Kalendarium wczesnego chrześć.

N

astępca Piotra, św. Linus (67-76) z Etrurii polecił, aby kobiety wchodziły do kościoła z

okrytą głową.
„Chrześcijanie rozbici są na mnóstwo odłamów, bo każdy chce mieć własne stronnictwo" powiedział Celsus, żyjący w II wieku. W roku 187 Ireneusz naliczył dwadzieścia odmian
chrystianizmu.
W 217 r. w gminie chrześcijańskiej następuje rozłam. „Antypapieżem" zostaje Hipolit.
Fetyszyzacja relikwii zaczyna się od św. Anterusa (235-236), który polecił otoczyć je
specjalnym kultem .
Kolejny dualizm władzy Piotrowej: Nowacjan, który przywłaszczył sobie władzę po śmierci
św. Fabiana (236-250) i św. Korneliusz (251-253), w Civitavecchia.
Św. Stefan I (254-257) Rzymianin, uznał, że chrzest udzielony przez heretyków jest
ważny jeżeli wypowiedziana zostanie formułka: „chrzczę cię w imię Ojca i Syna i Ducha Św.".
Został ścięty podczas mszy.
Lata 304-308 to okres bezkrólewia na św. Stołku.
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Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

