi
természetnek kell uralkodnia mindenen.

És az Egyház azt reméli, hogy ennek a
Városnak és művészetének a szépségén
keresztül elvezet az ember misztériumának a
legmélyére, aki a földön minden dolog
középpontja.

(XIII.Leó pápa, Tametsi Futura Prospicientibus, (#7),
1900. november 1.)

Szentírás
Méltó vagy Urunk, Istenünk, hogy tiéd legyen
a dicsőség, a tisztelet és a hatalom, mert te
alkottad a mindenséget: akaratod hívott létre
és teremtett mindent.

(II. János Pál. General Audience, 1978, február 28.,
L’Osservatore Romano CD- ROM version 3.oldal)

II.János Pál pápa
Az egész emberiség lelkiismerete hirdeti, hogy
az ember ügye mint minden haladás fő célja.
(II. János Pál. Address, 1979, április 13 L’Osservatore
Romano 1979. április 17. 11.oldal)

(Jelenések, 4:11)
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Fel kell-e az embert magasztalni?

A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

Szentírás

II. János Pál pápa

És Isten így szólt Ádámhoz: Emlékezz, hogy
porból vagy és porrá leszel.

A munka az nagy dolog. De az ember
összehasonlíthatatlanul nagyobb nála, az
ember szent. Ezt a szentséget minden
körülmények között el kell ismerni, még akkor
is, ha maga a személy méltatlan rá. Az
személy szentsége sérthetetlen és
visszavonhatatlan.

(Teremtés, 3:19.)

Szentírás
Ez a bizalmunk Isten iránt Krisztusból ered.
Nem mintha saját erőnkből képesek volnánk
valamit is kigondolni magunkról, hiszen
képességünk Istentől származik.
(2 Kor, 3:4-5)

Szentírás
Többre tartották ugyanis az emberek
megbecsülését, mint Isten dicsőségét.
(János, 12:43)

Szentírás
Mindnyájan vétkeztek ugyanis, és nélkülözik
Isten dicsőségét.
(Róm, 13:23)

(II. János Pál. General Audience, 1978, február 28.,
L’Osservatore Romano CD- ROM version 3.oldal)

VI. Pál pápa
El vagyunk ragadtatva az emberi viselkedés
csodálatától.
(VI. Pál. Angelus Message, 1976, szeptember 26.
L’Osservatore Romano 1976. október 7.)

II. János Pál pápa
Minden francia közös ideálja a humanizmus:
állítása az, hogy az embernél nincs semmi
gyönyörűbb és hatalmasabb, akinek a
felsőbbrendűsége racionális lényében rejlik,
aki „abszolút méltósággal rendelkezik, mert
közvetlen kapcsolatban van az
abszolútummal”, ahogyan az Önök egyik
nemes elődje, Jaques Maritain kihangsúlyozta.
(II. János . Pál. Address to French Ambassador, 1998,
október 24. L’Osservatore Romano 1998. november 11.
4. oldal)
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Kit kell az Egyháznak szolgálnia: Istent vagy a mammont?

A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

Szentírás

VI. Pál pápa

Ha tehát föltámadtatok Krisztussal, azt
keressétek,ami odafönt van, ahol Krisztus ül az
Isten jobbján. Ami odafönn van, azzal
törődjetek.

Az Egyház úgy hirdeti magát, mint az
emberiség szolgáját … a zsinaton minden az
ember szolgálatára irányult.

(Kol, 3:1-3.)

(VI. Pál. Closing Discourse of the Vatican II. Council, 1965,
december 7. )

Szentírás

II. János Pál pápa

Jézus elutasította [a sátánt]: „Írva van:
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki
szolgálj”.

Nincs más okom és szándékom, [ezzel, a
missziós tevékenységet szolgáló enciklikával],
mint válaszolni az ilyen jellegű dokumentumok
iránti kívánságokra:… elősegíteni a missziós
hivatást… és biztosítani a nem-keresztényeket
és különösen azoknak az országoknak a
hatóságait, ahová a missziós tevékenység
irányul, hogy mindez csak egyetlen egy célt
szolgál: szolgálni az embert, feltárni előtte
Isten szeretetét, amely Jézus Krisztusban
testesült meg.

(Luk, 4:8)

Szentírás
Senki két úrnak nem szolgálhat: vagy gyűlöli az
egyiket és szereti a másikat, vagy egyikhez
ragaszkodik és a másikat megveti. Nem
szolgálhattok Istennek és a mammonnak.
(Máté, 8:24)

(II. János . Pál. Redemptoris Missio (#2), 1990. december
7.)
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Melyik az út: Isten vagy az ember?

A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

Szentírás

II. János Pál pápa

„Uram, jegyezte meg Tamás, nem tudjuk, hová
mégy, hogyan ismerhetnénk az utatÍ?” Jlzus
így szólt: „Én vagyok az út, az igazság és az
élet. Senki sem jut az Atyához, csak én
általam.”

Az ember az elsődleges és az alapvető út az
Egyházhoz, mindennapi életéhez és
gyakorlatához, missziójához és munkájához.

(János, 14:5-6.)

Szentírás
„Mester, mondták neki, tudjuk, igazmondó
vagy és helyesen tanítasz. Az emberek
személyére sem vagy tekintettel, hanem Isten
útját az igazság szellemében tanítod.
(Luk, 20:21)

(II. János Pál. Address in Poland 1999. június 14.
L’Osservatore Romano 1999. június 30. )

II. János Pál pápa
Az Egyház számára minden út az emberhez
vezet – az ember az elsődleges út, amelyet az
Egyháznak be kell járni, hogy teljesíthesse
küldetését, az ember az elsődleges és alapvető
út az Egyház számára, és ezt az utat maga
Krisztus jelölte ki, az út, amely mindig a
megtestesülés és a Megváltás misztériumához
vezet.
(II. János . Pál. Redemptoris Hominis (#4), 1979. március
4.)
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Az evangélium Isten vagy az ember dicsőségéről szól?

A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

Szentírás

II. János Pál pápa

De ha akár mi, akár egy mennybéli angyal
más evangéliumot hirdetne, mint amit mi
hirdettünk: átkozott legyen! Amint korábban
már megmondtuk, most megismétlem: ha
valaki más evangéliumot hirdetne nektek,
mint amit tőlünk kaptatok: átkozott legyen!
Vajon az ember kedvét keresem ezzel vagy az
Istenét?

Az evangélium hirdetésének a feladata
közvetlenül az ember totális megsegítésére
irányuljon.

(Gal, 1:8-10.)

(II. János Pál. Homily 1986. október 18 L’Osservatore
Romano 1986. október 18. 2.oldal )

II. János Pál pápa
Az evangélium, amikor Jézus Jó Hírét hirdeti,
egyúttal az ember Jó Hírét is közli.
(II. János Pál. Homily , 1997. június 4, L’Osservatore
Romano, 1997.június 18.4. oldal.)

II. János Pál pápa
… ha az evangélium az emberért van, mi,
keresztények teljesen az evangéliumért
vagyunk.
(II. János Pál. Address , 1976. október 16.)
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D fejezet
„az új Világrend”
Az eljövendő világállamot bizakodóan várják a legrosszabb felforgató elemek. Ez az állam az emberek
abszolút egyenlőségén és gyarmatok közösségén alapul, és minden nemzeti érzést száműz. Ebben az
államban nem lesz elismerve az apai tekintély a gyerekei felett, sem az isteni tekintély az emberi
társadalom felett. Amennyiben ezt az ideológiát sikerül átültetni a gyakorlatba, kétségtelen, hogy
hallatlan terror uralma fogja követni.

XV. Benedek, Bonum Sane, 1920. július 25.
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Mit tanít a katolikus Egyház a világiasságról?

A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás
Szentírás

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

Ti házasságtörők! Nem tudjátok, hogy a
világgal való barátkozás ellenségeskedés az
Istennel? Aki tehát a világnak akar barátja
lenni, ellensége lesz Istennek.

VI. Pál pápa
Tanulmányozni, szeretni és szolgálni kell a
világot.
(VI. Pál pápa, L’Osservatore Romano 1978. augusztus
24.. 1.oldal )

(Jakab, 4:4.)

VI. Pál pápa
Szentírás
Ne szeressétek a világot, sem azt, ami
evilágban van. Aki szereti a világot, abban
nincs meg az Atya szeretete. Minden, ami a
világon van: a test kívánsága, a szemek
kívánsága és az élet kevélysége , nem az
Atyától származik, hanem a világtól. De
elmúlik a világ és annak bűnös kívánsága. Csak
aki megteszi Isten akaratát, az él örökké.

A Zsinat különösen nekünk, az Egyháznak a
világ nagylátószögű vízióját nyújtja: tehet-e
mást az Egyház, tehetünk-e mi mást, mint
figyelni és szeretni ezt a világot? (Cf. Mark,
X,21). A világnak ez a bámulása lesz a most
kezdődő ülésszak egyik fő feladata: még
egyszer és mindenek előtt: szeretet, szeretet
minden ma élő ember iránt, akárki és akárhol
is van, szeretet mindenki iránt.
(VI. Pál., Speech, 1965.szeptember 24..)

(1 János , 2:15-17.)
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Ki uralkodik a világ felett: Krisztus Király vagy a világkormány?

A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás
XI.Piusz pápa

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

A emberek közötti tartós béke reménye
sohasem fog beköszönteni addig, amíg az
egyének és az államok folytatják Megváltónk
tekintélyének a visszautasítását. Ezért tartjuk
fontosnak, hogy figyelmeztessünk arra, hogy
Krisztus békéjét Krisztus királyságában
keressük.

VI. Pál pápa
A föld népei az Egyesült Nemzetekhez
fordulnak, mint a béke és az egyetértés
utolsó reményforrásához.
(VI. Pál pápa, Address to United Nations General
Assembly 1965. október 4. )

(XI. Piusz pápa, Quas Primas, (#1) 1925. december 11.)

II. János Pál pápa

Szentírás

Az Egyesült Nemzetek 50. évfordulója,
amelyet ebben az évben ünnepelünk, alkalmat
kínál arra, hogy megszilárdítsuk a nemzetközi
szervezet elkötelezettségét a béke irányába.
Hogy ez bekövetkezhessen, az ENSZ számára
engedélyezve lesznek azok az eszközök,
amelyek ahhoz szükségesek, hogy ezt a
feladatát hatásosan tudja elvégezni.

Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre,
hogy békét hozzak. Nem azért jöttem, hogy
békét hozzak, hanem hogy kardot. Azért
jöttem, hogy szembeállítsam az embert
atyjával, a leányt anyjával, és a menyet
anyósával.

(II. János Pál., Speech, 1995.május 8.L’Osservstoe
Romano, 1994.május 17., 2. oldal)

(Máté , 10:34-35.)
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Mit tanít a katolikus Egyház a kommunizmusról?

A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

XI.Piusz pápa

II.János Pál pápa

Legyetek éberek, tisztelt fivéreim, hogy aki
hűséges , ne hagyja magát rászedni. A
kommunizmus lényegileg perverz, és
semmiféle együttműködés sem megengedett
vele semmilyen területen annak a részéről,aki
meg akarja menteni a keresztény civilizációt.
Azok, akik hagyják magukat rászedni, hogy
segítséget nyújtsanak a kommunizmus
győzelméhez saját országukban, azok lesznek
a kommunizmus téveszméjének első áldozatai.

A jelenlévőkön keresztül szeretnék elérni Kína
minden lakosához, szeretném örömmel és
szeretettel üdvözölni Krisztusban minden
szeretett fivéremet és nővéremet, aki ebben a
hatalmas országban lakik… biztos vagyok
benne, hogy az Önök országhatárain belül
minden katolikus közreműködik Kína
építésében, mivel egy igaz és hűséges
keresztény igaz és hűséges állampolgár is
egyben…Egy jó kínai katolikus lojálisan
közreműködik a nép fejlődésében, tekintetbe
véve a gyermeki jámborságot szülei, családja
és országa iránt.

(XI. Piusz pápa, Divini redemptoris, (#58) 1937.március
19.)

(II.János Pál pápa, Address the bishops of Taiwan 1981.
február )

XIII. Leó pápa
A kommunizmus az „végzetes pestis, amely
csak azért fúrja be magát az emberi
társadalom velejébe, hogy lerombolja.

(XIII. Leó pápa, Quod Apostolici Muneris, (#1), 1928.
december 28.)

II. János Pál pápa

A kommunista Észak-Koreában „imádkozom
jelenleg már több mint egy generáció óta
tragikusan kettéosztott szeretett hazájukért,
amely egyszer talán ismét egy családdá
egyesülhet… köszönöm a párbeszédet, a
kölcsönös bizalmat és testvéri szeretetet,
amely meghazudtolja azt a mindinkább
terjedő gyanút, hogy a világ gyűlölködő, és a
fegyveres konfliktusok erőszakát.
(II. János Pál., idézve a DC-ben, 1984. június 17.)
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E fejezet
„a hitet és az erkölcsöt érintő egyéb kérdések”
Amikor egy dokumentum nyilvánvalóan kétértelmű és ellentmondásos, el kell ítélni a felbukkanó
eretnek állításokat, akármilyen kétértelműségbe és ellentmondásba vannak is álcázva… nincs
mentség annak a számára, aki átsiklik egy eretnekség felett, amelyet a szándékos kétértelműség
elfátyoloz, és nem lehet engedni, hogy a hűségeseket „az örök kárhozatba vezesse.”

VI.Piusz, Auctorem Fidei, 1794.augusztus 28.
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Az igazság állandó, vagy változhat?
A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás
XII.Piusz pápa

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

Az Egyház sohasem változik, sem a
dogmákban, sem az erejében:
eltörölhetetlen, elpusztíthatatlan,
legyőzhetetlen. Állandó,
megváltoztathatatlan, alapítója szándékának
megfelelően, Isten Fiának vérével
megpecsételve.

II.János Pál pápa

(XII. Piusz pápa,) 1942.május 13., idézve Abbé Daniel Le
Roux Peter Lovest Thou Me? c. könyvében (Instauratio
Press, 1989., 43. oldal)

Napjaink Egyháza különösen annak az
igazságnak a tudatosítójává vált: és annak az
igazságnak a fényében, hogy az Egyháznak a
II. Vatikáni Zsinattal sikerült újradefiniálnia
természetét.
(Karol Woytila, Sign of Contradiction New York Seabury
Press, 1979. 17. oldal )

II. János Pál pápa

XII. Piusz pápa
Az Egyház sohasem kételkedett és sohasem
kötött kompromisszumot és nem is fog sem az
elméletet, sem a gyakorlatot illetően.
Állásfoglalása sohasem változott a történelem
folyamán, és nem is fog, akármilyenek is a
körülmények, amikor a bálványok
tömjénezésével vagy a Krisztusért kiontott
vérrel kell szembenéznie… Meg vagyunk
vigasztalva, hogy az Egyház nem változhat,
tudjuk, hogy egy napon a bálványok a földre
buknak , mert egyedül az Egyház, Krisztus
Jegyese a letéteményese az örök életnek.

(XII. Piusz pápa, Discourse,, 1953. december 6.)

A tiszteletreméltó elődünk, XXIII. János pápa
által népszerűsített „aggiornamento”
[korszerűsítés] kifejezés állandóan jelen van
számunkra, hogy segítsen kifejezni
programunk „vezérmotívumát.” XXIII. János
pápa, majd az utóda, VI. Pál megkapta azt a
karizmát, hogy átalakítsák az Egyházat,
amelynek köszönhetően ugyanúgy de
ugyanakkor különböző módon jelenik meg.
Ez az „eltérés” nem jelenti azt, hogy elválik
eredeti természetétől, hanem inkább mélyebb
behatolást jelent a múltba. Itt volt az ideje,
hogy a Zsinat által felismert „idők jelén”
keresztül leplezetlenné és láthatóvá váljék, az
élet és a cselekvés vezérlő elvévé váljék abban
az időben, amelyben élünk, és amely ezután
fog következni.
(II. János Pál., L’Osservatore Romano, French Edition,
1989. augusztus 7. 9. oldal)
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Mit tanít a katolikus Egyház a Szentírásról?

A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

I. Vatikáni Zsinat

XVI. Benedek pápa

Továbbá az isteni és katolikus hit szerint
kötelező isteni kinyilatkoztatásként hinni
mindazt, ami Isten írott szava és a
hagyomány tartalmaz, és mindazt, amit az
Egyház terjeszt, akár ünnepélyes kihirdetéssel,
akár rendes vagy egyetemes tanításának
erejével.

A pogány teremtés részben a bibliai
történeten alapul…

(I. Vatikáni Zsinat, III. Session, 3. fejezet, 1870. április 24.)

Valóban átadta Isten ezeket a törvényeket
Mózesnek, amikor megjelent a Sinai hegyen?
Kőtáblaként, amelyről azt mondják, hogy „
amelyekre Isten ujjai írtak”? …milyen
mértékben tételezhetjük fel, hogy ezek a
parancsok valóban Istentől jöttek… Ez a Mózes
az az ember, akit megérintett az Isten…Hogy
valóban voltak-e kőtáblák, az egy kérdés.
Hogy milyen mértékben tekinthetjük ezt
irodalmi alkotásnak, az egy másik kérdés.

Szentírás
Miután befejezte szavait, amelyeket a Sinai
hegyen Mózeshez intézett, átadta neki a
bizonyság két tábláját, a kőtáblákat,
amelyekre Isten ujjai írtak.

(Joseph Ratzinger bíboros, , A New Song for the Lord
1995. 86. oldal )

XVI. Benedek pápa

(Joseph Ratzinger bíboros., God and the World 2000.
165-168.oldal)
(Kivonulás, 31:18)

Melyik oszlop a katolikus tanítás? Mindkettő nem lehet!
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Elesett az ember a kegyelemtől vagy olyan, mint Ő?

A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

Szentírás

VI. Pál pápa

Amikor az Úr megérezte a jó illatot, így szólt
magában: „Az ember miatt nem átkozom meg
többé a földet, hiszen az emberi szív vágya
ifjúkorától hajlik a rosszra.”

Az ember jószívű, és az ész, a rend és a közös
jó felé irányult.
(VI.Pál pápa , Message for the first Day of Peace idézve a
La Croix-ban, 1968. január 3. )

(Teremtés, 8:21)

Szentírás

VI. Pál pápa

Ellenkezőleg: Isten igaz, még ha minden
ember hazug is.

Bízunk az emberben, bízunk abban a
jóságban. amely minden szívben megtalálható,
ismerjük az igazságosság, az igazság, a
megújulás, a haladás,a testvériség
motívumait, amelyek oly sok jó emberi
kezdeményezés és sok konfrontálódás és
sajnos, néha az erőszakos cselekmények
elindítói. A katolikus Egyház különösen a II.
Vatikáni Zsinat által elindított
„aggiornamento” ösztönzésére elébe megy
annak az embernek, akit szeretnétek, hogy
szolgáljon.

(Róm, 3:4)

Szentírás
Mert mindnyájan vétkeztek és nélkülözik az
Isten dicsőségét.

(Róm, 3:23)

(VI. Pál., Christmas Message, 1970. december 2. idézve
Dr. Rama Coomaraswamy The destruction of the Catholic
Faith, XIV. fejezet, 4. rész )
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Mit tanít a katolikus Egyház a kreacionizmusról és az evolúcióról?
A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

X. Szent Piusz pápa

II. János Pál pápa

Az első emberpár Ádám és Éva volt, akiket
Isten közvetlenül teremtett.(Szent X. Piusz,

Figyelembe véve a kor tudományos
eredményeit és a teológia sajátságos
követelményeit, a Humani Generis enciklika
érintette - más hipotézisek mellett - a
komolyabb vizsgálódásra és tanulmányozásra
érdemes evolúció tanát, amely egy komoly
hipotézis. XII. Piusz két módszertani feltételt
adott ehhez a tanulmányozáshoz: nem
fogadhatjuk el ezt a véleményt, mint biztos és
bizonyítható tanítást, és nem tehető félre a
Kinyilatkoztatás tanítása ezekről a
kérdésekről…Ma, több mint fél évszázaddal
ennek az enciklikának a megjelenése után
néhány újabb felfedezés arra a felismerésre
vezetett bennünket, hogy az evolúció több.,
mint hipotézis. Ebben a teóriában az a
figyelemreméltó, hogy lényegesen nagyobb
hatást gyakorolt a kutatók szellemiségére
különböző tudományágak sorozatos
felfedezéseit követve. Ezen független
tudományágak eredményeinek a találkozása
- amely nem volt sem megtervezve,sem
kigondolva előre – önmagában egy jelentős
érv ezen elmélet mellett.(II.János Pál pápa.,

Cathecism of Christian Doctrine, 1912.oktber 18-án
publikálva)

XII. Piusz pápa
A Teremtés könyvének első tizenegy fejezete
- jóllehet a görögök és a latinok legjobb íróinak
vagy koruk jelentős szerzőinek történetírói
módszerétől eltérő módon - az igazi
értelemben vett történetírás témakörébe
tartozik.(XII. Piusz pápa, Humani Generis (#38), 1950.
augusztus 12.(

XII. Piusz pápa: Ha megvizsgáljuk a
kereszténység területén kívül eső ügyek
állását, könnyen felfedezhetünk egy
tendenciát, amelyet nem kevés tanult ember
is követ. Néhányan meggondolatlan és
tapintatlanul azt tartják, hogy az evolúció,
amelyet teljesen nem bizonyítottak be még a
természettudományok területén sem,
megmagyarázza minden dolgok eredetét, és
vakmerően támogatják azt a monisztikus és
panteisztikus véleményt, hogy a világ
folyamatos fejlődésben van. A kommunisták
örömmel támogatják ezt a véleményt, mert ha
az embert megfosztják a személyes Isten
eszméjétől, akkor ők hatásosabban tudják
védeni és terjeszteni dialektikus
materializmusukat.(XII. Piusz pápa, Humani Generis
(#5), 1950. augusztus 12.(

Message to the Pontifical Academy if Science, 1996.
október 22

XVI. Benedek pápa
A világ keresztény képe az, hogy a világ
részleteiben az evolúció hosszú folyamatának
az eredménye. (Joseph Ratzinger, Gpd and the
World, 2000. 139.oldal)
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Mit tanít a katolikus Egyház a feltámadásról?

A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás
X. Szent Piusz pápa
Elátkozva: #36: A Megváltó feltámadása nem
történelemi tény. Pusztán természetfeletti
esemény, (nem bizonyítható, nem
kimutatható), amely a keresztény lelket
fokozatosan más tényekből származtatta.

(Szent X. Piusz, Lamentabili Sane Exitu, (#36) 1907.július
3)

X. Szent Piusz pápa
Elátkozva: #37: Kezdetben a Krisztus
feltámadásában való hit nem annyira a
feltámadás tényében, hanem inkább
Krisztusnak Istennel való halhatatlan
életében való hit volt.

(Szent X. Piusz, Lamentabili Sane Exitu, (#37) 1907.július
3)

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás
XVI. Benedek pápa
Így a feltámadás nem lehet történelmi
esemény ugyanabban az értelemben, mint a
keresztrefeszítés. Nem gondoljuk leírni vagy
időben körülhatárolni másként, mint „a
harmadik napon” eszkatológiai kifejezéssel.
(Joseph Ratzinger bíboros., Principles of Chatolic
Theology 1982. 186.oldal)

XVI. Benedek pápa
Mára világossá vált, hogy a feltámadásban
való hit igazi magja egyáltalán nem a test
feltámadásának az ideája, amelyre a
gondolkodásunk redukálódott.
(Joseph Ratzinger bíboros., Introduction to Christianity
2004 349.oldal)
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Mit tanít a katolikus Egyház a fogamzásgátlástól?
A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

XI. Piusz pápa: A házastársi aktus
természeténél fogva a gyermeknemzésre van
kijelölve; ennélfogva azok, akik szándékosan
megfosztják ettől a természetes erejétől és
hatékonyságától, a természet ellen
cselekednek, és olyasmit tesznek, ami
szégyenletes és valójában erkölcstelen. Nem
csodálkozhatunk, ha azt találjuk megerősítve a
Szentírásban, hogy az Isteni Méltóság a
legmélyebb utálattal megveti ezt a
kimondhatatlan bűncselekményt, és gyakran
halállal bünteti, mint ahogyan Szent Ágoston
megjegyzi: „A szexuális közösülés még a
feleséggel is törvénytelen és szégyenletes, ha
a gyermeknemzés meg van akadályozva. Ezt
tette Onan, Juda fia, és ezért Isten halálra
adta.” Azért azóta is vannak, akik nyíltan
eltérnek a keresztény tanítástól, …és jelen
időnkben komolyan gondolják, hogy más tant
hirdetnek ezt a gyakorlatot illetően, a
katolikus Egyház, aki tanítás, az erkölcs
megőrzése és a helyes viselkedés terjesztésére
hivatott, kiáll ezen növekvő pusztulás
közepette és felemeli hangját isteni küldetése
jeleként, hogy megőrizze a házassági
elköteleződés tisztaságát makulátlanul ettől a
csúf pecséttől, és saját szavainkkal újra
hirdetjük: hogy a házasság minden olyan
módon való gyakorlása, amely emberi
beavatkozásnak köszönhetően megfosztja
természetes feladatától, az utódnemzéstől,
Isten törvénye és a természet elleni lázadás,
és akik ezt elkövetik, súlyos bűnt követnek
el.(XI Piusz, Casti Connubii, (#17) 1930.december 31.)

VI. Pál pápa: Bizonyosan nem fér kétség a
Zsinat jelentőségéhez a házastársi szeretetet
illetően, mivel úgy nyilatkozott róla, hogy ez
a tökéletes házassági feltétel és a
legmagasabb cél, amely felé a házastársak
szándékának irányulnia kell közös életük
során.
VI. Pál pápa: Az Egyház hű marad önmagához
és tanításához, amikor úgy ítéli, hogy szabad a
házasoknak a terméketlen periódusokhoz
folyamodniuk, miközben elítéli minden olyan
dolog használatát, ami a fogamzást
közvetlenül megakadályozza; jóllehet ez
utóbbi eljárás mellett tisztességesnek és
súlyosnak látszó érveket hoznak fel. A két
eljárás ténylegesen nagyon eltér egymástól: az
első esetben a házasok a természet által
nyújtott törvényes lehetőséggel élnek, a másik
esetben megakadályozzák, hogy a fogamzás a
természet rendje szerint megtörténhessék.
Tagadhatatlan, hogy mindkét esetben
kölcsönös megegyezéssel és megfelelő okok
alapján akarják elkerülni a fogamzást, és
biztonságos megoldást keresnek egy újabb
gyermek születésének elkerülésére.
Ugyanakkor meg kell vallani, hogy csak az első
esetben találják meg e megoldást, azaz akkor,
amikor igaz ok miatt nem kívánván új gyermek
születését, .. Így cselekedvén igaz módon és
egészen helyesen tesznek bizonyságot
szeretetükről. (VI.Pál pápa., HUmanae Vitae (#16),
1968. Július 25.)
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A katolikus Egyház szerint ki a család feje??

A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás
XI. Piusz pápa
A házi közösség megerősítést nyert, ezért a
szeretet kötelékénél fogva virágoznia kell a
„szeretet rendjében”, ahogyan Szent Ágoston
nevezte. Ez a rend magába foglalja a férjnek,
mint családfőnek az elsőbbségét a feleségét
és a gyerekeit illetően, a feleség akaratának
az alávetését , amelyet az Apostol így ír le: „Az
asszonyok legyen a férjek, mint az Úr
alárendeltjei, mert a férj a feleség feje,
Krisztus pedig az Egyház feje.”

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

II.János Pál pápa
Ámbár Krisztust és az Egyházat illetően az
alárendeltség egyoldalúan csak az Egyházra
vonatkozik, a férj és feleség viszonylatában az
„alárendeltség” nem egyoldalú, hanem
kölcsönös.
(II. János Pál pápa, Mulieris Dignitatem,(#24), 1988.
augusztus 15. )

(XI Piusz, Casti Connubii, (#26) 1930.december 31.)

Melyik oszlop a katolikus tanítás? Mindkettő nem lehet!
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A katolikus Egyház támogatja a Szent Szűz tiszteletét?
A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

XXIII. János pápa
A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

XII. Piusz pápa
Mindazonáltal nagy vigasztalásunkra látjuk,
hogy miközben a katolikus hit nyilvános és
erőteljes gyakorlása folyik, a Szent Szűz iránti
szent áhitat virágzik és napról napra nő, és az
egész földön jobb és szentebb élet bontakozik
ki. Így, mivel a Szent Szűz a
legszeretetteljesebb módon teljesítette be
anyai kötelességét a Krisztus vére árán
megváltottak felé, gyermekeinek esze és szíve
erőteljesen azon buzgólkodik, hogy minél
kitartóbban tiszteljék az Ő kiváltságait.

Amikor megkértek arra, hogy írjak alá egy
petíciót a „Regalitatis Mariae „ megalapítása
vagy egy Mária Királynő ünnep bevezetése
érdekében, ezt írtam: „Nagyon kérem, hogy
bocsássanak meg a hallgatásomért, amely
lelkem jelentős bizonytalankodását jelzi,
apostoli hatáskörömben egy nagy
elfogultságtól való félelmemben, hogy
visszaállítsam a katolikus Egyház egységét a
világban [ökumenizmus]. A haldokló Jézus azt
mondta Jánosnak: „Íme, az anyád”. Ez
elegendő a hithez és a liturgiához. …A többit
lehet, és sokak számára kell is, hogy tanítsuk,
és a tisztelő és jámbor lelkeket felé vezessük ,
de sokak, nagyon sokak számára, akik
hajlanának a katolikus Egyházhoz , bosszantó,
és mint ahogyan ma mondják, nemkívánatos
eredményre vezető. …Addig is elégedetten
mondhatom: „Üdvözlégy, Szent Királynő,
irgalom anyja.”
(XXIII. János pápa,idézve Fr. Dr. Luigi John XXIII.
„Blessed, Too? Open Letters to the Episcopate 43. oldal )

(XII. Piusz pápa, Munifecentissimus Deus, (#2)
1950.november 1.)

Melyik oszlop a katolikus tanítás? Mindkettő nem lehet!
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Mit tanít a katolikus Egyház a szentmiséről?
A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás
III.Pál pápa
Ha valaki azt mondja, hogy a katolikus Egyház
elfogadott és jóváhagyott rítusa, amelyet a
szentségek méltó kiszolgálására szokásosan
használ, bűn nélkül , saját tetszés szerint
megvethető vagy elhagyható a pap részéről ,
vagy az új egyházak valamely lelkésze
megváltoztathatja; legyen átkozott.
(III. Pál pápa, Trentói Zsinat, Session 7, Canon 13,
1547.március 3.)

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

XII. Piusz pápa

VI. Pál pápa

Aggódom a Szent Szűz Luciának Fatimában
adott üzenete miatt. Mária állhatatossága az
Egyházat fenyegető veszélyt illetően isteni
figyelmeztetés az Egyház öngyilkossága
ellen, amelyet a hitének, a liturgiájának, a
teológiájának és a lelkének a
megváltoztatása jelentene! …Körös-körül
mindenütt hallom az újítókat, akik le akarják
bontani a Szent Kápolnát, szétrombolni az
Egyház egyetemes ragyogását, elvetni a
diszítéseit, és bűntudatot ébreszteni
történelmi múltja miatt…El fog jönni az a nap,
a mikor a civilizált világ megtagadja Istenét,
amikor az Egyház kételkedni fog, ahogyan
Péter is kételkedett. Kísértést fog szenvedni,
hogy az embert istenítse.

Ezért a rítus, oly módon, hogy gondosan
megőrizze a valódi tartalmát,
egyszerűsíthető. Az idők során kialakult
megkettőzések megszüntethetőek, ugyanúgy,
mint a kevéssé hasznos járulékok.
(II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Consilium (#50) 1963,
december 4. )

VI. Pál pápa fő liturgiareformere
Mindent ki kell vennünk a katolikus imákból
és a katolikus liturgiából, ami eltorlaszoló
akadály árnyképe lehet elszakadt testvéreink
, azaz a protestánsok számára.
(Annibale Bugnini, az új mise kitervelője, L’Osservatore
Romano, 1965, március 19.)

(Cardinal Eugeno Pacelli, Count Enrico P. Galeazzi-nak, ,
idézve Msgr George Roche Pie XIIDevant l’Histoire, 52.53. oldal)
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Mit tanít a katolikus Egyház az Oltáriszentségről?
A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás
III.Pál pápa
Ha valaki azt mondja, hogy az átváltoztatás
után a Mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére
nincs jelen tökéletesen az
Oltáriszentségben…és az átváltoztatott
ostyában vagy részeiben , amelyet a
tabernákulumban őriznek, a Mi Urunk valódi
Teste és Vére nincs jelen; legyen átkozott!
(III. Pál pápa, Trentói Zsinat Canons Concerning the most
Holy Sacrament of the Eucharist, Canon 4,
1551.szeptember 5.)

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás
XVI. Benedek pápa
Az Oltáriszentség imádása , ami csendes
ájtatosságot jelent a templomban, nem
tekinthető Istennel való társalgásnak. Ez azt
feltételezné, hogy az Isten helyileg jelen van,
korlátozott módon. Ennek az álláspontnak a
védése a keresztény misztériumnak, és
magának Istennek a meg nem értése lenne.
Ez ellentmond az ember komoly
gondolkodásának, aki tudja, hogy Isten
mindenütt jelen van. Azért menni a
templomba, hogy ott Istennek találkozzunk,
Aki ott jelen van, értelmetlen cselekedet,
amelyet a modern ember jogosan elvet.
(Cardinal Joseph Ratzinger, The Sacramental Reason for
Christian Existence 1966, 4. oldal )

Melyik oszlop a katolikus tanítás? Mindkettő nem lehet!
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Mit tanít a katolikus Egyház a nők oltárszolgálatáról?
A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás

XIV. Benedek pápa

II. János Pál pápa

Gelasius pápa Lucania püspökeihez szóló
kilencedik levelében (26. fejezet) elítéli azt a
rossz gyakorlatot, hogy nők segédkeznek a
papnak a szentmise bemutatásakor. Mivel ez a
szabálytalanság elterjedt Görögországban, IV.
Innocent pápa Tusculum püspökének írt
levelében szigorúan elítéli ezt a gyakorlatot:
„Nők nem vehetnek részt az
oltárszolgálatban; teljesen vissza kell
utasítaniuk ezt a szolgálatot. Gyakran idézett
Etsi Pastoralis alkományunkban is
ugyanezekkel a szavakkal tiltottuk ezt a
gyakorlatot.

Ma az Egyház egész közösségéhez szólok,
minden tekintetben bátorítva a nők
részvételét az Egyház belső életében.Nagy
részben ez a részvétel egyszerűen a meglévő
szerepeket nyitja meg a nők előtt, ideértve a
teológia tanítását, a liturgikus közreműködés
jóváhagyott formáit, beleértve az
oltárszolgálatot, az Egyház különböző
intézményeiben , Kúriáiban, bíróságaiban
pasztorális és adminisztratív szerepeket.
(II. János Pál pápa, Audience at Castelgandolfo1995,
szeptember 3., idézve a The Wanderer-ben1997.október
9-én)

(XIV. Benedek pápa, Allatae Sunt, (#29)1755.július 26.)
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A pápáé a legfelsőbb hatalom az Egyházban, vagy meg kell osztania a
püspökökkel ?
A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás
XIII. Leó pápa
Az, aki Pétert tette meg Egyháza alapkövének,
„kiválasztott közülök tizenkettőt, akiket
apostoloknak nevezett” (Lukács, 6:13), és
amint szükséges, hogy Péter hatalma
folytatódjon a római pápákban, úgy a
püspökök az apostolok utódai, öröklik
szokásos hatalmukat, ezért a püspöki testület
alapvető része az Egyháznak. Azonban a
püspökök nem kapnak teljes vagy egyetemes
vagy legfelsőbb hatalmat, őket nem lehet a
római pápák helyettesének nevezni; mert ők a
saját hatalmukat gyakorolják, és az általuk
igazgatott nép leghűségesebb pásztorai.
(XIII. Leó pápa, Satis Cognitum, (#14)1896.június 29.)

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás
II. Vatikáni Zsinat
Mindazonáltal,a püspökök testülete az
apostolok kollégiumának az örököse a tanítás
tekintélyében és a pasztorális kormányzásban,
és mivel az apostoli testület megszakítás
nélkül, folyamatosan létezik, a z Egyház feletti
legfelsőbb és teljes hatalom tárgya is ,
egységben maradva a fővel .
(II. Vatikáni Zsinat, Lumen Gentium, (#22).1964.
november 21)

Melyik oszlop a katolikus tanítás? Mindkettő nem lehet!
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Meg kellene-e fosztani a katolikus Egyházat a múlandó javaktól?
A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás
IX, Piusz pápa
Elítélve #26: Az Egyháznak nincs öröklött és
legitim joga tulajdont szerezni vagy
birtokolni.
(IX. Piusz pápa, Syllabus of Modern Errors,
(#26)1864.december 8.)

Szentírás
Mária pedig vett egy font valódi nárduszból
készült drága olajat. Megkente vele Jézus
lábát, és hajával megtörölte. A ház betelt az
olaj illatával. Egyik tanítványa, karióti Júdás,
aki elárulta, méltatlankodott ezért: „Miért
nem adták el inkább ezt az illatszert
háromszáz dénárért, s miért nem osztották ki
a szegények közt? „ Ezt nem azért mondta,
mintha a szegényekre lett volna gondja,
hanem mivel tolvaj volt: ő kezelte a pénzt, és
elsikkasztotta a bevételt. Jézus rászólt: „Hagyd
békén, hadd tegye, hiszen temetésem napjára
teszi. Szegények mindig lesznek veletek, de
én nem leszek mindig veletek.

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás
I.János Pál pápa
Az Egyháznak nem lenne szabad hatalmának
lennie, sem anyagi javakat birtokolnia…
Milyen csodálatos is lenne, ha az emberek
önszántukból lemondanának a múlandó
javakról!
(I.János Pál Luigi Accatolli idézésében When a Pope Asks
Forgivness 1998. 44. oldal)

(János, 12:3-8)

Melyik oszlop a katolikus tanítás? Mindkettő nem lehet!
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Lehet-e bízni az isteni Gondviselésben?
A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás
I. Hadrián pápa
… Krisztus, a mi Istenünk, vette Jegyesét, a
Szent Katolikus Anyaszentegyházat, amely
hibátlan és ránctalan, és azt az ígéretet
birtokolja, hogy Ő vigyáz rá és biztosította
szent tanítványát, ezt mondván: minden nap
veled vagyok a világ végéig.
(I. Hadrián pápa, I. Nicaeai Zsinat, 787)

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás
I.János Pál pápa
Eminenciás Uraim, negyvenöt percig
vitatkoztunk a születésszabályozásról. Ha azok
az információk, amelyeket a különböző
statisztikák alapján kaptam, ha azok az
információk igazak, akkor az alatt az idő alatt,
ameddig mi beszéltünk, több mint ezer öt év
alatti gyerek halt meg alultápláltság miatt. A
következő negyvenöt percben, amelyben
Önök és én válogatni fogunk az ételben, újabb
ezer gyerek fog meghalni alultápláltság miatt.
Ez alatt az idő alatt holnap harmincezer
gyerek, akik ma még élnek, fog meghalni. Az
Isten nem mindig gondoskodik.
(I.János Pál David Yallop idézésében In God’s Name
1984. 196. oldal)

Melyik oszlop a katolikus tanítás? Mindkettő nem lehet!
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Mit tanít a katolikus Egyház a szabadkőművességről?
A II. Vatikáni Zsinat előtti tanítás
X. Szent Piusz pápa
A híres [szabadkőműves] trilógia: Szabadság,
Egyenlőség, Testvériség! Ez az elmélet
ellenkezik a katolikus igazsággal…
(Szent X. Piusz pápa idézve ADO Datus AB INITIO, 2001.,
71.oldal)

X. Szent Piusz pápa
De még különösebb, egyben riasztóbb és
elszomorítóbb azoknak a magukat
katolikusoknak mondó embereknek a
pimaszsága és könnyelműsége, akik olyan
társadalom újraalakításáról és földi
megvalósításáról álmodoznak a katolikus
Egyházon kívül és felett, ahol „a szeretet és
igazság uralkodik” a mindenhonnan
összesereglett, mindenféle vallású és
vallástalan munkásokkal, akik lemondanak
arról, ami elválasztja őket, - vallásukról és
filozófiai meggyőződésükről, - és megosztják,
ami egyesíti őket , - „ bőkezű idealizmus és
erkölcsi erők, előhúzva onnét, ahonnét tudják”
… Mi lesz az eredmény? Mi fog kisülni ebből az
együttműködésből? Egy főleg verbális
konstrukció-agyrém, amelyben ott találjuk ,
összevisszaságban és megtévesztő
zavarosságban a szabadság, igazságosság,
testvériség, szeretet, egyenlőség szavakat és
az ember felmagasztalását, mindezt egy
rosszul értelmezett emberi méltóságra

alapozva. A megígért célt tekintve
eredménytelen, lázas agitáció, de amely az
emberek kevésbé utópisztikus kihasználását
eredményezi.
(Szent X.Piusz pápa, Notre Charge Apostolic (#38-39),
1910. augusztus 25.)

A II. Vatikáni Zsinat utáni tanítás
II.János Pál pápa
Mit meg nem tettek az Önök nemzetének fiai
és leányai az ember megismerésének az
érdekében, hogy megfogalmazzák
elidegeníthetetlen jogait. Mi ismerjük azt a
helyet, amely a szabadság, egyenlőség és
testvériség eszméit az Önök kultúrájának és
történelmének a részévé tette. Ezek
alapvetően keresztény eszmék.
(II.János Pál pápa, Homily given at Bouget Airport,
idézve DC , 1980. június 15. 585. oldal)

VI. Pál pápa

A francia forradalom vezetői valójában
semmi többet nem tettek, mint néhány
alapvető keresztény eszmét alkalmaztak:
testvériség, szabadság, egyenlőség…

(VI.Pál pápa, idézve az ADO Datus, AB INITIO 2001., 7172. oldal)

Melyik oszlop a katolikus tanítás? Mindkettő nem lehet!

Mit tehet egy katolikus akkor, ha az Egyház egy része leválasztja magát az
egyetemes Hittel való közösségről? Mi a választása, ha valami új ragály meg
akarja mérgezni többé már nem csak az Egyház egy részét, hanem egyszerre
az egész Egyházat? Akkor a nagy baj hozzáköti az ősrégi tanításhoz, amelyet
már nem tud félrevezetni semmilyen hazug újítás.

Lérin Szent Vince: Commonitory

