Czyściec
K.Kat. naucza: ,,Czyściec jest konieczny, aby odkupić grzech i oczyścić
duszę” (1030 – 1031); “Żyjący mogą pomóc nieszczęśliwym duszom w
czyśćcu, ofiarując swoje modlitwy, dobre uczynki oraz Mszę Św”. (1032
i 1371).
Biblia nic na ten temat nie mówi. Czyściec nie istnieje. Jezus dokonał
oczyszczenia z grzechów na krzyżu.
K.Kat. naucza: ,,Dusze w czyśćcu cierpią ogromny ból z tego po-wodu,
że jeszcze nie mogą być z Bogiem i okazać Mu swej miłości, chociaż tego
bardzo pragną. Mają one jednak pewność zbawienia i gdy wypłacą się
wobec sprawiedliwości Bożej, znajdą się w niebie” – Katechizm Religii
Katolickiej nr 3, rozdział 31 (115).

Biblia: Nawet w obliczu sądu, skazany przestępca, będąc wraz z
Chrystusem na krzyżu, otrzymał zapewnienie: Zaprawdę powiadam ci:
Dziś ze mną będziesz w raju (nie w czyśćcu) – Ewangelia Łukasza 23, 43.
K.Kat. naucza: ,, Nikt nie wie, czy osiągnie życie wieczne” (1036,
2005); ,,Życie wieczne jest zasłużoną nagrodą otrzymaną od Boga”
(1821, 2010).
Biblia: O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego,
abyście wiedzieli, że macie życie wieczne – 1 List Jana 5, 13.

Ofiara na krzyżu była jedna, niepowtarzalna i została zakończona z
chwilą Jego śmierci: A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: ,,Wykonało się”!
I skłoniwszy głowę oddał ducha; Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia –
Ewangelia Jana 19, 30; List do Hebrajczyków 9, 22.

K.Kat. naucza: ,,Ilekroć odprawiana jest Msza Św., dokonuje się dzieło
naszego odkupienia” (1364, 1405,1846).
Biblia: Dzieło odkupienia dokonało się, gdy Chrystus oddał za nas swoje
życie na krzyżu: W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie
występków, według bogactwa Jego łaski – List do Efezjan 1, 7.
K.Kat. naucza: ,,Kościół ma kontynuować ofiarę Chrystusa dla
zbawienia świata” (1323, 1382, 1405, 1407).
Biblia: Kościół ma zwiastować śmierć Pana dla zbawienia świata: Idźcie
na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Dobrą nowinę
o zastępczej śmierci Jezusa Chrystusa za każdego człowieka)- Ewangelia
Marka 16, 15.

K.Kat. naucza: ,,Bóg pragnie, aby poświęconemu chlebowi i winu
oddawać boską cześć” (1378-1381).
Biblia zakazuje czcić jakąkolwiek rzecz, nawet tę, która w zamierzeniu
ma przedstawiać Boga albo człowieka: Ja, któremu na imię jest Jahwe,
chwały mojej nie odstąpię innemu ani czci mojej bożkom; Nie będziesz
czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko,
ani tego, co jest na ziemi nisko [np. Papież]... Nie będziesz oddawał im
pokłonu i nie będziesz im służył... – Księga Lzajasza 42, 8; Księga Wyjścia 20, 4-5.

Msza Święta

Autorytet

K.Kat. naucza: ,,Ostatnia wieczerza była prawdziwą ofiarą, podczas
której w kielichu przelana została za nasze grzechy krew Chrystusa”
(610-611, 613, 1339).
Biblia: Ostatnia Wieczerza była posiłkiem paschalnym, a krew Chrystusa
została przelana za nasze grzechy na krzyżu. To czyńcie na moją
pamiątkę – Ewangelia Łukasza 22,19.
K.Kat. naucza: ,,Chleb i wino stają się prawdziwym Ciałem i Krwią
Chrystusa” (1371-1377).
Biblia: To są tylko symbole ciała i krwi Jezusa wskazujące na Jego
śmierć. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć
Pana głosicie, aż przyjdzie – List do Koryntian 11,26.
Pan Jezus, kiedy ustanowił Wieczerzę, sam był obecny w ciele, a obecnie
ciałem przebywa w Niebie. Złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za
grzechy, zasiadł po prawicy Boga – List do Hebrajczyków 10,12.
K.Kat. naucza: ,,Kto mówi, że wszyscy wierzący chrześcijanie muszą
zgodnie z Bożym przykazaniem otrzymać obie postacie (chleb i wino)
Eucharystii, ten jest wyłączony” – aksjomat Soboru Trydenckiego z 1546 r.
Biblia: Pijcie z niego (z kielicha) wszyscy, bo to jest moja Krew
Przymierza, która za wielu będzie wylana – Ewangelia Mateusza 26, 27-28.
K.Kat. naucza: ,,Ofiara Mszy Św. jest równoznaczna z Ofiarą Krzyża
(1085, 1365-1367), tylko sposób ofiarowania jest inny (1367); Ofiara
Krzyża przedłuża się w Ofierze Mszy Św. (1323, 1382); W czasie każdej
Mszy, ksiądz składa Ojcu Ofiarę w osobie Chrystusa”
(1354, 1357).
Biblia: Nie po to, aby się często miał ofiarować jak arcykapłan, który co
roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. Inaczej musiałby cierpieć wiele
razy od stworzenia świata (...) tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla
zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z
grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują – List do

K.Kat. naucza: ,,Kościół Rzymsko-Katolicki jest niezbędny do
zbawienia” (816, 832-834, 846, 869-870).
Biblia: I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod
niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni –

Hebrajczyków 9, 25-28.

Dzieje Apostolskie 4,12.

K.Kat. naucza: ,,... Kościół zbudowany jest na Piotrze” (552).
Biblia: ... na skale wyznania ust Piotra: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga
żywego – Ewangelia Mateusza 16,16 (555)
K.Kat. naucza: “Papież jest nieomylnym w swoim autorytatywnym
nauczaniu” (891); Dogmat o ,,nieomylności papieża”- I Sobór Watykański 1870r.
Biblia: (Każdy) Grzeszny człowiek nie jest doskonały, stąd potrzebuje
zbawienia od swoich upadków : Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni
są chwały Bożej (...) Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego – List do
Rzymian 3, 23 i 10.

K.Kat. naucza: ,,Urząd Nauczycielski jest autorytatywnym
nauczy-cielem Kościoła” (85-87).
Biblia wskazuje, że to Duch Święty jest autorytatywnym nauczy-cielem
Kościoła : A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim
imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja
wam powiedziałem - Ewangelia Jana 14, 26.
K.Kat. naucza: ,,Tylko Urząd Nauczycielski ma zdolność i prawo
interpretacji Pisma Świętego i jest nieomylnym interpretatorem Pisma
Świętego” (85, 100, 939, 890-891, 2034-2035).
Biblia: Każdy chrześcijanin prowadzony przez Ducha Świętego ma
zdolność i prawo interpretacji Pisma Świętego: Ci byli szlachetniejsi od
Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali
Pisma, czy istotnie tak jest – Dzieje Apostolskie 17, 11.
K.Kat. naucza: ,,Pismo Święte wraz z Tradycją są Słowem Bożym oraz
nadrzędnym prawem wiary Kościoła” (81, 85, 97, 182, 80, 82).
Biblia - Pismo Święte to Słowo Żyjącego Boga, a Tradycja jest tylko
słowem ludzkim : Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze

zrobicie jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w
ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w
waszych sercach(...). Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś
przyniesione proroctwo; ale kierowani Duchem Świętym mówili <od>
Boga święci ludzie; Ten lud czci Mnie wargami; lecz sercem swym jest
daleko ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez
ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji – 2
List Piotra 1, 19-31; Ewangelia Marka 7, 6-8.

K.Kat. naucza: ,,Odpusty udzielane przez Kościół za akty pobożności
uwalniają grzeszników od kary doczesnej” (1471-1473).
Biblia: Jezus uwalnia wierzących od grzechów poprzez swoją krew:
Temu (Jezusowi), który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od
naszych grzechów – Apokalipsa Jana 1, 5.

Maria
K.Kat. naucza: ,,Maria zachowana została od wszelkiej zmazy grzechu
pierworodnego od pierwszej chwili swego poczęcia” (490- 492) - papież
Pius IX - 1854r.

Biblia: Dlatego też jak przez jednego człowieka Adama grzech wszedł na
świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich
ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli – List do Rzymian 5,12.
Reasumując, Maria – potomkini Adama, narodziła się w grzechu.
K.Kat. naucza: ,,Maria była dziewicą przed, w czasie i po narodzeniu
Chrystusa” (496-511).
Biblia: Maria była dziewicą (tylko) do narodzenia Chrystusa : Czyż nie
jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a Jego
braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry czy nie żyją
wszystkie u nas? – Ewangelia Mateusza 13, 55-56.
Jedno z proroctw o Jezusie brzmi: Dla braci moich stałem się obcym i
cudzoziemcem dla synów mej matki, bo gorliwość o dom Twój mnie
pożera – Księga Psalmów 69, 9.
K.Kat. naucza: ,,Przenajświętsza Maryja wiodła doskonałe bezgrze-szne
życie; w czasie którego nie popełniła ani jednego grzechu” (411, 493).
Biblia: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim
Zbawcy – Ewangelia Łukasza 1,46-47.
W tych słowach Maria wyraża swoją zależność od Boga - Zbawcy jej,
wyznając potrzebę zbawienia. Tylko (jedynie) Jezus Chrystus nie
popełnił grzechu, ponieważ był to Bóg, który przywdział ludzkie ciało.
K.Kat. naucza: ,,Maria jest Matką Boską” (963,971,2677).
Biblia: Maria była ziemską matką Jezusa : Trzeciego dnia odbywało się
wesele w Kanie Gallejskiej i była tam matka Jezusa – Ewangelia Jana 2, 1.
K.Kat. naucza: ,,Maria jest Matką Kościoła” (963,975).
Biblia: Była członkiem Kościoła : Wszyscy oni trwali jednomyślnie na
modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego –
Dzieje Apostolskie 1,14.

K.Kat. naucza: ,,Maria jest Współodkupicielką, gdyż wraz z Chrystusem
uczestniczyła w bolesnym akcie odkupienia” (618, 964,968,970)
Biblia: Tylko Chrystus jest Odkupicielem, gdyż tylko On cierpiał i umarł
za nasze grzechy : A dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski
przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg
narzędziem
przebłagania
przez
wiarę
mocą
Jego
krwi – List do Rzymian 3, 24-25.

