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BENEDYKT XIV
ZAKAZ RUCHU W JAŁMUŻNIE

Quanta Cura 30 czerwca 1741
Do Czcigodnych Braci, do prymatów, metropolitów, arcybiskupów i wszystkich biskupów, którzy są w komunii ze
Stolicą Apostolską.
Czcigodni Bracia, Pozdrowienia i Błogosławieństwo Apostolskie.
Nie ma katolika, który nie zna troski wymaganej do tego, aby Święta Ofiara Mszy była nie tylko celebrowana
z należną czcią i czcią, ale także, że wszelkie pozory zapłaty jakiegokolwiek rodzaju są usuwane z godności
takiej ofiary: zarówno popyt bazowy, a nie prośba o jałmużnę i inne podobne praktyki, które nie są dalekie od
grzechu symonii, a przynajmniej od nieuczciwego zysku.
1. Prawdą jest, że chciwość - która jest więzią bałwochwalstwa - wielu duchownych i świeckich postępuje już do
tego stopnia, że zbierają jałmużnę lub stypendia na odprawianie Mszy św., Które zostały przepisane przez
lokalne zwyczaje lub sankcje diecezji. synody dla utrzymania kapłanów. Następnie biorą te pieniądze
i odprawiają Mszę św. W innym miejscu, gdzie jałmużna lub stypendia przyznane za każdą Mszę są niższe
niż te, które zostałyby tam przekazane.
2. Wszyscy wyraźnie rozumieją, jak obcy jest wobec wyrażonego lub cichego pragnienia tych, którzy udzielają
jałmużny pobożnie. Nie można też sądzić inaczej. Każdy pragnie, aby odprawiano Msze w kościele, na
którym on rozdał jałmużnę lub w którym jest pochowany, a nie w innym kościele, który może mu się nie
podobać. Taka frustracja intencji wiernych jest motywowana chęcią osiągnięcia podstawowego zysku, tak jak
ma to miejsce w przypadku prowadzenia handlu. W związku z tym nie jest on odporny na podejrzenie
chciwości i wady, nawet kradzieży, skąd może podlegać restytucji. Tak więc wielu dobrych ludzi, poważnie
urażonych wiadomością o takich sprawach, powstrzymuje się od oferowania większej ilości jałmużny na
odprawianie Mszy św.
3. Papieże Rzymscy, nasi poprzednicy, nienawidzili tego śmiertelnego nadużycia, które stopniowo insynuowało
się. Z tego powodu chcieli dekretu zarówno ze strony Zgromadzenia Kardynałów Uniwersalnej Inkwizycji
Świętego Kościoła Rzymskiego, jak i z Kongregacji Kardynałów Apostolskich Soboru Trydenckiego przeciw
heretyckiej deprawacji. Dekret ten stanowił, że jeśli kapłan otrzymał stypendium lub datek o określonej
wartości na odprawianie Mszy św., To mniejszej opłaty nie należy przekazywać innemu księdzu za
odprawianie Mszy św., Nawet jeśli pierwszy kapłan miałby poinformować po drugie, że otrzymał stypendium
lub jałmużnę o większej wartości, a drugi kapłan gotów był przyjąć niższą opłatę.
4. Z tego powodu, Czcigodni Bracia, prosimy i napominamy was, którzy podzielają Nasze troski i są z nami
związani w służbie apostolskiej, aby czuwać nad waszymi trzodami. Wyćwiczcie się, aby ta choroba nie
rozprzestrzeniła się dalej, ale raczej może być całkowicie wykorzeniona. Chciwość jest źródłem wszelkiego
zła. Niektórzy ludzie, którzy ścigali go, zboczyli z wiary i przynieśli na siebie wiele smutków. Nie ma większej
zarazy niż chciwość, która psuje opinię o kapłańskiej godności i doskonałości i wyrzuca ją. Chciwość, która
uczy ludzi doceniać Boga mniej niż bogactwo i służyć Mamonie, powoduje, że chciwi tracą swoje dziedzictwo
w królestwie Chrystusa i Boga. Jeśli nie można tego tolerować wśród świeckich i powinno to być ograniczone
prawem, to co z duchownymi, którzy wysłali tę wiadomość w ziemskich sprawach, którzy zostali powołani do
dzielenia się dziełem Pana i którzy oddali się Panu? A co z tymi, którzy z pogardą dla świętych praw
i z pogardą dla kapłańskiego charakteru są wprowadzani w błąd, nie przez światowe zyski, ale przez posługę
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ołtarza? Starajcie się więc, Czcigodni Bracia, którym powierzono opiekę nad owczarnią Chrystusa, aby nie
tylko świeciła słowem i przykładem, abyście mogli być ambasadorami Chrystusa w każdym miejscu, a ludzie
mogą podążać w waszych śladach, ale także nauczać zarówno duchowni, jak i świeccy, aby unikać pastwisk
zatruty zemstą i uciekać do niebieskiej owczarni. nie przez światowe zyski, ale przez posługę
ołtarza? Starajcie się więc, Czcigodni Bracia, którym powierzono opiekę nad owczarnią Chrystusa, aby nie
tylko świeciła słowem i przykładem, abyście mogli być ambasadorami Chrystusa w każdym miejscu, a ludzie
mogą podążać w waszych śladach, ale także nauczać zarówno duchowni, jak i świeccy, aby unikać pastwisk
zatruty zemstą i uciekać do niebieskiej owczarni. nie przez światowe zyski, ale przez posługę
ołtarza? Starajcie się więc, Czcigodni Bracia, którym powierzono opiekę nad owczarnią Chrystusa, aby nie
tylko świeciła słowem i przykładem, abyście mogli być ambasadorami Chrystusa w każdym miejscu, a ludzie
mogą podążać w waszych śladach, ale także nauczać zarówno duchowni, jak i świeccy, aby unikać pastwisk
zatruty zemstą i uciekać do niebieskiej owczarni.
5. Ponieważ ze strachu przed obecną karą może być łatwiejsza zgodność z zbawiennymi ostrzeżeniami, we
wszystkich waszych diecezjach weźcie następujące oświadczenie. Jeśli ktoś gromadzi jałmużnę lub
stypendium na odprawianie Mszy na poziomie, który zwyczaje miejsca lub statuty synodalne wymagają
i zachowuje część tej opłaty dla siebie, powodując odprawienie Mszy świętej tam lub gdzie indziej, gdzie
niższe opłaty są płacone za odprawiając Msze, zostanie ukarany. Osoba świecka, która to zrobi,
automatycznie poniesie karę ekskomuniki w uzupełnieniu do innych kar, które możesz wzywać zgodnie
z decyzją. Kapłan automatycznie poniesie karę zawieszenia, od której nikt nie może rozgrzeszyć, chyba że
rządzą w tym czasie Sami lub Papież, chyba że istnieje niebezpieczeństwo śmierci. Ufamy Panu, że
każdy, pamiętając o swoim stanie, nie umniejszając tych zbawiennych praw i kościelnych cenzur. Tymczasem
z miłością udzielamy naszego apostolskiego błogosławieństwa na wasze braterstwo i na ludziach, którym
powierzono waszą opiekę.
6. Życzymy również, aby takie same zaufanie znalazło się w kopiach tego listu - nawet wydrukowanego podpisanych przez notariusza i gwarantowanych pieczęcią urzędnika kościelnego, tak jak w oryginalnym
liście, gdyby były one wyświetlane lub pokazano.
W Rzymie u św. Marii Większej pod pierścieniem rybaka trzydziestego czerwca 1741 r., W pierwszym roku
Naszego Pontyfikatu.
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