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Wydanie polskie Ewangelii wed ug Rzymu (odt d skrótowo: 
wydanie polskie) nie jest bezpo rednim t umaczeniem orygi-
nalnego wydania ameryka skiego, lecz faktycznie jego rozbu-
dowan  redakcj . Redakcja ta zosta a dokonana wed ug ci le 
okre lonych i starannie przemy lanych regu , które zostan  tutaj 
szczegó owo wyja nione.

Wst p Redaktora wydania polskiego (odt d skrótowo: Wst p) 
definiuje istotne terminy i kategorie poj ciowe wykorzystywane 
w ksi ce. W tym wzgl dzie szczególnie wa ne dla zrozumienia 
tre ci ksi ki s  definicje rodzajów róde , cytatów i referencji 
ród owych oraz ich reprezentacja typograficzna. Wa ne jest 

równie  zrozumienie roli stosowanych w ksi ce mechanizmów 
pomocniczych, takich jak: przypisy ko cowe, przypisy dolne, 
bibliografia i indeksy.

Jednak lektura Wst pu wcale nie jest obowi zkowa. Przy 
pierwszej lekturze ksi ki Czytelnik mo e go ca kowicie pomi-
n  i powróci  do niego pó niej, gdy w trakcie lektury napotka 
rzeczy, których znaczenie wymaga obja nie . Niektóre fragmen-
ty Wst pu mog  by  interesuj ce jedynie dla Czytelników pra-
gn cych dog bnie bada  cytowane w ksi ce ród a.



W celu odniesienia najpe niejszej korzy ci z lektury wydania 
polskiego gor co rekomenduj  zakup lub wypo yczenie nast -
puj cych róde :

 1. Biblia Tysi clecia. Pismo wi te Starego i Nowego Testamen-
tu, Wydanie pi te na nowo opracowane i poprawione, Wydaw-
nictwo Pallottinum, Pozna  2003, ISBN 9788370144197.

 2. Katechizm Ko cio a Katolickiego, Wydanie drugie popra-
wione, Wydawnictwo Pallottinum, Pozna  2002, ISBN 
9788370144302.

Czytelnikom, którzy chcieliby bli ej przyjrze  si  najbar-
dziej fundamentalnym dokumentom dogmatycznym Ko cio a 
katolickiego, rekomenduj  równie  zakup lub wypo yczenie na-
st puj cych róde :

 3. Bokwa Ignacy (redaktor), Breviarium fidei: Wybór doktry-
nalnych wypowiedzi Ko cio a, Ksi garnia w. Wojciecha, 
Pozna  2007, ISBN 9788375160765 (oprawa mi kka) lub 
ISBN 9788375160857 (oprawa twarda).

 4. Przyby  Maria (redaktor), Sobór Watyka ski II: Konstytu-
cje, Dekrety, Deklaracje, Nowe t umaczenie, Wydawnictwo 
Pallottinum, Pozna  2002, ISBN 9788370144296.

Wymienione wy ej pozycje s  czterema fundamentalnymi 
ród ami cytatów ród owych w wydaniu polskim.

W stosunku do oryginalnego wydania ameryka skiego, wy-
danie polskie ró ni si  w nast puj cych aspektach:

Dodano spis rysunków i spis tabel.

Dodano Wst p Redaktora wydania polskiego.

Przedmow  (Foreword) autorstwa Johna MacArthura Jr. 
zast piono Przedmow  do wydania polskiego autorstwa 
Dariusza J. Laskowskiego.



Cytaty biblijne i apokryficzne zaczerpni to zasadniczo je-
dynie z Biblii Tysi clecia. W wyj tkowych przypadkach, 
cytaty zosta y albo (a) zaczerpni te z Biblii Warszawskiej 
albo (b) przet umaczone bezpo rednio z ameryka skich 
wyda  Douay Rheims lub New American Bible.

Bardzo istotna cz  angielskoj zycznych róde  najwa -
niejszych cytatów ród owych zosta a zast piona analo-
gicznymi ród ami polskoj zycznymi.

Dodano przypisy dolne.

Dokonano przeredagowania i uzupe nienia przypisów 
ko cowych (g ównie wskutek zast pienia róde  angiel-
skoj zycznych polskoj zycznymi).

Dodano bibliografi .

Dodano indeks apokryficzny.

W znacz cym stopniu rozbudowano indeks rzeczowy.

adna z powy szych zmian w najmniejszym stopniu nie na-
rusza zasadniczej tre ci ksi ki; wprost przeciwnie:

uwiarygodnia j  przez (a) podanie najwierniejszej wersji 
cytatów ród owych pochodz cych z najlepszych i najak-
tualniejszych róde  oraz przez (b) dostarczenie dodatko-
wych informacji umo liwiaj cych samodzieln  weryfika-
cj  róde  przez Czytelnika;

uzupe nia j  o dodatkowe mechanizmy wyszukiwawcze 
(indeks apokryficzny i rozbudowa indeksu rzeczowego).

Moj  naczeln  motywacj  w dokonaniu tych zmian by o d e-
nie do tego, aby Czytelnik otrzyma  mo liwie najwiarygodniej-
sz  prezentacj  fundamentalnych doktryn wiary chrze cija skiej 
z perspektywy zarówno Ko cio a katolickiego, jak i samego Pi-
sma wi tego. Aby osi gn  ten cel, z jednej strony konieczne 
by o wykorzystanie najwierniejszych, najaktualniejszych i naj-
bardziej adekwatnych róde ; z drugiej strony preferowane w tym 
wzgl dzie by y wspó czesne ród a polskoj zyczne, które w razie 
potrzeby Czytelnik mo e samodzielnie weryfikowa .



Ze wzgl du na charakter wykorzystywanych róde  mo na 
wyró ni  nast puj ce kategorie:

 1. ród o pierwotne

ród o pierwotne to ród o, które zawiera pierwotn , auto-
rytatywn  posta  cytowanego tekstu ród owego.

W przypadku Pisma wi tego za ród a pierwotne uwa-
amy w drodze wyj tku powszechnie uznane t umaczenia 

tekstu oryginalnego z j zyków: hebrajskiego, aramejskiego 
i greckiego na j zyk polski lub w sporadycznych przypad-
kach na j zyk angielski, a nie za  sam tekst oryginalny.

Za ród a pierwotne uwa amy równie  polskie przek ady: 
(a) Katechizmu Ko cio a Katolickiego oraz (b) Kodeksu Pra-
wa Kanonicznego, a nie za  ich sam tekst oryginalny w j -
zyku aci skim. Nota bene polskie wydanie Kodeksu Prawa 
Kanonicznego pozna skiego wydawnictwa Pallottinum za-
wiera równie  oryginalny tekst w j zyku aci skim.

ród a pierwotne s  cytowane w ksi ce albo (a) bezpo red-
nio, albo (b) po rednio z cytuj cych je róde  wtórnych.

Przyk ady róde  pierwotnych: (a) Biblia Tysi clecia, z któ-
rej bezpo rednio zaczerpni to prawie wszystkie cytaty z Pi-
sma wi tego, (b) Katechizm Ko cio a Katolickiego, z któ-
rego bezpo rednio zaczerpni to szereg tekstów ród owych, 
(c) oryginalne dokumenty papie y Piusa IX, Leona XIII, 
Piusa X, Piusa XI, Piusa XII, Paw a VI i Jana Paw a II w j -
zyku aci skim.

 2. ród o wtórne

ród o wtórne to ród o, które jedynie zawiera cytowany 
tekst ród owy zaczerpni ty ze ród a pierwotnego, lecz 
samym ród em pierwotnym nie jest. Okre lenie zawiera 



w szczególno ci oznacza tutaj zawieranie t umaczenia tek-
stu ród owego. Jedno ród o wtórne cz sto zawiera teksty 
ród owe z wielu róde  pierwotnych.

Przyk ady róde  wtórnych: (a) Breviarium fidei: Wybór 
doktrynalnych wypowiedzi Ko cio a, w którym cytowanych 
jest wiele oficjalnych dokumentów Ko cio a, (b) Sobór Wa-
tyka ski II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, które zawiera 
przek ad wszystkich dokumentów Soboru Watyka skie-
go II, (c) Magdalena Zawadzka, która przet umaczy a sze-
reg pierwotnych tekstów ród owych z j zyka aci skiego.

Ze wzgl du na pochodzenie wykorzystywanych róde  mo -
na wyró ni  nast puj ce kategorie:

 1. Pismo wi te

W tej kategorii róde  znajduj  si  polskie przek ady: (a) Bi-
blia Tysi clecia, (b) Biblia Warszawska, oraz angielskie prze-
k ady: (c) Douay Rheims i (d) New American Bible.

 2. Podstawowe dokumenty Ko cio a

W tej kategorii róde  znajduj  si  fundamentalne doku-
menty Ko cio a definiuj ce jego dogmaty i przedstawiaj -
ce ich obowi zuj c  wyk adni  Urz du Nauczycielskiego 
(Magisterium) Ko cio a: (a) dokumenty soborowe (kano-
ny, konstytucje, dekrety, deklaracje i wyznania wiary), 
(b) dokumenty papieskie (encykliki, konstytucje apostol-
skie, listy apostolskie, bulle, brewe), (c) wybrane dokumen-
ty kongregacji Kurii Rzymskiej, (d) Katechizm rzymski, 
(e) Katechizm Ko cio a Katolickiego oraz (f) Kodeks Prawa 
Kanonicznego.

 3. Liturgia Ko cio a

W tej kategorii róde  znajduj  si  dokumenty liturgiczne 
Ko cio a: (a) msza , (b) obrz dy sakramentalne, (c) liturgia 
godzin, (d) modlitewniki.



 4. Inne dokumenty

W tej kategorii róde  znajduj  si  inne opracowania, g ów-
nie o charakterze teologicznym i historycznym.

W ksi ce mo na wyró ni  nast puj ce kategorie cytatów 
ród owych:

 1. G ówne cytaty ród owe

G ówny cytat ród owy to jawnie wyodr bniony fragment 
ksi ki sk adaj cy si  z dwóch lub wi cej akapitów tekstu. 
Ka dy g ówny cytat ród owy jest wci ty w stosunku do le-
wego marginesu tekstu g ównego i sk ada si  z: (a) tre ci 
cytatu, (b) referencji ród owej cytatu.

W przypadku g ównych cytatów ród owych pochodz cych 
z Pisma wi tego referencja ród owa cytatu jest pe n  re-
ferencj  biblijn , sk adaj c  si  z nast puj cych elementów: 
(a) pe nej nazwy ksi gi biblijnej, (b) zakresu referencji. Za-
kres referencji jednoznacznie identyfikuje fragment ksi gi 
i sk ada si  z kombinacji numeru rozdzia u i wiersza lub 
zakresu wierszy w tym rozdziale. W wyj tkowym przypad-
ku zakres referencji identyfikuje fragment ksi gi rozpoczy-
naj cy si  w jednym rozdziale, a ko cz cy si  w którym  
z nast pnych rozdzia ów.

Przyk ad nr 1:

Ja si  na to narodzi em i na to przyszed em na 
wiat, aby da  wiadectwo prawdzie. Ka dy, kto 

jest z prawdy, s ucha mojego g osu.
Ewangelia wed ug Jana 18,37

Interpretacja przyk adu: W tym przyk adzie pe na refe-
rencja biblijna odnosi si  do Ewangelii wed ug Jana (pe na 
nazwa ksi gi biblijnej), a zakres referencji do 37 wersetu 
18 rozdzia u tej ksi gi. Cytat pochodzi z Biblii Tysi clecia 



(za o enie domy lne wskutek niepodania innego t umacze-
nia Pisma wi tego), która jest jego ród em pierwotnym. 
W Biblii Tysi clecia fragment ten znajduje si  na stronie 
1260. Szczegó owe informacje bibliograficzne dotycz ce Bi-
blii Tysi clecia znajduj  si  w pozycji bibliograficznej nr 5.

W przypadku g ównych cytatów ród owych pochodz cych 
z innych róde  ni  Pismo wi te, w referencji ród owej po 
nazwie ród a cytatu, w nawiasach kwadratowych i w in-
deksie górnym podany jest numer przypisu ko cowego, któ-
ry jednoznacznie identyfikuje ród o pierwotne i ewentual-
nie ród o wtórne tego cytatu.

Przyk ad nr 2:

Jego „ustanowi  Bóg narz dziem przeb aga-
nia przez wiar  moc  krwi Jego” (Rz 3,25) „za 
nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz równie  
za grzechy ca ego wiata” (1 J 2,2).

Sobór Trydencki [11]

Interpretacja przyk adu: W tym przyk adzie referencja ró-
d owa cytatu odnosi si  do pewnego dokumentu Soboru 
Trydenckiego. Szczegó y dotycz ce ród a tego cytatu znaj-
duj  si  w przypisie ko cowym nr 11. Tre  tego przypisu 
informuje nas, e ród em pierwotnym powy szego cytatu 
jest drugi rozdzia  Dekretu o usprawiedliwieniu, uchwalone-
go przez ten sobór. Natomiast ród em wtórnym, z którego 
pochodzi polski tekst powy szego cytatu, jest Breviarium 
fidei, w którym cytat znajduje si  we fragmencie o numerze 
brzegowym 316, na stronie 184. Szczegó owe informacje bi-
bliograficzne dotycz ce Dekretu o usprawiedliwieniu znaj-
duj  si  w pozycji bibliograficznej nr 120; natomiast szcze-
gó owe informacje bibliograficzne dotycz ce Breviarium 
fidei znajduj  si  w pozycji bibliograficznej nr 7.

Szczególnym przypadkiem g ównych cytatów ród owych 
pochodz cych z innych róde  ni  Pismo wi te s  cyta-
ty z Katechizmu Ko cio a Katolickiego. W tym przypadku 



w referencji ród owej po nazwie ród a cytatu (Katechizm 
Ko cio a Katolickiego), zamiast numeru przypisu ko cowe-
go, w nawiasach okr g ych podany jest numer akapitu Ka-
techizmu, sk d ten cytat pochodzi.

Przyk ad nr 3:

Grzesznik uwolniony z grzechu musi jeszcze 
odzyska  pe ne zdrowie duchowe. Powinien za-
tem zrobi  co  wi cej, by naprawi  swoje winy: 
powinien „zado uczyni ” w odpowiedni spo-
sób lub „odpokutowa ” za swoje grzechy. To za-
do uczynienie jest nazywane tak e „pokut ”.

Katechizm Ko cio a Katolickiego (1459)

Interpretacja przyk adu: W tym przyk adzie referencja 
ród owa cytatu odnosi si  do Katechizmu Ko cio a Kato-

lickiego, który jest ród em pierwotnym tego cytatu. Cytat 
ten znajduje si  w akapicie nr 1459 Katechizmu. Ten akapit 
mo na znale  w Katechizmie na stronie 356. Szczegó owe 
informacje bibliograficzne dotycz ce Katechizmu znajduj  
si  w pozycji bibliograficznej nr 45.

 2. Wtr cone cytaty ród owe

Wtr cony cytat ród owy to fragment tekstu ród owego 
wkomponowany w narracj  ksi ki. Ka dy wtr cony cytat 
ród owy sk ada si  z: (a) tre ci cytatu, (b) referencji ró-

d owej cytatu.

Rekomendacja: Charakterystyczn  cech  wtr conych cy-
tatów ród owych jest to, e bardzo cz sto stanowi  one 
jedynie krótk  fraz  wyrwan  z tekstu ród owego i wkom-
ponowan  w narracj  ksi ki. Dlatego w celu pe nego zro-
zumienia sensu takiego cytatu, rekomenduj  Czytelnikowi 
rozwa enie kontekstu cytatu ród owego w jego ródle.

W przypadku wtr conych cytatów ród owych pochodz -
cych z Pisma wi tego, referencja ród owa cytatu jest 
skrócon  referencj  biblijn , sk adaj c  si  z nast puj cych 
elementów: (a) skrótowej nazwy (siglum) ksi gi biblijnej, 



(b) zakresu referencji. Zakres referencji jednoznacznie iden-
tyfikuje fragment ksi gi i sk ada si  z kombinacji numeru 
rozdzia u i wiersza lub zakresu wierszy w tym rozdziale. 
W wyj tkowym przypadku zakres referencji identyfikuje 
fragment ksi gi rozpoczynaj cy si  w jednym rozdziale, 
a ko cz cy si  w którym  z nast pnych rozdzia ów.

Przyk ad nr 4:

[…] Nast pnie odby o si  czytanie z Pisma wi -
tego, z trzeciego rozdzia u Ewangelii wed ug 
Jana. Ko czy o si  ono s owami Jezusa: „Je li 
si  kto  nie narodzi z wody i z Ducha, nie mo e 
wej  do królestwa Bo ego” (J 3,5). […]

Interpretacja przyk adu: W tym przyk adzie skrócona refe-
rencja biblijna odnosi si  do Ewangelii wed ug Jana (siglum 
ksi gi biblijnej), a zakres referencji do 5 wersetu 3 rozdzia-
u tej ksi gi. Cytat pochodzi z Biblii Tysi clecia (za o enie 

domy lne wskutek niepodania innego t umaczenia Pisma 
wi tego), która jest jego ród em pierwotnym. W Biblii Ty-

si clecia fragment ten znajduje si  na stronie 1241. Szczegó-
owe informacje bibliograficzne dotycz ce Biblii Tysi clecia 

znajduj  si  w pozycji bibliograficznej nr 5.

W przypadku wtr conych cytatów ród owych pochodz -
cych z innych róde  ni  Pismo wi te, w referencji ród o-
wej, w nawiasach kwadratowych i w indeksie górnym po-
dany jest numer przypisu ko cowego, który jednoznacznie 
identyfikuje ród o pierwotne i ewentualnie ród o wtórne 
tego cytatu.

Przyk ad nr 5:

[…] Grzesznik mo e nawet, podobnie jak Chry-
stus, „zrekompensowa  krzywd  wyrz dzon  
Bogu” [95] […].

Interpretacja przyk adu: W tym przyk adzie referencja ró-
d owa odnosi si  do pewnego nieznanego dokumentu. Szcze-
gó y dotycz ce ród a tego cytatu znajduj  si  w przypisie 



ko cowym nr 95. Tre  tego przypisu informuje nas, e ró-
d em pierwotnym powy szego cytatu jest publikacja A Man-
ual of Dogmatic Theology autorstwa A. Tanquerey’a. Cytat 
znajduje si  w tomie drugim tej publikacji, na stronie 330. 
Szczegó owe informacje bibliograficzne dotycz ce tej pu-
blikacji znajduj  si  w pozycji bibliograficznej nr 142.

Szczególnym rodzajem wtr conych cytatów ród owych 
pochodz cych z innych róde  ni  Pismo wi te s  cyta-
ty z Katechizmu Ko cio a Katolickiego. W tym przypad-
ku w referencji ród owej w nawiasach okr g ych podany 
jest numer akapitu Katechizmu, sk d ten cytat pochodzi. 
Ten szczególny rodzaj referencji ród owej nazywany jest 
referencj  KKK.

Przyk ad nr 6:

[…] Gdy Adam i Ewa okazali niepos usze stwo 
wobec Boga, stracili ycie Bo e w swoich du-
szach, „ ask  pierwotnej wi to ci” (399) […]

Interpretacja przyk adu: W tym przyk adzie referencja ró-
d owa odnosi si  do Katechizmu Ko cio a Katolickiego, któ-
ry jest ród em pierwotnym tego cytatu. Cytat ten znajduje 
si  w akapicie nr 399 Katechizmu. Ten akapit mo na znale  
w Katechizmie na stronie 104. Szczegó owe informacje bi-
bliograficzne dotycz ce Katechizmu Ko cio a Katolickiego 
znajduj  si  w pozycji bibliograficznej nr 45.

 3. Autonomiczne skrócone referencje biblijne

W ksi ce wyst puje tak e wiele autonomicznych skróco-
nych referencji biblijnych, tzn. takich skróconych referencji 
biblijnych, których nie poprzedza aden cytat ród owy.

Przyk ad nr 7:

[…] Biblijne usprawiedliwienie jest aktem 
Boga, przez który obwieszcza On, e niegodny 
grzesznik jest w Jego oczach sprawiedliwym 
(Rz 4,3). […]



Interpretacja przyk adu: W tym przyk adzie autonomiczna 
skrócona referencja biblijna odnosi si  do Listu do Rzymian 
(siglum ksi gi biblijnej), a zakres referencji do 3 wersetu 
4 rozdzia u tej ksi gi. Nale y domniemywa , e wskutek 
niepodania innego t umaczenia Pisma wi tego referencja 
odnosi si  do Biblii Tysi clecia. W Biblii Tysi clecia frag-
ment ten znajduje si  na stronie 1302. Szczegó owe informa-
cje bibliograficzne dotycz ce Biblii Tysi clecia znajduj  si  
w pozycji bibliograficznej nr 5.

  4. Autonomiczne referencje KKK

W ksi ce wyst puj  równie  autonomiczne referencje 
KKK, tzn. takie referencje KKK, których nie poprzedza 
aden cytat ród owy z Katechizmu. Drukowane s  zawsze 

mniejsz  czcionk  w nawiasach kwadratowych na linii ba-
zowej tekstu akapitu.

Przyk ad nr 8:

[…] Ko ció  jest jeden w tym sensie, e wszy-
scy jego cz onkowie trzymaj  si  tej samej wia-
ry, s  poddani w adzy papie a i biskupów, oraz 
uczestnicz  w tej samej liturgii i sakramentach 
[813-822]. […]

Interpretacja przyk adu: W tym przyk adzie autonomicz-
na referencja KKK odnosi si  do fragmentu Katechizmu 
Ko cio a Katolickiego od akapitu nr 813 do akapitu nr 822 
w cznie. Ten fragment mo na znale  w Katechizmie na 
stronach 208-211. Szczegó owe informacje bibliograficzne 
dotycz ce Katechizmu Ko cio a Katolickiego znajduj  si  
w pozycji bibliograficznej nr 45. 

Wa na informacja: W ksi ce znajduje si  kilkaset auto-
nomicznych referencji KKK. To efekt w pe ni zamierzony 
przez Autora. Wskazuje On w ten sposób, e formu owane 
przez Niego twierdzenia doktrynalne dotycz ce nauki Ko-
cio a katolickiego opieraj  si  na autorytatywnych sformu-
owaniach doktrynalnych Katechizmu.



Nadrz dnymi zasadami wydania polskiego s : (a) dba o  
o wierno  i (b) dba o  o aktualno  tekstów ród owych cyto-
wanych przez Autora; inn  istotn  zasad  jest (c) dba o  o ade-
kwatno  tekstów ród owych z punktu widzenia Czytelnika 
wydania polskiego. Co te trzy zasady dok adnie oznaczaj ?

Dba o  o wierno  tekstu ród owego oznacza d enie do 
przedstawienia polskiej wersji oryginalnego tekstu ród owego 
w mo liwie najwierniejszym stopniu. Poniewa  Ewangelia we-
d ug Rzymu powinna by  postrzegana jako debata teologiczna 
maj ca na celu obiektywne porównanie oficjalnej nauki Ko cio-
a katolickiego z nauk  samego Pisma wi tego, wi c wierne 

przedstawienie tekstów ród owych wykorzystywanych w tej 
debacie przez Autora nabiera kluczowego znaczenia.

Dba o  o aktualno  tekstu ród owego oznacza d enie do 
przedstawienia mo liwie najaktualniejszej znanej wersji orygi-
nalnego tekstu ród owego.

Dba o  o adekwatno  tekstu ród owego oznacza d enie 
do przedstawienia takiej wersji oryginalnego tekstu ród owego, 
która jest najtrafniejsza z punktu widzenia Czytelnika ksi ki. 
Oznacza to preferowanie polskich, oficjalnie uznanych przez 
Ko ció  katolicki t umacze  tekstów ród owych przed innymi 
t umaczeniami, a tak e przed przek adem z angielskiego. Ta za-
sada ma znaczenie przede wszystkim w odniesieniu do cytatów 
z Pisma wi tego i z podstawowych dokumentów Ko cio a.

Realizuj c powy sze zasady ogólne przyj em nast puj ce 
zasady szczegó owe stosowane dok adnie w podanej kolejno ci:

 1. (A) Wszystkie cytaty biblijne i apokryficzne zostan  gene-
ralnie zaczerpni te z najnowszego wydania Biblii Tysi cle-
cia, która jest powszechnie uznanym, wspó czesnym kato-
lickim przek adem Pisma wi tego na j zyk polski.



(B) Je li w danym miejscu cytat z Biblii Tysi clecia nie 
wspiera wiernie argumentacji Autora, to w drodze wyj t-
ku zostanie zast piony analogicznym cytatem z Biblii War-
szawskiej, b d cej powszechnie uznanym, wspó czesnym 
protestanckim przek adem Pisma wi tego na j zyk polski.

(C) W kilku bardzo sporadycznych przypadkach zostanie 
wykorzystany mój autorski przek ad tekstu dwóch amery-
ka skich katolickich przek adów Pisma wi tego na j zyk 
angielskim: Douay Rheims i New American Bible. B dzie to 
mia o miejsce jedynie w tych przypadkach, w których Autor 
celowo cytuje jedno z tych t umacze  (np. ilustruj c jak  
tez  w trakcie swego rozumowania).

 2. (A) Cytaty z podstawowych dokumentów Ko cio a kato-
lickiego zostan  zaczerpni te z ich najnowszych publikacji 
w j zyku polskim pod warunkiem, e publikacje te posiadaj  
oficjaln  aprobat  Ko cio a katolickiego (Imprimatur i Nihil 
Obstat).

Powy sza zasada dotyczy w szczególno ci nast puj cych 
róde  pierwotnych: (a) Katechizm Ko cio a Katolickiego, 

(b) Kodeks Prawa Kanonicznego, (c) dokumenty Soboru 
Trydenckiego, Soboru Watyka skiego I, Soboru Watyka -
skiego II, (d) dokumenty papieskie (encykliki, konstytucje 
apostolskie, listy apostolskie, bulle, brewe).

(B) Je li nie istnieje polska wersja tekstu ród owego posia-
daj ca oficjaln  aprobat  Ko cio a katolickiego, to zostanie 
rozwa ona mo liwo  zaczerpni cia tego tekstu z innego 
ród a w j zyku polskim pod warunkiem uznania go za 

wiarygodne.

Powy sza zasada dotyczy wy cznie nast puj cych róde  
pierwotnych: (a) konstytucji apostolskiej Ineffabilis Deus 
papie a Piusa IX, której niektóre cytaty zosta y zaczerpni -
te z publikacji: Pius IX, Ineffabilis Deus: O niepokalanym 
pocz ciu Naj wi tszej Maryi Panny (pozycja bibliograficzna 
nr 88), (b) encykliki Mediator Dei papie a Piusa XII, której 



niektóre cytaty zosta y zaczerpni te z publikacji: Pius XII, 
Encyklika Mediator Dei: O Liturgii, (pozycja bibliograficzna 
nr 97), oraz (c) wszystkich cytowanych w ksi ce encyklik 
papie a Leona XIII, których cytaty zosta y zaczerpni te 
z publikacji: Mys ek W., Siwiec M., Drozdowicz B. (opr.), 
Encykliki Leona XIII (pozycja bibliograficzna nr 72).

(C) Je li nie istnieje polska wersja tekstu ród owego posia-
daj ca oficjaln  aprobat  Ko cio a katolickiego oraz nie ist-
nieje inne wiarygodne ród o tego tekstu w j zyku polskim, 
to w nast pnej kolejno ci zostanie rozwa ony przek ad ory-
ginalnego tekstu aci skiego pod warunkiem, e (a) w da-
nym przypadku ma to zastosowanie, oraz (b) tekst aci ski 
jest dost pny,

Powy sza zasada dotyczy m.in. dokumentów Soboru Trydenc-
kiego, Soboru Watyka skiego I i dokumentów papieskich.

(D) Po wyczerpaniu powy szych mo liwo ci to w osta-
teczno ci nast pi mój autorski przek ad tekstu angielskiego 
z oryginalnego wydania ameryka skiego ksi ki.

 3. (A) Wszystkie cytaty z dokumentów liturgicznych Ko cio a 
katolickiego zostan  zaczerpni te z ich oficjalnych polskoj -
zycznych publikacji wykorzystywanych w codziennej prak-
tyce liturgicznej Ko cio a katolickiego w Polsce. Wszystkie 
te publikacje z definicji posiadaj  oficjaln  aprobat  Ko cio-
a katolickiego (Imprimatur i Nihil Obstat), gdy  s  zawsze 

zatwierdzane do u ytku przez Komisj  ds. Kultu Bo ego 
i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

 4. (A) Cytaty z wszystkich innych publikacji zostan  zaczerp-
ni te z ich najnowszych publikacji w j zyku polskim pod 
warunkiem, e (a) takie publikacje istniej  i (b) posiadaj  
oficjaln  aprobat  Ko cio a katolickiego (Imprimatur i Nihil 
Obstat).

Powy sza zasada dotyczy w szczególno ci Sumy teologicz-
nej Tomasza z Akwinu.



(B) Je li nie istnieje polska wersja tekstu ród owego posia-
daj ca oficjaln  aprobat  Ko cio a katolickiego, to w osta-
teczno ci nast pi mój autorski przek ad tekstu angielskiego 
z oryginalnego wydania ameryka skiego ksi ki.

Przypisy dolne s  dodatkowym elementem wydania polskie-
go. Zawieraj  one moje dodatkowe wyja nienia i uwagi dla Czy-
telnika. Z natury rzeczy maj  one bardzo subiektywny charakter 
i w nast pnych wydaniach ksi ki mog  ulec zmianie.

Przypisy ko cowe s  integralnym i bardzo istotnym elemen-
tem ksi ki. W stosunku do przypisów ko cowych w innych pu-
blikacjach, w wydaniu polskim Ewangelii wed ug Rzymu maj  
one bardzo rozbudowany charakter.

W ksi ce mo na wyró ni  nast puj ce kategorie przypisów 
ko cowych:

 1. Przypis referencyjny

Przypis referencyjny podaje ród o pierwotne i ewentualnie 
ród o wtórne cytatów tekstów ród owych.

Zasadniczo prawie wszystkie przypisy ko cowe s  przypi-
sami referencyjnymi.

 2. Przypis doktrynalny

Przypis doktrynalny dokonuje omówienia pewnych kwestii 
teologicznych lub biblijnych.

Przypisami doktrynalnymi s  przypisy nr: 7, 10, 21, 43, 59, 
61, 80, 81, 82, 85, 92, 96, 112, 121, 139, 144, 203, 208, 212, 
232, 270, 271, 287, 289, 326, 366, 414, 419, 446, 465, 498, 
499, 548, 549, 555.



 3. Przypis pomocniczy

Przypis pomocniczy zawiera komentarze pomocnicze 
(np. dotycz ce wydarze  historycznych).

Przypisami pomocniczymi s  przypisy nr: 4, 9, 31, 77, 99, 
119, 133, 165, 219, 255, 256, 293, 294, 384, 385, 386, 387, 
388, 389, 390, 391, 400, 401, 402, 409, 410, 416, 417, 424, 
427, 430, 481, 500, 536, 542, 545, 552.

Wa na informacja: Nale y zwróci  uwag , e powy sze ka-
tegorie bynajmniej nie s  roz czne. Mo liwe s  ich dowolne 
kombinacje w ramach jednego przypisu ko cowego.

W doktrynalnych przypisach ko cowych cz sto mo na 
znale  cytaty tekstów ród owych, cytowanych na analogicz-
nych zasadach jak cytaty tekstów ród owych w g ównej cz ci 
ksi ki. Przyk adem takiego przypisu jest przypis nr 7.

Struktura i znaczenie przypisów ko cowych s  nast puj ce:

 1. Przypisy ko cowe s  ponumerowane sekwencyjnie od 2 
do 558. Pomini to zb dny pierwszy przypis z przedmowy 
(Foreword) oryginalnego wydania ameryka skiego.

 2. Dla konkretnego cytatu ród owego przypis ko cowy za-
wiera zawsze jedno ród o pierwotne oraz opcjonalnie jed-
no ród o wtórne. ród o pierwotne jest zawsze wymienio-
ne jako pierwsze, a ród o wtórne nast puje po nim i jest 
zawsze identyfikowane prefiksem ród o.

 3. Ka de ród o jest scharakteryzowane jedynie w stopniu 
umo liwiaj cym jego jednoznaczn  identyfikacj  w Biblio-
grafii. Wszystkie pozosta e w asno ci ród a (m. in. data 
powstania, wydawca, rok wydania, miejsce wydania, nu-
mer ISBN) s  umieszczone w jego pozycji bibliograficznej.

 4. W ka dym przypadku, w którym jest to tylko mo liwe, 
w opisie ród a podana jest precyzyjna informacja (numer 
akapitu, numer brzegowy, zakres stron) jednoznacznie okre-
laj ca miejsce cytatu ród owego w ródle.



 5. W przypadku cytatów oficjalnych dokumentów Ko cio a 
(dokumenty soborowe, dokumenty papieskie, dokumenty 
Kurii Rzymskiej), których ród em pierwotnym s  Acta 
Apostolicae Sedis (AAS) lub Acta Sanctae Sedis (ASS), po 
sygnaturze ród a (AAS/ASS, numer i rocznik) podany jest 
zakres stron, na których cytat ródowy si  znajduje.

Przyk ad nr 9:
 7. Pius XII napisa :

Wi c liturgia wi ta nie okre la wiary katolickiej ani jej nie ustala swoj  
w asn  moc  w sposób absolutny; lecz raczej, b d c wyznaniem prawd 
nadziemskich, które podlegaj  najwy szej w adzy nauczaj cej Ko cio a, 
mo e podsuwa  argumenty i wiadectwa nie ma ej zaprawd  warto ci 
dla okre lenia szczególnych artyku ów nauki chrze cija skiej.

Pius XII, Mediator Dei, nr 48, AAS 39 (1947), s.541.

Interpretacja przyk adu: W tym przyk adzie ród em pier-
wotnym cytatu z akapitu nr 48 encykliki Mediator Dei pa-
pie a Piusa XII jest Acta Apostolicae Sedis (AAS), nr 39, 
rocznik 1947. Ten cytat mo na znale  w podanym ródle 
na stronie 541.

Wa na informacja: Wszystkie numery stron w opisach cy-
tatów ród owych pochodz cych z Acta Apostolicae Sedis 
(AAS) lub Acta Sanctae Sedis (ASS) zosta y zaczerpni te ze 
skanów elektronicznych poszczególnych roczników. Skany 
te s  dost pne za darmo w witrynie Stolicy Apostolskiej. 
W niektórych, szczególnie starszych rocznikach akapity 
dokumentów ród owych nie s  numerowane, co utrudnia, 
lecz nie uniemo liwia umiejscowienia danego cytatu ró-
d owego w ródle. Poszukiwanie wymaga jedynie nieco 
wi cej wysi ku ni  normalnie.

 6. Struktura przypisów doktrynalnych jest oparta na analo-
gicznych zasadach jak struktura g ównej cz ci ksi ki. 
Wyst puj  wi c w nich zarówno g ówne, jak i wtr cone 
cytaty ród owe z jedn  wszak e istotn  ró nic : w referen-
cjach ród owych tych cytatów nigdy nie wyst puj  numery 
innych przypisów ko cowych; innymi s owy: w adnym 
przypisie ko cowym nie ma jawnego odwo ania do innego 
przypisu ko cowego. W przypadku ka dego wtr conego 



cytatu ród owego pochodz cego z innego ród a ni  Pismo 
wi te zawsze podane jest jego ród o pierwotne i ewentual-

nie ród o wtórne. Takie podej cie chroni Czytelnika przed 
konieczno ci  odwo ywania si  do innych przypisów.

Bibliografia jest dodatkowym elementem wydania polskiego. 
Stanowi ona katalog wszystkich cytowanych róde  pierwotnych 
(z wyj tkiem AAS i ASS) i wtórnych. Lista róde  jest uporz d-
kowana alfabetycznie wed ug autorów, a nast pnie tytu ów.

Dla ka dego ród a podano wszelkie istotne informacje umo -
liwiaj ce jego jednoznaczn  identyfikacj  i ewentualny zakup. 
Poza tym wybrane ród a posiadaj  informacje dodatkowe:

 1. Je li w przypisach ko cowych istnieje jedna lub wi cej re-
ferencji ród owych danego ród a, to jego pozycja biblio-
graficzna zawiera kompletn  list  numerów tych przypisów. 
Lista ta jest zawsze poprzedzona prefiksem (pk).

Ten przypadek dotyczy wi kszo ci pozycji bibliograficznych.

 2. Je li w przypisach dolnych istnieje jedna lub wi cej referen-
cji ród owych danego ród a, to jego pozycja bibliograficz-
na zawiera kompletn  list  numerów tych przypisów. Lista 
ta jest zawsze poprzedzona prefiksem (pd).

Ten przypadek dotyczy pozycji bibliograficznych nr: 6, 17, 
31, 47, 66, 76, 80, 104.

 3. Je li dane ród o jest dodatkowym ród em cytatów z Pisma 
wi tego w stosunku do podstawowego ród a tych cytatów 

(Biblii Tysi clecia), to jego pozycja bibliograficzna zawie-
ra kompletn  list  skróconych referencji biblijnych cytatów 
z dodatkowego ród a. Lista ta jest zawsze poprzedzona 
prefiksem (rb).

Ten przypadek dotyczy pozycji bibliograficznych nr: 6, 
29, 76.



 4. Je li dane ród o jest jedynie cz ci  innej, szerszej pu-
blikacji ród owej, to w opisie jego pozycji biliograficznej 
podano wszelkie dane dotycz ce tej publikacji oraz zakres 
stron, na których w tej publikacji to ród o si  znajduje. 
Natomiast sama publikacja posiada w Bibliografii osobn  
pozycj  bibliograficzn . Czasami (np. dokument papieski 
zamieszczony w AAS) sama publikacja (tutaj AAS) jest trak-
towana na równi z zawartym w niej ród em pierwotnym 
i nie posiada osobnej pozycji bibliograficznej.

 5. W przypadku nielicznych starszych i obecnie niedost p-
nych róde  ich pozycje bibliograficzne mog  zawiera  in-
formacje dotycz ce nowszego, dost pnego obecnie wydania 
danego ród a. Tego rodzaju informacja jest zawsze poprze-
dzona prefiksem Nowsze wydanie.

Dodatkowe informacje dotycz ce oznacze  stosowanych 
w Bibliografii mo na znale  na jej pierwszej stronie.

Ksi ka zawiera trzy indeksy: biblijny, apokryficzny i rzeczo-
wy. W stosunku do orygina u indeks apokryficzny jest elementem 
dodatkowym; indeks rzeczowy zosta  znacz co rozbudowany.

Pod wzgl dem strukturalnym indeks apokryficzny i biblijny 
s  identyczne. Jedyna ró nica dotyczy tego, e indeks biblijny 
odnosi si  do cytatów pochodz cych z tych ksi g Pisma wi -
tego, które zarówno katolicy, jak i protestanci uznaj  za kano-
noniczne; natomiast indeks apokryficzny odnosi si  do cytatów 
z tych ksi g Pisma wi tego, które po Soborze Trydenckim za 
kanoniczne uznaj  jedynie katolicy.

Ka dy z indeksów podzielony jest na sekcje, z których ka da 
reprezentuje jedn  ksi g . Nazwy ksi g pochodz  z Biblii Ty-
si clecia. Ksi gi te s  uporz dkowane w kolejno ci umieszcze-
nia ich w Biblii Tysi clecia.



Ka da sekcja sk ada si  z jednego lub wi cej hase  indekso-
wych, z których ka de ma posta  skróconej referencji biblijnej 
pochodz cej z tej ksi gi.

W ramach danej sekcji indeksu has a indeksowe s  uporz d-
kowane sekwencyjnie, wed ug kolejno ci w swojej ksi dze.

Ka de has o indeksowe sk ada si  z listy referencji indek-
sowych, z których ka da odwo uje si  albo (a) do zakresu stron 
g ównej cz ci ksi ki, albo (b) do konkretnego przypisu ko co-
wego. W drugim przypadku referencja przypisu jest poprzedzo-
na prefiksem pk, po którym w nawiasach podany jest zakres stron 
ksi ki, na których ten przypis ko cowy si  znajduje. W obu 
przypadkach wskazywane jest miejsce, w którym albo (a) dany 
fragment Pisma wi tego jest cytowany, albo (b) istnieje skróco-
na referencja biblijna odnosz ca si  do tego fragmentu.

W ramach danego has a indeksowego referencje indeksowe 
uporz dkowane s  sekwencyjnie, wed ug zakresów numerów 
stron i numerów przypisów ko cowych, przy czym zakresy 
stron zawsze poprzedzaj  numery przypisów ko cowych.

Zasady strukturalne indeksu rzeczowego s  analogiczne do 
zasad obowi zuj cych w przypadku indeksów biblijnego i apo-
kryficznego. Ró nice s  nast puj ce:

 1. Sekcje indeksu rzeczowego reprezentuj  alfabet j zyka pol-
skiego, a nie ksi gi biblijne czy apokryficzne.

 2. Struktura hase  indeksowych jest dwustopniowa: ka de ha-
s o mo e, ale nie musi posiada  podhas o.

 3. Has a indeksowe mog  odwo ywa  si  równie  do innych 
hase . S  to tzw. odwo ania wewn trzne.

Pierwszym i najcz ciej stosowanym rodzajem odwo ania 
wewn trznego jest odwo anie typu zobacz tak e. Jest to lista 
dodatkowych hase , które w jaki  sposób s  powi zane z od-
wo uj cym si  has em i stanowi  jego uzupe nienie.



Drugim rodzajem odwo ania wewn trznego jest odwo anie 
typu zobacz. Jest to odes anie do innego has a, którego od-
wo uj ce si  has o jest synonimem. Tam nale y si  uda .

 4. Referencje hase  indeksowych cz sto odwo uj  si  do frag-
mentów tekstu, nie za  do cytatów i referencji biblijnych.

 5. Zarówno nazwy hase  indeksowych, jak równie  powi zania 
mi dzy ich referencjami i fragmentami tekstu, do których te 
referencje odwo uj  si , s  ca kowicie arbitralne. Zosta y 
one stworzone przez Autora (has a i referencje pierwotne) 
i Redaktora wydania polskiego (has a i referencje uzupe -
niaj ce). Na yczenie Czytelników w nast pnych wydaniach 
ksi ki zbiór hase  indeksowych mo e by  rozszerzony.

W ksi ce wykorzystywanych jest kilka rodzajów referencji.

Referencje ród owe odwo uj  si  do tekstów ród owych. 
Wyst puj  one zarówno w g ównych, jak i we wtr conych cyta-
tach ród owych. Format i zasady interpretacji referencji ród o-
wych zosta y ju  omówione wcze niej.

Referencje KKK s  podzbiorem referencji ród owych, któ-
re odwo uj  si  do Katechizmu Ko cio a Katolickiego. Wyst -
puj  one zarówno w g ównych, jak i we wtr conych cytatach 
ród owych. Dodatkowo, w tek cie ksi ki wyst puje wiele 

autonomicznych referencji KKK. Format i zasady interpreta-
cji obydwu wariantów referencji KKK zosta y ju  omówione 
wcze niej.

Referencje biblijne s  podzbiorem tych referencji ród owych, 
które odwo uj  si  do Pisma wi tego. Referencje biblijne dziel  
si  na dwie kategorie: (a) pe ne referencje biblijne, (b) skrócone 
referencje biblijne. Format i interpretacja referencji biblijnych 
zosta y ju  omówione wcze niej.



W niektórych referencjach ród owych wyst puj  referencje 
przypisów ko cowych. Format i zasady interpretacji referencji 
przypisów ko cowych zosta y ju  omówione wcze niej.

W ró nych miejscach ksi ki wyst puj  referencje przypisów 
dolnych, których w wydaniu polskim jest obecnie 53. Przypisy 
dolne numerowane s  sekwencyjnie, pocz wszy od 1. Ka da 
referencja przypisu dolnego jest numerem tego przypisu, w in-
deksie górnym, lecz bez nawiasów kwadratowych. Ta ostatnia 
cecha odró nia referencje przypisów dolnych od referencji przy-
pisów ko cowych. Jak wskazuje sama nazwa przypis dolny, jego 
tre  zawsze znajduje si  na dole strony, na której wyst puje jego 
referencja.

Przyk ad nr 10:

[…] Prawo kanoniczne zawiera przepisy i normy, 
które rz dz  Ko cio em katolickim. Poprawiony 
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku 9 za-
wiera 1752 prawa. […]

Interpretacja przyk adu: W tym przyk adzie referencja przypisu 
dolnego odnosi si  do przypisu dolnego nr 9.

1

Sigla ksi g biblijnych i apokryficznych, które s  cytowane 
w ksi ce, zosta y zaczerpni te z Biblii Tysi clecia. Pe ne na-
zwy tych ksi g pochodz  z tego samego ród a. Sigla te s  wy-
mienione w kolejno ci umieszczenia ich ksi g w tej publikacji.

Rdz Ksi ga Rodzaju 2

 1.  Czyli nazwy skrótowe (przyp. red.).

 2.  W Biblii Warszawskiej jest to 1 Ksi ga Moj eszowa (przyp. red.).



Wj Ksi ga Wyj cia 3

Kp  Ksi ga Kap a ska 4

Lb Ksi ga Liczb 5

Pwt Ksi ga Powtórzonego Prawa 6

1 Sm 1 Ksi ga Samuela
2 Krl 2 Ksi ga Królewska
Ezd Ksi ga Ezdrasza
Ne Ksi ga Nehemiasza

Ps Ksi ga Psalmów
Prz Ksi ga Przys ów 7

Koh Ksi ga Koheleta 8

Pnp Pie  nad Pie niami
Iz Ksi ga Izajasza
Jr Ksi ga Jeremiasza

Ez Ksi ga Ezechiela
Dn Ksi ga Daniela

Am Ksi ga Amosa
Mi Ksi ga Micheasza
Ha Ksi ga Habakuka
Ml Ksi ga Malachiasza
Mt Ewangelia wed ug Mateusza

Mk Ewangelia wed ug Marka
k Ewangelia wed ug ukasza

J Ewangelia wed ug Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian

 3.  W Biblii Warszawskiej jest to 2 Ksi ga Moj eszowa (przyp. red.).

 4.  W Biblii Warszawskiej jest to 3 Ksi ga Moj eszowa (przyp. red.).

 5.  W Biblii Warszawskiej jest to 4 Ksi ga Moj eszowa (przyp. red.).

 6.  W Biblii Warszawskiej jest to 5 Ksi ga Moj eszowa (przyp. red.).

 7.  W Biblii Warszawskiej jest to ksi ga Przypowie ci Salomona (przyp. red.).

 8.  W Biblii Warszawskiej jest to Ksi ga Kaznodziei Salomona. Jest tak e znana jako Ksi ga 
Ekle zjastesa. (przyp. red.).



1 Kor 1 List do Koryntian

2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatów
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan

1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Hbr List do Hebrajczyków

Jk List Jakuba
1 P 1 List Piotra
2 P 2 List Piotra
1 J 1 List Jana
Jud List Judy
Ap Apokalipsa Jana 9    

Tb Ksi ga Tobiasza
Jdt Ksi ga Judyty
2 Mch 2 Ksi ga Machabejska   

B d  niezmiernie wdzi czny Czytelnikom za wszelkie kon-
struktywne opinie i uwagi na temat wydania polskiego Ewangelii 
wed ug Rzymu, nawet te najbardziej krytyczne. Wszystkim przy-
sz ym recenzentom z góry bardzo dzi kuj  za trud i po wi cony 
czas. Czekam niecierpliwie na Wasze opinie i uwagi!

 9. W Biblii Warszawskiej jest to 5 Ksi ga Moj eszowa (przyp. red.).



Obecnie wszelkie opinie i uwagi mo na przekazywa  wy cz-
nie w formie elektronicznej pisz c na adres skrzynki pocztowej 
wydania polskiego: gar.polishedition@gmail.com. W pó niej-
szym czasie przewiduj  tak e inne formy komunikacji ze mn .

Wydanie polskie Ewangelii wed ug Rzymu jest efektem pracy 
wieloosobowego zespo u na przestrzeni kilku lat. Bez zaanga o-
wania i sumienno ci ka dego cz onka tego zespo u to wydanie 
nigdy by nie powsta o. Czuj  si  nie tylko zobowi zany, ale jest 
moj  autentyczn  rado ci , serdecznie im za to podzi kowa . 
Niektóre osoby za yczy y sobie, aby ich personalia nie by y 
ujawniane. W tych przypadkach podane s  jedynie ich inicja y.

Tak wi c, serdecznie dzi kuj : (1) G.K. za g ówn  korekt  
j zykow  ca ej ksi ki we wszelkich jej aspektach oraz osta-
teczn  kontrol  jako ci tekstu po sk adzie, bezpo rednio przed 
drukiem; (2) Noemi Laskowskiej za wst pn  korekt  j zyko-
w  tekstu, kontrol  jako ci przypisów ko cowych, wspó prac  
w opracowaniu indeksu rzeczowego oraz korekt  ca ego tekstu 
bezpo rednio przed sk adem; (3) Agacie Pruszy skiej za dro-
biazgow  kontrol  poprawno ci wszystkich (kilku tysi cy!) cy-
tatów ród owych, kontrol  jako ci wszystkich indeksów oraz 
kontrol  jako ci tekstu bezpo rednio przed sk adem; (4) Mag-
dalenie Zawadzkiej z Uniwersytetu Warszawskiego za przek ad 
wybranych tekstów ród owych z j zyka aci skiego; (5) L.K. 
za zaprojektowanie pi knej ok adki, stworzenie rysunków, z o-
enie ksi ki do druku w Adobe InDesign CS2®, wiele dobrych 

rad, jak równie  okazan  mi go cin  w trakcie kilku moich wi-
zyt; (6) Dariuszowi J. Laskowskiemu za napisanie przedmowy 
do wydania polskiego, sta e zainteresowanie projektem, wiele 
s ów wsparcia i zach ty, wiele modlitw w intencji tego projektu 
i za wiele innych rzeczy; (7) Zbigniewowi Sobczakowi za kon-
sultacj  teologiczn  tre ci ksi ki oraz szereg bardzo cennych 
spostrze e  i rekomendacji w tym zakresie; (8) S.T. za prze-
k ad wybranych tekstów ród owych z j zyka aci skiego oraz 



dostarczenie przek adu innych tekstów ród owych z drugiego 
wydania Breviarium Fidei; (9) Jeffrey’owi Fry’owi za niez om-
n  wiar  w sens i ostateczny sukces tego projektu, kierowanie 
ca ym projektem, wyrozumia o  w obliczu nieko cz cych si  
po lizgów kolejnych terminów (za co bardzo przepraszam!), 
wiele s ów zach ty w momentach zniech cenia i pi trz cych si  
trudno ci i za wiele modlitw w intencji tego projektu.

Szczególne podzi kowania nale  si  równie  osobom spo-
za samego zespo u Ewangelii wed ug Rzymu. Bardzo dzi kuj  
wi c: (1) James’owi G. McCarthy’emu – Autorowi ksi ki, za 
napisanie Ewangelii wed ug Rzymu, zgod  na jej polskie wyda-
nie, konstruktywn  wspó prac  w trakcie ca ego projektu, sze-
reg cennych wskazówek dotycz cych redakcji wydania polskie-
go oraz go cin  w swoim domu w trakcie mojej wizyty w San 
Jose w sierpniu 2002; (2) ksi dzu Zbigniewowi Rembiszowi 
SAC, Dyrektorowi Wydawnictwa Pallottinum, za pozwolenie 
na nieodp atne cytowanie wybranych publikacji wydawnictwa; 
(3) ksi dzu dr Jerzemu Stranzowi, Redaktorowi Naczelnemu 
Wydawnictwa w. Wojciecha, za pozwolenie na nieodp atne cy-
towanie wybranych publikacji wydawnictwa; (4) przemi ym pa-
niom z Czytelni Teologicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego za ogromn  pomoc i zaanga owanie w zdobywaniu i we-
ryfikacji róde  w trakcie moich wielokrotnych wizyt w Lublinie; 
(5) braciom i siostrom (szczególnie E.S.) z mojego rodzinnego 
zboru za wiele modlitw w intencji tego projektu i nies abn ce 
zainteresowanie polskim wydaniem Ewangelii wed ug Rzymu; 
(6) braciom i siostrom z innych zborów (szczególnie M.B., R.C. 
i D.C.) za wiele modlitw w intencji tego projektu i liczne s owa 
zach ty; (7) K.K. i kierowanej przez niego drukarni za wydru-
kowanie ksi ki; (8) J.G. i jego firmie za podj cie si  dystrybucji 
wydania polskiego; (9) M.P. za cenne porady prawne z dziedziny 
prawa autorskiego i cywilnego w zwi zku z formalno-prawny-
mi aspektami wydania polskiego; (10) organizacjom i osobom, 
które na rozmaite sposoby wspiera y ten projekt materialnie, 
w szczególno ci M.B. i K.G.



Patrz c wstecz na ca y przebieg tego stale wyd u aj cego 
si  projektu mog  teraz wyzna  ze szczerego serca: „A  do-
t d wspiera  nas Pan” (1 Sm 7,12). Za to Jemu nale y si  nasza 
wdzi czno  i ca a chwa a (Ps 115,1).

Bardzo osobista refleksja: Jestem bardzo wdzi czny Bogu za 
przywilej uczynienia mnie swoim wspó pracownikiem w przy-
gotowaniu polskiego wydania Ewangelii wed ug Rzymu. Jestem 
Mu równie  wdzi czny za wszystkich wspania ych i oddanych 
wspó pracowników w tym projekcie.

Moja motywacja w przygotowaniu tego wydania jest w grun-
cie rzeczy bardzo podobna do motywacji Autora ksi ki: mam 
d ug –  po pierwsze wielki d ug mi o ci i wdzi czno ci wobec 
Boga za wspania e zbawienie w Chrystusie, które za darmo sta o 
si  moim udzia em; po drugie d ug mi o ci wobec mojej katolic-
kiej rodziny, przyjació  (szczególnie z dawnej wspólnoty w ru-
chu oazowym wiat o i ycie w moim rodzinnym mie cie) i mi-
lionów szczerych polskich katolików, których oni reprezentuj .

Na koniec chcia bym szczerze zapewni  wszystkich Czy-
telników, i  polskie wydanie Ewangelii wed ug Rzymu nie jest 
wymierzone przeciw komukolwiek, a w szczególno ci przeciw 
polskim katolikom czy Ko cio owi katolickiemu pojmowanemu 
jako wspólnota ludzi wierz cych. Ranienie czyichkolwiek uczu  
religijnych nigdy nie by o, nie jest, i nigdy nie b dzie nasz  in-
tencj . By oby ono jawnym zaprzeczeniem mi o ci Chrystusa. 
A Bóg i my katolików bardzo mi ujemy.

Polskie wydanie jest natomiast prób  obiektywnego, mery-
torycznego i wolnego od emocji porównania oficjalnej nauki 
Ko cio a katolickiego w jej najbardziej kluczowych dziedzinach 
z nauk  samego Pisma wi tego. W konsekwencji polskie wy-
danie jest zaproszeniem do osobistego studium tych zagadnie  
i wyci gni cia st d osobistych wniosków.

Jacek Pruszy ski





  

 Ja si  na to narodzi em i na to przyszed em na 
wiat, aby da  wiadectwo prawdzie. Ka dy, kto 

jest z prawdy, s ucha mojego g osu.
Ewangelia wed ug Jana 18,37 

Jestem pe en podziwu dla Jamesa G. McCarthy’ego za jego 
ksi k  Ewangelia wed ug Rzymu, w której Bóg pozwoli  mu 
w bardzo precyzyjny i szczegó owy sposób przedstawi  ewange-
li  Jezusa Chrystusa. Autor dokona  w niej porównania mi dzy 
ewangeli  wed ug Pisma wi tego a ewangeli  wed ug Tradycji. 
Skonfrontowa  ze sob  to, co boskie z tym, co ludzkie.

Wielu z nas, katolików, d y do poznania Prawdy. Dla wielu 
jest ona jednak wci  oboj tna, poniewa  trosk  o swoje zbawie-
nie powierzy o kap anom, wierz c, e oni znaj  Prawd . Duch 

wi ty, aby wprowadza  ludzi we wszelk  Prawd , przyprowa-
dza ich do ród a Bo ego objawienia i komunikacji z Bogiem, 
jakim jest S owo Bo e.  Pan Jezus w arcykap a skiej modli-
twie do swojego Ojca powiedzia : „S owo Twoje jest prawd ” 
(J 17,17).  Pismo wi te mówi, e Prawda jest w Jezusie. Ka dy 
z nas przekonany jest, e to, w co wierzy od dziecka, wywodzi 
si  z Pisma wi tego, poniewa  podczas mszy czytane nam s  



fragmenty z Ewangelii i Listów apostolskich. Wierzymy rów-
nie , e ca okszta t naszej wiary wywodzi si  prosto od Chry-
stusa i aposto ów. Okazuje si  jednak, e jest to niew a ciwe my-
lenie, poniewa  gdy si gniemy po Pismo wi te i zag bimy 

si  w jego tre , nie znajdziemy w nim wielu rzeczy, o których 
prawdziwo ci jeste my wi cie przekonani. Odkryjemy, e wie-
le Bo ych Prawd zosta o usuni tych z nauczania i zast pionych 
doktrynami wywodz cymi si  z ludzkiej tradycji.

Ksi ka ta jest dla ludzi odwa nych, gotowych na konfronta-
cj  swoich pogl dów z Bo  Prawd , objawion  nam przez Pana 
Jezusa i Jego aposto ów. Zmusi nas ona do sprawdzenia tego, 
czego si  dowiemy, w Pi mie wi tym. Odkrycia te mog  by  
dla nas szokuj ce.

Autor ksi ki, na podstawie Pisma wi tego, przedsta-
wi  Bo  wersj  tego, w co powinni my wierzy  jako katolicy 
i tego, w co obecnie wierzymy. Na pró no b dziemy szuka  
w Pi mie wi tym przyk adu chrztu niemowl t, gdy  uczy ono, 
e chrzczono uczniów Chrystusa, którzy byli wiadomi swojej 

wiary. Nie znajdziemy nauki, e przez chrzest zostaje zg adzony 
grzech pierworodny, jak równie  tego, e przez chrzest czy bierz-
mowanie otrzymujemy Ducha wi tego, staj c si  dzie mi Bo-
ymi. Nie odnajdziemy nic o znaczeniu po rednictwa wi tych 

i Maryi. Bezskutecznie b dziemy szuka  opisu czy ca, a w nim 
Boga, który przebacza, lecz musi dr czy . O odpustach i postach 
nakazanych przez Ko ció  oraz o celibacie tych, którzy stoj  na 
czele Bo ej trzody, nie ma adnej wzmianki. Gdy b dziemy 
szuka  kap a stwa hierarchicznego w Nowym Testamencie, to 
daremny nasz trud, gdy  mówi on, e kap a stwo wierz cych 
jest powszechne. Nie znajdziemy potwierdzenia, jakoby który  
z aposto ów zosta  papie em. Nie napotkamy równie  informacji 
o tym, e Chrystus ustanowi  swoim zast pc  którego  z apo-
sto ów, bowiem powiedzia  On, e na swoje miejsce po le nam 
Ducha wi tego. aden z aposto ów nie zosta  te  g ow  Ko-
cio a, bo jest ni  sam Chrystus. W nauce apostolskiej nie od-

najdujemy doktryny o zbawieniu z uczynków.  Aposto owie ucz  
raczej, i  jeste my zbawieni na podstawie aski przez wiar , i e 



zbawienie nie pochodzi z nas, lecz jest ono darem Bo ym, „nie 
z uczynków, aby si  nikt nie chlubi ” (Ef 2,9).  Gdy zajrzymy do 
Dekalogu, odkryjemy, e wersja dziesi ciu przykaza  jest inna 
od tej, któr  znamy z Katechizmu. Zorientujemy si , e usuni to 
drugie przykazanie, a dziesi te podzielono na dwa. Wszystko, co 
k opotliwe, zosta o usuni te i zmienione.

James G. McCarthy w swojej ksi ce szczegó owo to poka-
za  i wyja ni , za co jestem Bogu szczególnie wdzi czny. Jest to 
wed ug mnie najlepsza praca, jak  na ten temat wydano do tej 
pory w Polsce.

Oby Duch wi ty otworzy  oczy nasze i naszego narodu 
na S owo Bo e, wprowadzaj c nas we wszelk  Prawd . Nasza 
droga nie prowadzi do Rzymu, lecz do miasta maj cego mocne 
fundamenty, którego twórc  i budowniczym jest Bóg. Miasto 
to nazywa si  Niebieskie Jeruzalem i do niego pielgrzymujemy. 
  Moj  modlitw  jest pro ba do Boga o to, aby wobec czytaj -
cych Ewangeli  wed ug Rzymu wype ni y si  s owa Pana Jezusa, 
skierowane do tych, którzy uwierzyli w Niego: „Je eli trwacie 
w nauce mojej, jeste cie prawdziwie moimi uczniami i poznacie 
prawd , a prawda was wyzwoli […]. Je eli wi c Syn was wyzwo-
li, wówczas b dziecie rzeczywi cie wolni” (J 8,31-32; J 8,36).  

Dariusz J. Laskowski





  

Prolog

Moja rodzina to od niepami tnych czasów katolicy – irlandz-
cy katolicy. Oboje moi rodzice pochodz  ze Szmaragdowej Wy-
spy, ka de z nich z pobo nej, religijnej rodziny maj cej o mioro 
dzieci. Trzej moi wujkowie zostali ksi mi, a dwie moje ciocie 
zakonnicami.

Po II wojnie wiatowej moi rodzice oddzielnie wyemigrowali 
do Stanów Zjednoczonych. Tam si  spotkali, pobrali i wychowa-
li o mioro dzieci. Wszystkie one zosta y ochrzczone i wszystkie 
przyj y bierzmowanie.

W niedzielne dni rodzina McCarthy zajmowa a w ko ciele 
ca  awk . W tygodniu by a reprezentowana praktycznie w ka -
dej klasie lokalnej szko y parafialnej. Naturalnie, nast pnie by a 
katolicka szko a rednia, a dalej katolickie luby, udzielane zwy-
kle przez jednego z wujków, który by  ksi dzem. Mój w asny 
lub prowadzony by  przez czterech ksi y – trzech wujków i lo-

kalnego proboszcza.

Dzi kuj  Bogu za wspania  rodzin , któr  mi da . Ceni  
sobie wykszta cenie, jakie odebra em z r k nauczycieli, którzy 
rzeczywi cie si  o mnie troszczyli – szczególn  rol  odegra y tu 
Siostry wi tego Imienia. Wpoi y mi wiadomo  istnienia Boga 
i wag  duchowych priorytetów. Jednak pomimo swych najlep-
szych stara  nie pozna em Boga i biblijnej drogi zbawienia.



Punktem zwrotnym w moim yciu by y odwiedziny przy-
jaciela, który zaprosi  mnie na domowe studium biblijne, orga-
nizowane przez ma y chrze cija ski zbór. Tam dowiedzia em 
si  o dokonanym dziele Chrystusa i o Bo ej darmowej ofercie 
zbawienia. Po kilkumiesi cznym studiowaniu Pisma wi tego 
z o y em sw  ufno  w Chrystusie jako moim Zbawicielu.

Dwa lata pó niej opu ci em Ko ció  katolicki. By a to najbo-
le niejsza decyzja, jak  kiedykolwiek musia em podj . Lecz gdy 
zosta em przekonany, i  nie mo na pogodzi  nauczania Ko cio a 
katolickiego z chrze cija stwem przedstawionym w Nowym Te-
stamencie, u wiadomi em sobie, e nie mam innego wyboru.

Napisa em t  ksi k , poniewa  mam d ug – d ug mi o ci 
wobec mojej katolickiej rodziny, przyjació  i milionów szcze-
rych katolików, których oni reprezentuj . Moj  motywacj  do 
napisania tej ksi ki by o takie samo pragnienie, jakie ywi  Pa-
we  w stosunku do swoich rodaków:

 Bracia, z ca ego serca pragn  ich zbawienia 
i modl  si  za nich do Boga. Bo musz  im wyda  
wiadectwo, e pa aj  arliwo ci  ku Bogu, nie 

opart  jednak na pe nym zrozumieniu.
List do Rzymian 10,1-2 

 Dlaczego powiniene  przeczyta  t  ksi k ? Poniewa  za-
wiera ona wa ne informacje dotycz ce Ko cio a katolickie-
go, które p yn  z Pisma wi tego, i które powiniene  pozna . 
Ka dego tygodnia w trakcie Mszy wi tej jeste  proszony, aby 
og asza  wraz z kap anem: „Wierz  w jeden, wi ty, powszech-
ny i apostolski Ko ció ” [811]. Jako katolika, nauczano Ci , e je-
dynie Ko ció  katolicki posiada te cztery boskie cechy [811-870]. 
Ko ció  jest jeden w tym sensie, e wszyscy jego cz onkowie 
trzymaj  si  tej samej wiary, s  poddani w adzy papie a i bisku-
pów oraz uczestnicz  w tej samej liturgii i sakramentach [813-822]. 
Ko ció  jest wi ty w swoim powo aniu, celach, sakramentach, 



ofierze i owocach [823-829]. Ko ció  jest katolicki w tym sensie, 
e historycznie ma swój pocz tek w czasach Chrystusa, a geo-

graficznie obejmuje ca  Ziemi  [830-856]. W ko cu, Ko ció  jest 
apostolski, poniewa  zosta  za o ony przez aposto ów, naucza 
tego, czego nauczali aposto owie, posiada nast pców aposto ów 
w osobach biskupów oraz nast pc  Aposto a Piotra w osobie 
swego papie a [857-865]. Poniewa  jedynie Ko ció  katolicki uosa-
bia te cztery cechy, jest wi c jedynym prawdziwym Ko cio em 
ustanowionym przez Chrystusa. Tak przynajmniej Ci powie-
dziano, a Ty, jak wi kszo  katolików, w to uwierzy e . 

Lecz czy tak jest naprawd ? Czy kiedykolwiek powa nie 
zastanawia e  si  nad twierdzeniami Ko cio a katolickiego? 
Zanim powierzysz swoj  nie mierteln  dusz  pieczy tego Ko-
cio a, upewnij si , e jeste  w stanie odpowiedzie  na poni sze 

pytania:

Czy katolicyzm jest wiar  otrzyman  od Chrystusa?

Czy Ko ció  katolicki faktycznie ma swój pocz tek w cza-
sach Chrystusa?

Czy Ko ció  posiada uzasadnione prawo naucza-
nia, sprawowania w adzy i u wi cania, dane Piotrowi 
i aposto om?

Czy sakramenty Ko cio a s  w stanie uczyni  dan  osob  
wi t  i akceptowaln  dla Boga?

Czy droga zbawienia proponowana przez Ko ció  katolic-
ki prowadzi do nieba?

Ta ksi ka odpowiada na powy sze pytania dokumentuj c, 
czego Ko ció  katolicki naucza na temat wa nych kwestii zba-
wienia, uwielbienia, po wi cenia i w adzy. Nast pnie analizuje 
te doktryny i udowadnia na podstawie Pisma wi tego, dlaczego 
Ko ció  katolicki nie jest jedynym, wi tym, katolickim i apo-
stolskim Ko cio em, za o onym przez Chrystusa.

Mam nadziej , e przeczytasz t  ksi k  z modlitw  i do-
k adnie rozwa ysz twierdzenia Twojego Ko cio a, jego doktry-
ny, jak równie  Twoj  w asn  relacj  z Bogiem.



 Od czasów Soboru Watyka skiego II przywódcy Ko cio a 
katolickiego s  coraz bardziej zaniepokojeni poszerzaniem si  
spektrum przekona  i praktyk religijnych, akceptowanych za-
równo przez katolicki kler, jak i wieckich. By zaj  si  tym 
problemem, nadzwyczajny Synod Biskupów, który obradowa  
w Rzymie w 1985 roku, zaproponowa  stworzenie dla Ko cio a 
katolickiego na ca ym wiecie jednego katechizmu, który pier-
wotnie nazywano Katechizmem Powszechnym [10]. Celem by o 
opublikowanie streszczenia fundamentalnej i podstawowej na-
uki Ko cio a, w ten sposób dokonuj c jej ujednolicenia w trze-
cim tysi cleciu [11].     Katechizm zosta  stworzony przez komisj , 
której przewodniczy  kardyna  Josef Ratzinger i zosta  zatwier-
dzony przez papie a Jana Paw a II w 1992 roku.     

Obecnie, po raz pierwszy we wspó czesnej historii, zarów-
no katolicy jak i niekatolicy posiadaj  jednotomowy, oficjalny 
wyk ad wiary katolickiej. W konsekwencji publikacja nowego 
Katechizmu stwarza wyj tkow  okazj  do zrozumienia katoli-
cyzmu i porównania go z chrze cija stwem, które jest opisane 
w Pi mie wi tym.

Napisa em Ewangeli  wed ug Rzymu, aby pomóc osi gn  
ten cel przez niekatolickich chrze cijan, takich jak Ty. W tej 
ksi ce staram si  usystematyzowa  i upro ci  prezentacj  prze-
kona  i praktyk Ko cio a katolickiego, podkre laj c te doktryny, 
które uwa am za najistotniejsze dla Czytelników, takich jak Ty. 
Przedstawiony materia  zosta  zaczerpni ty zarówno z nowego 
Katechizmu, jak i bezpo rednio z innych cytowanych w nim ró-
de . W ca ej ksi ce znajdziesz wiele referencji do Katechizmu.

Celem, który przy wieca  mi w pisaniu tej ksi ki, jest po-
moc w pog bieniu Twojego zrozumienia nie tylko katolicyzmu, 
lecz równie  katolików i ich duchowych potrzeb. W epilogu tej 
ksi ki, zatytu owanym Rozdro e, znajdziesz kilka sugestii mo-
g cych pomóc Ci w opowiadaniu katolikom cudownej ewangelii 
naszego Pana Jezusa Chrystusa.



 Dodatkowo, w wielu aspektach katolicyzm odpowiada okre-
leniu „drogi, co komu  wydaje si  s uszna, lecz jest to w ko cu 

droga mierci” (Prz 14,12).  My l , i  w trakcie studiowania tej 
ksi ki odkryjesz, e w ka dym z nas znajduje si  nieco katoli-
cyzmu. Mam nadziej , e ta ksi ka pomo e Ci wyeliminowa  
z Twego w asnego my lenia niebiblijne koncepcje po to, by le-
piej zrozumie  podstaw  Twojej relacji z Bogiem oraz wzrasta  
w mi o ci i czci dla Chrystusa, który jedynie oferuje za darmo 
pe ne zbawienie.

W ko cu, je li by e  wcze niej katolikiem, studium doktry-
nalnych korzeni Twego wychowania w wietle Pisma wi tego 
powinno by  wyzwalaj cym do wiadczeniem.  Pan Jezus obie-
ca  swoim uczniom: „poznacie prawd , a prawda was wyzwoli” 
(J 8,32). 

Ewangelia wed ug Rzymu bada nauk  Ko cio a katolickiego. 
Punktem odniesienia jest Pismo wi te, czyli Biblia. Pytanie 
ko cowe nie brzmi: „Kto ma racj  – katolicy czy protestanci?”, 
lecz: „Czy katolicyzm ma racj , gdy oceni si  go w wietle Pi-
sma wi tego?”.

Ksi ka jest podzielona na cztery cz ci:

Cz  pierwsza: Zbawienie

Cz  druga: Msza wi ta

Cz  trzecia: Maryja

Cz  czwarta: W adza

Wprowadzenie do ka dego rozdzia u ma na celu u wiadomie-
nie Ci, czym jest bycie katolikiem. Czytaj c je, b dziesz wiad-
kiem przyjmowania niektórych sakramentów i milcz cym obser-
watorem wydarze  historycznych, które ukszta towa y Ko ció  
katolicki. Po wprowadzeniu nast puje prezentacja danej dziedzi-
ny doktrynalnej. Prezentacja jest dokonywana na podstawie ró-
de , bez krytyki czy analizy. Tak wi c, b dziesz w stanie jasno 



zrozumie  pozycj  Ko cio a. Jak sam zobaczysz, niektóre rzeczy 
nauczane w katolicyzmie nie maj  solidnej podstawy biblijnej.

Inne doktryny katolickie s  w sposób oczywisty niebiblijne. 
B d  one tematem ostatniej cz ci ka dego rozdzia u, zatytu o-
wanej Biblijna odpowied . Istniej  aspekty katolicyzmu, które 
wypaczaj  lub pozostaj  w sprzeczno ci z Pismem wi tym. 
Zostan  one zbadane i porównane z prawd  biblijn . Streszcze-
nie tych b dów znajdziesz pod koniec ka dej z czterech cz ci 
rozdzia u.

 Chocia  poszczególni katolicy mog  wielce ró ni  si  
w swym postrzeganiu i wyra aniu wiary katolickiej, to wa n  
rzecz  jest pami ta , i  istnieje tylko jedna oficjalna wiara kato-
licka [172-175]. Z definicji s  ni  doktryny i praktyki Ko cio a ka-
tolickiego, ca ego lub powszechnego Ko cio a [830].  Jest to wiara 
zawarta w Pi mie wi tym i Tradycji, które s  interpretowane 
przez biskupów katolickich pod zwierzchnictwem papie a, Bi-
skupa Rzymu [76, 85-87, 182, 888-892, 2039].  

 Dlatego Ewangelia wed ug Rzymu skupia si  na g ównym 
nurcie tradycyjnego katolicyzmu, nauczanego przez papie y oraz 
biskupów i opisanego w oficjalnych dokumentach ko cielnych. 
Ksi ka k adzie szczególny nacisk na wspó czesny sposób wyra-
ania wiary, który zosta  przedstawiony w nowym Katechizmie 

Ko cio a Katolickiego, dokumentach Soboru Watyka skiego II 
i we wspó czesnej liturgii. W istotnych punktach prezentacji zo-
stan  podane odpowiednie cytaty tak, aby  sam móg  oceni  
dan  kwesti . Cytaty te zosta y wybrane z najbardziej autoryta-
tywnych, dost pnych róde , z nowym Katechizmem na czele. 

Jest to pierwszy oficjalnie opublikowany katechizm Ko-
cio a katolickiego od ponad 400 lat. W trakcie opracowywa-

nia wytycznych do Katechizmu papie  Jan Pawe  II nazwa  go 
„kompendium ca ej doktryny katolickiej” i „punktem odniesie-
nia”  [2]. Papie  powiedzia : „Ujmuj c w nowy sposób zasadnicze 
i najistotniejsze tre ci wiary i moralno ci katolickiej, stanowi ce 



podstaw  wiary, liturgii, ycia i modlitwy dzisiejszego Ko cio a, 
Katechizm jawi si  jako szczególnie skuteczny rodek s u cy 
g bszemu poznaniu niewyczerpanego chrze cija skiego mi-
sterium, pozwalaj cy rozpali  na nowo ar modlitwy ci le ze-
spolonej z modlitw  Chrystusa i wspomagaj cy konsekwentne 
wiadectwo ycia”  [3]   .

Ko ció  katolicki uznaje dwadzie cia jeden soborów po-
wszechnych. Dekrety tych soborów s  uznawane za autory-
tatywne definicje wiary katolickiej [884, 891]. Ich rol  w teologii 
katolickiej mo na dostrzec w nowym Katechizmie Ko cio a 
Katolickiego, który cytuje dokumenty tych soborów ponad ty-
si c razy. Wi kszo  z tych cytatów dotyczy trzech ostatnich 
soborów: Soboru Trydenckiego (1545-1563), Soboru Watyka -
skiego I (1869-1870) i Soboru Watyka skiego II (1962-1965)  [4]    .

Na przestrzeni wieków papie e opublikowali liczne oficjalne 
dokumenty. Wi kszo  z tych dokumentów wyja nia doktryny 
i praktyki, potwierdza od dawna akceptowane przekonania lub 
zajmuje si  potrzebami duszpasterskimi Ko cio a. Niekiedy pa-
pie  wyra a sw  opini  w jakich  kwestiach spornych. W tych 
przypadkach „nie wolno ju  uwa a  tej kwestii za rzecz podle-
gaj c  swobodnej dyskusji teologów”  [5]. Ko ció  naucza, e do-
kumenty papieskie s  autorytatywne, gdy  je li papie  oficjalnie 
przedstawia swoj  nauk , to mówi jako reprezentant Chrystusa 
na ziemi  [6].  Katechizm Ko cio a Katolickiego odwo uje si  do 
dokumentów papieskich 256 razy.  

Prawo kanoniczne zawiera przepisy i normy, które rz dz  
Ko cio em katolickim. Poprawiony Kodeks Prawa Kanonicz-
nego z 1983 roku 10 zawiera 1752 prawa. Zakres spraw w nim 

 10.  Pierwsze polskie wydanie ukaza o si  w 1984 roku (przyp. red.).



poruszanych obejmuje regulacje dotycz ce papie a i biskupów, 
obowi zki i prawa katolików, wskazówki dotycz ce udzielania 
sakramentów, ustanowienie s dów ko cielnych, kary za prze-
st pstwa przeciwko religii i Ko cio owi.  Katechizm cytuje Ko-
deks Prawa Kanonicznego 197 razy.  

Ko ció  okre la liturgi  jako publiczny kult i praktyk  wia-
ry katolickiej [1069-1070]. W katolicyzmie, w a nie poprzez liturgi  
– czyli to, co kap an i lud sprawuj  wspólnie, gdy s  razem zgro-
madzeni – Ko ció  zachowuje i komunikuje sw  oficjaln  nauk  
[1074-1075]. Dlatego liturgia jest autorytatywnym ród em doktryny 
katolickiej [1124-1125, 2663]  [7].  Nowy Katechizm Ko cio a Katolickie-
go, wyja niaj c wiar  katolick , cytuje liturgi  114 razy.  

 Dzie o to jest równie  nazywane Katechizmem Soboru 
Trydenckiego. Papie  Pius V nakaza  opublikowanie tego prze-
wodnika po wierze katolickiej w 1566 roku [9]. Od tego czasu 
s u y  on jako najbardziej autorytatywny katechizm wiary ka-
tolickiej.    Nowy Katechizm Ko cio a Katolickiego, który cytuje 
Katechizm rzymski 27 razy, ma za zadanie go zast pi .     

  Tomasz z Akwinu (1225-1274) – dominika ski zakonnik, któ-
ry wykorzystuj c system logiki rozwini ty przez Arystotelesa, 
jako pierwszy dokona  konsolidacji tradycyjnej nauki Ko cio a 
katolickiego w jednolity system teologiczny.   Jego najwi ksze 
dzie o – Suma teologiczna – jest klasycznym wyk adem teologii 
katolickiej.  Ko ció  ceni warto  dzie  Tomasza z Akwinu tak wy-
soko, e w trakcie Soboru Trydenckiego biskupi k adli na o tarzu 
trzy rodzaje pism maj ce wskazywa  im prawd : Pismo wi te, 
dekrety papie y i Sum  teologiczn  Tomasza z Akwinu.  Jego na-
uczanie zdominowa o my l katolick  a  po wiek XX. Nawet dzi-
siaj Ko ció  wymaga, aby seminarzy ci teologii dogmatycznej 



„nauczyli si  wnika  w tajemnice zbawienia, zw aszcza za na-
uczycielem w. Tomaszem”  [8].  Katechizm Ko cio a Katolickiego 
cytuje Sum  48 razy.   

  Istnieje wiele znakomitych ksi ek napisanych przez autorów 
katolickich, które precyzyjnie podsumowuj  i wyja niaj  wiar  
katolick . Te z nich, które s  przytaczane w tej ksi ce, zosta y 
uznane przez oficjalnych reprezentantów Ko cio a za wolne od 
b dów doktrynalnych oraz moralnych i opatrzone piecz ciami: 
Nihil Obstat – co oznacza brak adnych przeszkód, oraz Impri-
matur – co oznacza niech b dzie wydrukowane.  


