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ŻYCIE MARCINA LUTRA
ODCINEK 4: Na ścieżce do Pana
ARKUSZ 8: NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ŚREDNIOWIECZNYM KOŚCIELE

1
Na mapie myśli zanotujcie nieprawidłowości w średniowiecznym Kościele, które pojawiły się w ﬁlmie.

2
Przeczytajcie tekst informacyjny pt. „Kościół u schyłku średniowiecza” (zob. na drugiej stronie) i uzupełnijcie
mapę myśli w zadaniu 1 o dodatkowe informacje.

3
Poszukajcie wyjaśnienia, jak w Kościele późnego średniowiecza mogło dojść do wspomnianych nieprawidłowości.

4
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Czy znacie jakieś porównywalne problemy, które występują obecnie? Czy istnieją instytucje i wspólnoty, które
zmagają się z podobnymi nieprawidłowościami? Porozmawiajcie ze sobą na ten temat.
KOŚCIÓŁ U SCHYŁKU ŚREDNIOWIECZA
Tak jak wyrazista była pobożność średniowieczna, tak wyraziste było niezadowolenie z instytucji Kościoła.
Jednym z obiektów krytyki była instytucja papiestwa. Od XI w. Kościół rzymski stawał się coraz bardziej „Kościołem kleru”, konsekwentnie odsuwając „świeckich”, czyli lud Kościoła. Powstawał Kościół sklerykalizowany
i papieski, ponieważ papież wzmacniał swoją pozycję w hierarchii, ograniczając rolę biskupów, czy zgromadzenia biskupów (synodów), w taki sposób, że w końcu skupiał w swoich rękach władzę niemal absolutną.
Papieże działali jak politycy i mecenasi (hojni opiekunowie sztuki), a nie jak duszpasterze. Ponieważ papież tak
samo chętnie angażował się w budownictwo, jak w politykę, ciągle potrzebował nowych dochodów. Wszystkie
czynności kurii otrzymały cenę: nadawanie prebend (łac. beneﬁcia, tj. dochody ze sprawowania urzędu kościelnego), orzekanie w sprawach prawnych, dyspensy (kościelne pozwolenia specjalne) i akty łaski można było odtąd kupić, podobnie jak lata w czyśćcu (odpusty). Wysokie opłaty za posługi księdza, kierowanie się względami
ﬁnansowymi przy rozdawaniu kościelnych urzędów, podatki kościelne, które wcale nie były wydawane tylko
na krucjaty – pomysłowość była nieograniczona. Jednak w ten sposób Kościół wystawiał się na ataki. Pojawiło
się powszechne poczucie, że Kościół mógłby też wyglądać zupełnie inaczej. Było słychać wiele krytycznych
głosów, jednak nie nastąpiła głęboka reforma instytucjonalna Kościoła. Coraz częstsze oznaki kryzysu od 1350
roku nie doprowadziły do przełomu i ożywienia, ale do dezintegracji i zamętu.
(tekst skrócony i zredagowany do celów dydaktycznych na podstawie:
http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/reformation/235044/kirche-im-ausgehenden-mittelalter, 10.07.2017)
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