Temat: Reformacja-czas wielkich zmian.
1) Co to jest reformacja?
Ruch społeczny i religijny domagający się zmian w Kościele Rzymskokatolickim.
2) Co to jest teologia?
To nauka o Bogu tłumacząca jego stosunek do Boga i człowieka.
3) Kim był Marcin Luter?
Był niemieckim zakonnikiem (augustianinem)– wykładowcą teologii.
4) Jakie zachowania krytykował Marcin Luter w Kościele Rzymskokatolickim ?
Krytykował sprzedaż odpustów i obsadzanie stanowisk krewnymi i znajomymi. Krytykował
sposób życia kleru (czyli księży, biskupów), że nie zajmowali się swoimi wiernymi , często
nie mieszkali w swoich parafiach i diecezjach.
5) Kiedy rozpoczęła się reformacja?
Od wystąpienia Marcina Lutra 31 października 1517 roku. Na drzwiach kościoła w
Wittenberdze przybił on Kartę z 95 tezami.
6) Jakie były podstawowe zasady głoszone przez Marcina Lutra?
a. do zbawienia człowiekowi potrzebna jest łaska i wiara.
b. podstawą wiary i łaski jest czytanie Pisma Świętego.
c. nabożeństwa powinny być odprawiane w językach narodowych.
d. krytykował kult świętych i Matki Boskiej.
e. krytykował celibat u duchowieństwa.
f. z sakramentów uznawał jedynie chrzest i komunię.
g. nie uznawał zakonów.
7) Kim są luteranie?
To zwolennicy nauki Marcina Lutra.
8) Jak rozwijała się reformacja ?
a. Jan Kalwin w Genewie.
b. Henryk VIII w Anglii. W 1534 roku ogłosił się Głową Kościoła w Anglii. Odmówił
prawa papieżowi do zwierzchnictwa nad Kościołem w Anglii.
9) Co oznacz sformułowanie CUIUS REGIO EIUS RELIGIO ? Czyj kraj, tego religia.
Oznaczało to, że przyjęto zasadę, że jeśli władca będzie rzymskim katolikiem to jego poddani
też muszą być rzymskimi katolikami. Jeśli władca będzie luteraninem to wszyscy poddani
muszą być luteranami. Zasadę tę przyjęto po zakończeniu wojen religijnych podpisując pokój
w niemieckim mieście Augsburg.
10) Skutki reformacji:
a. Rozłam wśród chrześcijan,
b. Liczne wojny religijne,
c. Powstania chłopskie przeciwko biskupom, książętom.
d. Przetłumaczono biblię na języki narodowe.
e. W miejsce likwidowanych parafii katolickich powstały „zbory” , którymi zarządzali
„pastorzy”.
f. Europa katolicka podzieliła się na pół. Protestanckimi zostały kraje : Niemcy (w
połowie), Szwecja, Norwegia, dzisiejsza Estonia, Łotwa, Anglia, część Francji ,
Szwajcaria, Holandia. Silne wpływy mieli protestanci w Rzeczypospolitej oraz na
Węgrzech. Wszystkie nazwy krajów podane są w dzisiejszym brzmieniu.
11) Wyznania protestanckie to 40% wszystkich chrześcijan. W Polsce to około 150 tysięcy osób.

Na cmentarzu przy ul. POW spoczywa ks. Henryk Wendt, długoletni zasłużony proboszcz
parafii ewangelicko-augsburskiej w Wieluniu. Urodzony w 1886 r. Wendt trafił do Wielunia w
1919 r. Dwa lata później ożenił się z Alicją Kawecką, z którą miał troje dzieci: Marię, Jana
i Elżbietę. Po wybuchu II wojny światowej pastor odmawiał współpracy z niemieckim
okupantem. Został zmuszony do osiedlenia się wraz z rodziną w Generalnej Guberni.
Zamieszkał w Warszawie, gdzie pracował jako urzędnik. Później ks. Wendt przebywał
w Częstochowie, a po wojnie wrócił do Wielunia, by podjąć się odbudowy kościoła i życia
parafialnego. Zmarł 15 lutego 1970 r.
- Pomimo niemieckich korzeni, pastor Wendt dał świadectwo dużego patriotyzmu w stosunku
do ziemi, na których przyszło mu żyć

