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LEOPOLD STAFF, 

WOLNOŚĆ 

„Ciasno mi, Panie, na kolumnie  

Pychy samotnej, gdzie choć stoję,  

Trwam sztywny, jakbym leżał w 
trumnie,  

I są spętane ruchy moje.  

 

Wolności pragnę ponad wszystko!  

Daj mi szerokie pole kołem,  

Bym mógł przed Tobą klękać nisko  

I jeszcze niżej hołd bić czołem”.  



Rozwój chrześcijaństwa w pierwszych wiekach  

Rok ok. 100 r. ok. 200 r. ok. 300 r. ok. 400 r. 

Ogólna liczba 

ludności 
70 milionów 50 

milionów 

Cesarstwo 

zachodnie 

kilka 

tysięcy 

Kilkadziesiąt 

tysięcy 
2 miliony 4 – 6 

milionów 

Cesarstwo 

wschodnie 

5 – 6 

milionów 

10 – 12 

milionów 
(A. Lapple, Mała Historia Kościoła) 



Prześladowania chrześcijan 

Septymiusz 
Sewer 
202 r. 

Decjusz 
250 r. 

Walerian 
257-258 r. 

Dioklecjan 
299-305 r. 



Edykt 

Mediolański 

W 313 r. w Mediolanie 

doszło do spotkania 

dwóch cesarzy 
Konstantyna i Licyniusza. 

Obaj władcy doszli do 

wniosku, że wszystkie 

religie w cesarstwie 

powinny się cieszyć 
wolnością. 



Dz 16, 16-24 

Kiedy szliśmy na miejsce modlitwy, zabiegła nam drogę jakaś niewolnica, opętana 
przez ducha wieszczego. Przynosiła ona duży dochód swym panom. Ona to, 
biegnąc za Pawłem i za nami, wołała: «Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, 
oni wam głoszą drogę zbawienia». Czyniła to przez wiele dni, aż Paweł, mając 
dość tego, odwrócił się i powiedział do ducha: «Rozkazuję ci w imię Jezusa 
Chrystusa, abyś z niej wyszedł». i w tejże chwili wyszedł. Gdy panowie jej 
spostrzegli, że przepadła nadzieja ich zysków, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli 
na rynek przed władze, stawili przed pretorami i powiedzieli: «Ci ludzie sieją 
niepokój w naszym mieście. Są Żydami i głoszą obyczaje, których nam, 
Rzymianom, nie godzi się przyjmować ani stosować się do nich». Zbiegł się tłum 
przeciwko nim, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rózgami. Po 
wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi 
więzienia, aby ich dobrze pilnował. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do 
wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby. 



Skutki przełomu konstantyńskiego dla chrześcijaństwa 

pozytywne negatywne 

  swobodne praktykowanie wiary, 

  ogłoszenie niedzieli dniem wolnym od 

pracy (regularność liturgii), 

  rozwój budownictwa sakralnego, 

  rozwój liturgii i nauczania Kościoła, 

  rozwój kultu męczenników,  

  możliwość prowadzenia działalności 

misyjnej na terenie cesarstwa, 

możliwość zorganizowania pierwszego 

soboru powszechnego w Nicei (325 r.)… 

  zmiana charakteru chrześcijaństwa z 

religii elitarnej na masową (wynikiem 

była powierzchowność praktyk 

religijnych), 

  przyjmowanie chrztu ze względu na 

korzyści społeczne i przywileje, 

  powiązanie władzy świeckiej ze 

sprawami Kościoła, 

  uzależnienie duchowieństwa od polityki 

cesarstwa, 

  przejście od politycznego tolerowania 

chrześcijan do urzędowej dominacji 

chrześcijaństwa… 



Św. Stanisław 
 
Bolesław Śmiały 

 



Konkordat 

(łac. concordatum: 

uzgodniony) umowa 

międzynarodowa 

zawierana między 

państwem a Stolicą 

Apostolską, 

regulująca sprawy 

dotyczące obu stron 



Dzięki konkordatowi Kościół w 

Polsce:  

 Ma osobowość prawną 

 Ma swobodę realizacji swojej misji 

 Może prowadzić nauczanie religii w szkołach publicznych 

 Może zakładać placówki oświatowe i wychowawcze 

 Może udzielać małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi 

 Ma prawo do własnych środków masowego przekazu 
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 Szczęśliwi, którzy żyją wolnością, przewodnik metodyczny, wyd. 

Jedność 

 http://www.jednosc.com 

 


