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Przyczyny reformacji

-grzech-upadek moralny duchowieństwa
-nadużycia w kurii rzymskiej i hierarchii kościelnej

1p

Kto i od jakiego wydarzenia rozpoczął reformację

Marcin Luter od przybicia 95 tez na drzwiach katedry w Wittenberdze

2p
XVIw.

Wymień dwóch pozostałych twórców rozłamu w Kościele w

Jan Kalwin, Urlich Zwingli

4p

Przypomnij główne założenia protestantyzmu

-tylko Pismo Święte- odrzucenie tradycji
-tylko łaska- zbawienie nie zależy od uczynków
-tylko Chrystus- odrzucenie kultu świętych
-tylko wiara- a nie dzięki uczynkom

1p

Kto jest twórcą anglikanizmu?

Król Henryk VIII wypowiedział posłuszeństwo pp w 1534r.

4p

Jak wyglądały reformy anglikanizmu

-król ogłosił się głową kościoła i przejął dobra kościelne
-zlikwidował zakony
-zniósł celibat
-wprowadził liturgię w języku angielskim

2p W którym roku ustanowiono pokój augsburski i jakie jest
jego postanowienie?
1555 –czyja władza tego religia

2p

Kiedy i w jakim państwie odbył się sobór trydencki?

-1545-1563 w Trydencie na terenie Włoch

2p Jakie 2 zagadnienia poruszano w czasie sobory
trydenckiego
-kwestia prawd wiary kwestionowanych przez Marcina Lutra
-kwestia koniecznych zmian w Kosciele

4p Jakie postanowienia w sprawach wiary podjął Sobór
Trydencki?

-istnieją dwa źródła Objawienia Pismo Święte i Tradycja
-Jezus Chrystus ustanowił 7 sakramentów
-Eucharystia nie jest symbolem, ale rzeczywistością
-wierni są zobowiązani do posłuszeństwa papieżowi- następcy sw. Piotra i biskupom następcom
apostołów

4p Jakie postanowienia w kwestiach dyscypliny i organizacji
Kościoła podjął Sobór Trydencki?
-biskupi zobowiązani są rezydować w diecezjach, wizytować parafie i organizować synody
diecezjalne
-w diecezjach mają powstawać seminaria duchowne
-dla świeckich organizować katechezę i stworzyć katechizm
-podstawowe zadanie biskupa i kapłana- głoszenie słowa Bożego

4p

Kim był św. Ignacy Loyola (1491-1556)?

Hiszpański rycerz,
przyjął święcenia kapłańskie, założył zakon Towarzystwo Jezusowe charakteryzujące się dużą
dyscypliną i szczególnym posłuszeństwem papieżowi.
Reformowali Europę duchowo i intelektualnie: zakładali szkoły, głosili misje, głosili rekolekcje,
dbali o jedność z papieżem

4p

Kim był kard. Stanisław Hozjusz?

-polski uczestnik Soboru Trydenckiego, uchronił Polskę przed kościołem narodowym,
-skłonił króla Zygmunta Augusta do przyjęcia uchwał Soboru Trydenckiego (sejm w Parczewie
1564)
-sprowadził do Polski Jezuitów i nuncjusza apostolskiego,
-opublikował zasady obrony wiary katolickiej w „Wyznanie wiary katolickiej”

