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Nadszedł czas. Słońce traci blask, sama tylko wiara żyć będzie!  
 
Walczcie, dzieci światłości, nieliczni, lecz świadomi, 
bo oto czas czasów, koniec ostateczny! 
- Matka Boża Salentyńska 
 
https://theendofallends.wordpress.com/2015/07/25/the-great-apostasy-full-text-2/#respond 
 
SPIS TREŚCI  
Rozdział  I:   Wielka apostazja ………………………………………    2 

Część 1  Wprowadzenie 
Część 2 Źródła 

Rozdział  II:   Ziemska utopia ………………………………………..     6  
 Część 1 Cele: Ziemska utopia 
 Część 2 Agenci tego ruchu: masoneria 
Rozdział  III:   Szkoły myśli: liberalizm i nowoczesność …………….  16  
 Część 1 Liberalizm 
 Część 2 Od prześladowań do apostazji: nowoczesność 
Rozdział  IV:   Fatima na rozdrożu……………………………………..  21 
Rozdział  V:   Triumf wrogów Kościoła ………………………………. 24   
 Część 1 Komunizm 
 Część 2 Masoneria 
 Część 3  Liberalizm i modernizm 
 Część 4 Triumf największego wroga   
Rozdział  VI:   Liberałowie to kłamcy ………………………………….. 33 
Rozdział  VII:   Rzym utraci wiarę ………………………………………. 38 
 Część 1 Sobór jako niszczyciel 
 Część 2  Papiestwo samo się atakuje  
Rozdział  VIII:  Rozkład kapłaństwa …………………………………….. 47 
 Część 1 Etatowi diakoni  
 Część 2 Pomniejszanie kapłaństwa 
 Część 3  Seminaria 

https://theendofallends.wordpress.com/2015/07/25/the-great-apostasy-full-text-2/#respond


 Część 4  Nadużycia duchownych   
Rozdział  IX:   Msza  ……………………………………………………... 65 
 Część 1  Wprowadzenie  
 Część 2  Sobór  
 Część 3 Novus Ordo Missae: Triumf wrogów Kościoła   
 Część 4  Sama Msza  
 Część 5 "Nowa" Msza dla "Nowego" Kościoła 
 Część 6 Skupiona na człowieku religia i sprzyjanie brakowi szacunku  
Rozdział  X:   Lepszy od wcześniejszego ……………………………… 88   
Rozdział  XI:   "Kościół zwątpi" ………………………………………….. 102   
 Część  1  II Sobór Watykański  
 Część  2  Czy to jest ten sam Kościół?  
 Część  3  Czy Chrystus jest podzielony wbrew sobie?  
 Część  4  Ekumenizm 
 Część  5  Indyferentyzm 
 Część  6  Żadna ewangelizacja  
 Część  7  Powszechne zbawienie  
 Część  8  Negowanie piekła  
Rozdział  XII:   Opcjonalny Chrystus …………………………………….. 131   

Część  1  Judaizm 
 Część  2  Islam 
Rozdział  XIII:  Religia skupiająca się na człowieku …………………….. 141  
 Część  1  Przejawy apostazji na II SW i później 
 Część  2  Ziemska utopia  
 Część  3  Dowody    
Rozdział  XIV:  Organizacja Narodów Zjednoczonych ………………….. 154  
Rozdział  XV:   Powrót do Fatimy …………………………………………. 162 
Rozdział  XVI:  "Nawet wybrani…" …………………………………………169 
 Część  1  Usunięty ten który powstrzymuje [restryktor] 
 Część  2  Usunięte inne restryktory    

Część  3 Grzeszność / Bezbożność 
Rozdział  XVII:  Miłość zmieni się w nienawiść …………………………….175  
Rozdział  XVIII:  "Nie będę prowadził" ……………………………………….182 
Rozdział  XIX:  "Nawet wybrani…" Część 2 ……………………………….195   
Rozdział  XX:   Triumf: Kolej na Boga ………………………………………208  

 

 
ROZDZIAŁ  I  WIELKA APOSTAZJA 
 
Część  1   Wprowadzenie  
 
Przed końcem świata Kościół będzie musiał przejść ostatnią próbę, w której straci wiele 
dusz. Sam wyraz 'apostazja' oznacza porzucenie wiary, a przymiotnik 'wielka' odnosi się do 
ogromu tej ostatecznej apostazji, czy to w kategoriach liczby straconych dusz, intensywności 
prześladowań pozostałych wiernych, czy metafizycznego ogromu jako kulminacji ataku 
szatana na Kościół. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie Czytelnikowi  do 
przemyślenia niektórych dowodów razem z odpowiadającymi im informacjami, wnioskami i 
hipotezami co do możliwości zaistnienia tego wydarzenia w naszych czasach. 
 
Czy uzasadnione jest mówienie o nastaniu apostazji? 
 
Dla współczesnego katolika samo pojęcie nastania apostazji może wydawać się 
przesadzone, a może przestarzałe. Ale, co wkrótce zbadamy, samo w sobie jest oznaką 
apostazji. Dla ogromnej liczby katolików określenia takie jak herezja i apostazja, działania 
takie jak cenzura i ekskomunika, wydają się należeć do średniowiecznej przeszłości 
Kościoła, reliktów w które Kościół już nie wierzy, nie myśli i w taki sposób nie działa. Ale 
jednym z symptomów jakie będziemy badać jest dokładnie ten sposób myślenia, Kościół 
uważający się za zmodernizowany, odłączony od przeszłości, wobec której uważa się za 



lepszy i bardziej oświecony. Fakt pozostaje, i uzasadnione jest mówienie o obecnej 
apostazji, bo w każdym wieku ma miejsce odchodzenie od Boga. Czy wszechobecne zło 
które doprowadziło do potopu, kult złotego cielca na pustyni, wiele epizodów synkretyzmu w 
starożytnym Izraelu, chrześcijanie którzy składali ofiary bożkom w czasie rzymskich 
prześladowań, katolicy odchodzący od wiary dla protestanckich buntów… w każdym wieku 
Kościół, nawet kiedy rośnie, traci wielką liczbę wiernych na rzecz błędów czasu. Tuż przed 
śmiercią papież Jan Paweł II napisał o Europie będącej w stanie "milczącej apostazji". [1] 
Dlatego nie jest nieuzasadnione a konieczne mówienie o błędach, które, w naszych czasach 
prowadzą dusze do wiecznej ruiny. 

 
Czy istnieje powód by myśleć, że obecna apostazja jest "wielka"? 
 
Zanim odpowiem, powinno się zrozumieć, że to kwestia drugorzędna. To czy ktoś stracił 
wiarę i duszę na skutek wielkiej apostazji w końcu czasów, poprzez taki czy inny niszczący 
ruch historyczny pustoszący Kościół, czy jedynie poprzez popełnienie jednego śmiertelnego 
grzechu za który nigdy nie żałował, ta dusza idzie do tego samego piekła. Ale choć to jest 
drugorzędne, to zasługuje na rozważenie, tak jak wielcy przywódcy w przeszłości. W 1903 
papież św. Pius X napisał: "Jest miejsce by obawiać się, że mamy do czynienia z 
przedsmakiem i początkiem zła, które mają nadejść w końcu czasu, i że Syn zatracenia o 
którym mówi apostoł, już przybył na ziemię". [2] Pół wieku później papież Pius XII ostrzegł, 
że "Dziś ludzkość uczestniczy w największym kryzysie, który zakończy się albo zbawieniem 
przez Chrystusa, albo strasznym zniszczeniem". [3] W rzeczywistości w ostrzeżeniu o 
antychryście, św. Jan napisał, że już przyszło wielu antychrystów. W tym widzimy, że szatan 
zawsze działa, mimo że wielka apostazja jest punktem kulminacyjnym tej bitwy z Kościołem, 
była to bitwa która rozpoczęła się w dniu narodzenia Chrystusa, i z której nigdy nie 
zrezygnował. 
 
Część 2:  Źródła 

 
Teraz przejdziemy do spojrzenia na źródła (inne będą w kolejnych rozdziałach) które opisują 
wielka apostazję, jak również bezprecedensowy kryzys jaki teraz dotyka Kościół. 
 
Mateusz 24: 5-8, 10-16, 21: 
"Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą 
mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Będziecie słyszeć o wojnach i o 
pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie 
koniec! 7 Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie 
głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem 
boleści. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u 
wszystkich narodów, z powodu mego imienia… Wówczas wielu zachwieje się w wierze; 
będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych 
proroków i wielu w błąd wprowadzą; a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość 
wielu. 13 Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A ta Ewangelia o królestwie będzie 
głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Gdy 
więc ujrzycie "ohydę spustoszenia", o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte - 
kto czyta, niech rozumie - wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry!.. Będzie 
bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie 
będzie".  
 
2 Tes 2:3-4, 6-8: 
"Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie 
przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się 
sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że 
zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem… Wiecie, co go teraz 
powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. Albowiem już działa tajemnica bezbożności. 
Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, wówczas ukaże się Niegodziwiec, 
którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem 
swego przyjścia".  



 
Św. Antoni Wielki [Pustelnik] IV w.: 
"Ludzie ulegną duchowi czasu. Oni powiedzą "gdyby żyli w naszych czasach, wiara 
byłaby prosta i łatwa, ale w ich dniach wszystko będzie złożone, Kościół musi być 
uaktualniony i przemawiać do problemów czasu. Kiedy Kościół i świat stanie się jednym, to 
te dni są blisko, bo nasz Boski Mistrz postawił barierę między Jego sprawami i sprawami 
świata". [4] 
 
Didache lub Nauka dwunastu apostołów, c. 95 AD: 
"Bo w tych ostatnich dniach fałszywi prorocy i gorszyciele przyjdą w rojach, owce  
zamienią się w wilki, a miłość zmieni się w nienawiść ... wtedy ludzkość doświadczy ognistej 
próby, i wielu straci wiarę i zginie, a ci którzy wytrwają mocni w wierze będą zbawieni". [5] 

 
Matka Boża Saletańska 
19 września 1846 Matka Najświętsza powiedziała Melanii, jednej z wizjonerek, że może 
ujawnić przekaz w 1858. Zawiera on proroctwa odnoszące się do toczącego się wtedy 
zlikwidowania Państw Papieskich, i wydarzeń które najprawdopodobniej spełniły się w 
wojnach światowych. Jeszcze to samo objawienie wyraźnie mówi, że spełnienie poszerza się 
na koniec czasów i dlatego pozostaje aktualne i współczesne. Poniżej fragmenty przekazu 
Matki Bożej: 
• "Przełożeni, przewodnicy Ludu Bożego, zaniedbali modlitwę i pokutę i szatan zaciemnił ich 
umysły."  
• "Społeczeństwo jest w przededniu klęsk i wielkich wydarzeń. Trzeba się spodziewać, że 
nadchodzi czas, kiedy rządy obejmie żelazna rózga i kiedy się będzie piło z kielicha gniewu 
Bożego".  
• "Wielu porzuci wiarę, a liczba księży i zakonników, którzy wyrzekną się prawdziwej religii, 
będzie wielka; między nimi znajdą się i biskupi".  
•  "W roku 1864 Lucyfer, a z nim wielka liczba demonów, zostanie wypuszczony z piekła. 
Krok po kroku obalą oni wiarę nawet u osób poświęconych Bogu".  
•  "Złe książki zaleją świat i duchy ciemności wszędzie rozszerzać będą powszechne 
rozluźnienie w tym wszystkim, co dotyczy służby Bożej".  
• "Namiestnik mego Syna będzie musiał wiele wycierpieć, ponieważ na jakiś czas Kościół 
zostanie poddany wielkim prześladowaniom; będzie to czas ciemności. Kościół będzie 
przechodził straszliwy kryzys".  
•  "Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta".  

 
Papież św. Pius X: 
 
"Niestety, ten przejrzysty i rwący strumień, który wcześniej rokował tak duże nadzieje, został 
ujęty w swoim biegu przez współczesnych nieprzyjaciół Kościoła i od tego momentu tworzy 
już tylko nędzny dopływ wielkiego, zorganizowanego ruchu apostazji we wszystkich krajach, 
zmierzającego do zbudowania jakiegoś uniwersalnego Kościoła, w którym nie będzie już ani 
dogmatów, ani hierarchii, ani prawideł dla ducha, ani hamulca dla namiętności…" [6] 
Czuliśmy rodzaj terroru, biorąc pod uwagę katastrofalne położenie ludzkości w tej godzinie. 
Czy możemy ignorować tak głębokie i poważne zło, które w tej chwili dużo bardziej niż w 
przeszłości trawi je doszczętnie i popycha do zagłady?... Zaprawdę każdy kto zastanawia się 
nad tymi rzeczami musi koniecznie i mocno obawiać się, czy takie wypaczenie umysłów nie 
jest znakiem informującym, i początkiem czasów ostatecznych…" [7] 
 
Kard. Eugenio Pacelli (papież Pius XII), jako sekretarz stanu: 
 
"Martwią mnie przekazy Najświętszej Maryi do Łucji z Fatimy. Ten upór Maryi 
o niebezpieczeństwach zagrażających Kościołowi jest boskim ostrzeżeniem przed 
samobójstwem, które będą stanowić zmiany w wierze, w jego liturgii, jego teologii i jego 
duszy ... Słyszę wokół mnie innowatorów, którzy chcą zlikwidować Najświętszą Kaplicę, 
zniszczyć uniwersalny płomień Kościoła, odrzucić jego ozdoby i sprawić by miał wyrzuty 
sumienia za swoją historyczną przeszłość". 



"Nadejdzie dzień kiedy cywilizowany świat odrzuci Boga, kiedy Kościół zwątpi tak jak zwątpił 
Piotr. Będzie kuszony by uwierzyć, że człowiek stał się Bogiem. W naszych kościołach 
chrześcijanie będą darmo szukać czerwonego światełka gdzie oczekuje ich Bóg. Jak Maria 
Magdalena, plącząc przed pustym grobem, będą pytać: 'Dokąd Go zabrali?'" [8] 
 
Papież Pius XII: 
 
"Korzenie współczesnej apostazji leżą w naukowym ateizmie, materializmie dialektycznym, 
racjonalizmie, iluminizmie, laicyzmie i masonerii, która jest matką ich wszystkich".  
"Jesteśmy przytłoczeni smutkiem i rozpaczą, widząc, że niegodziwości przewrotnych ludzi 
osiągnęły poziom bezbożności, która jest niewiarygodna i całkowicie nieznana w innych 
czasach". [9] 
"Czcigodni bracia, dobrze wiecie, że prawie cała ludzkość dzisiaj pozwala sobie być 
kierowana do dwóch przeciwstawnych obozów, dla Chrystusa i przeciw Chrystusowi. Dzisiaj 
ludzkość  uczestniczy w największym kryzysie, który poskutkuje albo jej zbawieniem przez 
Chrystusa, albo jej zniszczeniem". [10] 

 
Siostra Łucja, wizjonerka z Fatimy: 
 
"Ojcze, Najświętsza Dziewica nie powiedziała mi, że jesteśmy w ostatnich czasach świata, 
ale dała mi to do zrozumienia z trzech powodów. Pierwszym powodem jest to, że 
powiedziała mi, że szatan jest w nastroju zaangażowania się w decydującą bitwę z Dziewicą. 
A decydująca bitwa jest ostateczną bitwą, gdzie jedna strona będzie zwycięska, a druga 
poniesie klęskę. 
Także od teraz musimy wybierać strony. Albo jesteśmy za Bogiem, albo za szatanem. 
Nie ma innej możliwości. Drugim powodem jest to, że powiedziała moim kuzynom, a także 
mi, że Bóg daje światu dwa ostatnie środki. Są to dwa ostatnie środki, co oznacza, że nie 
będzie żadnych innych. Trzecim powodem jest to, że w planach Boskiej Opatrzności Bóg 
zawsze, zanim zamierza ukarać świat, wyczerpuje wszystkie inne środki". [Do ks. Fuentesa, 
postulatora w procesie beatyfikacji pozostałych dwu wizjonerów, Franciszka i Hiacynty] [11] 
 
Katechizm Kościoła Katolickiego:  
 
"Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje 
wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, 
odsłoni "tajemnicę bezbożności" pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne 
rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem 
religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek 
uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele. To oszustwo 
Antychrysta ukazuje się w świecie za każdym razem, gdy dąży się do wypełnienia w historii 
nadziei mesjańskiej, która może zrealizować się wyłącznie poza historią przez sąd 
eschatologiczny. [Kościół odrzucił to zafałszowanie Królestwa, nawet w formie złagodzonej, 
które pojawiło się pod nazwą millenaryzmu, przede wszystkim zaś w formie politycznej 
świeckiego mesjanizmu, "wewnętrznie perwersyjnego".] [12] 

 
[1] Papież Jan Paweł II, Ecclesia in Europa, 20.07.2003, s. 671-672. 
[2] Papież św. Pius X, E Supremi, 4.10.1903. 
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ROZDZIAŁ II  CEL I AGENCI APOSTAZJI 
 
Część I   Cele: Ziemska utopia 
 
Źródło: Katechizm Kościoła Katolickiego # 675 
 
"Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje 
wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, 
odsłoni "tajemnicę bezbożności" pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne 
rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem 
religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek 
uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele". 
 
Niektóre z kluczowych punktów 
 
• To nie tylko możliwość między innymi. Jest przedstawiona jako zdecydowana forma jaką 
przybierze apostazja. 
• Będzie to wydarzenie skupione na człowieku. 
• Już nie jest celem niebo, a raczej ziemska utopia.  
• Skoro cel jest globalny, zakres odpowiedniej pokusy i oszustwa będzie musiał być taki sam. 
W związku z tym, skoro będzie to miało wpływ na cały świat, to będzie wymagany… 
 
Nowy Porządek Świata [NWO] 
 
"Jeśli chcesz zobaczyć obraz przyszłości, wyobraź sobie but na ludzkiej twarzy - na 
zawsze…" 
- George Orwell, 1984 

 
Choć często mówi się o nich jako o "NWO", to jest to ta sama koncepcja. Poszczególne 
narody zostaną wchłonięte w większy globalny byt, tracąc w ten sposób suwerenność. To 
oznaczałoby, że organizacja globalna będzie miała bezpośrednią i absolutną władzę nad 
każdym człowiekiem. I taki jest cel potężnych sił na ziemi, a nie spekulacja, jest to 
udokumentowany fakt. 
 
Źródła: 
 
• Matka Boża Saletańska przepowiedziała ten właśnie wymiar apostazji: "Wszystkie rządy 
cywilne będą miały jeden i ten sam plan, który zniesie i pozbędzie się każdej zasady 
religijnej, by zrobić miejsce dla materializmu, ateizmu, spirytyzmu i wszelkiego rodzaju zła". 
 
• Papież Benedykt XV (1914-1922) rozpoznał początek spełniania się proroctwa Maryi: 
"Początek Uniwersalnej Republiki, za którą tęsknią wszystkie najgorsze elementy chaosu, i z 
pewnością przez nich oczekiwany, jest pomysł, który jest teraz gotowy do realizacji. Z tej 
republiki, w oparciu o zasady absolutnej równości ludzi i wspólnoty dóbr, wypędzi się 
wszystkie rozróżnienia narodowe, ani nie będzie w niej władzy ojca nad dziećmi, ani władzy 
publicznej nad obywatelami, ani Boga nad społeczeństwem, nie będą dłużej uznawane. Jeśli 
te pomysły zostaną wprowadzone, to nieuchronnie po nich zapanuje niesłychany terror". [1] 
 
• W tym miejscu pożyteczne jest wyjaśnienie pojęć, i one zostaną opisane w kolejnych 
rozdziałach. Papież Pius X napisał o dychotomii między oszukującymi i oszukiwanymi w tym 
utopijnym przedsięwzięciu. Oszukiwani pozwalają na to w nadziei na pokojowe istnienie na 
ziemi, wielcy architekci tylko wykorzystują ich naiwność i pseudo intelektualne 
"wyrafinowanie" do zdobywania ich bezmyślnego posłuszeństwa, ukrywając przed nimi 
ostateczny cel takiego przedsięwzięcia. Ogromna armia "liberalnych" nauczycieli, polityków, 
duchownych i obywateli jest beztrosko nieświadoma, że oni realizują plan i kładą podwaliny 
pod bezprecedensową tyranię, jak słusznie przewidywali papieże, a otwarcie potwierdzali 
tyrani. [2] Jak powiedział kiedyś Adolf Hitler: "jakie szczęście mają liderzy świata, że ludzie 
nie myślą". Matka Boża Saletańska wyraźnie przepowiedziała, że zaniechanie modlitw i 
pokuty pozwoli takim ludziom na to, że będą oszukiwani, gdyż jest to karygodna ignorancja. 



Świadectwa osób świeckich 
 
• Kongresman Larry McDonald: "Celem Rockefellerów i ich sojuszników jest utworzenie 
jednego rządu światowego, w jednym namioce super-kapitalizm i komunizm, wszystko pod 
ich kontrolą. Czy mam na myśli spisek? Tak. Jestem przekonany że istnieje taki spisek, o 
zasięgu międzynarodowym, planowany od pokoleń i o niewyobrażalnie złych zamiarach". 
Kongresman McDonald zmarł na pokładzie samolotu pasażerskiego, zestrzelonego nad M 
Japońskim przez rosyjskie myśliwce. 
 
• Kongresman Louis T McFadden podobnie ostrzegł o "superpaństwie kontrolowanym przez 
międzynarodowych bankierów i międzynarodowych przemysłowców działających razem by 
zniewolić świat dla własnej przyjemności". Były dwie próby zamachu na jego życie. 
 
• 17 lutego 1950, członek Rady Stosunków Międzynarodowych [CFA] James Warberg, 
również jeden z architektów Systemu Rezerwy Federalnej, oświadczył przed senacką 
Komisją Stosunków Międzynarodowych: "Będziemy mieć jeden rząd światowy, czy wam się 
to podoba czy nie, podbojem czy z waszą zgodą".  
 
• Nelson Mandela: NWO powstaje i musi skupić się na utworzeniu światowej demokracji". [3] 
 
• Henry Kissinger: "Więc mówimy do wszystkich narodów i rządów, utwórzmy nowy porządek 
świata". W 1974 opisał swoją wizję procesu prowadzącego do NWO: "Depopulacja jest 
najważniejszym priorytetem polityki zagranicznej wobec trzeciego świata".  
 
• Albert Einstein: "Nie ma ratunku dla cywilizacji czy nawet ludzkości, innej niż utworzenie 
rządu światowego".  
 
• Winston Churchill: "Utworzenie autorytatywnego porządku świata to ostateczny cel do 
realizacji którego musimy dążyć". [4] 
 
• DeGaulle: "Narody muszą się zjednoczyć w rządzie światowym albo zginąć". [5] 
 
• David Rockefeller, założyciel Komisji Trójstronnej: "Jesteśmy wdzięczni The Washington 
Post, The New York Times, Time Magazine i innym wspaniałym czasopismom, których 
dyrektorzy uczestniczyli w naszych spotkaniach i dotrzymywali swoich obietnic dyskrecji 
przez niemal 40 lat. Niemożliwe byłoby dla nas rozwinąć plan dla świata, gdyby był obiektem 
jaskrawego światła rozgłosu w tych latach. Ale teraz świat jest bardziej wyrachowany i 
przygotowany do marszu w kierunku rządu światowego. Ponadnarodowa suwerenność elity 
intelektualnej i światowych bankierów jest na pewno preferowana niż narodowa 
samodeterminacja  stosowana w minionych stuleciach". 
 
• Strobe Talbott, zastępca sekretarza stanu w rządzie Clintona: "W przyszłym stuleciu kraje 
jakie znamy będą przestarzałe, wszystkie państwa uznają jedną globalna władzę". 
 
• Robert Kennedy:  "W końcu wszyscy będziemy sądzeni za wysiłki jakie włożyliśmy w 
budowę NWO". 
 
• "Deklaracja Niepodległości" z 1976 podpisana przez 32 amerykańskich senatorów i 92 
reprezentantów stwierdza: "Dwieście lat temu nasi przodkowie powołali nowe państwo. 
Teraz musimy dołączyć do innych by powołać NWO". 
 
Część 2: Agenci tego ruchu: masoneria 

 
"Królestwo szatana" – papież Leon XIII 
 
Nowoczesną masonerię ustanowiono w Londynie w 1717 kiedy zjednoczyły się małe 
masońskie loże by stać się Wielką Lożą Anglii. W rezultacie w 1736 założono pierwszą lożę 
masońską w Europie, Wielką Lożę Wschodu w Paryżu. Od 1738 papieże potępiali masonów 
z powodu ich nieodłącznego fałszu, złośliwego programu, odrzucenia Chrystusa i nienawiści 



wobec Kościoła. W 1829 papież Pius VIII napisał: "Kłamstwo jest ich zasadą, szatan ich 
bogiem, i bezwstydne czyny ich ofiarą". W 1844 w encyklice Humanum Genus papież Leon 
XIII nazwał ich "Królestwem szatana". Za pontyfikatu Piusa XII byli potępieni w ponad 200 
magisterialnych dokumentach. 

 
Masoni i wielka apostazja 
 
• Matka Boża z Quito, Ekwador (uznane objawienie): ostrzegła przed "złą sektą masonerii", 
przepowiedziała apostazję w Kościele w XX wieku i "całkowite zepsucie zwyczajów 
(moralności), szatan będzie rządził niemal całkowicie metodami sekt masońskich". 
• Papież Pius XII:  "Przyczyny nowoczesnej apostazji leżą w ateizmie naukowym, 
materializmie dialektycznym, racjonalizmie, iluminizmie, laicyzmie i masonerii, która jest 
matką ich wszystkich". [6] 
 
Cele masonerii (jak podsumował papież Leon XIII) [7] 
 
• "Celem jest walka z Bogiem i z jego Kościołem". 
•  "Zrujnowanie wszelkich form religii, a zwłaszcza religii katolickiej…" 
•  "Precyzyjną ocenę papieża Leona potwierdził pewien mason w liście do francuskiego 
księdza jezuity Pere Bertelota: "Jeden niewtajemniczony rozumiał masonerię, a mianowicie 
Leon XIII. Jego potępienie masonerii jest, oczywiście, logiczne, konieczne i uzasadnione z 
katolickiego punktu widzenia. Papież odkrył samo sedno masonerii. Uznał ją za szkodliwą, 
chce ją wytępić, i ma dobre tego powody". [8]  

 
Zasięg masonerii 
 
• "Wy chrześcijanie jeszcze nie poznaliście pełnej głębi naszej winy. Jesteśmy intruzami. 
Jesteśmy niszczycielami. Przejęliśmy w posiadanie wasz świat, wasze ideały, wasz los. 
Byliśmy pierwszą przyczyną nie tylko ostatniej wojny światowej, ale wszystkich wojen, nie 
tylko rosyjskiej rewolucji, ale wszystkich wielkich rewolucji w waszej historii. To my 
wywołaliśmy niezgodę i chaos w waszym życiu prywatnym i publicznym. I robimy to dzisiaj". 
[9] 
• Papież Leon XIII: "Sekta masońska rosła z niewyobrażalną szybkością na przestrzeni 
wieku i pół, aż doszło do tego, że oszustwem i bezczelnością zdobyła wejście do każdego 
szczebla państwa jakby wydawała się jego niemal siłą rządzącą. Ten szybki i straszny 
postęp sprowadził na Kościół, na władzę książąt, na dobrobyt społeczny, dokładnie te ciężkie 
szkody jakie dawno temu przepowiedzieli nasi poprzednicy". [10] 

 
Z amerykańskiej perspektywy 
 
•  Kiedy loża Dziewięciu Muz wprowadzała do masonerii Woltera (zagorzały antykatolik) w 
1778, obecny był również mason Benjamin Franklin. 
 
•  52 z 56 sygnatariuszy Deklaracji Niepodległości było masonami, jak również wielu 
pomniejszych polityków. 
• Prof. Bullock tak opisuje ceremonię konsekracji budynku Kapitolu: "Jeśli, jak uważał   
Thomas Jefferson, Kapitol przedstawiał "pierwszą świątynię poświęconą suwerenności 
narodu", to bracia [masoni] w ceremonii w 1793 służyli jako pierwsi arcykapłani. Ubrani w 
rytualne szaty, Waszyngton wraz z braćmi poświęcili budynek dosłownym chrztem - olejem 
kukurydzianym i winem – symbolami pokarmu, pokrzepienia i radości, albo, jak 
interpretowały pewne wersje, masonerię, naukę, cnotę i uniwersalną życzliwość". [11] 
 
• George Waszyngton złożył przysięgę urzędu ubrany w masoński fartuszek. 

 
Masoneria i rozkład krajów katolickich 
 
• Loże masońskie, razem z jakobinami i iluminatami wymyśliły dziką rewolucję francuską by 
obalić katolicką monarchię i Kościół Katolicki i zainstalować republikę masońską. Ludwika 



XVI i Marię Antoninę ścięto, a katolickich duchownych albo wymordowano albo zmuszono do 
ukrywania się. Masońska czarna msza zbezcześciła główny ołtarz Katedry Notre Dame w 
Paryżu, i masoni rządzili Francją przez większość minionych 200 lat. 
 
• W 1873, prawdziwie katolicki prezydent Ekwadoru, Gabriel Garcia Moreno, dokonał 
publicznego poświęcenia kraju Najświętszemu Sercu Jezusa. Wściekła niemiecka Wielka 
Loża wydała rozkaz by go zabić. Został zabity 6 sierpnia 1874, obok klasztoru w Quito, gdzie 
Matka Najświętsza przepowiedziała szatańskie powstanie masonerii (Matka Boża Dobrej 
Sprawy). 
 
• Gavrilo Princep, jeden z zabójców Arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, zeznał, że serbska 
loża masońska nakazała zabójstwo by zniszczyć dynastię Habsburgów i Cesarstwo Austro-
Węgierskie. 
 
• Kajzer Wilhelm II napisał w autobiografii, że masońscy wielcy mistrzowie Europy zamierzali 
zniszczyć dynastię Habsburgów, zniszczyć Cesarstwo Austro-Węgierskie i zniszczyć Kościół 
Katolicki. 
 
• W następstwie protestantyzmu i rozkładu katolickiej Europy, jezuici byli "armią papieską" i 
potężną siłą w nauczaniu i zachowaniu wiary w zagrożonych krajach. Ich stłumienie w 1773 
było wielkim zwycięstwem wrogów Kościoła, i papież Jan Paweł II przypisał to działaniom 
masonerii. [12] Imperium Rotszylda finansowało szkoły masońskie, które wypełniły próżnię 
pod kierunkiem masona Sigmunda Geisenheimera, głównego urzędnika w banku Meyera 
Rotszylda we Frankfurcie. 
 
Mason Lafargue tak przemawiał na kongresie w Liegi w 1865: "Upłynęło 400 lat od kiedy 
osłabiamy katolicyzm, najsilniejszą machinę którą wymyślono jeśli chodzi o spirytualizm. 
Niestety, on dalej jest silny, rewolucja jest triumfem człowieka nad Bogiem!" To wtedy 
ustalono następną fazę planowanej destrukcji Kościoła. 
Tajne dokumenty - Alta Vendita – karbonariuszy wpadły w ręce papieża Grzegorza XVI, i 
opublikowano je na prośbę św. Piusa IX, który zagwarantował prawdziwość tych 
dokumentów. (Papież Leon XIII podobnie nakazał ich publikację na własny koszt). Niektóre 
kluczowe elementy ich planu [13]: 
 
• Papież "naiwniak": "Papież, ktokolwiek nim jest, nigdy nie wstąpi do tajnych stowarzyszeń: 
to tajne stowarzyszenia powinny zrobić pierwszy krok w kierunku Kościoła by go podbić… O 
co musimy prosić, czego szukać i oczekiwać, jak żydzi czekają na Mesjasza, jest papież 
odpowiadający naszym wymogom… I teraz, żeby zagwarantować sobie papieża o 
wymaganych cechach, jest sprawą najpierw ukształtowania go, bo o tym papieżu, 
zasługującym na panowanie przez pokolenie, marzymy".    
 
•  Okres infiltracji i przygotowań: "Zostawcie starców i tych w dojrzałym wieku, idźcie do 
młodych, a jeśli możliwe, nawet do dzieci… Małym kosztem zdobędziecie reputację dobrych 
katolików i czystych patriotów. Ta reputacja da wam dostęp do naszych doktryn wśród 
młodego kleru, jak również głęboko do klasztorów. Za kilka lat, siłą rzeczy, ten młody kler 
będzie sprawował wszystkie funkcje. Oni będą zarządzać, administrować, oni będą osądzać, 
oni utworzą suwerenną radę, będą wezwani do wyboru papieża który będzie panował". 
 
•  Oszukany, fałszywy Kościół: "Niech kler maszeruje pod waszym sztandarem, będąc 
pewnym że maszeruje pod sztandarem kluczy apostolskich… Wokół tronu apostolskiego 
sprowadzicie przyjaciół. Wy będziecie głosić rewolucję tiary i peleryny, maszerując pod 
krzyżem i sztandarem, rewolucję którą trzeba będzie tylko trochę przyspieszyć by rozniecić 
ogień w czterech kątach świata". 
 
•  Ekskomunikowany kanonik Rocca, mason który swobodnie pisał o planie zniszczenia 
Kościoła, jak podsumował bp Graber: "Nowy kościół, który może może nie być w stanie 
zachować niczego ze scholastycznej doktryny w oryginalnej formie wcześniejszego kościoła, 
otrzyma konsekrację i prawo kanoniczne z Rzymu… Boski kult w formie kierowanej przez 



liturgię, ceremonie, rytuały i przepisy Kościoła Rzymskiego, wkrótce przejdzie transformację 
na radzie ekumenicznej…" 
 
Poniżej fragment pochodzący z lutego 1936 The Catholic Gazette, oficjalnego czasopisma 
Stowarzyszenia Misji Katolickiej Anglii. Powtarza wypowiedzi wygłoszone na spotkaniu B'nai 
B'rith, żydowskiej filii Zakonu Masońskiego: 
"Tak długo jak wśród Gojów będzie istniała koncepcja moralnego ładu społecznego, każda 
religia, każdy patriotyzm, i nie zlikwiduje się wszelkiej godności, nie może nadejść nasze 
panowanie nad światem… Przed nami jeszcze długa droga  zanim będziemy mogli 
zniszczyć naszego głównego oponenta: Kościół Katolicki. Z tego powodu postanawiamy 
skutecznie atakować fundamenty Kościoła. Poszerzyliśmy ducha rewolucji [francuskiej] i 
fałszywy liberalizm we wszystkich gojowskich narodach, żeby przekonać je do odejścia od 
wiary i wywołania poczucia wstydu z wyznawania nauk ich religii, i przestrzegania przykazań 
ich Kościoła. Dużo zrobiliśmy by zrobić z nich ateistów, i co ważniejsze, by chwalili się tym iż 
pochodzą od małpy (darwinizm). Wszczepiliśmy w nich także nowe teorie, niemożliwe do 
realizacji, takie jak komunizm, socjalizm, anarchizm, które teraz służą naszym planom… 
Posłuchaliśmy rady naszych liderów żydów, która mądrze mówi: niech nasze dzieci zostaną 
kardynałami i biskupami by zniszczyć Kościół… Jesteśmy ojcami wszystkich rewolucji, nawet 
tych, które obracają się przeciwko nam… Możemy chwalić się tym, że jesteśmy twórcami 
Reformacji. Kalwin był jednym z naszych synów, był z pochodzenia żydem, wyposażonym 
przez żydowską władzę, i pobudzonym finansami do spełnienia swojej roli w reformacji. 
Martin Luter był pod wpływem żydowskich przyjaciół, i jego spisek przeciwko Kościołowi 
został ukoronowany sukcesem dzięki żydowskim funduszom… Jesteśmy wdzięczni 
protestantom… za wspaniałe wsparcie dla przyszłości naszej supremacji nad całym światem 
i królestwami Gojów… Udało nam się zniszczyć większość europejskich tronów. Reszty 
dokona się w bliskiej przyszłości. Rosja już przyjęła nasze królestwo. Francja ze swoim 
masońskim rządem jest pod naszą władzą. Anglia, zależna od naszych finansów, jest nam 
posłuszna, i naszą nadzieją w zniszczeniu Kościoła Katolickiego jest protestantyzm. 
Hiszpania i Meksyk są dwu narzędziami w naszych rękach. Wiele innych krajów, łącznie ze 
Stanami Zjednoczonymi już poddało się naszym planom… większość prasy światowej jest 
pod nasza kontrolą. Robimy wszystko bo to wywołuje gwałtowną nienawiść do Kościoła 
Katolickiego". 
 
To nie ogranicza się do przeszłości 
 
• "Pewna wrogość kulturowa szerzy się przeciwko religiom, zwłaszcza chrześcijaństwu i 
szczególnie katolicyzmowi, przede wszystkim poprzez środki społecznego przekazu, i 
promuja ją źródła masońskie działające w różnych organizacjach". – Papieska Rada Kultury, 
13.03.2004 
 
•  W wywiadzie z 1991 kard. Edward Gagnon powiedział, że wiedział z osobistego 
doświadczenia w Kanadzie, że masoni kradli poświęcone hostie by wykorzystać je w 
masońskich czarnych mszach. 
 
•  W lipcu 1992, wielki mistrz Meksyku, Francisco Valle Guzman, potepił Kościół Katolicki 
jako "najpotężniejszego i bezwzględnego wroga nauki, cywilizacji, braterstwa i miłości. 
Niemożliwa jest między nami żadna zgoda". Oświadczył, że obowiązkiem masonerii jest 
bycie "grabarzami" Kościoła Katolickiego. 
 
•  W 1983, Kongregacja Nauki i Wiary powtórzyła, że ci którzy dołączają do masonów "są w 
stanie grzechu śmiertelnego i nie mogą otrzymywać Komunii świętej". 

 
Komunizm 
 
"Szatańska plaga" – papież Pius XI 
To że komunizm jest wrogiem Kościoła Katolickiego jest kwestią dokumentów historycznych. 
(Mniej znane jest to, że komunizm /socjalizm to tylko struktury masońskie w celu zniewolenia 
ludzkości. Karol Marks był opłacony przez masonów by opublikować Manifest 
Komunistyczny pod swoim nazwiskiem żeby oszukać społeczeństwo. W rzeczywistości 70 



lat wcześniej napisał go Adam Weishaupt, założyciel Zakonu Iluminatów w Bawarii.) [14] W 
skrócie zajmiemy się danymi pokazującymi wrogość komunizmu do Kościoła, wielokrotnymi 
ostrzeżeniami Kościoła o nierozłącznym złu komunizmu, i tym, że komuniści chcieli 
zinfiltrować Kościół po to by podkopać go od środka. 

 
Komunizm i niszczenie krajów katolickich 
 
• Europa Wschodnia: Rosyjska okupacja Europy Wschodniej po II wojnie światowej 
doprowadziła do trwających przez dziesięciolecia prześladowań Kościoła i męczeństwa 
milionów ludzi. 
 
• W komunistycznych Chinach wierni katolicy są prześladowani i więzieni, gdyż członkostwo 
w prawdziwym Kościele jest nielegalne, a komuniści ustanowili podrobiony "Chiński Kościół 
Katolicki". 
 
• W Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej przez dziesiątki lat Kościół prześladowały komunistyczne 
reżimy. Antykatolicka konstytucja z 1927 w Meksyku doprowadziła do męczeństwa tysięcy 
katolików. 
Niektóre z tych zgonów miały miejsce w walce, bo katoliccy Cristeros połączyli się i walczyli 
(ze wspieranymi w pełni przez Stany Zjednoczone komunistami), ale wymordowano tysiące 
bezbronnych obywateli. 
 
Potępienia wydane przez Kościół 
 
• Bł. papież Pius IX nazwał go "Fatalną doktryną najbardziej sprzeczną z prawem 
naturalnym". 
 
• Papież Pius XI potępił go jako "wewnętrznie zdemoralizowany", dodając że "nikt kto 
chciałby ratować chrześcijańską cywilizację nie mógłby współpracować z nim w jakimkolwiek 
przedsięwzięciu". [15] 
 
• Święte Oficjum  28 czerwca 1949 ekskomunikowało każdego kto "wyznaje ateistyczny i 
materialistyczny komunizm", i potępiło partie komunistyczne. 
 
• 25 marca 1959 Święte Oficjum wystosowało addendum do wcześniejszego oświadczenia, 
które potępiało każdego głosującego na partię komunistyczną. 
 
• Papież Jan XXIII w maju 1961 mówił o "fundamentalnej sprzeczności między komunizmem 
i chrześcijaństwem", ciekawy pogląd w świetle faktów jakie się pojawią. 
 
• Papiez Pius XI: "Początkowo komunizm pokazał się jaki był w całej swojej demoralizacji, 
ale bardzo szybko zdał sobie sprawę z tego, że w ten sposób alienował ludzi. Dlatego 
zmienił taktykę ukrywając swoje plany za pomysłami, które same w sobie są dobre i 
atrakcyjne… Pod różnymi nazwami które nie sugerowały komunizmu… perfidnie próbowali 
nawet dostać się do rzekomo katolickich i religijnych organizacji… Pilnujcie wierni bracia, by 
wierni nie pozwolili się oszukiwać". [16] 
 
• Ks. Luigi Villa został poproszony przez Padre Pio o napisanie książki szczegółowo 
omawiającej jego wiedzę o infiltracji Kościoła przez jego wrogów. Napisał: "Jest dobrze 
udokumentowanym faktem, że Montini [przyszły papież Paweł VI] wbrew wyraźnym 
nakazom Piusa [XII] miał relacje z komunistami. Kiedy Pius otrzymał dowód, zwolnił go". [17] 
[Montini był sekretarzem stanu] 
 
• Odtajnione dokumenty w Waszyngtońskich Archiwach Narodowych pokazują, że Montini 
był na liście jako informator dla amerykańskiego rządu, i odbywał tajne spotkania z włoskimi 
komunistami by pomóc im wygrać przyszłe wybory, zdradzając w ten sposób papieża Piusa 
XII i własną ojczyznę. [18] 
 



• Ks. Villa napisał także, że jezuita Alghiero Tondi, bliski doradca Montiniego, ujawnił 
sowietom nazwiska tajnych księży wysłanych przez Piusa XII do Rosji, po czym księży tych 
aresztowano, torturowano, mordowano lub wysłano do gułagu. Ks. Villa wysłał ten raport 
każdemu biskupowi we Włoszech, i nikt nie usiłował go obalić. 
• Bella Dodd, była komunistka, powiedziała dr Alice Von Hildebrand, że w Watykanie było 4 
kardynałów pracujących dla komunistów (To było w latach 1940). Po nawróceniu jej przez 
bpa Fultona Sheena zeznała w Izbie przed Komisją Działań Nie-Amerykańskich, że 
osobiście odpowiadała za umieszczenie 1.000 komunistów w katolickich seminariach. Ponad 
10 lat przed II Soborem oświadczyła: "W tej chwili oni są na najwyższych stanowiskach w 
Kościele". Dodała, że zmiany nad którymi pracowali będą tak drastyczne, że "nie 
rozpoznacie Kościoła Katolickiego". [19] 

 
Globalistyczna "Elita" 
 
Wielu Amerykanów nie ma świadomości tego, że zarządzanie ich kraju w większości oddano 
dawno temu organizacjom globalistycznym. Kongres nie ma nad nimi żadnej kontroli, 
podczas gdy one sprawują praktycznie całkowitą kontrolę nad Ameryką, jej prezydentem i jej 
gospodarką. Wśród tych grup jest potężna Rada Stosunków Międzynarodowych [CFR], która 
podżyrowała światowy rząd w 1922. 
 
Podobnie jest z Rezerwą Federalną, mającą całkowitą kontrolę nad amerykańską 
gospodarką, a nie ma żadnej lojalności wobec Ameryki, otwarcie oświadczając w Kongresie, 
że przed nikim nie odpowiada, i nie musiała rozliczyć się z tego dokąd poszło $23.7 trylionów 
(do banków zagranicznych).  
 
Już 3 lata po podpisaniu Uchwały o Rezerwie Federalnej prezydent Woodrow Wilson 
przyznał: "Jestem najbardziej nieszczęśliwym człowiekiem. Niechcący zrujnowałem mój kraj. 
Wielki przemysłowy kraj jest kontrolowany przez swój system kredytowy. Dlatego rozwój 
kraju i wszystkie nasze działania są w rękach kilku osób. Staliśmy się jednym z najgorzej 
zarządzanych, jednym z najbardziej całkowicie kontrolowanych i zdominowanych rządów w 
cywilizowanym świecie. To nie jest już rząd swobodnych opinii, nie jest już rząd przekonań i 
głosu większości, a rząd opinii i gróźb małej grupy dominujacych ludzi. [20] 
F D Roosevelt napisał 21 listopada 1933 do płk. Edwarda House'a, że sytuacja kraju 
poprzedziła uchwałę Wilsona: "Prawda jest taka, jak wiem ja i wiesz ty, że element finansowy 
w większych ośrodkach przejął rządy od czasów Andrew Jacksona". 
 
Woodrow Wilson powiedział: "Od kiedy wszedłem w politykę, ludzie głównie zwierzali mi się 
prywatnie ze swoich opinii. Pewni najważniejsi ludzie w Stanach Zjednoczonych, w 
dziedzinie handlu i produkcji, czegoś się boją. Oni wiedzą, że gdzieś istnieje siła tak 
zorganizowana, tak subtelna, tak czujna, tak zablokowana, tak kompletna i tak 
wszechobecna, że lepiej jest by oni nie wypowiadali się głośniej jak tylko szeptem kiedy ją 
krytykują". [21] I co ta elitarna kadra ma zrobić z tą siłą? 
 
Członek-założyciel Rady Stosunków Międzynarodowych był również dyrektorem Rezerwy 
Federalnej. Był to William Boyce Thompson, który w 1918 oświadczył: "Rosja wskazuje 
drogę do wielkich i radykalnych zmian na świecie. To nie tylko w Rosji zmienia się stary 
porządek. Jest dużo starego porządku w Ameryce, i to też odejdzie… cieszę się z tego. 
Kiedy siedziałem i obserwowałem te demokratyczne konklawy w Rosji, czułem iż chętnie 
widziałbym podobną scenę w Stanach Zjednoczonych". Dlatego ten człowiek mający 
całkowitą kontrolę nad amerykańską gospodarką przekazywał fundusze z Ameryki dla 
komunistycznych rewolucjonistów. 
 
Niektóre osoby już cytowane wydały kolejne oświadczenia mówiące precyzyjnie jaki rodzaj 
Nowego Porządku Świata [NWO] sobie wyobrażają i w kierunku którego aktywnie pracują. 
Rockefellerowie finansowali praktycznie każdy byt działajacy na rzecz rozkładu Stanów 
Zjednoczonych, za tylko skrawek jednego globalistycznego lenna, i zawsze byli promotorami 
i finansistami "kultury śmierci", która jest fundamentem całego "liberalizmu". Rockefellerowie 
finansowali oba - Margaret Sanger i Instytut Kajzera Wilhelma w Niemczech, które wkrótce 
stały się istotną częścią Trzeciej Rzeszy Hitlera. Hitler chwalił Stany Zjednoczone jako 



inspirację dla własnej kampanii eugenicznej, a Rockefellerowie później wysłali 
amerykańskich eugeników by doradzali Hitlerowi i partii nazistowskiej w sprawie ich 
własnego programu eugenicznego. Choć to może być nową informacją dla większości 
Amerykanów, to nie było nowe dla amerykańskich globalistów czy amerykańskiego rządu. 
Prawo przymusowej sterylizacji uchwalono w 27 stanach, co wykorzystywał Hitler w swoich 
filmach propagandowych. 
 
Po II wojnie światowej sojusznicy chronili nazistowskich eugeników przed oskarżeniami, i 
werbowali ich do pracy dla własnych rządów. Odtajnione dokumenty rządowe pokazywały 
dowód na to, że amerykański i brytyjski rząd prowadziły śmiertelne eksperymenty na 
własnych obywatelach (kolejnym dowodem są wypłaty odszkodowań dla tych którzy później 
mogli to udowodnić). 
 
Ale nie chcę dryfować zbyt daleko, bo fakty są łatwo dostępne z innych źródeł. 
 
Wracając do prominentnej roli rodziny Rockefellerów i globalnej wizji do jakiej dążą dzięki 
swojemu ogromnemu bogactwu i wpływom politycznym, New York Times (10.08.1973) 
zacytował wypowiedź Davida Rockefellera: "Eksperyment społeczny w Chinach za rządów 
przewodniczącego Mao jest jednym z najważniejszch i najbardziej udanych w historii". 
Ludobójstwo Mao odpowiadało za mord 60 mln ludzi. 23 września 1994 poczuł, że jego 
dążenie do chińskiej opartej na totalitaryzmie globalnej tyranii był tylko krok od realizacji: 
"Jesteśmy na skraju transformacji globalnej. Wszystko co potrzebujemy to duży kryzys i kraje 
zaakceptują NWO". Tę opinie przekazał swoim kolegom-architektom NWO podczas kolacji 
dla ambasadorów… 
 
Organizacja Narodów Zjednoczonych 
 
Jej szczególną rolę w próbach rozwiązania Kościoła i jak jej sukces jest znamienny dla 
wielkiej apostazji, kiedy wchodzi w grę nieco później w kategoriach historycznych, omówimy 
w dalszej części książki. Ale ze zdrowo rozsądkowej obserwacji nalezy rozumieć, że tylko 
taka instytucja będzie niezbędnym środkiem do ostatecznego szturmu na Kościół i 
ustanowienie NWO. Najpierw wszystkie wcześniej katolickie kraje gromadzi się pod 
auspicjami jednej organizacji, ta większa organizacja stopniowo rozwiązuje suwerenność 
każdego kraju, i w końcu zdobywa kontrolę legislacyjną nad obywatelami wszystkich tych 
krajów do jednodniowego przekazania tej kontroli antychrystowi. Mimo że to odnosi się 
bezpośrednio do wielkiej apostazji, nie chcę zbyt długo zajmować się politycznym wymiarem 
rzeczywistości.  
 
Poniżej tylko kilka punktów pokazujących trajektorię historyczną:  
 
• Praktycznie w tym samym czasie kiedy ustanawiano ONZ, prezydent Harry Truman już 
rozpoczął fazę wstępną przyzwyczajania Amerykanów do poświęcenia ich wolności i 
suwerenności w imię globalizmu: "Łatwo będzie tak dla krajów być w republice świata jak dla 
nas w Republice Stanów Zjednoczonych". (28.06.1945). 
 
• Wkrótce to samo zrobił Kongres. Senacka Podkomisja Stosunków Międzynarodowych w 
Rezolucji #66 z 9 lutego 1950, stwierdziła: "Mając na uwadze to, że w celu osiągnięcia 
powszechnego pokoju i sprawiedliwości, obecna Karta ONZ powinna zostać zmieniona by 
zagwarantować konstytucję światowego rządu". 
 
• ONZ była siłą za programowaniem amerykańskich dzieci dyrektywami "edukacyjnymi", 
wykorzystując wychowywanie metodą Pawłowa i modele sowieckiego stylu edukacji, razem 
z demoralizacją i odwrażliwianiem poprzez edukację seksualną. Broszura V s. 9 (Ku 
światowemu porozumieniu) UNESCO instruuje nauczycieli, że "Przedszkola i klasy 
początkowe mają do odegrania istotną rolę w edukacji dziecka. One nie tylko mogą 
skorygować liczne błędy wychowania domowego, ale mogą również przygotować dziecko do 
członkostwa, w wieku około 7 lat, w grupie w tym samym wieku i o tych samych 
przyzwyczajeniach – pierwsze z wielu takich utożsamień społecznych, które ono musi 
osiągnąć w drodze do członkostwa społeczeństwa światowego". 



Wymieniona powyżej Bella Dodd zeznała także w Kongresie podczas przesłuchań 
zatytułowanych Wywrotowy wpływ w procesie edukacyjnym, że jako przedstawiciel 
legislacyjny Związku Zawodowego Nauczycieli, może powiedzieć, że większość liderów była 
albo wyraźnie komunistami, albo trzymała się komunistycznego modelu "edukacji 
progresywnej". Te techniki i programy bezpośrednio wiążą się z inicjatywami ONZ. 
W 1985 porzucono wymiar "wywrotowy", kiedy Reagan i Gorbaczew otwarcie podpisali 
Amerykańsko-Sowieckie porozumienie edukacyjne. Amerykański Senat podsumował: "W 
ostatnich 50 latach amerykańskie sale lekcyjne wykorzystywali psycholodzy, socjolodzy, 
edukacjonaliści i politycy jako gigantyczne laboratorium dla niesprawdzonych, 
niewypróbowanych teorii nauczania, co poskutkowało niemal upadkiem edukacji publicznej". 
[22] 
 
• ONZ już kontroluje ogromne regiony amerykańskiego terytorium, zwłaszcza parki 
"narodowe". Ale ta kontrola poszerza się nawet na nasze wojsko. 3 maja 1994 prezydent Bill 
Clinton podpisał Dyrektywę Prezydenckiej Decyzji 25, deklarującą, że utajnił ukrywanie jej 
treści przed amerykańskim społeczeństwem. Ale przekazane Kongresowi podsumowanie 
stwierdza, że autoryzuje prezydenta do przekazania kontroli dowództwu ONZ nad 
jednostkami amerykańskiej armii.  
 
• Również w 1994, mianowany przez Clintona w ONZ James Gustave Speth, napisał w 
raporcie Program Rozwojowy ONZ, w dziale zatytułowanym Zarządzanie globalne w XXI 
wieku: "Problemów ludzkości nie może już rozwiązywać krajowy rząd. Czego potrzeba to 
rząd światowy. To można najlepiej osiągnąć wzmacniając system ONZ". 
 
• Henry Kissinger jest potężnym członkiem tych tajnych organizacji globalistycznych. Jedną 
taką grupą jest Grupa Bilderberg, w której przemawiał 21 maja 1992, mówiąc im jak może 
się pokazać ta wywrotowa zdrada amerykańskiej suwerenności, gdyby, jak podobnie 
stwierdził David Rockefeller, wywołać odpowiedni kryzys. "Dzisiaj Amerykanie byliby 
oburzeni gdyby wojska ONZ wkroczyły do Los Angeles by przywrócic porządek, jutro będą 
za to wdzięczni! To jest szczególnie ważne gdyby im się powiedziało, że istnieje zagrożenie 
zewnętrzne, czy prawdziwe czy umyślne, jakie zagrażało ich istnieniu. To wtedy wszystkie 
narody świata prosiłyby światowych przywódców by uratowali je przed tym złem. Jedyną 
rzeczą której boi się człowiek jest ta nieznana. Kiedy przedstawi się im ten scenariusz, prawa 
jednostki zostaną chętnie oddane za gwarancję ich dobrobytu udzieloną im przez rząd 
światowy". 
 
Kiedy teraz zastanowimy się nad rolą jaka ONZ odegrała i nadal odgrywa w obecnej 
apostazji Kościoła, ich dokument ujawnia, że było to częścią ich planu od początku. Wszelka 
lojalność która konkurowałaby z tą wobec NWO zostanie wyeliminowana. To obejmowałoby 
rodzinę, naród, religię, i w końcu każdą wartość tradycyjną. To wyraźnie stwierdził Brock 
Chisholm, pierwszy dyrektor generalny ONZ-owskiej Światowej Organizacji Zdrowia [WHO]: 
"W celu osiągnięcia lojalności wobec rodziny i tradycji, patriotyzmu narodowego i dogmatów 
religijnych". To powiedział na Konferencji o Edukacji w Asilomar, CA, 11 września 1954. 
Przesuwając się w czasie nieco do przodu, czytamy, że ten plan jest realizowany, tylko 
wyrażniej określony jako widoczny już cel. Oto co powiedział Robert Muller, asystent 
sekretarza generalnego ONZ: 
"Musimy tak szybko jak możliwe przejść do jednego rządu światowego, jednej religii 
światowej, i jednego przywódcy świata". Mr Muller napisał własną Podstawę Programową 
Świata [World Core Cirriculum], która przypisuje przewodnictwu demonicznego ducha, 
Djhwan Khul, duchowemu przewodnikowi satanistki Alice Bailey. [23] 
 
Cytat z Maurice Stronga, założyciela programu środowiskowego ONZ: "Czy jedyną nadzieją 
dla planety nie jest upadek cywilizacji przemysłowych? Czy nie jesteśmy odpowiedzialni za 
doprowadzenie do tego?" - Rio Earth Summit, 1992 

 
Podsumowanie 
 
1.Częścią wielkiej apostazji jest dążenie do ziemskiej utopii, określonej przez bezbożnych 
kosztem wiary. 



2.Częścią obecnej apostazji (wielkiej czy nie) jest podobnie dążenie do porządku jednego 
świata z wizją utopii. 
3. Potężne siły otwarcie przyznały, że ich celem jest zniszczenie Kościoła, i już odniosły w 
tym wysiłku wielki sukces.  
4. Ale żadna z tych rzeczy, nawet zdrada, nie stanowi apostazji. Wielka apostazja wymaga 
by Kościół poddał się tym siłom, zaakceptował ich cele, i chetnie im się podporządkował. 
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ROZDZIAŁ III  SZKOŁY MYSLI: LIBERALIZM I NOWOCZESNOŚĆ 
 
Zbadaliśmy czynniki polityczne i społeczne obecnej apostazji, teraz przyjrzymy się leżącej u 
jej podstaw filozofii. Czym marksizm był dla komunizmu, tym liberalizm i nowoczesność są 
dla współczesnych wrogów Kościoła. Ostatecznie marksizm i liberalizm, choć na powierzchni 
są rozbieżne, dochodzą do tej samej rzeczywistości (cel uznany przez działających na rzecz 
NWO). 
 
Część 1  Liberalizm 

 
Liberalizm to szkoła myśli, która całkowicie rozdziela Boga od ludzkości i świata. Jest  
niekoniecznie ateistyczna, a w najlepszym przypadku deistyczna, która wierzy w istnienie 
Boga, ale On się nie objawił, nie można Go poznać, i dlatego pozostawił człowieka 
własnemu losowi. W liberalizmie nie ma uznania boskich objawień, boskiego prawa czy 
boskiego porządku. Oczywiście, liberalizm nie toleruje pojęcia ustanowionego przez Boga 
Kościoła, z władzą określenia i zachowania boskich praw, dlatego katolicyzm staje się, w 
najlepszym przypadku, przeszkodą, a w najgorszym, wrogiem.  
 
Mentalność liberalizmu można określić jako "nic nie jest świete", bo Bóg nie schodzi by 
dotknąć człowieka, a człowiek nie może się wnieść by dotknąć Boga. To że ta szkoła myśli 
odgrywa rolę w wielkiej apostazji jest faktem opisanym w Piśmie Świętym, kiedy poprzedza i 
przygotowuje się na antychrysta. W pierwszym liscie św. Jana czytamy: "Dzieci, jest już 
ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło 
się wielu Antychrystów… Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, 
ten ma i Ojca". (1 Jan 2:18, 23) [ang: Każdy duch który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł 
w ciele należy do Boga, a każdy duch który nie uznaje Jezusa nie należy do Boga] 

 
To jest pełnia apostazji, zaprzeczanie Wcielenia, ale to także było powodem wielu innych 
herezji w życiu Kościoła w różnych stopniach i przejawach. Ariańska herezja zaprzeczała w 
ogóle boskości Chrystusa, dokładnie jak ostrzegł św. Jan. Podobnie wielu heretyków 
odrzucało realną obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie, negując to, że Bóg 
uczyniłby się obecnym pod wyglądem naturalnych przedmiotów. Herezja ikonoklastyczna 
opierała się na zakazie świętych obrazów, negując to, że człowiek mógł wykorzystać naturę 
by wznosić swój umysł i serce do Boga. Liberalizm opiera się na całkowitym rozwodzie Boga 
ze światem, z przekonaniem, że ziemska utopia stworzona przez człowieka i dla człowieka 
(mówiąc prawdę, dla wybranej garstki), jest naszym prawdziwym celem. Oczywiście, Bóg 
który nigdy nie stał się wcielony jako człowiek, nie może mieć swoich praw wcielonych w 
społeczeństwo, i dlatego mamy narodziny bezbożnego państwa, zdecydowanego na 
powstanie bezbożnego świata. 

 
W książce Rewolucja, badania historyczne [The Revolution, Historical Researches], bp 
Gaume proponuje takie elokwentne podsumowanie na temat liberalizmu: 
"Jestem nienawiścią wszelkiego porządku, którego człowiek nie ustanowił, i w którym w 
ogóle nie jest królem i Bogiem. Jestem proklamacją praw człowieka nie dbając o prawa 
Boże. Jestem podstawą państwa religijnego i społecznego z woli człowieka, a nie woli Boga. 
Jestem zdetronizowanym Bogiem i w jego miejscu człowiekiem. To dlatego nazywa się mnie 
rewolucją, to znaczy obalaniem…" [1] 

 
Liberalizm i apostazja  
 
2 Tes 2:3-4: "Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki 
nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia który się 
sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem…" [ang: Skoro nie wydarzyła się 
jeszcze masowa apostazja, ani nie objawił się syn zatracenia i adwersarz który wynosi się 
ponad wszystko co tak zwany bóg zaproponował do kultu …] Ten werset św. Pawła daje 
dwa ważne spostrzeżenia: 
 



• Bezprawie poprzedza masową apostazję, a liberalizm jest dokładnie tym, zaprzeczeniem 
praw boskich, religijnych i moralnych. 
 
• "Człowiek grzechu" wynosi się nad Boga, jak liberalizm wynosi człowieka nad Boga, 
prawdę i objawienie. Jak podsumował papież Leon XIII: "zwolennicy liberalizmu zaprzeczają 
istnieniu jakiejkolwiek władzy boskiej której należy się posłuszeństwo, i proklamuje, że każdy 
człowiek jest dla siebie prawem". [2]  
To że liberalizm jako szkoła myśli jest "szkołą apostazji" jest faktem a nie teorią, bo otwarcie 
wspiera dokładnie te idee. Papież Benedykt XVI wyraźnie nazwał go poszerzeniem apostazji 
protestantyzmu, co zacytujemy później. 
Katolicyzmu nie da się pogodzić z liberalizmem, upieranie się że one mogą koegzystować 
jest prekursorem i przejawem apostazji. Liberalizm już doprowadził do oczywistych 
wniosków, które przygotowują drogę dla "człowieka grzechu": 
 
• Relatywizm moralny: Skoro nie ma żadnego boskiego prawa wiążącego człowieka, to 
każdy człowiek jest wolny by być prawem dla siebie, bez żadnej wyższej władzy niż jego 
własna, słabo ukształtowane sumienie. Skoro każdy człowiek jest swoją najwyższą władzą, 
to nikt nie może upierać się, że jego moralność jest lepsza od tej drugiego człowieka. Skoro 
żadna moralność nie jest lepsza od innej, to moralność nie istnieje. Nie ma żadnego prawa 
moralnego, stąd aborcja, "prawa" gejowskie, rozwód i szerzenie pornografii, bluźnierstw i 
każdego sposobu wylgarności i nieprzyzwoitości, wszystko kwitnie pod ochroną prawa w 
społeczeństwach liberalnych. 
 
• Obojętność religijna: I podobnie, skoro Bóg nie ujawnił się, to każdy człowiek powinien 
utworzyć własną opinię w kwestii kim jest Bóg. Skoro opinia każdego człowieka jest tak 
samo ważna, to to samo jest z religią. Skoro wszystkie religie są tak samo ważne, to nie ma 
religii  prawdziwej czy fałszywej, a tylko osobiste preferencje prowadzące nas do 
obojętności, wiary, że jedna religia jest tak samo dobra jak następna. Dlatego nie ma 
żadnego boskiego prawa wiążącego człowieka, ani przewodnictwa społeczeństwa, i na 
pewno żadnej religii uważającej się za bardziej preferowaną od innej. 

 
Logiczne niszczenie: od liberalizmu do prześladowania 
 
Państwo zbudowane na liberalnych zasadach będzie koniecznie prześladowanie Kościoła 
Katolickiego. W rzeczywistości każde panowanie rządów liberalnych rozpoczynało się 
właśnie od tego. Każdy protestancki kraj prześladował Kościół (w Anglii dalej obowiązują 
prawa antykatolickie), rewolucja francuska wpuściła "panowanie terroru", i każda oryginalna 
kolonia Stanów Zjednoczonych miała prawa antykatolickie. Jeśli państwo zbudowane jest na 
zasadzie, że nie ma Bożego prawa moralnego, i że wszystkie religie są równe, to zasady 
założycielskie Kościoła Katolickiego wręcz przeciwnie, w pomylonym umyśle liberała (i 
bystrych umysłach tyranów, którzy faktycznie rządzą liberałami) uczyniłyby go wrogiem tego 
państwa.   
 
Jak wykazały cytowane już źródła, jest to element ostatecznej apostazji i przesladowań 
Kościoła, jest to tylko sprawa logicznej kolejności: 
• Państwa liberalne zawsze prześladowały Kościół. 
• Istnieje ruch globalny przygotowujacy się do utworzenia NWO, państwa globalnego. 
• Zasady liberalne są siłą przewodnią tego porządku. 
• Globalne państwo liberalne doprowadzi do prześladowań globalnych. 
• Te prześladowania są dokładnie tym co przepowiedział papież Benedykt XV. 
• Liberalizm łączy wszystkie oznaki obecnej apostazji, o której ciągle wypowiadali się i 
ostrzegali papieże i Matka Najświętsza. 

 
Liberalizm i tyrania 
 
Ten aspekt zbadamy bliżej w innej części książki, ale prostym faktem jest to, że liberałowie 
są kłamcami. Nie może być w żaden sposób inaczej.  
 



Nieodłączna niespójność liberalizmu i hipokryzja są widoczne przez chwilę jedynie 
logicznego dochodzenia (coś co coraz bardziej nieliczni w świecie współczesnym chcą lub 
są w stanie zrobić). Państwo liberalne zbudowane jest na zasadzie, że wszystkie idee są 
równe, poza przekonaniem, że wszystkie idee nie są równe. Historii liberalizmu wykładającej 
o równości i tolerancji towarzyszy prawdziwa polityka nietolerancji, prześladowań i mordu. 
Ostatecznie liberalizm jest ideologią szatana, co pokazują dość oczywiście jego zasady i 
rezultaty. 
 
To dlatego papież Jan Paweł II wielokrotnie nawiązywał do Zachodu (odszczepieńcze 
chrześcijaństwo) jako "kultury śmierci". Tak jak szatan jest "mordercą od początku" i "ojcem 
kłamstw", liberalizm sam jest ideologią mordu i kłamstw, co pokazała historia i potwierdza 
doświadczenie. I dlatego trwa logiczne niszczenie: od katolickich krajów do antykatolickich, 
zaledwie chrześcijańskich, od chrześcijańskich krajów do krajów liberalnych skupiających się 
na człowieku (budowanych na zabijaniu bliźniego), od wcześniej chrześcijańskich krajów do 
antychrześcijańskich, od grupy krajów antykatolickich do jednego, globalnego, anty-
chrześcijańskiego kraju, od kraju antychrześcijańskiego porządku jednego świata do 
panowania antychrysta… 
 
Rozwiązywanie krajów katolickich 
 
Papież Benedykt XV napisał: "… Kościół nigdy nie był w takim niebezpieczeństwie jak to 
które pokazało się pod koniec XVIII wieku. To właśnie wtedy filozofia w delirium, 
przedłużenie herezji i apostazja innowatorów nabyły powszechną władzę zdobywania 
umysłów i wywołały całkowite przerażenie, z ustalonym celem zniszczenia chrześcijańskich 
fundamentów społeczeństwa nie tylko we Francji, ale krok po kroku we wszystkich krajach". 
[3] 
Choć obecny trend historyczny który rozwiązał wsześniej chrzescijańskie społeczeństwa 
zwykle postrzega się jako kontynuację ruchu rozpoczętego przez rewolucję francuską, 
papiez Benedykt zauważył, że to faktycznie zaczęło się od protestantyzmu. Oczywiście ta 
obserwacja jest poprawna, gdyż protestantyzm zbudowano na negacji sposobów w jakie 
człowiekowi ujawnia się Bóg i Jego prawo. 

 
Protestantyzm: 
 
• Neguje Boskość Kościoła.  
• Neguje Boską instytucję i autorytet papiestwa.  
• Przypisuje człowiekowi autorytet interpretacji Pisma tak jak mu to odpowiada, bez żadnego 
wyższego autorytetu. 
 
Dlatego każdy człowiek jest "dla siebie prawem", jak określił to Leon XIII jako markę 
liberalizmu. 
 
Protestantyzm był apostazją, tak jak odrzucenie objawienia Boga zamiast idei człowieka.  
Protestant może liczyć na to, że ich założycieli nie można obwiniać za ludzi nadużywających 
zasady w późniejszym okresie historii, ale tak nie jest. Rewolucja francuska i triumf 
bezbożnych krajów we wcześniej chrzescijańskich jest logicznym skutkiem rozpoczętym 
przez Lutra. 
 
Kiedy człowiek zdecyduje, że to on ma wybierać, przemieniać i wykorzeniać środki którymi 
Bóg dotyka człowieka, to działa program antychrysta. Jak rdza, duch antychrysta często 
porusza się niepostrzegalnie, i nigdy nie śpi. Nawet Luter musiał zgodzić się z tym w rzadkim 
momencie jasności: "Muszę to przyznać: moja doktryna wywołała liczne skandale. Tak, nie 
mogę zaprzeczać, te rzeczy często mnie przerażają, przede wszystkim kiedy moje sumienie 
przypomina mi, że zniszczyłem obecne państwo Kościoła, tak spokojne i pokojowe za 
papiestwa… Szlachta i chłopstwo zaczęli żyć wygodnie ze swoimi wierzeniami, oni są 
świnie, myślą jak świnie, umierają jak świnie…Jest bezspornym doświadczeniem, że my, 
kaznodzieje, teraz jesteśmy bardziej pogardzani, bardziej bezczynni niż kiedykolwiek byliśmy 
w cieniu papiestwa". [4] Taki jest los każdego dążenia do zastąpienia dzieła Boga dziełem 
człowieka, to jest liberalizm. 



 
Protestantyzm utrzymywał, że każdy człowiek powinien prywatnie interpretować Biblię tak jak 
mu to odpowiada, początek nowoczesnego relatywizmu. Liberalizm kontynuował w tym 
duchu. Skoro to człowiek jest źródłem prawa i prawdy, a nie Bóg, a wszyscy ludzie są 
rzekomo równi, to każda opinia musi być równa, a zatem uprawniona do takich samych praw 
i ochrony. Papież Grzegorz XVI tak napisał o relacjach między fałszywą definicją wolności 
liberalizmu i jego sukcesem w rozwiązywaniu katolickich krajów: "Doświadczenie to 
potwierdza i najbardziej odległa starożytność uczy nas, że: w celu doprowadzenia do 
zniszczenia najbogatszych, najpotężniejszych, najwspanialszych, najbardziej kwitnących 
krajów, wszystko co było potrzebne to ta wolność opinii bez ograniczeń, to pozwolenie na 
publiczne debaty, ten zapał do innowacji". [5] 
 
Protestantyzm zniszczył wiele katolickich krajów takich jak Niemcy, Anglia, Holandia i Belgia. 
Katolickie kraje które pozostały zostaną zniszczone drugą falą ataku – liberalizmem. To było 
najbardziej widoczne w rewolucji francuskiej, którą już omówiliśmy w poprzednim rozdziale. 
Ale korodujące działanie tej filozofii dalej niszczyło chrześcijański Zachód, jedynie ze 
sprzeciwem Kościoła. 
 
Część 2 Od prześladowań do apostazji: nowoczesność 

 
Jak można by oczekiwać, każdy przejaw szkoły mysli albo ideologii oparty na bezbożności 
lub równości prawdy i fałszu, były stale potepiane przez Kościół. Wszystkie sukcesy 
liberalizmu w przywłaszczonych katolickich krajach, unieważnienie rządów Bożego prawa, 
mordy księży i zakonników, okradanie i niszczenie instytucji katolickich, prowadzą do 
prześladowań, których Chrystus kazał się spodziewać swoim wyznawcom. 
 
Jak z prześladowaniami za rzymskich cesarzy, wielu katolików dokonało apostazji, ale to 
była apostazja od Kościoła, a nie wewnątrz Kościoła. Bo wszystkie szkody jake robią, 
prześladowania, kreują świętych, oczyszczają Kościół i dają mu odnowioną siłę, ale jeśli 
błędy przeciekną do jego ciała, powstaje dużo bardziej niebezpieczna sytuacja. Niestety, tak 
było w tym przypadku. Świeckie błędy liberalizmu przedostały się do Kościoła szkołą myśli 
zwaną "nowoczesnością". Nowoczesność, albo modernizm, w dużym stopniu była 
przejawem innego objawu wielkiej apostazji – domniemanej wyższości nad przeszłością. Ale 
teraz ograniczymy się do jej skutków nasączenia Kościoła liberalnymi doktrynami. 

 
Infiltracja 
 
Papież Pius IX wydał Syllabus potepionych błędów [6] jako reakcję na liberalizm. W 
większości było to potępienie świeckich idei, chroniące Kościół przed wrogami zewnętrznymi. 
A jeszcze uznał także, że liberalizm zainfekował Kościół, pisząc że "liberalizm katolicki jest 
prawdziwą plagą", i że "liberalni katolicy są najgorszymi wrogami Kościoła". 
 
Podobnie papież św. Pius X uznał liberalną infekcję Kościoła. Z pewnością jest to oznaka 
apostazji kiedy najgorsi wrogowie Kościoła są w jego środku, i to było fundamentalną zmianą 
jaką musiał się zająć św. Pius. Podczas gdy papież Pius IX głównie zajmował się błędami na 
zewnątrz Kościoła, Pius X uznał, że wywoływane przez nich szkody były groźniejsze. W 
encyklice Pascendi [7] napisał, że moderniści byli "w łonie Kościoła", a ich "radcy zniszczenia 
[mieszali] nie na zewnątrz Kościoła, a w nim, tak bardzo, że niebezpieczeństwo niemal czeka 
w jego żyłach i trzewiach". 
 
Św. Pius X modernistów nazwał "wrogami Krzyża Chrystusa". To jest ważne, bo pokazuje 
ich związek z apostazją, apostazją dążącą do ziemskiej utopii. To jest tematem części 
"Usunięty restryktor"*. 
[*Ten kto/co coś ogranicza] 

 
Obrona wiernych  
 
Ale wierni swojemu Bożemu mandatowi, papieże robili wszystko co mogli by ostrzec i 
chronić wiernych. Prace zawierające błędy potepiano, ich autorów ostrzegano, 



dyscyplinowano i monitorowano, i każdy ksiądz musiał składać Przysięgę 
antymodernistyczną, ślubując bronić Kościół i go nie osłabiać. Ale papież Pius X musiał 
rzeczywiście przyznać, że plan masonów, od dawna znany i głoszony przez poprzednich 
papieży, robił postępy i odnosił sukces. Napisał o wrogach Kościoła jako świeckich i księżach 
"całkowicie przesiąknietych trującymi doktrynami nauczanymi przez wrogów Kościoła", cały 
czas udających "reformatorów Kościoła". Pisał dalej: "W seminariach duchownych, na 
wszechnicach starają się pochwycić w swe dłonie prowadzenie studiów i katedry 
profesorskie niejednokrotnie zamieniając je tam na stolice zaraźliwości". [8] To było 
dokładnie częścią wcześniej wspomnianego masońskiego planu, ostatnim etapem, który był 
punktem kulminacyjnym ich zbiorowych wywrotowych energii w radzie Kościoła, zwoływanej 
przez papieża przepojonego ich pomysłami i przychylnego ich celom. 

 
Pius XII: "Ostatni papież"  
 
Pius XII kontynuował pracę przeciwko tym błędom, i jeszcze musiał przyznać, że pozyskiwali 
zwolenników wewnątrz. W encyklice Humani Generis (1950) napisał: "Tymczasem, choć 
dobrze wiemy, że uczeni katoliccy na ogół mają się na baczności przed tymi błędami, jest 
jednak faktem, że nie brak dzisiaj, podobnie jak w czasach apostolskich, takich, co z 
nadmiernej pogoni za nowościami, lub z obawy przed zarzutami nieznajomości osiągnięć 
postępujących nauk, chcieliby się uchylić od kierownictwa świętego Urzędu 
Nauczycielskiego, przez co narażają się na niebezpieczeństwo stopniowego oddalania się 
od prawdy Objawionej i pociągania innych na manowce". [9] 
 
Pamiętajmy, to Pius XII masonów nazwał "matką" obecnej apostazji, i tym oświadczeniem 
uznał sukces ich celu korumpowania Kościoła poprzez młodszy wiekiem kler, który pewnego 
dnia będzie wybierał papieża uformowanego w ich szkole, mający ich idee i cele jako 
własne, niszczyciel który uważał się za reformatora. 
 
Dlatego papież Pius XII mówił o sobie jako "ostatnim papieżu" (do francuskiego 
ambasadora). [10] Nie, on nie był ostatnim wybranym, a był ostatnim który kiedykolwiek 
podniesie głos przeciwko szybko nadchodzącej fali wywołanej przez wrogów Kościoła. I 
dlatego słyszano również kiedy powiedział: "Po mnie potop…" [11] 
 
To było w czasach kiedy jako kard. Pacelli, Pius przepowiedział niebezpieczeństwa stojące 
przed Kościołem, wiążące ich z objawieniami dla Łucji w Fatimie. Pius mówił o sobie jako o 
"fatimskim papieżu", bo jego konsekracja na biskupa odbywająca się w kaplicy Sykstyńskiej 
przez papieża Benedykta XV miała miejsce tego samego dnia i o tej samej godzinie jak 
pierwsze objawienie Matki Najświętszej w Fatimie (13 maja 1917). Choć jego dar 
mistycyzmu jest dobrze udokumentowany, może to nie było tym co potrzebne mu było do 
propozycji tej przepowiedzi. Może wszystkim czego potrzebował by zrozumieć smutny los 
Kościoła i papiestwa po jego śmierci było czytanie tego co zawsze miał przy łóżku – Trzeciej 
Tajemnicy Fatimskiej. [12] 
 
[1] Lefebvre, abp Marcel, Oni go zdekoronowali [They Have Uncrowned Him], Kansas City, MO: 
Angelus Press, 1988, s. 29. 
[2] Papież Leon XIII. Libertas praestantissimum, Vatican City, 20.06.1888. 
[3] Papież Benedykt XV: “Ex iam exeunte,” Vatican City, 7.03.1917. 
[4] Opera Luther, Edition Witt, II, 281, 387. 
[5] Papież Grzegorz XVI, Mirari vos, Vatican City, 15.08.1832. 
[6] Bł. papież Pius IX. Quanta Cura, Vatican City, 8.12.1864. 
[7] Papież św. Pius X. Encyklika Pascendi dominici gregis, Vatican City, 8.09.1907. 
[8] Ibid. 
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ROZDZIAŁ  IV FATIMA NA ROZDROŻU 
 
Wydarzenia w Fatimie, zwłaszcza Trzecia Tajemnica ujawniona wizjonerom, ściśle wiążą się 
z papieżami minionego stulecia, nawet jeśli niektórzy myślą inaczej. W rzeczywistości Jej 
pokazanie się mogło być odpowiedzią na wezwania Namiestnika Chrystusa. Tylko 2 lata 
wcześniej miało miejsce ludobójstwo Ormian dokonane przez tureckich  muzułmanów. 
Wymordowano 1 milion chrześcijan, w tym 48 biskupów. Po nim była wojna, w której zginęło 
9 mln żołnierzy. Zlikwidowano cesarstwo Habsburgów, ostatni relikt Świętego Cesarstwa 
Rzymskiego. Masońskiego typu rewolucja w Rosji usunęła z tronu cara Mikołaja, a Lenin i 
Trocki rozpoczęli swoje dzikie satanistyczne panowanie.  
 
Stojąc w obliczu unicestwienia chrześcijańskiej cywilizacji, całkowitego lekceważenia Stolicy 
Apostolskiej przez świeckie rządy, 5 maja 1917 papież Benedykt XV wykonał drobny gest na 
oczach ludzi, ale akceptowany przez Boga w niebie. Zadekretował, że Kościół dodaje 
"Królowo Pokoju, módl się za nami" do Litanii do Najświętszej Maryi Panny. Ojciec Święty 
napisał: "Przynieście do Niej udręczony krzyk matek i małżonków, płacz niewinnych dzieci, 
tęsknoty każdego szczerego serca. Żeby doknęła Ją najbardziej delikatna i życzliwa troska, i 
żeby dano nam pokój do jakiego dążymy na tym zdewastowanym świecie". [1]  Królowa 
nieba i ziemi nie zwlekała długo z ukrytym płaczem swoich dzieci. Osiem dni później pojawiła 
się w Fatimie, oferując światu pokój. Ale Matka Boża Fatimska odpowiedziała na prośby 
papieża, tylko kolejni papieże odrzucili Jej odpowiedź ... 
 
Kiedy Kościół dalej walczył ze swoimi wrogami, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, w XX 
wieku, Objawienia Najświętszej Panny Maryi były decydujacym rozdrożem między oporem i 
apostazją: 
 
Źródła 
 
• Samo Orędzie zawiera ostrzeżenie przed Rosją. Jak już napisaliśmy, komunizm był 
głównym czynnikiem prześladowań i infiltracji Kościoła, więc Matka Boża pokazała się by 
powiedzieć Kościołowi jak bronić się i triumfować, kulminując w nawróceniu się Rosji. 
 
• Również, powiedziała Maryja: "W Portugalii dogmaty wiary zawsze będą zachowane" itd… 
To twierdzenie nie miałoby sensu gdyby nie w zestawieniu z faktem, że dogmaty wiary nie 
będą zachowane w innych miejscach. Wyrażenie "itd. " faktycznie występuje w dziennikach 
Łucji, wskazując na część której Najświętsza Dziewica nakazała jej nie powtarzać (Trzecia 
Tajemnica). 
 
• Papież Pius XII, jako kard. Pacelli: "Martwią mnie przekazy Panny Najświętszej do Łucji w 
Fatimie. Ten upór Maryi o niebezpieczeństwach stojących przed Kościołem jest boskim 
ostrzeżeniem przed samobójstwem zmiany wiary, jego Liturgii, jego Teologii, jego duszy… 
Skoro niepokój Piusa nie jest istotny dla opublikowanego przekazu, on mógł powstać tylko 
na podstawie treści Trzeciej Tajemnicy, czegoś do czego najprawdopodobniej miałby dostęp 
jako sekretarz stanu. Jest jasne, że język o "samobójstwie" nie odnosi się do niczego innego 
niż samozniszczenie – apostazji. 
 
• Ks. Joaquin Alonso, oficjalny archiwista w Fatimie napisał, że tajemnica obejmowała "walki 
wewnętrzne w łonie Kościoła i ogromne zaniedbanie duszpasterskie przez wyższą 
hierarchię", i "braki wśród wyższej hierarchii Kościoła". [2] 
 
• 17 marca 1990, kard. Oddi wydał takie oświadczenie włoskiemu dziennikarzowi  
Lucio Brunelli z czasopisma Il Sabbato, powiedział, że w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej 
"Panna Najświętsza ostrzegła nas przed apostazją w Kościele". Powiedział także, że przekaz 
wskazywał, że "apostazja rozpocznie się od góry". [3[ 
 
Przesłanie Maryi  
• Nadprzyrodzona misja Kościoła: Matka Najświętsza pokazała wizjonerom żywy obraz 
piekła, kiedy przyszła ostrzec ludzi przed wiecznym potępieniem. Było to proste przesłanie, 
że odwrotnie do obietnic modernistów, misja Kościoła jest nadprzyrodzona - zbawienie dusz. 



• Bóg zamierzał ukarać świat za zbrodnie wojnami, głodem i prześladowaniem Kościoła i 
Ojca Świętego. 
• Wybuchnie gorsza wojna jeśli zlekceważy się to przesłanie. 
• Jeśli Jej przekaz zostanie zignorowany, Rosja będzie szerzyć swoje błędy na cały świat, 
wywołując wojny i prześladowania Kościoła. 
• Zostaną unicestwione różne narody. 

 
Rozwiązanie Maryi  
 
• Należy ustanowić nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 
• Rosja ma być poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi, co doprowadzi do jej nawrócenia 
na wiarę katolicką. Faktycznie Łucja powiedziała, że sam Jezus pojawił się by powiedzieć jej 
kiedy będzie czas na spełnienie tej prośby: "Nasz Pan poinformował mnie, że nadszedł czas. 
Chciał bym powiedziała Ojcu Świętemu o Jego pragnieniu poświęcenia Rosji i Jego obietnicy 
o jej nawróceniu". (13.06.1929)   
• Należy ustanowić Nabożeństwo Pierwszych Sobót. 
• Potwierdzenie: Cud słońca potwierdzony nawet przez wrogich świadków i sama naukę, 
bezspornie potwierdził prawdziwość objawień i przekazu. 
Spełnienie tych strasznych ostrzeżeń było natychmiastowe. Watykan poinformował, że od 
1917 do 1930 w Rosji w tajemniczy sposób "zniknęło" 250.000 katolików, zaś 33.000 
kościołów i 200 kaplic zredukowano do 2 w tym samym okresie. Ale to był tylko znak tego co 
ma nadejść, kiedy żadna liczba wymordowanych katolików nie zmusiła żadnego papieża do 
spełnienia nakazów Matki Najświętszej i otrzymania Jej obietnicy położenia temu kres i 
nawrócenia morderców. Warto zauważyć, że rozwiązanie dla pokoju światowego 
proponowane przez Matkę Bożą faktycznie potwierdziło się na szczeblu krajowym. 
Portugalscy biskupi poświęcili naród Niepokalanemu Sercu Maryi, i kard. Cerejeira uznał, że 
dokładnie z powodu tego aktu Portugalia w cudowny sposób zachowała się od "plagi wojny i 
trądu ateistycznego komunizmu".  
 
Podobnie papież Pius XII podziwiał to, że Portugalii oszczędzono grozy hiszpańskiej wojny 
domowej i komunizmu. 
 
Kiedy wybuchła II wojna światowa, s. Łucja poinformowała swojego biskupa, że Portugalia 
uratuje się na skutek aktu poświęcenia. 2 grudnia 1940 tak napisała do papieża Piusa XII: 
"OjczeŚwięty, nasz Pan obiecuje szczególną ochronę naszemu krajowi w tej wojnie, z uwagi 
na poświęcenie narodu przez portugalskich prałatów Niepokalanemu Sercu Maryi, jako 
dowodu łask jakie otrzymają inne narody gdyby także Jej się poświęciły". [4] 
 
Już widoczne przejawy łask posłuszeństwa i cenę odrzucenia, były gorzką lekcją na którą 
Kościół miał jeszcze zwrócić uwagę. Ale spełnienie jego obietnic, jeszcze raz, choć na 
mniejszą skalę, miało miejsce przy innych okazjach, jak zobaczymy to później. 
 
Tajemnica 
 
W 1944, Łucja powaznie zachorowała, i zaalarmowała swojego biskupa, który wiedział iż 
Trzecia Tajemnica umrze razem z nią. Poprosił ją o spisanie jej. Choć posłuszna, Łucja 
obawiała się, zarówno z powodu treści przekazu, jak i nakazu Maryi by go nie powtarzała. 
Okazało się co następuje: 
• Panna Najświętsza pokazała się 2 stycznia 1944 mówiąc Łucji, że nadszedł czas by to 
spisała. 
• Matka Najświętsza wyraźnie powiedziała, że taka była wola Boga. 
• Łucja powiedziała także, że dostała instrukcje by przekaz odczytano światu po jej śmierci, 
albo w 1960, cokolwiek wydarzy się pierwsze. Łucja napisała: "Panna Najświętsza tak sobie 
życzy". 
Nie dziwi to, że masonom nie podobało się to niebiańskie wydarzenie. Najświętsza Panna 
Maryja poprosiła o wybudowanie Jej kaplicy. Masoński burmistrz wysadził ją w powietrze 6 
maja 1922. Masoni nie mogli znieść kiedy Niebo wtrącało się na ziemi, tak jak każdy liberał… 

 
Decyzja 



W aprobowanym przez Kościół i potwierdzonym przez naukę objawieniu, Niebo przyszło na 
ziemię by pomóc i kierować Kościół w czasie niebezpieczeństwa, dając mu rozwiązanie, 
które doprowadziłoby do pokoju i zachowania wiary. Oczywiście, pomysł o Niebie 
przychodzącym na ziemię dla liberała jest nie do zniesienia, i rok 1960 nadszedł i minął bez 
ujawnienia Trzeciej Tajemnicy, tej tajemnicy którą nakazała odczytać światu sama Maryja, o 
czym niedawno zmarły papież powiedział iż martwiło go wielkie niebezpieczeństwo bliskiego 
samobójstwa Kościoła. Obecnym papieżem był Jan XXIII, który, jak sam powiedział, nie 
potrzebował "proroków ciemności". [5] Oczywiście to dotyczyło samej Matki Bożej, skoro Jej 
wskazówki zignorowano i tajemnicę pogrzebano. 
 
(Stosowna uwaga: Jan uważał się za lepszego proroka od Maryi w "czytaniu znaków czasu", 
pompatyczność którą jego następca skorygował, kiedy papież Jan Paweł II powiedział w 
Fatimie w 2000: "Pani Orędzia wydawała się odczytywać, ze szczególną przenikliwością, 
znaki naszych czasów"). [6] 
 
Nawet bardziej niepoprawny od tej decyzji był początek watykańskiej kampanii w ogóle 
zdyskredytowania objawienia. W oficjalnym komunikacie Watykanu z 8 lutego 1960, 
mówiącym, że Matka Najświętsza nie zostanie wysłuchana, stwierdzono: "Mimo że Kościół 
uznaje objawienia fatimskie, to nie zobowiązuje się do zagwarantowania wiarygodności słów, 
które, jak twierdzi troje pastuszków, usłyszeli od Matki Bożej".  
 
Zauważmy, że tu mówi się o "pastuszkach", a nie "wizjonerach", i o tym co oni twierdzą iż 
słyszeli. Przed wysłaniem tajemnicy przekazanej przez samą Matkę Boga, do ciemnej dziury 
niepamięci w watykańskich archiwach, "dobry" papież Jan XXIII dalej obrażał Ją i wizjonerów 
załączając własną uwagę mówiącą, że przekaz "może być przejawem boskości, i może nim 
nie być".  
 
Wyraźnie insynuował, że cały ten epizod może być złudzeniami zakonnicy, czy uważał, że 
70.000 świadków cudu słońca mieli takie same urojenia? Najprawdopodobniej nie myślał o 
tym w ogóle, przesiąknięty nieuzasadnionym samozadowoleniem i płytkością intelektualną, 
które są endemiczne dla liberałów. Prawdopodobnie nie miał również świadomości co do 
potężnej symboliki daty, kiedy formalnie zganił Matkę Bożą i Jej wysłańca – 25 stycznia. To 
w tym dniu rok wcześniej pojawiła się aurora borealis [zorza polarna], jak mówi proroctwo 
Matki Bożej Fatimskiej, ogłaszające początek kary dla świata, wielkiej wojny, za 
nieposłuszeństwo wobec Jej przekazu. Z całym prawdopodobieństwem, nawet gdyby 
wiedział, ironią losu byłoby dla Jana, kiedy kusił Boga by ukarał świat jeszcze raz poprzez 
ponowne odrzucenie przekazu Maryi… 
 
Lekcja historii od Jezusa 
 
W sierpniu 1931 s. Łucja miała wewnętrzne widzenie, po odmowie Watykanu spełnienia 
próśb Maryi. S. Łucja przekazała te słowa Jezusa: "Powiedz moim pasterzom, że idąc 
przykładem króla Francji w opóźnieniu wykonania mojego nakazu, pójdą jego śladami do 
nieszczęścia".  
 
Mr Socci tak dobrze podsumowuje historyczne odniesienie do naszego Pana: "Jest wyraźne 
odniesienie do objawień w Paray-le-Monial w 1689. Tam Jezus dał [św.] Małgorzacie Marii 
Alacoque przekaz, który insynuował wielki plan Opatrzności odnośnie Francji: Umieść 
Najświętsze Serce Jezusa w herbie, zbuduj świątynię ku Jego czci tam gdzie będą Go czcić 
królowie Francji, dokonaj poświęcenia Francji Najświętszemu Sercu, prośba od papieża – 
jako suwerena Francji – Mszę ku czci Najświetszego Serca Jezusa, Nie zrobiono nic.  
 
Dlatego dokładnie 100 lat później wybuchła rewolucja francuska i bratanek Króla Słońca, 
Ludwik XVI, przypomniał sobie te prośby w 1792 kiedy był w więzieniu. Tam, zrozpaczony, 
postanowił je spełnić, ale wtedy było już za późno. Został zgilotynowany 21 stycznia 1793. 
Francja wybrała przeciwną drogę". [7] 
 
Zgodnie z zasadami liberalizmu, papież Jan podobnie wybrał przeciwną drogę, ufając 
własnym machinacjom wobec boskich ostrzeżeń i wyraźnych wskazówek Nieba. Papież Jan 



zwołał Sobór, który miał się zająć wszystkimi największymi sprawami świata (raczej nie, o 
tym później). Czy celowo czy nie, symbolika jest tak oczywista jak tragiczna: Sobór papieża 
Jana rozpoczął się oficjalną sesją 13 października 1962, w rocznicę cudu słońca. Dzień w 
którym Niebo zeszło na ziemię był dniem kiedy człowiek wyszedł ze swoim rozwiązaniem – 
rezultaty były tak destrukcyjne jak przewidywalne. 
 
Końcowy, wzruszający wykrzyknik co do mentalności tego papieża, mentalności o której nie 
można bezpodstawnie powiedzieć iż ma swój udział pychy i pelagianizmu, można je znaleźć 
w jego słowach do swojego lekarza po otrzymaniu śmiertelnej diagnozy. "Mówią że mam 
guz. Ale to nic nie oznacza, tak długo jak spełni się wola Pana. Mam nadzieje, że 
doprowadzę ten Sobór do konkluzji, i zobaczę pokój na świecie". [8] A zatem marzył, że jego 
sobór, a nie rozwiązanie Matki Najświętszej, które tak szyderczo odrzucił (co było, 
faktycznie, wolą Boga, której spełnienia odmówił), spowoduje pokój obiecany przez Maryję. 
 
[1] Socci, 116. 
[2] Socci, 54. 
[3] Socci, 86. 
[4] Kramer, 24. 
[5] Przemówienie inauguracyjne II Sobór Watykański, 11 października 1962. 
[6] Socci, 18. 
[7] Socci, 102. 
[8] Wiltgen, Fr. Ralph, Ren wpływa do Tybru [The Rhine Flows into the Tiber], Rockford, ILL: Tan 
Books & Publishers, 1967, s. 72. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ  V: II SOBÓR WATYKAŃSKI: TRIUMF WROGÓW KOŚCIOŁA 

 
Kiedy św. Paweł napisał, że pojawienie się "człowieka grzechu" oznaczy przybycie ostatnich 
czasów, całkowicie poprawne jest nazwanie II Soboru soborem grzechu. W dobrze 
udokumentowanym wcześniej zorganizowanym posunięciu, klika liberalnych biskupów, dość 
dosłownie, porwała Sobór. Oni naruszyli zasady soboru, siłą przejmowali mikrofon i 
prowadzili bunt przeciwko legalnym nadzorcom soborowych procedur. Bunt był, faktycznie, 
wszczęty przez masona. Ksiądz który był również masonem, żałował swojego nielegalnego 
związku z "królestwem szatana" po wyzdrowieniu w Lourdes. Zeznał, że kard. Lienart stał za 
nielegalną taktyką by przejąć kontrolę nad soborem. Nic dziwnego w tym, że z łoża śmierci, 
ten masoński kardynał przechwalał się "Mówiąc po ludzku, Kościół przegrał". [1] 
 
"Kościół musi się zaktualizować i uczynić się ważnym dla współczesnych problemów". Tymi 
słowy św. Antoni Pustelnik opisał mentalność rodzącą wielka apostazję. Taki jest dokładnie 
powód tego, ze papież Jan zwołał sobór. W dłuższym cytacie z którego pochodzi ten 
fragment św. Antoniego, on przepowiedział: "oni poddadzą się duchowi wieku". I poddali się: 
komunistom, poddali się… masonom, poddali się… liberałom, poddali się. 
To wszystko jest sprawą faktu historycznego, i ta książka pokaże na to dowody. Ale po raz 
pierwszy tu są pewne myśli i konkluzje służące jako podstawa dla dlaszych badań. 

 
Część 1:  Komunizm 
 
Zwycięstwo komunistów od poczatku soboru jest sprawą zapisów historycznych. Yves 
Congar, podejrzany teolog za papieża Piusa XII, którego teologię potępili zarówno jako 
doktrynę i jako metodę, piał po soborze, że "Kościół przeszedł, pokojowo, swoją rewolucję 
październikową". [2] Później papież Jan Paweł II uhonorował go wyniesieniem do Kolegium 
Kardynalskiego. Powtórzmy już wspomniane punkty: 
 
Komuniści i sobór 
 
• Matka Najświętsza zaproponowała duchowe remedium dzięki któremu nawróci się Rosja. 
Zamiast tego remedium odrzucono, i komunistyczna Rosja zmusiła Namiestnika Chrystusa 
do zgody na ich warunek – milczenie w obliczu ich zła. Przedstawiciele komunizmu (obaj 
agenci KGB), ich żądania spełnione, przybyli w rocznicę cudu słońca. 
 
• Oni będą dalej wywierać swoją wolę na papieżu w przyszłych latach, bo Paweł wybierze 
biskupów których oni nakażą, i prześladować tych biskupów którzy im się sprzeciwiali. 
 
• Komuniści chwalili sobór, jak Włoska Partia Komunistyczna zadeklarowała na XI Kongresie 
partii w 1964: "Niezwykłe obudzenie soboru, który słusznie porównuje się z Estates General 
z 1789, pokazało całemu światu, że stara polityczno-religijna Bastylia (tzn. chrześcijaństwo) 
jest wstrząśnięte do samych fundamentów". [3] 
 
Komuniści i papieże 
 
• Komuniści chwalili i głosili komunistyczną wizję świata papieża Jana. Dystrybuowali miliony 
egzemplarzy Rozdziału V jego encykliki Pacem in Terris. Sowieckie czasopismo Nauka: 
Religia chwaliło Jana jako "mądrego i dalekowzrocznego polityka". Rezultatem tej encykliki i 
jej poparcia ideologii komunistycznej było zwiększenie o milion głosów na Włoską Partię 
Komunistyczną w porównaniu z wyborami 5 lat wcześniej. Kiedy wyniki wyborów były jasne i 
triumf ateizmu widoczny, tłumy komunistów zapakowały Plac św. Piotra, wołających "Niech 
żyje Jan XXIII". [4] 
 
• Wykorzystanie encykliki Jana w ten sposób można postrzegać jako tylko taktykę 
komunistycznej propagandy i przekręcanie jego zamiaru, ale pewne fakty mówią coś innego. 
Jako patriarcha Wenecji publicznie promował konwencję socjalistyczną, umieszczał reklamy 
w całym mieście mówiące: "Witam wyjatkowe znaczenie tego wydarzenia, które jest ważne 
dla przyszłości naszego kraju". [5] W podobnym stylu stwierdził: "Nie widzę powodu dlaczego 
chrześcijanin nie mógłby głosować na marksistę, jeśli bardziej odpowiada mu jego linia 



polityczna i los historyczny". [6] Nie ma powodu tego? Czy samo bycie ateistą nie 
wystarcza? Czy jakiś marksista albo ateista ma poprawną wizję "losu historycznego"? Czy 
bezbożność jest losem do jakiego dążymy? 
 
• Nawet po tym kiedy został kardynałem, Jan wykorzystał okazję by pokazać swoją 
służalczość wobec komunistów. Postanowił przyjąć czerwony kapelusz kardynalski od 
Vincenta Auriola, prezydenta Francji. Był on socjalistą, bardzo i jawnie antykatolickim. Tak, 
"dobry papież Jan" dosłownie klęczał u stóp notorycznego wroga Kościoła i nienawistnika 
kleru by przyjąć symbol "księcia Kościoła". Czy bezpodstawny jest wniosek, że kogo książę 
wybrał by służyć stało się oczywiste poprzez symbolikę i realizm tego aktu? 
 
• Tylko jeden więcej przykład z ogromnego zbioru danych pokazujących, że Jan czuł 
sympatię do komunistów i wydawał się umieszczać rozważania i nauki Kościoła we wtórnym 
świetle, co znajduje się w biografii Aldena Hatcha. Jan był "dobrym przyjacielem i 
powiernikiem" Edouarda Herriota, sekretarza antykatolickich radykalnych socjalistów. Był 
otwarcie antyklerykalny, co mogło tylko doprowadzić do wniosku, że kard. Roncalli nie 
uderzył w niego jako kleryk (wrażenie jakie sprawiał u wielu innych którzy tak go przyjęli), bo 
ich przyjaźń była wzajemna i powszechnie znana.  
 
• Milczenie Pawła VI w obliczu prześladowań komunistycznych Kościoła i jego własna 
mściwość wobec biskupów nie lubianych przez komunistów to sprawa znana publicznie. 
Praca ks. Villi o Pawle VI dobrze dokumentuje jego hańbiące potraktowanie kard. Josepha 
Slipyia (spędził 17 lat w świeckich obozach koncentracyjnych) i kard. Midszenty'ego. Nawet 
kiedy prześladował i obalał heroicznych przeciwników komunizmu, przyjmował i honorował 
ich prześladowców tak często jak odwiedzali go w Watykanie. 
 
• "Rosja będzie szerzyć swoje błędy…" To przepowiedziała Matka Najświętsza w Fatimie, i 
dokładnie to wydarzyło się w wyniku odrzucenia Jej rozwiązania. To nie tylko zdobyło 
przyczółek we Włoszech, ale komunizm zdziesiątkował Kościół w Ameryce Środkowej i 
Południowej kiedy jezuiccy agenci popierali sponsorowaną przez komunistów "teologię 
wyzwolenia" zamiast rzymskiego katolicyzmu, pozostawiając Kościół w ruinie. Poza jawnym 
komunizmem, błędy Rosji erodowały Zachód kiedy mnożyły się ich modele ekonomii, 
edukacji i wychowania psychologicznego. Amerykańska Konferencja Biskupów Katolickich 
przyjęła wszystkie komunistyczne i socjalistyczne zasady, co pokazało ich istotne wsparcie 
finansowe dla konwencji by szerzyć teologię wyzwolenia w Detroit. [7] 
 
Znowu jest to arogancja modernistów, przekonanych, że są lepsi od tych przeszłych, a to oni 
doprowadzili do takiej ruiny. Ignorowano Nie tylko Matkę Najświętszą, ale tak samo było ze 
słowami papieża Piusa XI: "Nikt kto ratowałby cywilizację chrześcijańską nie może z nimi 
współpracować w żadnym przedsięwzięciu w ogóle". Mniej niż 30 lat po tej obserwacji Piusa, 
komuniści dyktowali warunki soboru, wybierali biskupów których papież zatwierdzał, i  
zatwierdzeni przez encyklikę papieską, zwiększali swój wpływ w sercu katolicyzmu. 
 
19 sierpnia 1978 Avvenire opublikowała te słowa Padre Pio wypowiedziane do jego 
duchowych braci w 1963: "Z powodu szerzenia się niesprawiedliwości i nadużywania władzy 
doszliśmy do kompromisu z ateistycznym materializmem odrzucającym prawa Boże. Jest to 
kara przepowiedziana w Fatimie… Wszyscy księża którzy uważają możliwość dialogu z 
odrzucającymi Boga i z lucyferiańskimi siłami świata są szaleni, oni stracili wiarę, już nie 
wierzą w Ewangelię! Oni w ten sposób zdradzają Słowo Boże, bo Chrystus przyszedł by 
przynieść na ziemię wieczny sojusz tylko z ludźmi dobrej woli, a nie sprzymierzać się z 
ludźmi żądnymi władzy i dominacji nad swoimi braćmi… Stado się rozproszyło kiedy 
pasterze sprzymierzają się z wrogami Prawdy Chrystusa. Wszelkie formy władzy, które stały 
się głuche na wolę i autorytet Serca Bożego są drapieżnymi wilkami, które przywracają Mękę 
Chrystusa i wywołuja łzy Madonny". [8] Prześladowania Jana tego prawdziwego świętego 
omówimy później. 
 
Część 2: Masoneria 
 



To że odnosiła sukcesy w planie infiltracji Kościoła potwierdził dziesiątki lat wcześniej papież 
Leon XIII. W encyklice do włoskich biskupów wyraził "szczególną troskę w kwestii penetracji 
masonerii wśród kleru", i ich planów "zmiękczenia opozycji wśród niższego kleru".  
 
Podobnie w 1913 Padre Pio lamentował w liście do przyjaciela: "niestety, Jezus ma powód 
do narzekania na niewdzięczność Jego własnych pasterzy! Jak wielu naszych 
nieszczęsnych braci odpowiada na miłość Jezusa rzucając się z otwartymi ramionami w 
niesławną sektę masonerii!" Jak już wykazaliśmy, ich plan był taki, żeby ten "niższy kler", 
który pewnego dnia stanie się "wyższym klerem", w końcu będzie wybierał jednego ze 
swoich na tron Piotrowy. Według standardów masońskich, to udało im się w końcu z Janem 
XXIII. 
 
Carl J Burckardt, masoński dygnitarz i szwajcarski dyplomata, tak zaopiniował: "On jest 
deistą i racjonalistą… On zmieni wiele rzeczy: po nim Kościół nigdy nie będzie taki sam". [9] 
Choć można się spierać, że żadnego papieża nie można rozliczać z każdą opinią jaką ktoś 
wydaje, to  Mr Burckardt miał absolutną rację, w swoich prognozach potwierdza fakt, że 
wiedział o związkach i poparciu Jana od masonerii, co już wykazał publicznie. 
Papież Jan jeszcze jako arcybiskup w 1944, wygłosił kazanie w katedrze w Istambule 
wyraźnie głosząc własne masońskie poglądy, z nie tak subtelnymi prądami relatywizmu i 
obojętności. 
 
"Wszyscy możemy znaleźć najlepsze powody by podkreślać różnice rasowe, kulturowe, 
religijne, czy postępowania. Szczególnie katolicy chętnie rozróżniają się od "innych": braci 
prawosławnych, protestantów, żydów, muzułmanów, wierzących i niewierzących z innych 
religii… Drodzy bracia i dzieci, muszę wam powiedzieć, że w świetle Ewangelii i zasady 
katolickiej jest to fałszywa logika. Jezus przyszedł żeby zburzyć te granice, On umarł żeby 
głosić powszechne braterstwo. Głównym punktem Jego nauk jest miłość, czyli miłość która 
wiąże z Nim wszystkich ludzi, co przejawia się wiele razy, to zwłaszcza Kościół jest w błędzie 
zawsze kiedy występuje nieporozumienie, to Kościół działał poza "światłem Ewangelii". 
Według modernistów, dawny Kościół zawsze jest winowajcą, zaś obecny oświecony Kościół 
teraz rozumie, jest w całkowitej zgodzie z wrogami". [10] 
 
Pro-masońska słabość arcybiskupa przekraczała wspólne elementy ich wizji, on konkretnie 
realizował ich złowrogą sprawę w Kościele. Kiedy Roncalli był nuncjuszem we Francji, 
mianował masona 33o barona Yvesa Marsaudona szefem francuskiej filii Rycerzy 
Maltańskich. 
 
Był to ten sam zakon który poskramiał i nakazał dochodzenie Pius XII, bo miał świadomość, 
że stał się organem masonerii w Kościele. Jan zawiesił wszystkie takie dochodzenia (24 
czerwca 1961) i przywrócił zakonowi wolną rękę. Ale posłuchajmy samych masonów… 
 
• "Dla nas (masonów) były to wielkie emocje, a dla wielu naszych przyjaciół był to znak". 
Mason baron Marsaudon (wspomniany wyżej), przyjaciel Jana XXIII, o jego wyborze. 
 
• Mr Marsaudon napisał: "Można by mówić naprawdę o rewolucji, która z lóż masońskich 
szerzyła się wspaniale, sięgając na szczyt Bazyliki św. Piotra". 
 
• Ta sama encyklika chwalona przez komunistów była równie wychwalana przez masonów 
jako zwycięstwo ich doktryn w Kościele. W amerykańskim Masońskim Biuletynie czytamy: 
"Encyklika Pacem in Terris to energiczne przedstawienie masońskiej doktryny… nie wahamy 
się zalecić jej jako wnikliwą lekturę". [11] 
 
• Istnieje wiele dowodów na to, że obaj – Jan XXIII i Paweł VI byli masonami. Nazwisko Jana 
występuje na liście Loży P2. Ale nawet gdyby tak nie było, to bezspornie mieli braterskie 
relacje z tymi zajadłymi wrogami Kościoła, i mieli wspólną z nimi filozofię i cele. 
 
Mr Marsaudon napisał w swojej książce, że Paweł VI był rzeczywiście człowiekiem którego 
przygotowywali do papiestwa, a Jan XXIII był równie dobrym wyborem. Napisał: "Kiedy Pius 
XII postanowił osobiście kierować bardzo ważnym Ministerstwem Spraw Zagranicznych, 



Msgr. Montini [Paweł VI] nie otrzymał purpury. Tym samym stało się, nie kanonicznie 
niemożliwe, a tradycyjnie trudne, żeby po śmierci Piusa XII mógł dojść do pontyfikatu. Ale 
wtedy pojawił się człowiek, który, jak jego poprzednik, nazwał się Janem, i wszystko zaczęło 
się zmieniać… Jeśli istnieją jakieś małe wyspy, niezbyt odległe, w umyśle, od czasów 
inkwizycji, to zostałyby zatopione wysoką falą ekumenizmu i liberalizmu, jedną z 
namacalnych konsekwencji, które będą obniżały duchowe bariery nadal dzielące świat. Z 
całego serca życzymy sukcesu 'rewolucji' Jana XXIII". [12] 
 
• Pierwszym krokiem rewolucji Jana było przywrócenie abpa Montiniego na trajektorię w 
kierunku papiestwa, i został pierwszym wymienionym kardynałem. Na łożu śmierci wskazał 
go na swojego następcę. Był to człowiek którego zdrada papieża Piusa XII doprowadziła do 
zwolnienia z Watykanu, on wrócił, i ponownie rządził. 
 
• Po śmierci Jana na okrągło chwalili wszyscy wrogowie Kościoła, było to coś więcej niż 
protokół dyplomatyczny, oni opłakiwali stratę człowieka, który dzielił ich wspólną wizję i 
pomagał ich sprawie. Tu tylko jeden tego przykład: "Wielka Zachodnia Loża Wolnych i 
Uznanych Masonów, z okazji śmierci Jana XXIII, wyraża smutek z powodu zniknięcia tego 
wspaniałego człowieka, który zrewolucjonizował idee, myślenie i formy rzymsko-katolickiej 
liturgii [posłuchajcie jeszcze raz wypowiedzi bpa Bauma o liberalizmie: 'rewolucja czyli 
obalenie']… Ludzkość straciła wielkiego człowieka, i my masoni uznajemy jego wysokie 
zasady, jego humanitaryzm i to iż był wielkim liberałem". [13] 
 
• Kilku wysokiej rangi duchownych było masonami, i to było tak wyraźne, że w jednym 
przypadku zostało udokumentowane publicznie w sądzie w Wiedniu (dotyczy masona kard. 
Koeniga). Po śmierci papieża Pawła VI, wielki mistrz masoński Rzymu, Giordano Gamberini, 
oświadczył: "Pierwszy raz w historii masoni mogą oddać szacunek grobowi papieża, bez 
dwuznaczności i sprzeczności". [14] 
 
• Nie zaskakuje to, że Mr Gamberini tak dobrze wyrażał się o papieżu Pawle. Chciał mieć go 
w Komitecie Wykonawczym Konkordancyjnej Biblii [Concordant Bible]. To było pomimo że 
Mr Gamberini należał do założycieli "Włoskiego Kościoła Gnostycznego", który jest 
przedłużeniem "kościoła satanistycznego", oficjalnie założonego we Francji w 1888 przez 
masona Julesa Doinela. 
 
• Istnieją poważne dowody, nawet w dokumentach amerykańskich agencji wywiadowczych, 
że Paweł nie został wybrany na papieża podczas konklawe w 1963 przed ingerencją 
masonów.  
 
Książę Borghese był przewodniczącym konklawe, i jego niemiecki kuzyn, książę Scortesco, 
napisał: "Na konklawe masoński kard. Tisserant wyszedł z Kaplicy Sykstyńskiej, 
skonsultował się z przedstawicielami B'nai B'rith, i doniósł im o wyborze kard. Siri. Oni 
odpowiedzieli mówiąc, że natychmiast zostaną wszczęte prześladowania Kościoła. Wracając 
na konklawe postarał się by wybrano Montiniego". [15] Świadkami tych nielegalnych działań 
byli strażnicy konklawe ze szlacheckiej Gwardii. Paweł VI rozwiązał starą Gwardię tuż po 
wyborze. Zaraz po ujawnieniu tego, że ma dowód na to, księcia Scortesco znaleziono 
martwego w okolicznościach nazywanych "podejrzanymi". Szeroko pisano o tym, że został 
spalony żywcem w swoim łóżku. 
 
Przypomnijmy sobie z wcześniejszego rozdziału, że B'nai B'rith (Synowie Przymierza) jest 
żydowską filią masonów, których nienawiść do Kościoła jest wyraźnie udokumentowana. Ich 
szczególne upodobanie kard. Montiniego da się, być może, wyjaśnić w świetle tego, że 
dziadek Pawła VI ze strony matki i jego matka byli żydami. Matka ochrzciła się w przeddzień 
ślubu, dlatego dla syna wybrała imię "Jan Chrzciciel". Na jej grobowcu są masońskie 
symbole. Będąc papieżem, na szaty papieskie Paweł często zakładał "efod", insygnia 
arcykapłana z czasów kiedy skazano Jezusa, taki jaki nosiłby Kajfasz podczas tego procesu. 
Mr Andreotti, członek Loży P2, napisał w swojej książce A Ogni Morte di Papa o spotkaniu w 
którym uczestniczył masoński kard. Suenens by przygotować wybór Pawła VI tuż przed 
konklawe. Po jego wyborze Paweł mianował Suenensa moderatorem soboru. 
 



• Może ostateczne symboliczne afiszowanie się masonów z ich podbojem tronu Piotrowego 
w osobie Pawła VI umieszczono w spiżowych drzwiach Bazyliki św. Piotra. Wstawiono w nie 
panel upamiętniającą sobór. Po lewej i po prawej stronie paneli byli Jan XXIII i Paweł VI, co 
pokazuje, ze jeden z nich otworzył sobór, a drugi go zamknął. Na zewnętrznej stronie dłoni 
Pawła VI cały świat w pełnym świetle dnia może zobaczyć masońską gwiazdę. Usunięto ją 
kiedy pewien katolik zauważył tę szatańską pieczęć na dłoni Pawła, ale istnieją oryginalne 
zdjęcia tej paneli. 

 
Szerzenie się masonerii 
 
"Przez wiek i pół walczyliśmy by doprowadzić do przewagi naszych opinii w Kościele i to nam 
się nie udało. W końcu przyszedł II Sobór Watykański i odnieśliśmy triumf. Odtąd propozycje 
i zasady liberalnego katolicyzmu zostały zdecydowanie i oficjalnie przyjęte przez Kościół" - 
Marcel Prelot, senator z regionu Doubs we Francji. 
 
• Posoborowy Kościół tak serdecznie przyjął "królestwo szatana", że kard. Willebrands, 
przewodniczący Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan, zwrócił się do przedstawicieli zakonu 
masońskiego z okazji ich 50-ej rocznicy, mówiąc, że on tam był z upoważnienia sekretarza 
stanu. 
 
• W 1967, oficjalny biuletyn norweskich biskupów poinformował: "Skandynawska Konferencja 
Biskupów postanowiła, po długiej i ostrożnej refleksji, że biskupi mogą zezwolić, 
indywidualnie, członkom Zakonu Masońskiego naszych północnych narodów chcącym 
przyjąć katolicyzm, by powitano ich w Kościele bez zrzekania się czynnego członkostwa w 
masonerii". 
 
• Największy triumf masonerii będzie miał miejsce kiedy jeden z ich ludzi, abp Bugnini, dostał 
wolną rękę w zniszczeniu Mszy i sfabrykowaniu własnej, ale to przyjdzie później… 
 
• Masoni przyznali Janowi Pawłowi II jeden z najwyższych odznaczeń – "Order Galilei". 
Przedstawiciel włoskiej masonerii powiedział, że przyznał ten honor dlatego, że on promował 
"wartości uniwersalne masonerii, braterstwo, szacunek dla godności człowieka i tolerancję…" 
[16] 
 
• I znowu nie można przemilczeć prominencji i dużego szacunku jakimi cieszyła się B'nai 
B'rith ze strony głowy Kościoła który chcieli zniszczyć. Wtedy do Watykanu przybył dyrektor 
Max Jules tylko tydzień po ustanowieniu Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan, spędzając 
ponad godzinę z masońskim kard. Bea. Powiedział, że miał obietnicę Jana XXIII – "rewizję" 
doktryny chrześcijańskiej zgodnie z jego celem. To spotkanie opisano w czasopiśmie Look 
25 stycznia 1966 (o cyrkulacji 7 mln) w artykule zatytułowanym Jak żydzi zmienili katolickie 
myślenie. [tutaj: https://gloria.tv/media/5exmvG4Wp4u] Podobnie co najmniej 4 razy 
przedstawicieli tej jawnie antykatolickiej grupy przyjmował Jan Paweł II. Może B'nai B'rith w 
nowo ustanowionym wpływie na Tron Piotrowy rozpoznała plan przedstawiony na ich 
spotkaniu w 1936 w Paryżu: "Niech niektórzy z naszych synów zostaną biskupami i 
kardynałami, żeby oni mogli zniszczyć Kościół Katolicki!" 

 
Część  3:  Liberalizm i modernizm 
 
Jak bezczelnie zadeklarował kard. Suenens, II Sobór Watykański był rewolucją francuską 
Kościoła. [17] Krótko mówiąc, radował się z tego, że gwałtowne obalenie Kościoła przez 
liberałów w końcu przeniknęło do rdzenia Kościoła. Francuską rewolucję papież Pius IX 
nazwał "inspirowaną przez samego szatana. Jej celem jest zniszczenie budynku 
chrześcijaństwa". Słowami tego kardynała, i jak potwierdzają fakty, dzieło soboru było 
zainspirowane przez szatana w kierunku zniszczenia chrześcijaństwa. Inny kardynał zgodził 
się: kard. Ratzinger (papież Benedykt XVI) zaopiniował, że Gaudum et Spes, dokument 
soborowy o Kościele, "reprezentuje ze strony Kościoła próbę oficjalnego pogodzenia się z 
nową erą zainaugurowaną w 1789 [przez rewolucję francuską]". Ale, jak wyraźnie 
oświadczyli masoni w Stałej Instrukcji Alta Vendita*, ich wspólnym celem z rewolucją 
francuską było "ostateczne zniszczenie katolicyzmu, a nawet idei chrześcijańskiej". To jest ta 

https://gloria.tv/media/5exmvG4Wp4u


"nowa era", z którą, jak przyznał sam przyszły papież, Kościół chciał się pogodzić: Kościół 
godzący się z anty-Kościołem. Oczywiście, anty-Kościół nie ustąpił z niczego, a tylko 
pochwalał zgodę Kościoła na samozniszczenie (to samo wyrażenie użył papież Paweł VI dla 
opisania sytuacji Kościoła po soborze). 
[*tutaj: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/alta-vendita-masoneria-przewrot-kosciele-
katolickim-2014-04] 
 
Papież Pius IX powiedział, że tę rewolucję zainspirował sam szatan, zniszczeniem 
chrześcijaństwa jako celem. W rzeczywistości tuż potem Francuski Dyrektorat nakazał 
Napoleonowi Bonaparte zaatakować Rzym, żeby "obalić ostatniego z papieży i zabrać tiarę 
udającemu głowę Kościoła powszechnego". Tragicznie, choć słusznie, nie było takiej 
potrzeby. Papież Paweł VI z własnej woli zdjął papieską tiarę noszoną przez Supreme 
Pontiffs od pierwszego tysiąclecia, by nigdy znowu jej nie założyć (13 listopada 1964). "Oni 
poddadzą się duchowi wieku…" Tym czynem, jak i wielu innymi, pokazano poddanie się. 
Omówimy te czyny. 
 
Kontrolę nad soborem powierza się modernistycznym teologom 
 
Tym tematem zajmiemy się bardziej szczegółowo w częściach Usunięty restryktor i Nie będę 
prowadził. Teraz tylko przedstawię fragment zapisów historycznych: autorów uznanych za 
podejrzanych, i których prace potępiono za grożące osłabieniem wiary modernizmem, nie 
tylko powitano na soborze, ale przyznano wielki zaszczyt i wpływ na dokumenty. (Sam 
papież Jan był dwa razy odsunięty od nauczania jako młody ksiądz z powodu podejrzeń o 
modernizm). Poniżej tylko kilka przykładów: 
 
• W książce Zasady teologii katolickiej kard. Ratzinger (Benedykt XVI) pochwalił to, że 
Teilhard de Chardin miał duży wpływ na sobór, nawiązując szczególnie do dokumentu 
Kościół w nowoczesnym świecie. Pełny kontekst tej uwagi jest co najmniej dziwny, i 
omówimy go w późniejszym rozdziale. Dla naszych celów tutaj tylko spojrzymy na taką myśl 
de Chardina: "Uważam, że najważniejszym faktem w obecnym czasie jest obudzenie nowej 
religii, która krok po kroku prowadzi do kultu świata, i która jest niezbędna dla ludzkości by 
mogła nadal pracować". [18] 
 
W 1962, w prawdziwą wigilię soboru, Święte Oficjum zadeklarowało, iż jego prace zawierają 
"niejasności i poważne błędy". Ale człowiek który zostanie papieżem cieszył się swoim 
wpływem, mówiąc, że cały dokument wzorował się na de Chardinie. [Sprawa być może 
ciekawa dla czytelnika: de Chardin był instrumentalny w sfabrykowaniu jednego z oszustw 
wysuniętych przez naukowców dla "udowodnienia" ewolucji. Również dwaj księża rozkochani 
w jego pracach w rezultacie stali się ofiarami szatańskiego opętania, jako skutek uwierzenia 
w jego prace. Dokładny opis sprawy w Zakładniku diabła.] De Chardin był masonem Zakonu 
Martynistów, i mimo że był heretykiem, to jeden z jego uczniów, Henri DeLubac, wygnany 
przez Piusa XII, został przywrócony przez Jana. Później DeLubac przechwalał się: okres 
posoborowy przedstawiał zwycięstwo protestantyzmu w katolicyzmie". [19] Za swoje wysiłki 
na rzecz protestantyzmu został nagrodzony godnością kardynała przez Jana Pawła II. 
 
• Kolejnym autorem na cenzurowanym, który wybił się do prominencji, był ks. Edward 
Schillebeeckx. Kwestionował boskość Chrystusa, dziewicze poczęcie Jezusa, 
zmartwychwstanie i autorytet magisterium Kościoła. Wraz z innymi teologami celowo pisali 
dokumenty, by można je było wykorzystać później w ich modernistycznym programie. Jak 
sam powiedział: "Na soborze używaliśmy niejasnych wyrażeń, i wiemy jak będziemy je 
później interpretować". Mówiąc o modernistycznym planie uzurpowania sobie dokumentów 
soborowych, oświadczył: "Będziemy je wyrażać w sposób dyplomatyczny, ale po soborze 
wyciągniemy bezwarunkowe wnioski". [20] 
 
• Hans Kung jest takim absolutnym heretykiem, że jest jednym z kilku teologów którzy po 
soborze znaleźli się na formalnej cenzurze (oczywiście nigdy go nie ekskomunikowano, 
pomimo wielokrotnego wygłaszania herezji). Zadeklarował, że "to co wcześniej było 
marzeniem grupy awangardowej w Kościele [tzn. modernistów], dzięki soborowi poszerzyło 
się i przeniknęło do atmosfery całego Kościoła".   
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• Paweł VI wypełnił Papieski Instytut Biblijny heretyckimi pisarzami. Wśród nich byli jezuici 
Zerwik i Lyonnet, obaj skazani i wypędzeni przez Święte Oficjum. [21] Jako jeszcze inny 
znak poddania się wrogom Kościoła, samo Święte Oficjum, które powstało w 1542 by 
przeciwdziałać herezjom Lutra, zostało rozwiązane przez Pawła VI w 1964. Ojciec 
liberalizmu osiągnął jeszcze jedno istotne zwycięstwo nad Kościołem którym gardził, kiedy 
papież którego nazywał antychrystem, wykonywał jego polecenia. To nie będzie ostatni raz, 
jak będziemy czytać w dziale o Mszy. 
 
• Ostateczny triumf modernizmu: Od momentu wprowadzenia jej przez św. Piusa X, każdy 
kleryk w Kościele musiał składać Przysięgę antymodernistyczną. Jak podsumował to pisarz 
Michael Davis: "Pierwsza część przysięgi jest mocnym potwierdzeniem katolickich prawd 
którym sprzeciwiał się modernizm: pojmowanie istnienia Boga przez rozum ludzki, wartość i 
przydatność cudów i proroctw jako kryteriów objawienia, historyczne ustanowienie Kościoła 
przez Chrystusa; nienaruszalny charakter tradycji katolickiej, sensowność i 
nadprzyrodzoność wiary". [22] 
Papież Paweł zlikwidował tę przysięgę. 
 
• Na otwarciu soboru papież Jan ogłosił swoją politykę "miłosierdzia wobec błędu", a jego 
następca poszedł jeszcze jeden krok dalej. W liście duszpasterskim na Wielki Post w 1962 
kard. Montini napisał: "dzisiaj nie ma żadnych błędów w Kościele, ani skandali ani odchyleń 
ani nadużyć do korekty". Podobnie jako papież napisał w pierwszej encyklice Ecclesiam 
Suam że: "Obecnie nie ma w Kościele sprawy usunięcia tej czy innej szczególnej herezji 
albo pewnych specyficznych zaburzeń. Dzięki Bogu nie ma żadnych w Kościele". To 
oświadczenie to albo pobożne życzenie człowieka poważnie oderwanego od rzeczywistości, 
albo konsekracja modernizmu. Jak Pius X modernizm nazwał "syntezą wszystkich herezji", 
Jan XXIII upoważnił tych winnych tej mega-herezji do utworzenia rady, a teraz Paweł VI 
ogłosił, że Kościół przeszedł od bycia zagrożonym przez "syntezę wszystkich herezji" do nie 
posiadania żadnej. 
 
Ale sytuacja wtedy i wynikająca z niej historia niezaprzeczalnie pokazują, że Paweł był 
żałośnie niezdolny do interpretowania "znaków czasu", rzekomego bodźca i mandatu dla 
soboru. 

 
Część 4: Triumf największego wroga   

 
Jak papież Pius IX uważał szatana za "ojca rewolucji francuskiej", jak Leon XIII masonerię 
uznawał za "królestwo szatana", i jak papież Pius IX nazwał komunizm "szatańska plaga", 
mamy papieży bezpośrednio powiązanych z szatanem tymi trzema bytami / ideologiami, tak 
dowód jest bezsporny, że te trzy szatańskie plagi zostały przyjęte na soborze i przez 
soborowych papieży. Każdy sobór w historii Kościoła był zwoływany by walczyć z szatanem i 
położyć kres błędom wieku, teraz szatan miał własny sobór by dzięki niemu szerzyć swoje 
błędy.* Ten pogląd potwierdza papieska encyklika: "Trzeba nauczyć się je [owoce soboru] 
starannie rozróżniać od wszystkiego, co może pierwotnie pochodzić od 'księcia tego świata'. 
To rozróżnianie we wprowadzaniu prac soboru jest szczególnie istotne w świetle faktu, że 
sobór sam otworzył się szeroko na współczesny świat…" [23] Każdy sobór który wymaga 
takiego zastrzeżenia (i zapewniam was, ten jest jedyny) można uznać tylko za całkowite 
fiasko, ale to nie powstrzymałoby ataku nieugiętej kampanii propagandowej, dzięki której 
wierni będą nieustannie zapewniani, że ten sobór "pomieszanych szatańskich owoców" był 
tylko "drugą Pięćdziesiątnicą" i "nową wiosną". 
*(Ta analiza nie odrzuca gwarantowanej ochrony Ducha Świętego dla magisterium Kościoła. 
To że parametry tej gwarancji są często przekłamywane i nie tak dobrze rozumiane przez 
wiernych katolików jest częścią powodu tego, że soborowi mogła się udać taka 
niewyobrażalna niekompetencja i lekkomyślność. Jest wiele wspaniałych prac na ten temat, 
ale to przekracza zakres tej książki). 
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ROZDZIAŁ  VI LIBERAŁOWIE TO KŁAMCY 
 
"Kiedy [diabeł] mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa"  
- Jan 8:44 
"Muszę kłamać jak diabeł, nie bojaźliwie, lub tylko na marginesie, ale śmiało i zawsze".  
- Wolter, List do Thiriota [Letter to Thiriot] 
 
Jak podsumował to tak zwięźle jezuita kard. Bilot: "Liberalizm 'liberalnych katolików' jest poza 
wszelką klasyfikacją i ma tylko jedną charakterystyczną cechę, doskonałą i absolutną 
niespójność". [1] Tak, nie tylko oni. Każdy fałszywy system tych przeciwnych Kościołowi jest 
prekursorem ostatecznego oszustwa antychrysta, którego rozwiązanie jest za cenę Prawdy. 
Skoro oni nigdy nie potwierdzą (czy nawet nie uznają) własnej nieścisłości,ona leży ukryta 
pod warstwami hipokryzji, z niekończącą się kampanią prostej propagandy i bezsensownych  
sloganów, by uniemożliwić ludziom naprawdę zajrzeć do sedna sprawy. W obecnej 
amerykańskiej kulturze nazywamy to "poprawnością polityczną", systemem nudnych 
komunałów, co zapobiega powiedzeniu ludziom prostej prawdy o sprawie, bo to byłboby 
"grzechem" wobec panującej liberalnej tyranii. 
 
Kiedyś Lenin napisał: "kłamstwo jest święte, a oszustwo będzie naszą główną bronią". 
Dokładnie z tego powodu komunizm nazwano "kulturą kłamstwa". Vaclav Havel mówił o nim 
jako o "świecie pozorów próbujących uchodzić za rzeczywistość". [2] Komunizm obstawał 
przy niekończącej się mantrze państwowych sloganów, które w żaden sposób nie 
odpowiadały rzeczywistości, a były konieczne do uzyskania bezmyślnego posłuszeństwa.  
 
Tym tematem zajmiemy się w kolejnym rozdziale. Jedyną rzeczą którą tu wypunktujemy jest 
to, że wszystkie siły dążące do zniszczenia Kościoła mają to wspólne: nie mogą istnieć bez 
kłamstw.  To jest coś więcej niż mówienie, że ludzie w tych systemach kłamią, ale to 
kłamstwo leży u ich podstaw, istoty tych rzeczywistości. To jest dokładnie rozróżnienie 
jakiego dokonał Jezus w wersecie powyżej nauczając, że kłamstwa są zgodne z 
charakterem diabła. Ostatecznie szatan jest sprawcą wszelkich ataków na Chrystusa i Jego 
Kościół, i to należy rozumieć, że dzieci "ojca kłamstw" same swobodnie kłamią. Oto pobieżny 
przegląd tej sprawy: 
 
Marcin Luter 
 
• Luter odrzucił autorytet Kościoła, ucząc zasady Sola Scriptura, tylko Pisma były konieczne. 
Ale to było kłamstwo. Sam Luter zmienił Pismo Świete dodając do Rzymian 
"usprawiedliwieni przez wiarę" wyraz "samą". Ten wyraz "sama" stał się podstawą jego 
sekty, jak chętnie potwierdził to jako własną fabrykację. "Bardzo dobrze wiem, że wyrazu 
'sama' nie ma ani w tekstach łacińskich, ani w greckich, ale dr Marcin Luter będzie go miał, i 
żeby tak było, moja wola jest wystarczającym powodem". Dlatego wyraźnie uważał siebie za 
fundament swojej religii, a nie Pisma jak uznawał. 
 
• Luter nauczał, że nie ma żadnej religijnej władzy między chrześcijaninem i Bogiem, stąd 
jego nienawiść do papiestwa. To było kłamstwem. Wierzył w najwyższą ludzką władzę 
religijną, uważał że on nią jest, a nie papież. Jak napisał w 1522: "Nie uznaję by moja 
doktryna mogła być osądzana przez nikogo, nawet przez aniołów. Kto nie przyjmuje mojej 
doktryny nie może być zbawiony". I znowu w Dziełach wybranych [Saemtliche Werke] 
czytamy: "kto naucza przeciwnie do mnie, potępia Boga, i musi pozostać dzieckiem piekła". I 
na koniec, innowator "prywatnej interpretacji" przyznał: "Mogę słuchać, a nie znoszę niczego 
co jest wbrew mojemu nauczaniu". 
 
• W tym samym duchu jak powyżej napisał: "Kto całym sercem nie sprzeciwia się papiestwu 
nie może osiągnąć wiecznego zbawienia". Raczej stanowcze oświadczenie pochodzące od 
kogoś głoszącego prywatny osąd. 
 
• Skoro przyznał się, że nie wierzył w rzekome zasady swojej nowej religii, to brakowało mu 
także prawości w osobistym życiu. Liberalna propaganda która uchodzi za historię pokazuje 
go jako odważnego buntownika opowiadającego się za swoim przekonaniem przeciwko 



papieżowi, ale fakt jest taki, że był tchórzem który stał się "odważny" tylko kiedy miał 
poparcie książąt. To jest udokumentowanym faktem, że wysyłał absolutnie płaszczące się 
listy do papieża, które były niczym oprócz łaszczącego się pochlebcy, nawet kiedy głosił, że 
papież był antychrystem. 
 
"Zabójca od początku…" 
 
To był kolejny tytuł jaki Jezus dał szatanowi w tym samym wersecie na początku tego 
rozdziału. Podobnie liberałowie, od początku potęgowali swoje kłamstwa zabójstwem, wierny 
przykład ich ojca. 
 
• W kazaniu mówił o sobie jako o "wielkim łotrze i zabójcy". To nie była przenośnia; jego 
"powołanie" było zakorzenione w zabójstwie, jak sam stwierdził, że nie miał pociągu do 
monastycyzmu, ale wstąpił do klasztoru, "w przeciwnym razie byłby łatwo aresztowany". 
Zabił kogoś w pojedynku. 
 
• Gdy chłopi wyznawali naukę Lutra o prywatnej interpretacji, prowokując wojnę chłopską, 
Luter wzywał szlachtę do "ścigania ich jak psy" i zabijania tych "dzieci diabła". Nie miał 
pojęcia jak trafnie przypisywał im tę nazwę. Erazm mówił o liczbie zabitych jako 100.000. 
Luter powiedział: "Ja, Marcin Luter, pozabijałem wszystkich chłopów w buncie, bo 
powiedziałem, że powinno się ich zabić, cała ich krew jest na mojej głowie. Ale rzucam ją na 
Pana Boga, który kazał mi mówić w ten sposób".  
 
• I podobnie zauważył biograf św. Piusa V, że Lutra można słusznie nazwać logicznym 
prekursorem holokaustu. O żydach mówił jako "młodych diabłach skazanych na piekło", 
wzywając swoich zwolenników w Niemczech do "palenia żydowskich szkół i synagog i w 
płomienie wrzucać smołę i siarkę, niszczyć ich domy, konfiskować ich gotówkę w złocie i 
srebrze, odbierać im święte ksiegi, nawet całą Biblię, zakazać im wszelkich nabożeństw 
religijnych pod karą śmierci, a gdyby to nie pomogło, wypędzać ich z kraju jak wściekłe psy". 
(Dzieła Lutra, Vol. XX, s. 2230 – 2232). 

 
Narodziny liberalizmu 
 
Marcin Luter zainicjował (albo przynajmniej stał się de facto ikoną) marsz Zachodu w 
kierunku apostazji liberalizmu. Czyniąc z religijnej prawdy i moralności sprawę prywatną, 
wszelkie standardy zostaną usunięte ze społeczeństwa i jednostki. Liberalizm zawsze rodził 
mord, świętokradztwo i niemoralność, bo w końcu taki jest jego cel: wolność od Boga, Jego 
Kościoła, Jego nakazów. Z Lutrem jako ich religijnym liderem, modni stali się świeccy liderzy, 
którzy deklarowali odejście od Kościoła. Nawet na początku ruch liberalizmu pokazał swoje 
prawdziwe kolory. 
W 1526 splądrowano Rzym, poniżej tylko niektóre ze zbrodni dokonanych przez pierwsze 
dzieci pojawiającego się "oświecenia": 
 
• Najeźdźcy mordowali chorych w Szpitalu Santo Spirito, jak również dzieci w sąsiadującym 
sierocińcu. Ludzi mordowano w Bazylice św. Piotra. 
 
• Współcześni kronikarze zgadzają się co do tego, że gwałty, mordy i grabieże były nie do 
opisania. 
 
• Kiedy już splądrowano dom, najeźdźcy żądali okupu za mieszkańców. Tych którzy nie 
mogli zapłacić torturowano i mordowano. 
 
• Po splądrowaniu domu podpalano je, a dzieci wyrzucano przez okna. 
 
• Kobiety gwałcono na oczach mężów i ojców. Sytuacja była tak rozpaczliwa, że niektórzy 
ojcowie zabijali swoje córki by im tego oszczędzić. 
 
• Bezczeszczono Najświętszy Sakrament, razem z relikwiami, szatami i naczyniami. 
 



• Otwierano groby i rabowano zwłoki. 
 
• Protestanci ślubowali zabijanie każdego napotkanego księdza, a zakonnice zabierano do 
burdeli i po zgwałceniu sprzedawano. 

 
Revolucja francuska 
 
250 lat później francuscy liberałowie wznowili to samo dzieło swoich historycznych i 
ideologicznych poprzedników. Jak zauwazył bł. papież Pius IX, "szatan był ojcem rewolucji 
francuskiej". W czasie grudniowych rzezi, zabito 1.400 ludzi, w tym 225 księży w ciągu 
jednego dnia w jednym mieście. W czasie panowania terroru katolików mordowano tak wielu, 
że nieznama jest liczba tych męczenników. 

 
Ameryka 
 
Ojcowie założyciele głosili naszą wolność religijną, ale to było kłamstwo. Jedna religia nie 
była wolna, ta prawdziwa. Każda z oryginalnych 13 kolonii uchwaliła prawa antykatolickie. W 
rzeczywistości Anglia chciała poszerzyć prześladowania katolików na Kanadę, ale już było 
ich zbyt wielu, więc zamiast tego dano im swobodę religii poprzez tzw. "Uchwałę Quebec". 
Na początku amerykańskiej rewolucji, Kongres Filadelfii ostro zganił Anglię za tę koncesję. 
Tylko jeden anegdotyczny wgląd w hipokryzję tzw. liberalnych założycieli tego kraju: 
Ironią jest to, że wewnątrz kopuły pomnika Thomasa Jeffersona czytamy jego słowa: 
"Przysiągłem przed ołtarzem Boga wieczną wrogość wobec każdej próby tyranii nad 
umysłem człowieka". 
 
Ale sam Mr. Jefferson angażował się w taką tyranię. Był deistą i przepisał Biblię, usuwając 
odniesienia do boskości Chrystusa. "Kto jest antychrystem, jak nie ten który neguje przyjście 
wcielonego Chrystusa". 
 
Jefferson, jak jego poprzednik Luter, jak każdy liberał, faktycznie wierzył w tyranię nad 
umysłem człowieka, zakładając, że to on był tyranem. 
 
Tu można wysunąć uzasadniony sprzeciw – "ale czy katolicyzm nie ma swojego udziału w 
przykrych postaciach, hipokrytach, kłamcach, mordercach i niemoralnych ludziach każdego 
rodzaju?" Oczywiście, odpowiedź jest "tak", ale ci ludzie nie byli naszymi założycielami, i te 
czyny były sprzeczne z naszymi fundamentalnymi zasadami, a nie logicznym ich 
poszerzeniem. 
 
Na II Soborze Watykańskim wrogowie Kościoła mieli okazję poczynienia znacznego postępu. 
Jego wrogowie zewnętrzni odkryli wieloletnią odporność Kościoła przekształconą w 
czołgający się kompromis, a wrogowie wewnętrzni, uciszeni i wywrotowi, nagle znaleźli się 
ważni i zaszczyceni. Niestety, jeden z sukcesów liberalizmu w infekowaniu Kościoła był w 
jego fundamentalnym niezrozumieniu prawdy. Teraz spojrzymy na udokumentowane 
sposoby, w których u samych podstaw prac soboru leży nieuczciwość. 

 
Papież Jan XXIII 
 
Jak już wspomnieliśmy, ks. Luigi Villa napisał pracę naukową, stara się być "adwokatem 
diabła" w świetle zbliżającej się beatyfikacji papieża Jana. Jego wiedza i dokumentacja są 
bez zarzutu, nikt nigdy nie starał się podważyć jego pracy, bo jak napisał św. Tomasz z 
Akwinu: "nie ma co spierać się z rzeczywistością". Jego praca jest lekturą obowiązkową dla 
każdego poważnego katolika chcącego zrozumieć co wydarzyło się w Kościele w ostatnich 
50 latach. Wspomnę tylko o kilku incydentach ważnych dla obecnej dyskusji: 
 
Zwołanie soboru 
 
W swoim duchowym dzienniku papież Jan napisał: "bez namysłu wyskoczyły, w pierwszej 
dyskusji z moim sekretarzem stanu, 20 stycznia 1959, słowa o 'soborze ekumenicznym'." [3] 



 
Papież Paweł VI poinformował o tej wersji wydarzeń 29 września 1963, twierdząc, że sobór 
zwołano i zainicjowano "pod boskim kierunkiem". [4]  
 
Papież Jan Paweł II był jeszcze bardziej wylewny: "…on związał swoje imię z największym i 
najbardziej przekształcającym wydarzeniem naszego stulecia: zwołaniem II Ekumenicznego 
Soboru Watykańskiego, który postrzegał, jak zadeklarował, jako tajemniczą i nieodpartą 
inspirację Ducha Świętego…" [5] 
 
Ale prawda jest taka, że ten kawałek wymyślonego współczesnego folkloru jest 
nieprawdziwy. Wiele fakktów, niektóre od samego Jana, pokazują wręcz przeciwnie. Kard. 
Ottaviani oświadczył, że to omawiano z Janem na konklawe przed jego wyborem, i dwa dni 
po wyborze powiedział do swojego sekretarza, Capovilli, o "konieczności zwołania soboru".  
 
Co więcej, sobór omówił z nowym patriarchą Wenceji, Giovannim Urbani, i biskupem Padwy, 
Girolamo Bordignonem. "28 listopada podjęto decyzję, i decyzja papieża Jana XXIII o 
zwołaniu soboru staje się ostateczna w grudniu 1958". W tym samym czasie omawiał to 
także ze swoim spowiednikiem, Msgr. Cavagna, oraz z innymi trzema osobami. Rankiem 9 
stycznia spotkał się z Msgr. Giovanni Rossi z Pro Civitate Christiana i powiedział mu: "Muszę 
ci powiedzieć o wspaniałej rzeczy, ale musisz mi obiecać, że to zostanie między nami. Dziś 
wieczorem dostałem wspaniały pomysł: zwołać sobór". Msgr. Rossi w końcu wydrukował to 
w swoim biuletynie La Rocca". [6] 

 
Cel soboru 
 
Papież stwierdził, że celem soboru było zajęcie się najważniejszymi problemami 
współczesnego człowieka. 
I znowu – to nie jest prawda. 
 
Komunizm: Komunizm był największym zagrożeniem dla współczesnego człowieka, oraz 
wrogiem i prześladowcą Kościoła. Miliony katolików żyły w jarzmie jego opresji, i miliony już 
wymordowano. Jeszcze w 1962 kard. Tisserant podpisał porozumienie z metropolitą 
Nikodemem, "rzecznikiem Kremla", mające na celu możliwość zaproszenia na sobór 
pewnych prawosławnych "obserwatorów". W rzeczywistości Moskwa przyjmie zaproszenie, 
ale pod warunkiem, że na soborze nie padnie ani jedno słowo o komunizmie.  
[więcej tutaj: https://marucha.wordpress.com/2012/12/05/pakt-z-metz/] 

 
Żeby powiększyć to matactwo, papież Jan posunął się tak daleko, że w przemówieniu 
inaugurującym sobór stwierdził: "nowe warunki życia współczesnego mają przynajmniej tę 
stronę dodatnią, że usunęły niezliczone przeszkody za pomocą których synowie tego świata 
utrudniali dawniej wolną działalność Kościoła". Mając pełną wiedzę o opresji katolików przez 
Rosję, to jest albo nieuczciwość, albo złuda. Nie ma lepszego świadka niż Mur Berliński, 
który zbudowano tylko rok przed tą deklaracją, że "przeszkody" utrudniające wolną 
działalność Kościoła usunięto. Kilka lat wcześniej papież Pius XII mówił o "złym duchu, który 
nie składa broni", a jego bezpośredni następca wydawał się myśleć, że on już to zrobił. 
Jest to niesamowite zwycięstwo zaprzysiężonego wroga kościoła. Tylko kilka lat wcześniej 
papież napisał, że nikt kto chciał ratować chrześcijańskie społeczeństwo nie może w żaden 
sposób współpracować z komunistami, a teraz oni współpracowali w ustaleniu warunków 
wstępnych na sobór, czyn który rażąco podkopywał powód o jakim mówił papież zwołania 
soboru na pierwszym miejscu. 
 
Piekło: Największym zagrożeniem stojącym przed człowiekiem, współczesnym czy innym, 
jest wieczna utrata swojej duszy. Ale na próżno szukać słowa "piekło" w indeksie 
soborowych dokumentów, nie ma go. 
 
To nie tylko zdradza zwycięstwo modernizmu w wykluczeniu nadprzyrodzonego z oficjalnych 
tekstów, jest to podwójna nagana dla Matki Najświętszej. W Fatimie ostrzegła zarówno o 
ziemskiej karze, której środkiem będzie Rosja, i o wiecznych cierpieniach w piekle, którego 

https://marucha.wordpress.com/2012/12/05/pakt-z-metz/


obraz pokazała dzieciom. Na soborze, który zwołano równocześnie z odmową spełnienia Jej 
życzeń, panowało milczenie, ku uciesze komunistów i szatana. 
Och, jakie poplątane sieci sami sobie tkamy… 
 
Zdumiewające jest to, że na soborze ekumenicznym, sami biskupi nie wiedzieli iż nie działali 
swobodnie, i że ograniczenia przed soborem narzucił na nich największy doczesny wróg 
Kościoła. Kłamstwa rodzą kłamstwa, co wkrótce pokaże przebieg soboru:  
 
• List z 25 września 1965 podpisało 25 biskupów do tych odpowiedzialnych za opracowanie 
programu soboru. Ostrzegał, że tak jak Pius XII był teraz publicznie karcony – ale 
niesprawiedliwie – za milczenie o żydach, tak można by sobie wyobrazić, że "jutro" soboru 
będzie zgromione – i słusznie – za milczenie o komunizmie, co zostanie odebrane jako znak 
tchórzostwa i zmowy". [7] 
 
• Również tajemniczo "zniknęła" petycja podpisana przez 450 ojców soboru, żadająca 
potępienia komunizmu. Skoro liberałowie są kłamcami, kiedy odpowiedzialne strony 
przyparto do muru, zaprzeczyli w ogóle otrzymaniu takiego dokumentu. Naciskani przyznali 
się, że to było kłamstwo, i że prośby po prostu odłożono na bok. Jak zaobserwował ks. Villa: 
"Tym sposobem Jan XXIII poddał Kościół wetu Moskwy, i wprowadził hańbiące milczenie na 
temat najbardziej krwawych i najbardziej zbrodniczych totalitaryzmów". [8] 
 
• Zgromadziwszy wszystkich biskupów świata, papież miałby idealną okazję do spełnienia 
nakazu Matki Bożej Fatimskiej i dokonania poświęcenia. Papieża Pawła petycjonowało 510 
biskupów z 76 krajów by to zrobił, ale on odmówił. [9] 
 
[1] Lefebvre, Odkoronowany [Uncrowned], s. 108. 
[2] Weigel, George, Ostateczna rewolucja [The Final Revolution], Nowy Jork: Oxford University Press, 
1992, s. 40. 
[3] Papież Jan XXIII, Dzieje duszy [Story of a Soul], Rzym, 1967, s. 359, 347. 
[4] Villa, Jan XXIII, s. 13. 
[5] Nauki Jana Pawła II [Teachings of John Paul II], Vatican City: Tipografia Poliglotta Vaticana, 1981, 
s. 752. 
[6] Villa, 13-14. 
[7] Wiltgen, s. 274. 
[8] Villa, Jan XXIII, s. 2. 
[9] Wiltgen, s. 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ  VII RZYM  UTRACI  WIARĘ 

 
Źródła  
• Matka Boża z LaSalette: "Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta".  
  
• Matka Boża z LaSalette:  "W roku 1864 Lucyfer, a z nim wielka liczba demonów, zostanie 
wypuszczony z piekła. Krok po kroku obalą oni wiarę nawet u osób poświęconych Bogu i tak 
je zaślepią, że wyjąwszy przypadki szczególniejszej łaski, te osoby przejmą się duchem 
złych aniołów; wiele domów zakonnych całkowicie straci wiarę i doprowadzi do zguby wiele 
dusz".  Zauwazmy spójność z masońskim planem infiltracji i niszczenia Kościoła, będzie to 
stopniowe i niedostrzegalne. 
 
• Z tego samego objawienia: "Namiestnik mego Syna będzie musiał wiele wycierpieć, 
ponieważ na jakiś czas Kościół zostanie poddany wielkim prześladowaniom; będzie to czas 
ciemności. Kościół będzie przechodził straszliwy kryzys". 
 
• "Trzecia Tajemnica przepowiada, miedzy innymi, że wielka apostazja w Kościele 
rozpocznie się od samej góry". [1] Matka Boża Fatimska, zdaniem kard. Mario Luigi Cappi, 
teologa domu papieskiego w latach 1955 - 1989. 
 
• Według ks. Joaquina Alonso, oficjalnego archiwisty w Fatimie, trzecia tajemnica mówi o 
"wewnętrznych walkach w łonie Kościoła i o poważnym zaniedbaniu duszpasterskim ze 
strony wysokich hierarchów [i] braków wśród wyższej hierarchii Kościoła". [2] 
 
Trajektoria 
 
• Opór: Przez setki lat papieże stale i wyraźnie identyfikowali i potępiali wrogów Kościoła i ich 
szkoły myślenia. 
 
• Infiltracja: Niemniej jednak ci wrogowie zaczęli przedostawać się do Kościoła, jak 
przepowiedziała Matka Najświętsza, i rozeznali papieże. 
 
• Kapitulacja: Na II Soborze Watykańskim ci sami wrogowie byli przyjmowani i dawano im 
ważne i wpływowe stanowiska, co potwierdzają pochwały soboru. 
 
• Dyfuzja: Kościół posoborowy teraz poszerzy te błędy na wszystkich swoich członków, 
tworząc nowy kościół zaplanowany przez masonów i wytęskniony przez modernistów, 
spełniając długo powstającą apostazję. 

 
Wprowadzenie: "Ślepi prowadzący ślepych…"  
 
Kiedy Jezus przepowiedział swoją mękę, św. Piotr powiedział: "Panie, niech Cię Bóg broni! 
Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie", na co Jezus dał słynną ripostę: "Zejdź Mi z oczu, szatanie! 
Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki". Ten werset warto 
zapamiętać z kilku powodów:  
 
• Piotr postępował wbrew Chrystusowi, ale był szczery. Naprawdę wierzył, że działał w 
najlepszym interesie Jezusa. Podobnie przynajmniej niektórzy agenci apostazji, nawet ci na 
samej górze, mogą szczerze wierzyć, że działali i działają w najlepszym interesie Jezusa. 
 
• Dokładnie dlatego, że Piotr myślał jak człowiek, dostał naganę. Podobnie wielka apostazja 
buduje się na światowości, ziemski pogląd z ziemskimi celami dla ziemskiego Kościoła, z 
nadprzyrodzonym i wiecznym życiem odesłanym do przypisów. 
 
• Ale to nie usprawiedliwia Piotra. Chrystus wypowiedział proroctwo, a nie sugerowaną 
możliwość. 
 
Podobnie agenci apostazji w Kościele mieli 2.000 lat historii, tradycji i doktryny, które 
lekceważyli na rzecz własnych ziemskich kategorii, i mieli stałego świadka 200 lat papieży 



potępiających te same błędy, które oni przyjęli. Znak niespójności liberalizmu, jak również 
opis Matki Bożej Saletańskiej "zaciemnionych umysłów" wydają się wyraźnie przejawiać w II 
Soborze Kościoła, kiedy ludzie którzy szczerze wierzą iż działają dla Chrystusa, zamiast tego 
przyspieszają apostazję. 
 
S. Łucja [z Fatimy] powiedziała: "najgorsze jest to, że jemu [szatanowi] udało się 
wprowadzać w błąd i oszukiwać dusze mające dużą odpowiedzialność z uwagi na 
zajmowane przez nich stanowiska…! To są ślepcy prowadzący innych ślepców…" [3] Tym 
tematem zajmiemy się w części "Nie będę prowadził". 

 
Dym szatana  
 
Tę niespójność może najlepiej pokazuje teraz słynne oświadczenie papieża Pawła VI: " 
Przez jakąś szczelinę do świątyni Boga przedostał się dym szatana". [4] Podobnie rozpoznał 
Kościół iż jest w stanie samozniszczenia. Te oświadczenia czasami są przyjmowane jako 
prorocze i heroiczne, ale nie są niczym w tym rodzaju, bo zdradzają nierozerwalne braki 
wśród liberałów: niezwykłą niezdolność zrozumienia praw przyczyny i skutku. Dym szatana 
nie wszedł "przez szczelinę", jak sugerował papież Paweł, bo drzwi były szeroko otwarte 
przez samego papieża, i szatan został zaproszony. Wrogowie Kościoła dyktowali warunki 
soboru, wywierali wielki wpływ na jego prace i dokumenty, i dano im upoważnienie do 
niszczenia starej Mszy i zastąpienia jej inną, ich własną, sprotestantyzowaną, masońskim 
substytutem. I dlatego papież Paweł lamentował nad zniszczeniem Kościoła, nigdy nie 
wydając się zrozumieć własnego skandalicznego w nim udziału. On nie jest jedyny który 
publicznie uznał katastrofę jaką rozpuścił II Sobór Watykański… 

 
Część  1:  Sobór jako niszczyciel  
 
"Doszedłem do wniosku, jeśli mam pisać prawdę, że unikam każdego zbiorowiska biskupów, 
bo nigdy nie zauważyłem dobrego skutku żadnego soboru, bo zamiast zmniejszania zła, one 
go powiększały". – św. Grzegorz z Nazjanzu 

 
• "W wielu dziedzinach sobór nie dał nam pokoju, a raczej wywołał kłopoty i problemy, które 
w żaden sposób nie służą wzmocnieniu Królestwa Bożego w Kościele czy w należących do 
niego duszach". [5] 

- Papież Paweł VI 
 
"Uważano, że po soborze zaświta słoneczny dzień Kościoła, a zamiast tego przyszedł dzień 
pełen chmur, sztormów i ciemności". [6] 

- Papież Paweł VI  
 
• "Otwarcie na świat stało się prawdziwą inwazją na Kościół przez ziemski sposób myślenia. 
Ta inwazja pozbawia Kościół siły sprzeciwiania się światu i okrada go z własnego 
szczególnego charakteru". [7] 

- Papież Paweł VI 
 
• "Zwatpienie weszło do sumienia, i ono weszło przez okna które rzekomo otworzono by 
wpuścić światło…" [8] 

- Papież Paweł VI, 29.06.1972 
 
• "Bluźnierczy i świecki humanizm pokazał się we własnej strasznej wielkości i w pewnym 
sensie przeciwstawił się soborowi. Religia Boga sprawiła, że człowiek stanął przeciwko religii 
człowieka który sam czyni się Bogiem". [9] 

- papież Paweł VI 
 
• "Kościół znajduje się w niepokojącym okresie samokrytyki, albo co można by lepiej nazwać 
samoznisczzenia. Jest to ostry i skomplikowany przewrót, którego nikt się nie spodziewał po 
soborze. Jest to niemal tak jakby Kościół sam się atakował". [10] 

- Papież Paweł VI 



To jest niczym innym jak potwierdzeniem samego papieża, że apostazja trwa. Wrogowie 
Kościoła próbowali zniszczyć go przez 2.000 lat, a teraz papież zgodził się, że to Kościół 
działa jak swój wróg. Jeśli to nie uzasadnia przymiotnika "wielka", to co to zrobi? Poniżej 
powtórka jeszcze bardziej zaskakującego potwierdzenia.  
 
• [Oceniając owoce soboru]: "Trzeba nauczyć się dokładnie je rozróżniać od 
wszystkiego co może pochodzić od 'księcia tego świata'. Ta wnikliwość we wprowadzaniu 
pracy soboru jest szczególnie konieczna z uwagi na to, że sobór szeroko otworzył się na 
współczesny świat…" [11] 
- Papież Jan Paweł II 
Bezprecedensowe i naprawdę zdumiewające jest to, że papież ma ostrzegać, że sobór dał 
możliwość szatanowi skorumpowania Kościoła. Teraz wierni mogą rzekomo wiedzieć jak 
rozróżniać skutki złego, mimo że sam sobór pozwolił mu się zakorzenić. Niektóre z tych 
diabolicznych owoców tak opisał ten sam papież… 
 
• "Trzeba realistycznie przyznać, z głębokim i niełatwym zatroskaniem, że dzisiejsi 
chrześcijanie, w wielkiej części, czują się zagubieni, zmieszani, niepewni, a nawet 
rozczarowani. Rozpleniły się szeroko idee sprzeczne z prawdą objawioną i od zawsze 
nauczaną; rozprzestrzeniły się prawdziwe i rzeczywiste herezje na polu dogmatycznym i 
moralnym, budząc wątpliwości, zamęt i bunty". [12] 
 
• "Obraz Kościoła naszych czasów się zmienił, i charakteryzuje się tym, że stał się, i nadal 
będzie się stawał jeszcze bardziej Kościołem pogan, już nie Kościołem pogan, którzy stali się 
chrześcijanami, jak było kiedyś, ale Kościołem pogan, którzy nadal nazywają się 
chrześcijanami. Pogaństwo dobrze się czuje dziś w Kościele, i to jest typowe dla Kościoła 
czasów współczesnych, jak również dla nowego pogaństwa, które obejmuje pogaństwo 
zarówno w Kościele jak i Kościół, w którego sercu mieszka pogaństwo. Nie mówimy tu o tym 
pogaństwie, które stało się jednolitym frontem przeciwko Kościołowi w krajach wschodnich ... 
Ale rozumiemy to jako wiele bardziej typowe zjawisko naszych czasów, które stanowi realne 
zagrożenie dla chrześcijan, a mianowicie pogaństwo w Kościele, "ohyda spustoszenia w 
miejscu świętym". (Marek 13:14) [13] 
 
Jest to obserwacja kard. Ratzingera z 1969. To jest zdumiewające w świetle bliskości końca 
soboru, by kardynał mógł nie mieć pojęcia jak daleko on pójdzie. Uznając zagrożenie pogan 
w Kościele, nie mógłby marzyć, by przyszły papież sam ogłosił jawnych pogan jako część 
kościoła, uczestnicząc w ich rytuałach i oferując im katolickie ołtarze, na których składają 
swoje pogańskie ofiary. 
 
• Ten sam kardynał przyzna wiele lat później w wywiadzie: "Bezsporne jest, że ostatnie 20 lat 
były zdecydowanie niekorzystne dla Kościoła", kiedy opisywał posoborowy Kościół jako  "w 
ciągłym procesie rozpadu". [14] 
Pomimo tych trzeźwych, realistycznych ocen, zgodnych z liberalną przesłanką niespójności, 
ten sam sobór był odbiorcą nieustannej kampanii propagandowej, w której wierni są 
zapewniani, do znudzenia, że "owoce soboru" są niepodważalne i zdecydowanie pozytywne, 
nigdy nie zbierając żadnych danych na poparcie tego fikcyjnego twierdzenia. Będziemy to 
analizować w rozdziale "Nawet wybrani będą sprowadzeni na manowce". 

 
Część  2:  Papiestwo samo się atakuje  
 
Papież Leon XIII był jednym z tych papieży, którzy pracowali przeciwko modernizmowi w 
Kościele, jak również prześladowaniu krajów liberalnych, które systematycznie eliminowały 
go z życia społecznego i kulturalnego, nękając księży na każdy wyobrażalny sposób. W tym 
wszystkim, chociaż przyznał później w życiu, że odzyskanie Państwa Kościelnego i 
prawowitego zwierzchnictwa papieża wydawało się nieprawdopodobne, to nigdy nie stracił z 
oczu boskiej i nieodwołalnej wzniosłości swego urzędu. Podobnie przypominał 
odszczepieńczemu chrześcijaństwu o wszystkim co ono zawdzięczało papiestwu: 
"Czyż patrząc na dzieła Najwyższego Pasterza Rzymskiego może być coś bardziej 
niegodziwego niż szkalowanie tak ogromnych zasług tego Najwyższego Kapłana dla dobra 
powszechnego społeczeństwa? Przecież Poprzednicy Nasi nigdy nie wahali się podejmować 



dla dobra ludów wszelkiego rodzaju starć, ciężkich prac, narażania się na trudności i z 
oczami wzniesionymi ku niebu nie chylili czoła przed groźbami nieprawych ani nie dawali się 
odwieść od swego obowiązku obietnicami i pochlebstwami". [15]  
 
Papież Leon nie proponował żadnych apologii za to kim był, ani słowami czy niestosownymi 
działaniami, ani nie prosił o przebaczenie za liberalną wersję historii, którą przedstawiali jego 
poprzednicy jako wrogowie cywilizacji, a nie jej obrońcy i promotorzy. Zamiast tego trzymał 
się prawdy w Chrystusie, i przypominał Europie, że to odrzucenie papiestwa i Kościoła, a nie 
ich wpływ, doprowadziły społeczeństwo do ruiny…Chwałą Najwyższych Pasterzy jest to, że 
z bezwzględną stałością stawali jak mur i przedmurze, by społeczność ludzka nie popadła w 
dawne przesądy i barbarzyństwo. 
 
"Oby nigdy ten zbawienny autorytet nie był lekceważony lub odrzucany! Wtedy cywilna 
władza nie utraciłaby owego i wzniosłego splendoru, jaki nadawała mu religia, która stan 
posłuszeństwa jednemu czyniła dla człowieka rzeczą godną i szlachetną, nie rozgorzałoby 
tyle buntów i wojen, które napełniły ziemie klęskami i rzeziami, nie cierpiałyby pod ciężarem 
wszelkich trudności kwitnące kiedyś królestwa, które spadły ze szczytów świetności". [16]  
 
Papiez Leon mówił o tragicznych konsekwencjach odrzucenia papiestwa i państw 
katolickich, i to było przed rzezią dwu wojen światowych, holokaustem i rzezią dziesiątków 
milionów ludzi przez komunistyczną Rosję. Spośród wszystkich przeszłych apologii Kościoła, 
czy posoborowy papież kiedykolwiek mówił tak jasno, i tak dumnie (rzeczywiście chwaląc się 
"w Chrystusie"), jak Leon, i przypominał Europie, że żadna z tych rzeczy by się nie 
wydarzyła, gdyby pozostała wierna swoim katolickim fundamentom? Te same ruchy które 
doprowadziły do tych okrucieństw (i celowo je wywołały) teraz uważa się za najbardziej 
odpowiednich architektów "nowej ludzkości", i Kościół ich przyjmuje, może z nadzieją bycia 
ich kapelanem.  
 
Te historyczne plagi pozostawiły świat chętny do budowy cywilizacji gdzie takie rzeczy nie 
będą już miały miejsca, ale Kościół postanowił dołączyć do tego globalistycznego chóru 
zbiorowej ignorancji, nie przypominając światu, może już w siebie nie wierząc, że porządek 
świata który byli tak chętni zostawić za sobą i stygmatyzować, faktycznie uniemożliwiłby 
wydarzenie się tych rzeczy w pierwszej kolejności. 

 
Refleksje te również są istotne w części zajmującej się pogardą posoborowego Kościoła do 
przeszłości, na razie chciałbym tylko poprosić czytelnika by zwrócił uwagę, i, tak, był 
podbudowany słowami papieża Leona, jego pewnościa urzędu, jego przekonaniem, że 
katolicyzm i papiestwo były rozwiązaniem dla problemów świata, jego wierze, że świat 
skupiający się na Chrystusie jest lepszy od świata bez Niego, i, tak,  z Bożego mandatu, 
który świat włożył na barki jego Wikariusza. Jak orzeźwiające dla nielicznych pozostałych 
katolików byłoby usłyszeć podobne słowa dzisiaj. 
 
Każdy ruch apostazji i schizmy w historii Kościoła był wrogo nastawiony do papiestwa, jakby 
to był papież, który im się sprzeciwiał i podtrzymywał prawdziwą naukę. Ale czy nie byłoby 
rozsądne mysleć, że w wielkiej apostazji to sami papieże wątpią w papiestwo, jak 
przepowiedziała Maryja? Nie każdy schizmatyk uważał, że papiestwo nie powinno istnieć, 
tylko to nie było tym czego nauczała katolicka doktryna. 
 
Podobnie posoborowi papieże, choć nie "niewierzący" w swój urząd per se, przebyli długą 
drogę po to by opróżnić go z jego istoty. Skoro papież Paweł zauważył, że Kościół atakował 
sam siebie, to czy nieuzasadnione jest by mysleć, by papiestwo, będąc częścią Kościoła, 
robiło to samo? To był kościół katolicki do jakiego wzywali masoni, używający tej samej 
nazwy, zachowujący ten sam wygląd, ale ograbiony z istoty i zastąpiony podróbką. Ciekawy 
incydent na soborze był oznaką jeszcze ciekawszych rzeczy w przyszłości… 
 
W biografii papieża Jana Pawła II, George Weigel opowiedział historię o prywatnej dyskusji 
papieża Pawła z doradcami. Był świadom antypapieskiego wątku przyjętego przez sobór i 
chciał z nim walczyć. Zaproponował by zdanie "Papież odpowiada jedynie przed Bogiem" 
dodano do dokumentu o którym mowa. Ale jego doradcy musieli go skorygować i 



poinformować, że papież faktycznie odpowiada przed dwu tysiącami lat doktryny i tradycji. 
Teraz możesz mysleć – 'to pokazuje, że papież Paweł miał zbyt pretensjonalne poczucie 
papiestwa, a nie zbyt małe, jak sugeruje autor'. Ale, jak omówimy to bardziej szczegółowo w 
następnym rozdziale, to ucieleśnia wewnętrzną niespójność liberalizmu, posoborowi papieże 
stale negowali prawdziwy charakter ich urzędu z jednej strony, a z drugiej zdradzali pychę 
kosmicznej proporcji nadużywając władzy by robić to do czego w ogóle nie mieli prawa. Ale 
w tym epizodzie są ważne dwa punkty: 
 
• Sobór chciał osłabić papiestwo, i to rozpoznał nawet liberalny papież. 
 
• W Pawle VI Kościół miał papieża, który faktycznie musiał mieć powiedziane kim był papież 
przez własnych doradców! 
 
Uchwały soboru faktycznie potwierdzają dominujące siły antypapieskie. Szkice dokumentu 
Lumen Gentium zamierzały rozwodnić pełną władzę papiestwa używając ulubionej frazy 
liberałów np. "kolegialność". Jak swobodnie przyznali liberalni członkowie soboru, oni 
zamieszczali niejasne słowa w dokumentach, które później mogliby wykorzystywać do 
własnych celów, i kolegialność była jednym z nich. Nawet Paweł VI to zauważył, i pomimo 
własnych liberalnych poglądów, rozpoznał przyszłe zagrożenie dla prawowitej władzy 
papieża. Dlatego wydał  Nota praevia, prefację, żeby wyjaśnić pojęcie kolegialności. To jest 
ważne gdyż pokazuje liczne smutne realia soboru: 
 
• Siły na soborze, tak potężne, żeby wpływać na końcową wersję dokumentu, chciały 
podkopać papiestwo. 
 
• Brak szacunku soboru dla papieża jak również jego absolutna niemoc w obliczu ich odmów 
widać wyraźnie w tym, że to co papież zadekretował by umieścić na początku dokumentu 
zamieszczono jako przypis na końcu. 
 
• Ten epizod zdradza także brak kompetencji ojców soboru i mdły, niezdecydowany i słaby 
charakter ich dokumentów. Jak słusznie zauważył Mr Amerio: "Wydaje się niewytłumaczalne, 
by po tak wielu konsultacjach, korektach, rewizjach, akceptacji i odrzuceniu tak wielu 
poprawek, sobór wydał dokument doktrynalny tak niedoskonały, że wymaga noty 
wyjaśniającej w chwili jego ogłoszenia". [17] 
Anegdotyczne podsumowanie postawy w tym epizodzie miało miejsce podczas soboru. 
Biskupi byli nieszczęśliwi dlatego, że papież Paweł słusznie wykorzystał swoją najwyższą 
władzę apostolską by wpłynąć na dokument i dali upust swojej małostkowości, jak St. Louis 
Review poinformował o następującej scenie 21 listopada 1964: 
"Kiedy papieża Pawła wnoszono do Bazyliki św. Piotra na sedia gestatoria między dwu 
rzędami 2.100 milczących jak głazy biskupów, nie przywitał go aplauz z ław biskupów. Nawet 
kiedy papież zrobił prosty znak błogosławieństwa, tylko jeden na 10 biskupów się 
przeżegnał. Dziennikarze oglądający tę scenę sprawdzali między sobą czy dobrze widzieli". 
[18] 
 
Ważne tu są następujące punkty: 
 
• Jak na modernistów przystało, ci biskupi zdradzili swoją protestancką opinię, że papiestwo 
jest o człowieku, a nie urzędzie. Odmowa przyjęcia błogosławieństwa od Wikariusza 
Chrystusa pokazuje ich pogardę dla jego urzędu, lekceważenie znaku Krzyża graniczące z 
pogardą, i niewiarę w łaskę udzielaną przez apostolskie błogosławieństwo. Dla nich był nikim 
więcej niż Johnem Montinim, z którego nie byli bardzo zadowoleni. 
 
• Ich infantylny bunt, nie dbając o to, że dawali skandal gapiom, byłby nie do przyjęcia dla 
zwykłych uczniów. Pochodząc od "następców apostołów" i "ojców soboru ekumenicznego", 
dał niezbity dowód o smutnym kalibrze ludzi, którym powierzono tak wielkie zadanie.  
 
Trzydzieści lat temu papież Pius XI został ostrzeżony, że biorąc pod uwagę kaliber biskupów 
świata, sobór był złym pomysłem, następne dekady nie przyniosły żadnej poprawy. Nic więc 



dziwnego, że wkrótce potem papież ostrzegł wiernych o owocach szatana pochodzących z 
soboru. 
 
Zanim został papieżem, Jan XXIII podobnie wykazywał lekceważenie najświętszych symboli 
papiestwa i wszystkiego co uosabiały. Kiedy był nuncjuszem w Paryżu, odwiedził go 
przyjaciel Dom Beauduin, skarcony przez Święte Oficjum za modernizm. Dom Beauduin 
opowiadał jak szorstko eskortowano go do krzesła stojącego na podwyższeniu, i że Roncalli 
serdecznie się śmiał z tego, i zdał sobie sprawę, że siedział na papieskim tronie, który 
znajdował się w rezydencjach wszystkich legatów. Wykorzystanie symbolu papieskiej 
suwerenności jako zaledwie rekwizyt dla własnych żartów przez przyszłego papieża był, 
niestety, tylko błędną próbą humoru, historia pokaże iż było to prorocze, bo papiestwo 
wykorzystywał by promować heretyków i osłabiać autorytet własnego urzędu. [19] 

 
Atak na doktrynę papiestwa   
 
Już omówiliśmy oddanie papieskiej tiary (o której najwcześniej wspominano w 708) jako 
symbolicznym akcie oddania się i uległości papieża względem nowoczesnego świata, który 
odrzucił nauki Kościoła o jego najwyższym urzędzie, teraz zobaczymy jak papiestwo chciało 
zanegować własną istotę na szczeblu doktrynalnym. 
 
• Mateusz 16:18: "Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój…" 
Jak zawsze było doktryną Kościoła, "skałą" na której Jezus zbudował swój Kościół był Piotr i 
jego następcy. Żeby uzasadnić odrzucenie papiestwa, protestancka odpowiedź była, że 
"skałą" było tylko wyznanie wiary przez Piotra: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego" [ang. 
Chrystus…], a nie sam Piotr. To jest czysta fikcja w świetle tego wersetu, Jezus wyraźnie 
odnosi się do Piotra (dosłownie - skała), i dlatego zmienił swoje imię z Szymona. Kościół 
zawsze nauczał (z wyraźnym stemplem nieomylności na I Soborze Watykańskim), że tylko 
Piotr był przedmiotem słów Chrystusa. Nawet II Sobór Watykański, pomimo już 
zauważalnych skłonności antypapieskich, zacytował ten sam werset w naukach, że Jezus 
zbudował swój Kościół na świętym Piotrze, przywódcy apostołów. [20] Ale pomimo tego  
potwierdzenia o niezmiennym nauczaniu Kościoła, apostazję puszczono w ruch "na samej 
górze…" i rozeszła się na każdy szczebel. 
 
• Święto Tronu Piotrowego obchodzone 22 lutego, jest upamiętnieniem prymatu Piotra nad 
Kościołym powszechnym, jak postanowił Chrystus. I modlitwa otwierająca brzmi: 
"Wszechpotężny Boże, Ty zbudowałeś swój Kościół na skale wyznania wiary św. Piotra". W 
to święto honorujące prymat papieża, Kościół jest upoważniony do modlenia się za herezję, 
herezję która podkopuje urząd papiestwa jaki ma celebrować! Faktycznie, "apostazja 
Kościoła zacznie się na samej górze…" 
 
• Katechizm Kościoła Katolickiego: niespójność liberalizmu maszeruje do przodu… 
Papież Jan Paweł Katechizm nazwał "pewną normą" do nauczania wiary, ale nie bądźmy 
tego tacy pewni, bo katechizm również kładzie podwaliny pod obecną i przyszłą apostazję 
poprzez podkopywanie papiestwa. 
 
W paragrafie 424 powtarza się powyższą herezję: "Na skale tej wiary wyznanej przez św. 
Piotra, Chrystus zbudował swój Kościół". (Tych słów nie wyznał Piotr, a Szymon, którego 
imię zmieniono na Piotr, Skałę, po ich wypowiedzeniu, zwłaszcza w tym kontekście ważne 
jest to rozróżnienie). [Cały ten werset brzmi: "Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś 
Mesjasz, Syn Boga żywego".] Stosując typową modernistyczną taktykę, Katechizm nawet 
nawiązuje do papieża Leona Wielkiego na poparcie tej herezji, żeby dać sobie pozory 
pobożności. Ale zacytowane słowa w żaden sposób nie popierają tego protestanckiego 
pojęcia, a raczej podtrzymują prawdziwą doktrynę, co zawsze robili wielcy papieże. Jak 
napisał papież Leon: 
"on został wyświęcony przed innymi w taki sposób, byśmy z nazwania go Skałą, z uznania 
go Fundamentem, z ustanowienia go Odźwiernym królestwa niebieskiego, z ustanowienia go 
Sędzią do wiązania i rozwiązywania, którego osądy zachowają swoją ważność w niebie, z 
wszystkich tych mistycznych tytułów, mogli poznać charakter jego związku z Chrystusem". 
[21] 



 
• Ale zgodnie z niespójnością liberalizmu i schizofrenią posoborowego Kościoła, można 
przeczytać w tym samym Katechizmie (552, 881), że faktycznie to był Piotr, a nie jego 
wyznanie wiary, na którym Jezus zbudował swój Kościół. W rzeczywistości 881 posuwa się 
tak daleko, że zakazuje podwójnej interpretacji tego wersetu, która pozwoliłaby powiedzieć, 
że Chrystus miał na myśli obie rzeczy, zaznaczając, że Chrystus tylko Piotra uczynił skałą 
swojego Kościoła. 
 
Choć Orwell nie był prorokiem wielkiej apostazji, jego "pustosłowie" z pewnością byłoby 
stosownym określeniem dla tych błazenad. Wierny katolik, który czyta herezję w 424 może 
doznać ulgi dla niepokoju umysłu poprzez odesłanie go do kolejnych pobożnych cytatów, 
kiedy odstępcy i ci którzy starają się sprowadzać wiernych na manowce są również uzbrojeni 
w tę samą książkę, którą "wielki" papież nazwał "pewną normą" do nauczania wiary. 
Protestant argumentujący ten punkt z katolikiem może teraz wyciągnąć katechizm katolika 
by udowodnić swoje stanowisko protestanta! Rzeczywiście, apostazja rozpoczęła się na 
samej górze! 
 
• Kościół posoborowy również podkopuje papiestwo, dlatego cały Kościół, wielokrotnie 
potwierdzając, że pomysł iż kościoły prawosławne muszą pogodzić się z Rzymem, jest 
"przestarzały". Krótko mówiąc, to jest pełne potwierdzenie apostazji. Ta nauka wyraźnie 
pokazuje Kościół taki jak założył go Chrystus jako "przestarzały", a tych którzy odrzucają 
Kościół ustanowiony przez Chrystusa jako faktycznie poprawny. Jednym przykładem tego 
jest Deklaracja z Balamand (cytowana z aprobatą Jana Pawła II w Ut Unum Sint), w której 
czytamy: "Kościoły Katolickie [Kościoły? To teraz mamy więcej niż jeden?] i Kościoły 
Prawosławne uznają się wzajemnie jako Kościoły siostrzane, razem odpowiedzialne za 
zachowanie Kościoła Bożego poprzez wierność boskiemu celowi…" [22] I znowu, to 
oświadczenie wskazuje, że "boskim celem" nie było ustanowienie Kościoła, a kościołów, 
jednych założonych przez Piotra, a innych nie, ale w jakiś sposób równych partnerów w 
dziele zbawienia. I znowu słowa "apostazja" i "niespójność" są tu absolutnie uzasadnione. 
 
• Jak w przypadku papieża Pawła VI w przywołanej już anegdocie z soboru, Jan Paweł 
również dał powód wiernym by kwestionowali jak dobrze pojmował boskie założenie i 
charakter jego urzędu. W 2001 zaproponował te niepokojące, niemal patetyczne myśli: 
"Dzięki rygorystycznym i spokojnym badaniom teologicznym, dzięki stałemu błaganiu o 
światło Ducha, będziemy w stanie zająć się nawet najtrudniejszymi i pozornie nie do 
pokonania sprawami w tak licznych naszych dialogach ekumenicznych, jak na przykład tą o 
biskupie Rzymu". [23] Przede wszystkim, Namiestnik Chrystusa teraz ogranicza się do bycia 
tylko "biskupem Rzymu", tak, zupełnie legalny tytuł, ale także preferowany przez liberałów, 
bo sugeruje, że władza, autorytet papieża, w żaden sposób nie jest powszechna. 
Po drugie, prawda której wyraźnie nauczał Kościół jako objawioną przez Boga, teraz zostaje 
zredukowana do "pozornie nie do pokonania sprawy". Skoro tak czuje papież o własnym 
urzędzie, to kogo mógłby ewentualnie spodziewać się by sprawował go po nim? 
 
Papieska służalczość  
 
Szeregiem symbolicznych gestów, obaj papieże – Paweł VI i Jan Paweł II, pokazali, że 
odwrotnie jak ich poprzednicy na przestrzeni wieków, oni swojemu urzędowi nie przypisywali 
wysokiego i szlachetnego szacunku. Poniżej kilka tego przykładów: 
 
• Podczas spotkania z metropolitą Melitonem, tylko wysłannikiem schizmatyckiego patriarchy 
Konstantynopola - Demetriusa, papież Paweł VI ucałował jego stopy. [24] 
 
• 23 marca 1966, Paweł VI na palec dr Ramseya, anglikańskiego arcybiskupa Canterbury, 
nałożył swój nowy "soborowy pierścień". a następnie udzielił razem z nim "błogosławieństwa" 
zgromadzonym. 
- Dr Ramsey, jako anglikanin, nie miał prawdziwych święceń, dlatego nie ma uprawnień do 
udzielania błogosławieństw, ale Paweł VI uczestniczył w tej symulacji, pokazując, że 
błogosławieństwo laika błędnie uważającego się za biskupa było równe błogosławieństwu 
papieża. 



- Dr Ramsey był masonem, zaprzysiężonym wrogiem Kościoła, teraz honorowanym, 
wyposażonym w dary, i zlegitymizowanym w swojej złudzie iż jest księdzem, przez samego 
Namiestnika Chrystusa. 
 
• Na spotkaniu z anglikańskim arcybiskupem Canterbury, papież Jan Paweł II ucałował jego 
pierścień. 
- Całowanie kościelnego pierścienia jest oznaką służalczości przez gorszego. I znowu poza 
deprecjonowaniem swojego urzędu, papież albo buntował się przeciwko katolickiej doktrynie, 
że anglikanie nie są prawdziwymi księżmi, albo winien grzechu fałszowania, uczestnicząc w 
złudzie człowieka uważającego się za prawdziwego biskupa.  
- Ten arcybiskup popierał sodomię, aborcję i był Druidem. To że Namiestnik Chrystusa zniża 
się by czołgać się przed nim w ten sposób, przechodzi od tylko skandalicznego do 
prawdziwie obrzydliwego. 

 
Prawdziwa i fałszywa pokora 
 
Na początku tej części były pewne przemyślenia na temat fałszywej miłości Piotra. Choć  
myślał, że jego miłość do Chrystusa była prawdziwa, to w rzeczywistości było przeciwnie, bo 
oszukała go jego światowość. Również uważam, że to samo można powiedzieć o próbach 
pokory posoborowych papieży, ich pokora była niczym innym jak ich światowością, która ich 
oszukała, poważnym uszczerbkiem dla ich urzędu i Kościoła. Jako katolicy wiedzieli od 
wieków, że to urząd a nie człowiek zasługuje na szacunek. Oczywiście, ideałem, a także 
oczekiwaniem powinno być, że człowiek który pełni urząd powinien również stanąć na 
wysokości zadania w życiu osobistym. Ale każdy człowiek sprawujący urząd kościelny 
powinien mocno wierzyć w jego godność i władzę, a sam powinien wątpić w siebie. 

 
G K Chesterton zauważył w książce Pobożność [Orthodoxy]: "Ale tym na co dzisiaj cierpimy 
jest źle ulokowana pokora. Skromność przeniosła się z organu ambicji. Skromność osiedliła 
się w organie przekonania, gdzie nigdy nie miało jej być. Człowiek miał wątpić w siebie 
samego, a nie wątpić w prawdę, to zostało dokładnie odwrócone". Ta falszywa pokora, która 
opanowała kościół posoborowy, urzeczywistnia to odwrócenie, teraz ludzie zupełnie pewni 
siebie jako jednostki (zgodnie z "moja wola wystarczy" Lutra), mają poważne wątpliwości co 
do swojego urzędu, którego charakter jest artykułem wiary (zobacz część Nie będę 
prowadził).   
 
Jak omówimy to w części Nawet wybrani zostaną sprowadzeni na manowce, tuż po śmierci 
Jana Pawła II był szalony pośpiech by go kanonizować, nawet jeśli tylko na szczeblu 
artykułów redakcyjnych. Jedną z jego "cnót" była pokora, a komentatorzy sami zdradzili to 
fałszywe rozumienie pokory, i pokazali charakterystyczną cechę apostazji, źle postrzegane 
poczucie wyższości wobec przeszłości. Według nich, Jan Paweł był dużo skromniejszy od 
swoich nadąsanych poprzedników, bo nie znosił całowania swojego pierścienia i innych 
protokołów, które, od wieków okazywały szacunek należny Namiestnikowi Chrystusa. Ale to 
pokazywało jedynie, że to dotyczyło jego, a nie sprawowanego przez niego urzędu.  
Karol Wojtyła, prawdopodobnie starając się być pokornym, chciał odwrócić ten sacunek, ale 
to był papież którego ludzie chcieli szanować, a nie człowieka któremu przytrafiło się być 
papieżem. 
 
To nie był "pierścień Jana Pawła II" który wierni słusznie chcieli szanować, a "pierścień 
rybaka", św. Piotra, którego obecnym następcą przytrafił się być Jan Paweł.  
Prawdziwią pokorą byłoby się z tym pogodzić, jak napisał św. Paweł: "Lecz z łaski Boga 
jestem tym, km jestem", i pozwolić ludziom nie tylko na przywilej, ale faktycznie na 
obowiązek okazywania właściwego szacunku dla najwyższej władzy świata. 
Kiedy Karol Wojtyła został papieżem, wydaje się, iż niekiedy papiestwo stało się Karolem 
Wojtyłą, temat który omówimy w dalszej części. 
 
Tuz po wyborze na papieża, kardynałowie podchodzą do tronu na którym siedzi i oddają mu 
hołd. Jan Paweł odmówił tego, mówiąc: "przywitam moich braci na stojąco". I znowu 
prawdziwie pokorną rzecza byłoby uznanie faktu, że on rzeczywiście był ich zwierzchnikiem, 
i pozwolić na stare rytuały. Ale tak jak czuł, że jego osobiste preferencje powinny sdeptac 



wiekowe tradycje, tak uważał, że jego tożsamość osobista powinna zdeptać doktrynę kim 
jest papież. Tak więc podkreślając tylko swoją równość wobec innych kardynałów i 
bagatelizując swoją wyższość, w czasie pontyfikatu rzadko kiedy dyscyplinował biskupów, 
bez względu na to jakimi heretykami czy niekompetentni się okazywali. Dla każdego 
duchownego, nie uznawanie pełnej godności i odpowiedzialności urzędu, i nie pozwalanie 
innym uznawać go w odpowiedni sposób, służy tylko podważaniu urzędu, pokorny człowiek 
zachowuje swój urząd silnym, pomimo swoich osobistych upodobań i wiedzy o własnej 
niegodności. 
 
Innymi przejawami "Rzymu tracącego wiarę" zajmiemy się później. Celem tego rozdziału jest 
pokazanie, że proroctwa z La Salette i Fatimy wydają się spełniać tymi wyraźnymi znakami i 
otwartymi opiniami ujawniającymi, że papiestwo dążyło do rozwodnienia obu: własnych 
doktrynalnych fundamentów i  wewnętrznej natury i godności. Można by tylko uważać, że 
taka utrata poczucia własnego urzędu na najwyższym szczeblu faktycznie przeszłaby także 
na innych, kiedy subtelne wątpliwości i jawne podważanie wszystkiego, co jest uważane za 
święte, będzie trwało nadal, kiedy nowoczesność zarekwirowała Barkę Piotra. 
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ROZDZIAŁ  VIII ROZKŁAD KAPŁAŃSTWA 

 
"Kiedy ludzie chcą zniszczyć religię, zaczynają od ataków na księży, bo tam gdzie nie ma 
księży, nie ma ofiary, a gdzie nie ma ofiary – nie ma religii". – Św. John Vianney 
 
"Ludzie nie będą szczęśliwi, ale nadejdzie dzień kiedy ostatni król zostanie uduszony flakami 
ostatniego księdza". – Diderot, mason. 

 
Zbadaliśmy sposoby jakimi posoborowi papieże przyczynili się do obecnej apostazji czynnie 
osłabiając własny urząd. Tego dokonano doktrynalnie, liturgicznie i poprzez dawanie 
przykładu. 
 
Ta sama systematyczna degradacja poszerzyła się także na duchowieństwo, pamiętajmy, że 
agenci apostazji uważali to za swój wyraźny cel. By nie powtarzać całych cytatów: 
 
• Papież Pius XII stwierdził  23 maja 1958, że laicyzm (rodzaj antyklerykalizmu negujący 
wszelkie różnice między księdzem i osoba świecką, i hierarchiczny charakter Kościoła jaki 
ustanowił Chrystus) był jednym z głównych przyczyn współczesnej apostazji. 
 
• Masoni pragnęli przeciągnąć księży na modernizm i ich program niszczenia Kościoła od 
środka, idealnie tak by nie zdawali sobie sprawy z tego, że taka zdrada miała miejsce. 
 
• W encyklice z 1925 Quas Primas, papież Pius XI napisał o "pladze skażającej 
społeczeństwo… plagą naszych czasów są świeccy, ich błędy i bezbożne działania". 
 
• "To kapłaństwa oni [wrogowie Kościoła] chcą się pozbyć, żeby mieć czystą drogę dla 
zniszczenia Kościoła, czego tak często próbowali, a jeszcze nigdy nie osiągnęli". Papież Pius 
XI, Encyklika Ad Catholici Sacerdotti. 
 
Wprowadzenie  
 
Nauka Kościoła o kapłaństwie jest taka, że ksiądz jest człowiekiem którego dusza jest w 
sposób trwały skonfigurowana z Chrystusem, i że on posiada nadprzyrodzoną władzę 
udzielania nadprzyrpodzonych łask i ratowania dusz. Katechizm Soboru Trydenckiego mówi: 
"A zatem w pierwszej kolejności, wiernym powinno się pokazać, jak wielka jest godność i 
doskonałość tego Sakramentu [święceń] uważana w najwyższym stopniu, kapłaństwo. 
Biskupi i kapłani będąc takimi jakimi są, tłumaczami i ambasadorami Boga, upoważnionymi 
w Jego imieniu uczyć ludzkość boskiego prawa i zasad postępowania i gospodarowania jak 
oni, Jego miejscem na ziemi, to jest oczywiste, że nie można sobie wyobrazić żadnej funkcji 
bardziej szlachetnej niż ich. Dlatego słusznie nazywa się ich nie tylko aniołami, a nawet 
bogami, ze względu na fakt, że sprawują pośród nas władzę i prerogatywy nieśmiertelnego 
Boga. 

 
W każdym stuleciu kapłanów traktowano z najwyższym honorem, a jeszcze kapłani Nowego 
Testamentu znacznie przewyższają wszystkich innych. Bo moc konsekracji i ofiarowania 
Ciała i Krwi naszego Pana i przebaczania grzechów, którą im przyznano, nie tylko nie ma nic 
równego na ziemi, a nawet przewyższa ludzki rozum i zrozumienie. 
 
I jak nasz Zbawiciel był wysłany przez Ojca, i jak apostołowie i uczniowie byli wysłani na cały 
świat przez Chrystusa naszego Pana, tak księża co codziennie wysyłani z taką sama mocą, 
dla udoskonalania świętych, do pracy duszpasterkiej, i nauczania o ciele Chrystusa". 
 
Św. Franciszek z Asyżu powiedział: "Gdyby przytrafiło mi się spotkać w tym samym czasie 
jakiegoś świętego przychodzącego z nieba i jakiegoś zwykłego biednego księdza, najpierw 
okazałbym szacunek księdzu, i spieszyłbym się ucałować jego dłonie. Bo powiedziałbym 
świętemu: 'Hej, św. Wawrzyńcu, zaczekaj! Jego ręce mogą trzymać Słowo Życia, i posiadają 
coś więcej niż człowiek!"  
 



Św. Jan Vianney powiedział: "Zostaw parafię na 20 lat bez księdza, a będą czcić zwierzęta". 
Księża są kluczowi w życiu Kościoła, i dlatego nie do przyjęcia dla spiskujących w kierunku 
obecnej apostazji. Jest tak z następujących powodów: 
 
• Zdaniem modernizmu, "nic nie jest święte", stąd kapłaństwo jak zawsze rozumiane przez 
Kościół musi zostać pozbawione wszelkiego pomysłu, że ksiądz jest jakimś rodzajem mostu 
między tym co boskie i tym co ludzkie. 
 
• Tym którzy dążą do NWO z jednym światowym kościołem (jako wyraźny cel ONZ i wielu 
innych) utrudniałaby grupa ludzi kórzy uważają, że nie są wymienialni z pasterzami żadnej 
religii, i że ich urząd jest lepszy z uwagi na jego boskie pochodzenie i uprawnienia. 
 
• Jedyną hierarchią uznawaną przez socjalizm jest istnienie dwóch klas: elitarnej kadry 
tyranów kontrolujących wszystko, i reszta pokonanej ludzkości. Dlatego… 
  
• "Wrogowie Kościoła składają kapłaństwu ostatni hołd. Bo jak powiedzieliśmy na 
poprzedniej stronie, oni pokazują, że w pełni doceniają godność i znaczenie katolickiego 
duchowieństwa kierując nań swoje pierwsze i najokrutniejsze ciosy… Najwścieklejszymi 
wrogami katolickiego duchowieństwa są dzisiaj wrogami Boga, faktycznie hołd dla 
duchowieństwa, pokazujący go bardziej godnym szacunku i czci". Papież Pius XI, ad 
Catholici Sacerdotii. 
 
Żeby doprowadzić do tego by tacy ludzie zniżyli się do czysto ziemskiego samozrozumienia 
wymaga nie eliminowania katolickiego duchowieństwa, a zniszczenia jego substancji. To 
systematycznie miało miejsce na wiele sposobów przez dziesięciolecia, a owoce tego ruchu 
w apostazji są wyraźne. Już pokazaliśmy w jaki sposób komuniści i masoni pracowali nad 
infiltracją duchowieństwa, i że częścią programu masońskiego było oszukać kapłanów tak by 
przyjęli ich humanistyczne myślenie, podczas gdy pozwalali im wierzyć, że nic się nie 
zmieniło (sukces tego planu był przepowiedziany w La Salette). 

 
Kiedy modernizm zdobył dostęp do Kościoła, tak i rozwodnił poczucie kapłaństwa. Jednym z 
komunistycznych wpływów w Kościele był Eksperyment księdza robotnika. Obojętni na ich 
święty charakter i boskie mandaty, które powinny zajmować im cały dzień, modernistyczni 
księża postanowili pracować jak świeccy. Kiedy Rzym zakazał dalszej działalności grupy w 
1951, wielu księży po prostu odeszło z kapłaństwa i porzuciło celibat, dowód że ich 
komunistycznym i modernistycznym władcom udało się wymazać ich tożsamość. 
 
Biograf Alden Hatch napisał, że Janowi XXIII bardzo podobał się ten ruch. Bliski przyjaciel i 
zaufany, Jean Guitton, przypomniał te słowa Pawła: "Miałem mocne powołanie do życia w 
świecie, jako laik, jak mówi się dziś. Nie czułem bym pasował do życia duchownego, które 
czasami wydawało mi się statyczne, zamknięte, bardziej zainteresowane utrzymaniem niż 
promowaniem, co oznacza wyrzeczenie się ziemskich skłonności w sposób jakby potępienia 
świata". Ten sam przyjaciel napisał o Pawle: "Zauważyłem, że jego myśli były rodzaju 
świeckiego. Z nim nie przebywało się w obecności 'kleru', a osoby świeckiej, promowanej, 
niespodziewanie, do papiestwa". [1] Może te obserwacje pokazują w papieżu Pawle 
człowieka, którego formacja była przesiąknięta długotrwałym systemowym umniejszaniem 
kapłaństwa, i stan kapłaństwa za jego papiestwa pokazuje tego skutki. 
 
Nawet teraz księża którzy pozostali wierni określiliby jako "konserwatywnych", oferujących im 
nadzieję, że prawdziwa wiara się odradza, ci którzy rozumieją to pragnienie pozbawienia 
kapłaństwa jego danej przez Boga substancji i starania się żyć zgodnie z tym przekonaniem, 
często myślą, mówią, postępują i przyzwalają na sposoby, które pokazują jak trudno jest 
pokonać oba – jawny zalew i subtelne przenikanie tego ducha "antykapłaństwa", który od tak 
dawna był w powietrzu jakim oddychają. 
 
Teraz przyjrzymy się niektórym sposobom jakimi Kościół sam w ostatnich latach chciał 
rozwodnić, zdegradować i przysłonić prawdziwy charakter księdza. 

 
 



Część 1: Etatowi diakoni  

 
Znałem wielu permanentnych diakonów, którzy są najlepszymi ludźmi, pobożnymi, wiernymi i 
kierującymi się szczerym pragnieniem służenia Chrystusowi i Jego Kościołowi. Ale znałem 
również wielu którzy są jawnymi heretykami, i niektórzy tak nie mają pojęcia jak trudno jest 
wyobrazić sobie według jakich standardów można by uważać ich za katolików w ogóle, nie 
mówiąc o katolikach którzy otrzymali jakąś formę "zaawansowanej edukacji", wysłanych do 
pasterzowania reszcie stada.  Ale dary albo braki takiego diakona, albo ogólnie diakonów, 
nie są ważne, ważny jest obiektywny realizm wprowadzenia etatowego diakonatu po 
soborze, stojącej za tym mentalności, i skutków. 
 
Celibat: Od karłowacenia do eliminacji 
 
Celibat duchownych od dawna był cechą wyróżniającą katolickich księży. Oprócz względów 
praktycznych  to ma być zarówno znakiem jak i wyrazem tego, że ksiądz żyje 
skonfigurowany bardziej z Chrystusem, wolny się od ziemskich przywiązań, i poświęca 
obecne radości i korzyści dla świata który nadejdzie. Sekty heretyckie, schizmatycy i 
liberałowie prawie zawsze odrzucali celibat. Teraz, po raz pierwszy od czasu kiedy Kościół 
katolicki wprowadził celibat, w Kościele są żonaci duchowni, etatowi diakoni, działający jako 
rodzaj hybrydy pomiędzy księdzem i świeckim. 
 
Wykorzystując etatowych diakonów w celu pomniejszenia wartości celibatowego kleru, jak z 
każdym innym sposobem postępującej apostazji w Kościele, jest jeden szybko schodzący po 
równi pochyłej. Pierwszy raz po 1.500 latach Kościół wyświęcał żonatych mężczyzn, i 
wkrótce potem, po raz pierwszy w historii, wyświęconym zezwolono na małżeństwa. 

 
Zauważmy jak to odnosi się do symptomu wielkiej apostazji, w której odrzuca się każdy 
sposób poświęcenia czy ograniczenia:  
 
• Od wieków mężczyzna katolik miał dwa piękne powołania: stan małżeński albo święcenia. 
Miał wybrać jeden i żyć z tym wyborem do końca swoich dni. Teraz, zgodnie z zachodnim 
narcyzmem, mężczyzna nie musi już wybierać, ale wielu żyje w obu stanach niczego nie 
poświęcając. 
 
• Jak często się zdarzało, kiedy małżonka etatowego umiera, dostaje dyspensę dzięki której 
może się ożenić, coś o czym wcześniej nie słyszało się w Kościele.  
 
• Rozpad między obu stanami w życiu, i przekonanie, że mężczyzna nie powinien 
podejmować stałego zobowiązania, dalej potwierdził Kościół, kiedy dziesiątki tysięcy księży 
otrzymali dyspensę do małżeństwa, a rozwiedzeni mogą zostać księżmi. 
 
Diakonat i minimalizacja kapłaństwa  
 
Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, zadaniem pierwszych diakonów były czynności 
administracyjne, żeby apostołowie mogli swobodnie spełniać swoje święte obowiązki. W 
większości parafii dzieje się wręcz odwrotnie. 
 
Diakoni wykonują prace księży, zostawiając im przewodniczenie w spotkaniach, zarządzanie 
biznesem, i nadzorowanie parafii. W większości przypadków, wykazując podwójną 
skuteczność podstawowego programu, proboszcz jest wdzięczny za ten stan rzeczy. To 
diakona wysyła się na modlitewne czuwanie w domach pogrzebowych, oni oferują 
błogosławieństwo nad grobem, prowadzą nowennę i godziny święte, i przeprowadzają 
przygotowania do sakramentów. Ksiądz jest, zbyt często, zwolniony z wykonywania tych 
zadań. Robienie tych rzeczy oznaczałoby opuszczanie spotkań Rady Parafialnej lub brak 
wolnego dnia, dwa "absoluty", które powinny być naruszane tylko w bardzo ważnych i pilnych 
sytuacjach. Obserwacje te mają być krytyczne wobec tego stanu rzeczy, a nie wobec 
omawianych księży. 
 



Wielu z tych księży to dobrzy ludzie, którzy naprawdę kochają swoich wiernych, ale wiele 
razy, dzień po dniu, parafia po parafii, kiedy sukces w erodowaniu ich własnej tożsamości i 
doprowadzaniu do tego by księża sami uważali swoja posługę za zbędną a nawet uciążliwą, 
oddelegowywać ją kiedy tylko możliwe. "Jak mogę to zmieścić w swoim rozkładzie" odnośnie 
rzeczy tak istotnych w pracy duszpasterskiej, jest szybko pomijane uwagą "wspaniale, to 
oddam diakonowi". Często jest to instynktowna reakcja, wywołana z podświadomości dawno 
zastrzeżonej by reagować w taki sposób.    
 
Ta minimalizacja jest najbardziej widoczna podczas Mszy. Diakon wygłasza kazanie kiedy 
ksiądz bezczynnie siedzi. 
 
Diakon recytuje części Mszy i czyta Ewangelię, co, dość oczywiste, równie dobrze mógły 
robić ksiądz. Leżący u podstaw motyw jest widoczny, skoro ksiądz nie musi czegoś robić, to 
nie robi. Wysiłki minimalizowania księdza dały owoce, kiedy teraz minimalna jest liczba 
mężczyzn chcących wstąpić do kapłaństwa.  
 
Moje własne doświadczenie daje przykład, który nie jest rzadki w tym jak diakonat rozwodnił 
kapłaństwo i zredukował liczbę księży. W parafii do której mnie wysłano jako tymczasowego 
diakona, młody mężczyzna badał program seminaryjny. Mając zmierzyć się z koniecznymi 
poświęceniami, zdecydował się przeciwko. Dziesięć lat później ponownie mi się przedstawił, 
razem z małżonką i dwójką dzieci. 

 
Poinformował mnie, że właśnie został wyświęcony na etatowego diakona, i, oczywiście, 
myślał iż może zwracać się do mnie po imieniu. To tylko jeden przykład jak wysłany przekaz 
został przyjęty: po co poświęcenia? Mogę mieć to wszystko. Teraz może jechać do kościoła 
z małżonką, ubierać się w szaty liturgiczne i głosić własnym dzieciom, ciesząc się z korzyści 
jakie dają święcenia i stan świecki jednoczesnie. Niewymagany jest Krzyż Chrystusa, tylko to 
co najlepsze w obu światach. [2] 
 
Ostatecznie diakon jest w połowie drogi w kierunku protestantyzowania katolickiego 
kapłaństwa. Teraz katolicy czują się dość komfortowo z żonatymi księżmi, a Kościół 
wyświęca żonatych i wyświęconym pozwala na małżeństwo. Takie rozwadnianie będzie 
konieczne jeśli katoliccy księża mają wtopić się w amorficzną jedną religię świata, która jest 
zadeklarowanym celem wielkiej apostazji. To nie jest tylko spekulacja, a dobrze realizowany 
plan… 
 
Część 2: Pomniejszanie kapłaństwa 

 
Tak jak bezwzględny program o ekumenizmie II Soboru sprzyjał obojętności, to można 
powiedziec, że Kościół chciałby podobnie mieć swoich pasterzy na równi z innymi. I znowu 
zaczniemy od zbadania pośredniego punktu w kierunku rozpadu: 
 
Wyświęcanie protestanckich konwertytów na katolicyzm 
 
Po przejściu na katolicyzm, pastorzy z protestanckich wyznań teraz rutynowo sa wyświęcani 
na katolickich księży. Ironicznie, kiedy ich konwersja podkreśla to, że zrozumieli iż katolicyzm 
jest faktycznie prawdziwą religią, ich późniejsza ordynacja sprzyja obojętności i na wiele 
sposobów rozmywa kapłaństwo. 
 
To zasadniczo zrównuje protestanckich pastorów z katolickimi księżmi, nie zważając na 
nadprzyrodzony charakter obu: kapłaństwa w szczególności i wiary jako całość, a tak jest bo 
wykonali podobną pracę na ludzkim, zewnętrznym poziomie, żeby uważać ich za dobrych 
kandydatów. To że przez całe życie wierzyli i nauczali herezji, nigdy nie odbyli nawet jednej 
spowiedzi, ani choć raz nie przyjęli Komunii świętej ani nie odmówili Różańca, w żaden 
sposób nie zabrania im otrzymania święceń w Kościele, praktycznie jednocześnie z 
konwersją. Oczywiście, to nie dotyka ich rodzin, ani nie ślubują celibatu.  
 
Św. Hildegarda z Bingen napisała, że szatan osłabia Kościół "subtelnościa i kpiną". 
Faktycznie, to nie jest tak subtelna kpina z każdego katolika, świeckiego czy 



wyświęconego… Dlaczego protestanckiemu konwertycie przysługiwałyby oba: święcenia, 
małżonka i rodzina, a nie katolickiemu księdzu? Bo katolicki ksiądz nigdy nie był nie-
katolikiem. Dlaczego wierny katolicki świecki z żoną i dziećmi podobnie nie mógłby zostać 
księdzem? Bo nigdy nie był protestanckim pastorem. Tu obojętność religijna jest 
bezwarunkowa. Kościół twierdzi, że w hierarchii "ekumenicznego, zajmujacego się NWO 
Kościoła", protestancki pastor, ze wszystkimi herezjami i błędami, pozbawiony łask Komunii 
św. i Spowiedzi, nadal jest stawiany przed katolickim świeckim, i przed katolickim księdzem 
w zakresie swoich uprawnień. I znowu widać szybkość podążania po równi pochyłej: nie 
tylko katolicyzm jest jeszcze ponad innymi religiami, wydaje się iż są kary odnoszące się do 
jego wiernych wyznawców. 

 
Incydent z mojego życia, i jestem pewien, że występował milion razy. Nastolatka z dobrej 
katolickiej rodziny, sama pobożna, powiedziała mi o nowym "żonatym" księdzu w jej parafii. 
Był anglikańskim konwertytą, i powiedziała mi na swój radosny sposób: "Teraz mamy 
księdza nie żonatego i żonatego!" Tylko tyle, wartość celibatu jest wymazana z umysłu 
wiernego katolika, i zredukowana do wybranego stylu życia jednostki. Ale wielu wiernych 
katolików nie obchodzi ten triumf protestantyzmu w Kościele, ale słyszałem wielu więcej 
mówiących: "Tak, dlaczego nie możemy mieć żonatych księży?", skoro sumienie wiernych 
już jest wykształcone by akceptować kolejne rozwodnienia i zmiany kapłaństwa w 
przyszłości. 
 
Negocjowane konwersje  
 
Sytuacja stała się tak absurdalna, że pastorzy protestanccy nie nawrócą się jeśli nie 
zagwarantuje się im święceń na katolickich księży po tym fakcie! To nie tylko zdradza ich 
własną obojętność, bo nie będą się nawracać tylko dlatego że wiara katolicka jest 
prawdziwa, ale to zdradza erozję wiary po stronie wyświęcających ich biskupów. 
Nieszczerość ich konwersji nie jest czynnikiem, a absolutna pycha i poczucie uprawnień 
jakie wykazują, w żaden sposób nie są przeszkodą. I znowu widoczna jest wyższość 
protestantyzmu nad katolicyzmem w umysłach biskupów. Gdyby katolik powiedział 
biskupowi, że chciałby pójść do seminarium tylko jeśli zagwarantuje się mu specyficzne 
stanowisko po święceniach, pokazano by mu drzwi, protestant przedstawia swoje warunki i 
mówi mu się "ależ oczywiście".  
 
Kościół posoborowy i relatywizm kleru 
 
Postawa Watykanu wobec protestanckich pastorów potwierdza tę równość (jeśli nie 
wyższość) tych pastorów i prawdziwych katolickich księży z ważnymi święceniami. 
W Consilium AD christianorum UNITATEM FOVENDAM  [Katalog zasad i norm dotyczących 
ekumenizmu, 1967 i 1970] czytamy, że kiedy sprawują wspólną posługę z nie-katolikami, 
protestanccy pastorzy dołączają do katolików "zgodnie ze swoją rangą kościelną". Ale 
według doktryny katolickiej oni nie mają żadnej rangi jak tylko świeckich nie-katolików. 
Zrównując ich nieważne święcenia z katolickim kapłaństwem, Kościół posoborowy wyraźnie i 
formalnie degraduje własną teologię sakramenalną i swoich księży. W rzeczywistości papież 
Jan Paweł II wielokrotnie oddawał symbole biskupstwa protestanckim pastorom. Albo 
1) naprawdę uważał, że oni byli księżmi i biskupami, wbrew katolickiej doktrynie, albo   
2) był winny fałszowania, czyli utwierdzał ich w błędnym przekonaniu, że są tymi kim nie są, 
albo   
3) naprawdę nie dostrzegał różnicy, zgodnie z Katalogiem. 
 
I podobnie, zgodnie z indyferencjalnymi wskazówkami Katalogu, Jan Paweł wielokrotnie 
współprowadził modlitwy z protestanckimi "biskupami". Świeccy mężczyźni i kobiety, 
członkowie heretyckich sekt, którzy nauczają iż aborcja jest OK., stawali obok Namiestnika 
Chrystusa, zdobywając nie tak milczącą zgodę na ich ułudę, i honorując tych, którzy 
wykorzystują swoją urojoną rolę jako prawdziwie wyświęceni pastorzy by przyspieszyć 
Kulturę Śmierci w imię Chrystusa. Naprawdę Rzym utracił wiarę i Kościół zwątpił, gdy 
indyferentyzm i relatywizm zyskują coraz bardziej widoczne sankcje. 
 
Księża z Chińskiego Kościoła Narodowego 



 
Jest to schizmatycka, heretycka sekta nie uznająca prymatu papiestwa i promuąca aborcję. 
Watykan przyznał tym księżom uprawnienia i pozwolił przyjeżdżać do Stanów 
Zjednoczonych i służyć w katolickich parafiach, mimo że ich rodacy-księża z prawdziwego 
Kościoła cierpią prześladowania i więzienia. Wyraźnie widzimy, że Kościół posoborowy 
legitymizuje schizmę, angażuje się w odrażający relatywizm moralny, i kpi z własnych 
wiernych dzieci które pokutują w więzieniach, podczas gdy apostatów nagradza się 
uprawnieniami i możliwościami zarobkowania na "ziemi obiecanej" – w Ameryce. 
 
Część  3:  Seminaria 
 
Najskuteczniejszym sposobem na podkopywanie kapłaństwa jest "uderzenie prosto w 
źródło", czyli kształcące przyszłych księży seminaria.  
 
Dlatego masoni szukali seminariów, i moderniści zdobyli kontrolę w większości z nich (100 
lat temu Pius X przyznał, że doszli do kluczowych stanowisk). [3] Dzięki temu to nie jest już 
sprawa powstrzymania kleru przed wierzeniem w ich nadprzyrodzony charakter, ale żeby w 
ogóle nigdy w to nie wierzyli. 
 
Ideałem dla modernistów i wszystkich wrogów Kościoła byłoby tylko wyeliminowanie 
każdego potencjalnie ortodoksyjnego księdza zanim nim został, by nie trzeba było go 
przesiewać na kandydata później, albo co gorsze, pozwolić mu na "skażanie" kolegów 
seminarzystów prawdziwą wiarą i prawdziwą pobożnością. 
 
Poniżej słowa abpa Eldena Curtissa, byłego rektora seminarium i dyrektora powołań: 
"Wydaje mi się, że 'kryzys' powołań wywołali i dalej wywołują ludzie którzy chcą zmienić 
program Kościoła, ludzie którzy nie chcą popierać ortodoksyjnych kandydatów lojalnych 
wobec magisterialnych nauk papieża i biskupów, i ludzie którzy faktycznie zniechęcają 
odpowiednich kandydatów do kapłaństwa i ślubowania życia konsekrowanego tak jak 
Kościół określa te posługi… Wiem że pewni dyrektorzy powołań, grupy powołaniowe i panele 
oceniające, odrzucają kandydatów którzy nie popierają możliwości wyświęcania kobiet, albo 
którzy bronią nauki Kościoła o sztucznej kontroli urodzin, albo wykazują się silną 
pobożnością wobec pewnych nabożeństw, np. różańca". [4] 
 
Mogę odnieść się do opinii abpa Curtissa o tych, którzy gardzą katolicką pobożnością, a tych 
którzy ją praktykują uważają za kandydatów niepożądanych.  
 
Kiedy wstąpiłem do seminarium, pierwszego dnia "przywitał" nas rektor. Widocznie poprzez 
sam akt przeprowadzki seminarzyści i personel wywnioskowali, że byliśmy pobożną grupą, 
dość uderzający kontrast w seminarium, które od dziesięcioleci znane było jako "Różowy 
Pałac". Naszym "powitaniem" był gniewny wykład o tym, że nie będziemy tu długo jeśli 
uważamy, że możemy cokolwiek zmienić, i że nie będzie tolerował seminarzystów 
"spacerujących z różańcami jak z pobożnymi małymi kartami". Drwina w jego głosie kiedy 
wymawiał słowo 'Różaniec' pokazywała, że nawet wzmianka tego słowa była dla niego 
torturą, jak kropla święconej wody dla opętanego". [5] 

 
Mógłbym przytoczyć wiele historii z własnego doświadczenia, ale zamiast tego oczekuję, że 
czytelnik przyjmie moje świadectwo, że obserwacje tego arcybiskupa są prawdziwe, i 
występują na ogromną skalę. Można przeczytać więcej o tym, zalecam książkę Michaela 
Rose'a Żegnajcie dobrzy ludzie [Good Bye, Good Men]. Ta książka bada stan wielu 
amerykańskich seminariów, i to że są kontrolowane przez frakcje antyklerykalne w Kościele. 
Pobożni, heteroseksualni kandydaci są systematycznie prześladowani i przesiewani, 
pozostawiając tych którzy nie wierzą w boski charakter święceń. I ludzie których znam są 
naocznymi świadkami niektórych z historii relacjonowanych przez Mr Rose'a, i są absolutnie 
prawdziwe. 
 
Ale pomimo tego wszystkiego spora liczba mężczyzn dochodzi do święceń zachowując 
wiarę i nie poświęcając swojej uczciwości. Te seminaria robią wszystko co mogą by 
eliminować takich ludzi, ale biorąc pod uwagę przeciwwagę biskupów i dyrektorów powołań, 



jak również dochody z powodu zmniejszonej liczby zapisów, czasem muszą godzić się z 
porażką. Ale często jest to tylko chwilowa porażka… 
 
Kapłaństwo: Typowa trajektoria 
 
Prawdą jest, że pojawiła się nowa fala biskupów i dyrektorów powołań, którzy, nawet jeśli nie 
sa zdecydowanie ortodoksyjni czy pobożni, to brakuje im zaciekłości i złośliwości widocznych 
w liberalnym skrzydle machinerii, mają dobre serca i nie uważają by pobożność i ortodoksja 
stanowiły przeszkodę dla święceń. [6] Jednak występują szersze koncentryczne kręgi 
rzeczywistości, seminarzyści którzy doszli do święceń w czasach, gdy jawny 
homoseksualizm i publiczna herezja były regułą w seminariach nie zniknęły, i występują tak 
uprawnione jak zawsze, choć granice przesunięto, a ich taktyka nie zawsze reagowała na 
zmianę klimatu. (Wielu chciałoby myśleć, że ta smutna rzeczywistość skończyła się w latach 
1970, ale 24 kwietnia 2002, bp Wilton Gregory, szef USCCB, musiał przyznać: "Toczy się 
walka o to by zagwarantować, żeby katolickiego kapłaństwa  nie zdominowali 
homoseksualiści"). 
 
Tradycyjni seminarzyści którzy "nie wychylają się" i znoszą prześladowania (niektóre dość 
ostre) ze strony modernistów pocieszają jeden drugiego z nadzieją, że kiedy zostaną 
księżmi, spadną kajdany i będą mogli żyć, służyć i swobodnie mówić o wierze. Do pewnego 
stopnia jest to prawda, ale w wielkim stopniu nie jest. Na ironię, biskupi są skłonni 
nawiązywać bliskie relacje ze swoimi seminarzystami, i to daje seminarzyści poczucie 
pewności, że otrzyma poparcie gdyby z niesłusznego powodu miał kłopoty. Ale mimo że ci 
biskupi niekiedy będą chronić seminarzystę przed seminaryjnymi zwierzchnikami i rektorami, 
to często stają się dość bojaźliwi i dziwnie milczący jeśli chodzi o ich własną machinę 
diecezjalną, składającą się z liberałów innego rodzaju, którzy zawsze wydają się znaleźć 
drogę do ważnych "dźwigni" machiny. Słyszałem wielu młodych księży opisujących jak po 
święceniach czuli się "wystawieni dla wilków" przez biskupa, który wcześniej wydawał się tak 
ojcowski, a teraz zachowywał bezpieczny dystans, kiedy nowy ksiądz musiał sam się bronić.  

 
Jeszcze raz, drogi czytelniku, przepraszam za zbyt anegdotyczny charakter tej części, takie 
"zasoby" wydają się niespójne z poważną sprawą niniejszej pracy i odniesieniami do 
głównych źródeł na których próbowałem się opierać. Ale w codziennych pracach Kościoła, to 
tu występuje apostazja i metody którymi się do niej dochodzi, z czym, być może, spotkałeś 
się we własnej parafii i doświadczeniach.  
 
Następny środek ataku na nowo wyświęconych, tradycyjnych księży, bierze się z formy jego 
pierwszej pracy. Tych których nie udało się ani "załatwić" ani przesiać w seminarium, zwykle 
wysyła się do celowo wybranego miejsca, by zorganizować wokół tego nowego księdza 
wojownicze i demoralizujące otoczenie. Nie jest nietypowe to, że kancelarie diecezjalne 
muszą kontaktować się z ludźmi w takich parafiach, którzy regularnie sporządzają 
negatywne raporty, i nowo wyświęcony ksiądz szybko znajdzie się (choć nigdy nie mówi mu 
się powodów) na liście "nigdy na pasterza". [7] 
 
Eksplozja zakonnic i świeckich którzy teraz kierują parafiami jest najbardziej oczywistym 
przykładem zbieżności tych wielu elementów. W wiekszości diecezji gdzie to ma miejsce, to 
nie brak księży o tym decyduje, dalej jest wielu dostępnych, którzy mogliby zostać 
proboszczami tych parafii. 
 
Ale skoro oni są na liście "nigdy na pasterza", to tak się nie stanie. W pewnej archidiecezji, 
jak można było oczekiwać, lokalna gazeta dała wielkimi literami nagłówek i długie historie o 
sytuacji kiedy zamieszczono listę pierwszej fali "dyrektorów życia duszpasterskiego". W 
wywiadzie z nową "świecką duszpasterką" kobieta opowiedziała o "nawróceniu religijnym" 
jakiego doznała 3 lata wcześniej. Teraz, w tym samym roku, wyświęcono 8 seminarzystów w 
tej diecezji, i to po 6 latach formalnej formacji i ich własnym  "nawróceniu religijnym" kilka lat 
wcześniej. Ale żadnego z tych 8 seminarzystów nie uznano za nadającego się na pasterza, i 
świecką kobietę "nawróconą" w tym samym roku,  wyświęcono, i za bardziej nadającą się na 
"pasterza" uznał ją "konserwatywny" kardynał, który technicznie kierował diecezją. Tego 
kardynała obszernie cytowano w artykułach o tym jak była to wspaniała sytuacja, owoc 



nowej wiosny II Soboru! Ten scenariusz jest grany wiele razy, diecezja po diecezji, jawnie 
pokazując postęp apostazji. 

 
• Antyklerykalizm i antykatolicyzm są widoczne, a tak jest z uwagi na jego "katolickie" 
pojmowanie kapłaństwa, że konserwatywnego księdza uznaje się za nienadającego się. 
 
• "Nie będę prowadził" -  symptom ten omówimy w późniejszym rozdziale, pokazując 
systematyczne zrzekanie się władzy i odpowiedzialności ze strony pasterzy Kościoła. 
 
• Laicyzm: Większość parafii które mają "dyrektora życia duszpaterskiego", mają też księdza 
oficjalnie mianowanego na "szafarza sakramentów". Dlatego odwrotną hierarchię liberalizmu 
bezwstydnie pokazują biskupi, kiedy ksiądz jest teraz nowym pracownikiem świeckiej 
kobiety. 
 
• Poprzedni punkt podkreśla również czynne promowanie Kościoła bez księży: jeśli ksiądz 
jes dostępny by być "szafarzem sakramentów", to oczywiście może być mianowany na 
pasterza. Nawet gdyby inne obowiązki uniemożliwiały mu stale przebywać w parafii, to 
"świecka pasterkę" można zatrudnić jako jego asystenta, a nie odwrotnie. Ale to nie 
przyspieszałoby programu liberałów, dlatego spauperyzowany ksiądz musi poznać swoje 
miejsce i robić to co mu się każe. Mógłbym opowiadać wiele historii o takich księżach, którzy, 
kiedy skarżą się w sądzie, że odprawiane przez nich Msze są pełne nadużyć nakazanych 
przez jego zarządczynię, kazano im "wykonywać" rozkazy ich zwierzchnika. Stąd Moja wola 
wystarcza (następny rozdział) dla każdego liberała na każdym stanowisku władzy, i świecka 
pasterka zajmuje wyższe miejsce w hierarchii niż sam Watykan, bo może sprzeciwiać się 
jego władzy przy pełnym wsparciu zniewieściałego biskupa i jego antyklerykalnego sądu. 
 
• Triumf liberalizmu nie mógłby być bardziej widoczny. W mojej diecezji, i z tego co do mnie 
dociera, w większości tylko liberalne kobiety mogą zgłaszać się na takie stanowiska. Żeby 
biskup mianował mężczyznę nie różni się wystarczająco od kapłaństwa które chce 
zlikwidować, a mianowanie konserwatywnego spowolniłoby podobne do lawiny tempo 
upadku wiary.   

 
Część  4:  Nadużycia duchownych   
 
Określenie "nadużycia duchownych" zwykle wiążą się z molestowaniem seksualnym 
nieletnich przez księży (czego powagi w żaden sposób nie zamierzam pomniejszać), ale 
dużo bardziej powszechne, choć odmienne pod względem ciężkości, jest to, że to księża są 
ofiarami nadużyć przez tych samych ludzi kościoła, a byty kościelne zawsze pokazują  
świętoszkowatą hipokryzję dla "praw człowieka", "wolności sumienia" i "godności człowieka". 
I znowu moim celem jest  nakreślenie wyraźnego podobieństwa, nie sugerując zamienności, 
mentalność za tymi duchownymi nadużyciami jest taka sama jak mentalność lobby za 
prawem do aborcji. Nie da się zaprzeczyć, że płód jest, zgodnie z każdym standardem 
naukowym i biologicznym, żywą istotą ludzką, pomimo przeciwnej propagandy. I w końcu ci 
którzy promuja aborcję mogą stwierdzić, że ich jedynym uczciwym uzasadnieniem jest jego 
absolutna zalezność od matki.  
 
Zgodnie z tą sama mentalnością księża są wielokrotnie i bezwstydnie nadużywani przez 
biskupów i ich sądy / kancelarie. Ksiądz jest absolutnie bezradny jako jednostka, nie może 
nic zrobić jako ksiądz bez mandatu, a przynajmniej pozwolenia swojego biskupa, i jak 
nienarodzone dziecko, nie ma odwołania kiedy jest atakowany. W skrócie, biskupi i 
kancelarie jawnie nadużywają swojej władzy nad księżmi, tylko dlatego że mogą to robić. Oni 
udokumentowali przypadki pokazujące, że ta rzeczywistość może (i pewnie powinna) być 
obszernym tomem samym w sobie. [8] 
 
Papież Jan Paweł II kiedyś zauważył hipokryzję panującej pseudo-liberalnej machinerii, w 
tym, że nieustannie stosują retorykę oświecenia o "prawach człowieka" w bezprecedensowy 
sposób, kiedy to właśnie władcy tych samych bytów, którzy łamią te same prawa w sposób 
historycznie niedościgniony. [9] Ale wydaje się, że papież nie rozpoznał tej samej 
rzeczywistości, z tą samą bezwstydną pychą, prowadzoną w ramach powierzonego mu 



Kościoła w ten sam niespotykany sposób. W rzeczywistości, w tak samo smutnym stylu 
wszystkich posoborowych papieży, Jan Paweł otwarcie narzekał na realia, które on sam 
usankcjonował prawnie, nie zdając się pojąć praw przyczyny i skutku które sam wprawił w 
ruch. 

 
Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego 
 
Zgodnie z godnością ich boskiego urzędu i koniecznością dla zbawienia dusz, jak również 
zasady prostej sprawiedliwości, w Kościele księżom zawsze przyznawano należne im prawa. 
Choć w całej historii Kościoła znajdzie się na pewno przykłady księży którym odmawiano 
słusznych praw na skutek pychy i niesprawiedliwości ich zwierzchników, kodeks z 1983 
mówi pierwszy raz, że większość ich praw po prostu anulowano. Nawet kilka praw które 
pozostały nigdy nie wprowadzono, i na barki licznych organizacji świeckich spadła sprawa 
ochrony księży, którym systematycznie i bezwstydnie odbiera się prawa i nadużywają ich 
biskupi. [10] W Kościele księży traktuje się teraz jakby byli członkami sekt heretyckich z 
przeszłości. Nie tylko nie przyznaje się im praw przypadających im z urzędu, to mają ich 
mniej niż liberalne społeczeństwo przyznaje swoim faktycznym kryminalistom. Ten 
komentarz nie odnosi się do wykorzystywania czy zachowań przestępczych, ale po prostu do 
codziennego kierowania Kościołem. 

 
Liczba przypadków jest nieskończona, i dokumentacja łatwo dostępna. Ograniczę się do 
kilku przykładów dotyczących kardynałów, których faktycznie uważa się za 
"konserwatywnych" mianowanych przez Jana Pawła II. Pewnemu księdzu kancelaryście 
groził kardynał arcybiskup, bo tylko poinformował księdza o prawach jakie mu przysługiwały 
w ramach prawa kanonicznego, a które kardynał bezczelnie lekceważył. 
  
Inny ksiądz chciał przeczytać swoją teczkę personalną i poinformował kardynała, że takie 
miał prawo. "Nie w mojej archidiecezji" – odpowiedział. Antyklerykalizm modernizmu został 
zapisany w prawie kanonicznym posoborowego Kościoła, ale nawet to nie jest ważne, skoro 
zgodnie z duchem apostazji, praktycznie każdy biskup jest "dla siebie prawem". Znam wielu 
księży, którzy mieli negatywne opinie przekazane do ich kancelarii, które były totalnymi 
fabrykacjami. Nie tylko urzędnik kancelarii nie powiedział im o ich źródle (prawo które ksiądz 
ma), wina jest zawsze domniemana, bez względu na odpowiedź księdza i posiadane (lub 
nie) dowody. 

 
"Uboskowienie" psychologii 
 
Jeśli mogę, chciałbym sięgnąć do historii: kiedy rosyjscy agenci szkolili amerykańskich 
komunistów w sposobach osłabiania amerykańskiego społeczeństwa i kontrolowania 
umysłów obywateli, ich głównym narzędziem była psychologia. Poniżej fragment 
podręcznika jaki wręczali agentom: "Psychiatra dobrze nadaje się do tej roli [osłabianie 
umysłów, zdobywanie posłuszeństwa, i niszczenie życia tych, których nie można 
kontrolować], bo jego brutalność dokonuje się w imię nauki i jest niewytłumaczalnie 
skomplikowana, i absolutnie niewidoczna dla rozumu człowieka… Tak długo jak 
funkcjonariusz  psychopolityczny albo jego naiwniacy są jedynymi autorytetami w kwestii 
różnicy między poczytalnością i szaleństwem, ich słowo co do wartości terapeutycznej 
takiego leczenia będzie ostatecznym słowem. Żaden laik nie ośmieliłby się wydać osądu o 
stanie poczytalności człowieka, którego psychiatra już uznał za szalonego, i ten człowiek nie 
może się poskarżyć". [11, 12] 
 
Można by twierdzić, że tylko dlatego że komuniści niewłaściwie wykorzystywali legalną 
dyscyplinę, jak w przypadku praktycznie każdej dyscypliny, to nie odbiera jej żadnego 
prawdziwego i pożytecznego zastosowania. To jest słuszne, a jeszcze ten sam obszar, 
psychikę i taktyki nadal się wykorzystuje, czego przejawy widzimy co jakiś czas. Plan 
komunistów polegał na przyznanej "ekspertowi" wyższości, pozwalając mu tworzyć 
zamknięty świat, całkowicie pod ich kontrolą, bez żadnego zewnętrznego standardu, za co 
byliby pociągnięci do odpowiedzialności czy nawet przesłuchiwani. Istotną częścią szarady 



jest by każdy inny działał z nimi, był posłuszny, bo oni są "ekspertami", więc kim jesteśmy by 
się z tym nie zgadzać? My nie możemy pytać dlaczego, my mamy słuchać albo umrzeć.  
Tę liberalną taktykę widzimy co jakiś czas w społeczeństwie, "ekspertów" od kontroli klimatu, 
"ekspertów" finansowych, "ekspertów" od środowiska, mianowanych nauczycieli 
akademickich, żyjących w wytworzonym przez nich, przez nich określonym, 
samowystarczalnym świecie, odwołujących się do ich własnej ekspertyzy, oczywiście, żaden 
niewtajemniczony nie może wątpić, i niewtajemniczeni godzą się i żyją według zasad, które 
oni im dyktują ze swoich odizolowanych tronów. 

 
To była również ich taktyka niszczenia wiary: "eksperci" liturgiczni, "eksperci" od Pisma 
Świętego, "eksperci" od katechezy, "eksperci" duchowi, kreują taką samą iluzję, i odnoszą 
wielki sukces. 
 
To w tym duchu odnoszę się do "uboskowienia psychologii". To nie jest tylko kwestia 
Kościoła wykorzystującego psychologię jako narzędzie oceny poszczególnych ludzi, jej 
przyznano nieomylny i niewątpliwy charakter, jakiego pragnęli ci, którzy chcą kontrolować 
społeczeństwo. Biskupi nie robią nic bez konsultacji półboga nowoczesności, a zwykłe 
zwątpienie, nie mówiąc już o nieposłuszeństwie, jest nie do pomyślenia. Są to stwierdzenia 
faktu, drogi czytelniku, i są kolejnym przejawem, być może jednego z najpoważniejszych, o 
tym jak złym ludziom przekazano kontrolę Kościoła, a przywódcy Kościoła wyraźnie 
pokazują swoje odrzucenie zarówno nauczania Kościoła jak i supremacji Wiary. Oto kilka 
sposobów, jakimi przejawia się praktycznie jednomyślne, dobrowolne podporządkowanie się 
hierarchii psychologicznym "ekspertom": 
 

• Odwrócenie tego co jest absolutne i relatywne: widzieliśmy (albo wkrótce zobaczymy) jak 

Kościół posoborowy, to co uważano za absolut (wiarę, czonkostwo Kościoła, definicję 
Kościoła, wiare w Jezusa, warunki Komunii św., Sąd ostateczny) uczynił relatywnym w 
świetle nowych "absolutów" globalizmu, ekumenizmu, indyferentyzmu i powszechnego 
zbawienia. Odwrócenie tego co było absolutne i co było relatywne osiąga swój szczyt w 
wyraźnych słowach papieży, że Kościół nie pragnie zgromadzić w nim całej ludzkości, ale że 
cała ludzkość ma obowiązek uznawać instytucję rządzącą NWO. W podobny sposób 
psychologia jest wyższa od wiary.  
 
• "Godność osoby ludzkiej" i "nienaruszalne prawa sumienia" pokazuje się oczywiście jako 
farsę. I znowu jest to własna wersja księdza liberalnego świata (Skinner oświadczył, że 
psycholodzy będą nowymi księżmi), psychologa który jest spowiednikiem, mistykiem i 
sędzią, wyższym od katolickiego księdza a nawet samego papieża w kategoriach jego "praw" 
i autorytetu narzucającego na ludzi żądania. Jego opinie są nieomylne, niezależnie od tego 
jak często okazują się być złe, a jego osądy nieodwołalne i nie pozwalające na żadną 
apelację. 
 
• Przyzwyczajanie ludzi do własnej degradacji w imię samozwańczej władzy: Metodą 
świecką, na lotniskach ludzi poddaje się, dosłownie, molestowaniu seksualnemu i robieniu 
pornograficznych zdjęć i przechowywaniu ich na zawsze. [13] Taki jest fakt: gdyby to samo 
robiono poza lotniskiem, nawet przez oficera policji, zostałoby się aresztowanym i 
podlegałoby się odpowiedzialności karnej. To co robi się na lotniskach legalnie kwalifikuje się 
jako molestowanie dzieci i dziecięcą pornografię. Chodzi tu o to, że opłacany przez rząd 
pedofil naprawdę uważa, że dziecko ukrywa broń masowego rażenia [WMD] w majtkach, 
chodzi tu o to, żeby przyzwyczaić dziecko i każdego innego do stanu uległości, i nie 
kwestionować prawa "władzy" robiącej tego to chce. Jest to stan służalczości z obowiązkową 
również oceną psychologiczną. Jest to fakt uznany przez Watykan, i taki jest tego powód… 
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• Watykan wiele razy twierdził, że ponieważ jest to naruszenie sumienia jednostki, nikt nigdy 

nie może nakazywać kompleksowej oceny psychologicznej. "Istnieje duża część 
wewnętrzenego świata, którą człowiek ujawnia kilku zaufanym przyjaciołom i chroni przed 
intruzją innych. Pewne sprawy trzyma w tajemnicy za każdą cenę i wobec każdego. I w 
końcu, są inne sprawy, których człowiek nie potrafi rozważyć… I tak jak nielegalne jest 



przywłaszczanie sobie dóbr innego, albo dokonanie zamachu na jego cielesną integralność 
bez jego zgody, tak samo niedozwolone jest wchodzenie w jego sferę wewnętrzną wbrew 
jego woli, niezależnie od wykorzystywanej techniki albo metody" (Papież Pius XII, 1958).  
 
Oczywiście, artykuły wiary jakich naucza papież i "prawa człowieka" mają małe znaczenie w 
Kościele, gdzie każdy jest "prawem dla siebie", i ani jeden biskup nie uważa się związany  
tym "absolutnym" prawem. Biskupi zwracają się do osób wyszkolonych w ideologii 
odrzucającej pochodzenie, charakter i przeznaczenie człowieka, by uczył ich o człowieku. 
Dlatego są prawdziwymi uczniami Skinnera: "To nie człowiek jest ważny, a metoda. Jeśli 
przetrwa psychologia, to jest główny cel. To samo odnosi się do praktyk kulturowych ogólnie: 
nikt nie przetrwa jako osoba". [15] 

 
Kandydaci do seminarium 
 
Żaden młody człowiek nie może nawet zacząć realizować kapłaństwa, jeśli nie zostanie 
oceniony przez psychologa, tym samym dając ludziom całkowitą kontrolę nad tym kto może i 
nie może zostać księdzem. Czytelnik może spierać się, że psychologia jest legalną 
dziedziną, i wielu mężczyzn i kobiet, którzy są wiernymi katolikami, rozumie i praktykuje 
swoją profesję w świetle katolickich nauk moralnych i wyższości łaski nad naszymi 
naturalnymi zdolnościami.  
 
Ale w pierwszym przypadku jest to niema sprawa, a w drugim tylko podkreśla korupcję 
kancelarii w całej Ameryce i na świecie. 
 
• W pierwszym przypadku jest to jeszcze raz sprawa Kościoła nie wierzącego już w siebie, w 
swoje doktryny czy zasady moralne. Wszystkie te "absoluty" przenosi się na nasze bezbożne 
świeckie odpowiedniki. 
 
• Każdy ksiądz który wykorzystał swoją pozycję w konfesjonale do wyciągnięcia informacji od 
penitenta o jego grzechach, zwłaszcza grzechach przeciwko czystości, poza tym co 
konieczne dla ważnej sakramentalnej spowiedzi, dostałby poważną reprymendę. Ale świecki 
ksiądz, psycholog, to właśnie robi, i Kościól to nakazuje.  
 
• Nawet sam papież nie może zmusić nikogo do odbycia generalnej spowiedzi z całego 
życia, a świecki papież, psycholog, może i to robi. 
 
• Gdyby odkryto, że ksiądz robi notatki w konfesjonale i umieszcza je w personalnej teczce z 
nazwiskiem penitenta, podlegałby ekskomunice, którą jedynie papież może unieważnić. 
Psycholog to robi, robi kopie i umieszcza je w różnych miejscach. 
 
Dlatego każda kancelaria ma na piśmie to co przekracza spowiedź generalną każdego 
księdza w diecezji, do których wielu ma dostęp by przeglądać z jakiegokolwiek powodu. Czy 
to jest czymś mniejszym niż rodzajem degradacji, której poddawał przesłuchiwanego 
inkwizytor w gułagu? Czy to tylko przypadek, że taka jest dokładnie taktyka wykorzystywana 
przez kulty i tajne stowarzyszenia do degradacji potencjalnych rekrutów, a potem 
szantażowanie ich w przyszłości? [16]  

 
• I znowu, w pierwszym przypadku to nie jest kwestia wiary, przekonań czy podejścia danego 
psychologa, faktycznie to rozróżnienie tego dowodzi. Psychologia w żaden sposób nie jest 
środkiem "absolutnym". 
 
Kiedy ten sam kandydat idzie na badanie lekarskie, tam jest absolutna nauka i standardy, do 
których stosuje się cała profesja, jeśli kandydat ma nadciśnienie, chorobę, albo jest otyły, te 
rzeczy są faktami definiowanymi standardami uznawanymi przez każdego w tej dziedzinie, i 
nawet świecka osoba może przeprowadzać badania i sprawdzać wyniki.  
 
Psychologia to profesja subiektywana i relatywna. Nawet "obiektywne testy" jakie 
wykorzystują, dają wyniki skażone uprzedzeniami osoby prowadzącej test i interpretującej 



jego wyniki. Kobieta która prowadzi testy na poligrafie dla NASA przyznała mi się, że nawet 
one nie działają, każdy kto prowadzi test, nawet jeśli nie ma takiego celu, wpływa na jego 
wynik.  
 
Choć wszyscy psycholodzy mogą się zgadzać z zestawem zasad i standardów w jakiś 
teoretyczny sposób, to faktem jest, że zawsze można znaleźć psychologa, o równych 
uprawnieniach, który zaprzeczy wnioskom innego, co prowadzi nas do drugiego przypadku: 
 
• Jak w każdym sposobie "otwartości" posoborowego Kościoła, jest to otwartość wyłącznie 
na lewo. Psycholodzy którzy są wiernymi katolikami (faktycznie, nie tylko z nazwy) zawsze 
są marginalizowani i wykluczani. Jedna taka grupa, Katolickie Stowarzyszenie Medyczne 
[CMA],  musiało napisać list do amerykańskich biskupów o ich niesprawiedliwości, 
niekompetencji i złośliwości w niszczeniu powołań, zanim nawet się rozpoczęły: 
"Mamy liczne raporty, że profesjonaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym, którzy nie 
popierają nauk Kościoła Katolickiego o seksualności, zostali wybrani do oceniania 
kandydatów do kapłaństwa, i odrzucają tych, którzy uznają nauki Kościoła dlatego, że są 
'sztywne'. 
 
Mamy także raporty o tym, że niektórzy z tych profesjonalistów nie informują urzędników 
diecezjalnych czy zwierzchników o skłonnościach homoseksualnych i konfliktach u 
kandydatów do kapłaństwa. Wybrani do oceny kandydatów do kapłaństwa profesjonaliści 
zajmujący się zdrowiem psychicznym powinni być katolikami, którzy popierają nauki Kościoła 
o seksualności, życiu, antykoncepcji, homoseksualizmie, celibacie księży, święceniach 
jedynie mężczyzn, i hierarchicznej strukturze Kościoła… Nie-katolicy i katolicy którzy nie 
popierają nauki Kościoła nie powinni być zatrudniani do tego zadania".   
 
Kiedy seminaria musiały przyjmować ortodoksyjnych kandydatów, nie ugięły się by ich 
powołanie kończyła "psychologia gułagu". W raporcie CMA czytamy dalej: 
"Są raporty o tym, że seminarzyści którzy podczas studiów wyrażali poparcie dla nauki 
Magisterium, Katechizmu, Pisma Świętego, szczególnie w sprawach seksualności i 
homoseksualizmu, mieli mówione, że byli sztywni i konfliktowi, i wymagają nowej oceny 
psychologicznej". 

 
Oczywiście, seminaria wybrały swoich psychologów, którzy wykorzystują swoją pozycję do 
eliminowania tradycyjnego kandydata. Sól na ich rany to wspaniały artykuł zamieszczony w  
Catholic World Report. [17] Szczegółowo dokumentuje epidemię w Kościele 
wykorzystywania psychologii w prześladowaniu tradycyjnych księży i stygmatyzowaniu ich 
do końca życia. W kręgach klerykalnych nazywa się to "gułagiem psychologii", i to jest 
dokładnie co robią biskupi, seminaria i kancelarie, wykorzystując psychologów do uznawania 
za nieodpowiedniego każdego seminarzystę albo księdza według ich zyczeń. To nie 
oznacza, że niektórzy księża mogą nie być odpowiedni do publicznego pasterzowania, ale 
że istnieje nieuczciwy, nawet diaboliczny program, dzięki któremu niepowołani 
"profesjonaliści" którzy odrzucają nauki moralne Kościoła sami są nieodpowiedni do 
określania charakteru moralnego księdza. Pobożność uważa się za zaburzenie psychiczne w 
tej sytuacji, a księdza za zbyt "sztywnego" i "zamkniętego" by mógł służyć w parafii. 
Powyższy artykuł dokumentuje szalejący pro-homoseksualizm w tych placówkach, jak 
również świadectwo byłego pracownika o nieetycznym sposobie w jakim zarządzane są te 
placówki, i złośliwość biskupów i rektorów seminariów, którzy informują placówki o wynikach 
jakie oczekują mieć zanim nawet rozpocznie się "ewaluacja". 
 
Tu wtrącę kilka własnych obserwacji: 
 
• Ci decydujący o dopuszczalności kandydata mogą łatwo spełnić rozważne pragnienie 
dowiedzenia się czegoś o moralnej historii i stanie psychicznym w całości szanując jego 
niezbywalne prawa. To wymagałoby jedynie by ksiądz który jest również psychologiem 
przeprowadził wywiad, przedstawiając obiektywną ewaluację z jego rekomendacją, ale nie 
wpisując w stały zapis historyczny każdej skłonności do grzechu jaką kiedykolwiek miał 
młody człowiek, na którym opiera się rekomendacja, a resztę pozostawić świętości tajemnicy 
spowiedzi. 



 
• Z własnego doświadczenia, wydawałoby się, że każdy rodzaj przesiewu psychologicznego 
jaki istnieje jest gorszy od doświadczenia jakie ma się o człowieku po 5 czy 6 latach formacji. 
W żaden sposób nie zamierzam kpić z walki tych ludzi, ale pokażę 2 przykłady z własnego 
ograniczonego doświadczenia. W seminarium, jeden młody człowiek został przyjęty po 
ewaluacji psychologicznej, który miał takie zaburzenia, że ciągle rozmawiał ze sobą, a we 
wspólnej łazience można było z pewnej odległości słyszeć jak rozmawiał ze swoim 
członkiem. W przypadku innego młodego człowieka, jasne było, że miał bardzo inne dwie 
tożamości i ciągle je zmieniał. Obie te sytuacje uajwniły się po ich przybyciu, co sprawiało, że 
zastanawialiśmy się jak pożyteczny jest naprawdę ten typ ewaluacji. 
 
Coś więcej niż przeoczenie 
 
Ta sytuacja to więcej niż rezultat przepracowanych biskupów i kancelarii nie będących w 
stanie zajmować się z należną pracowitością tymi sprawami. To jest dokładnie zgodne z 
komunistyczną strategią przedstawioną na początku tej części książki. Komuniści dążyli do 
narzucenia ludziom rzeczy, które w innych miejscach uważano by za zbrodnicze z wyjątkiem 
ich nienaruszalnego sanktuarium własnych placówek, pozwalających im robić to w imię 
nauki, co uważałoby się za perwersyjne i zbrodnicze w każdym innym przypadku, okrytym 
ich zbroją "ekspertyzy naukowej", czego nikt inny, nie mówiąc o ofierze, nie ośmieliłby się 
kwestionować. Dokładnie to miało miejsce, a te jednostki tworzą nieprzerwany łańcuch złych 
degeneratów, prosto do biskupów. 
 
I znowu łatwo dostępne są te historyczne fakty: 
Twórcą szkoły myślenia przypisanej przez biskupów "ekspertom" jest Alfred Kinsey. 
Poniżej niektóre o nim fakty, pokazujące iż komunistyczny plan to żadna fantazja: 
• Był sado-masochistą i biseksualny, aprobował bestialstwo. 
• Był uzależniony od pornografii i masturbacji.  
• Swoją małżonkę i małżonki swojego personelu zmuszał do wykonywania czynności 
seksualnych dla niego na strychu, które filmował.  
• Pedofilom kazał molestować dzieci tak małe jak 2-letnie dla swoich "badań".  
• Instruował członków Gestapo w nazistowskich Niemczech o metodach molestowania 
seksualnego dzieci. 
• Był uwielbiającym uczniem Alastair Crowleya, pedofila i znanego satanisty (dosłownie: 
podróżował do świątyni ku jego czci i tam go wielbił). 
• Rytualistycznie wieszał się za jądra ze słupa aż do utraty przytomności. 
• Twierdził, że dzieci lubiły seks, a prawdziwe szkody z seksu dorosły-dziecko pochodziły ze 
strony "histerycznych" rodziców i profesjonalistów, którzy gniewem i zgrozą reagowali na 
rewelacje dzieci. [18] 

 
Ten klinicznie definiowalny psychopata seksualny, pornograf i pedofil, sam jak i przez swoich 
uczniów, "jest edukatorem który szkolił waszych psychiatrów, psychologów, niektórych z 
waszych biskupów i księży, i innych funkcjonariuszy zdrowia psychicznego, o tym czym jest 
normalna ludzka seksualność". [19]  
 
Wiernym uczniem Kinseya był dr John Money, który razem z partnerem i zwolennikiem 
Kinseya, dr Berlinem, załozyli Klinikę Zaburzeń Seksualnych Szpitala Johna Hopkinsa. Dr 
Money jest orędownikiem pedofilii i udzielił wywiadu w pro-pedofilskim czasopiśmie, w 
którym stwierdził: "relacje które są całkowicie wzajemne miedzy chłopcem 10- czy 11-letnim i 
dorosłym mężczyną w żaden sposób nie są patologiczne". [20] (To że moralność degeneruje  
w dziedzinie psychologii jest epidemią, a nie odchyleniem, jest wyraźnie pokazane w 1999 w 
czasopiśmie Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego [APA], w którym czytamy, 
że pedofilia jest nieszkodliwa, a nawet korzystna jeśli za obopólną zgodą. Tacy są 
półbogowie nowej "skupiającej się na człowieku" religii kontrolujący biskupów). [21] 
 
U Hopkinsa ci degeneraci pracowali dla dr Paula McHugh. To on bronił polityki nie 
zgłaszania policji wielokrotnych incydentów gwałtów na dzieciach i obmacywania, wbrew 
prawu stanowemu. Tego człowieka Konferencja Biskupów wybrała na głównego 
naukowca behawioralnego do paneli zajmującej się przestępstwami seksualnymi 



księży! (Gdzie dołączył do działaczy zwolenników aborcji w tym samym panelu przez tych 
samych biskupów.) Podobnie kard. William Keeler z Baltimore zrobił z niego członka własnej 
paneli archidiecezjalnej. Tymczasem dr Berlin, który samozwańczego obrońcę pedofilii 
Moneya nazwał "jednym z najważniejszych mentorów", był głównym doradcą ws. 
molestowania seksualnego dzieci Amerykańskich Biskupów Katolickich. 
 
Na spotkaniu w celu skomponowania odpowiedzi na kryzys molestowania seksualnego, 
jedyną sugestią papieża Jana Pawła II było to, by przyznać, że kryzys pochodził ze 
"szkolenia" jakie ci księża otrzymali w seminariach, co już opisałem. Jak można by 
oczekiwać, biskupi zignorowali sugestię papieża, że to ich własne instytucje, brak 
przywództwa i nie-katolickie programy, które w żaden sposób tego nie wywołały, a zamiast 
tego korzystali z rad tych orędowników molestowania dzieci. 
 
Kiedy bp Fabian Bruskewitz zaproponował by umieścić opinię, że 'obecna kultura 
homoseskualna' była  przyczyną kryzysu molestowania seksualnego [molestowanie było 
niemal wyłącznie homoseksualne], i że od biskupów będzie się wymagać ostrej zgodności ze 
wszystkimi doktrynami kościoła o homoseksualizmie, biskupi głośno odrzucili tę propozycję, 
a tylko około sześciu go poparło. To poświadczenie apostazji nie może być bardziej wyraźne, 
niemal każdy biskup odrzucił propozycję, że księża powinni być lojalni wobec nauk 
moralnych Kościoła. Taki jest fakt. 

 
Przyczyną w ogóle wystąpienia tego destrukcyjnego kryzysu było to, że biskupi wyznaczali 
znanym pedofilom kolejne placówki, gdzie ich zachowanie trwało dalej. A dlaczego mieliby to 
robić? – bo to doradzili im psycholodzy! Ci sami ludzie którzy wywołali problem, byli tymi 
którzy mieli go korygować, z biskupami przytakującymi w obu przypadkach. Wiara nie ma 
żadnego znaczenia, inteligencja nie istnieje: półbogom liberalizmu zawsze jest się 
posłusznym, niezależnie od tego ile razy wykazano iż nie mają racji, i jak destrukcyjnymi się 
okazali. 

 
Gułag ciąg dalszy    
 
To wykorzystywanie psychologii do osłabienia wiary i zdziesiątkowania kapłaństwa nie 
kończy się na na otrzymaniu święceń. Jednym z najbardziej zaufanych "ośrodków 
terapeutycznych" dla kleru w Ameryce jest Instytut św. Łukasza. Najwyższy sąd w Kościele, 
Rzymska Sygnatura, wydała taką opinie o Instytucie: "Instytut św. Łukasza, założony przez 
księdza, który jest otwartym homoseksualistą i opiera się na miksturze freudowskiego pan-
seksualizmu [pozwala na homoseksualizm, bestialstwo i pedofilię] i behawioryzmu, na 
pewno nie jest instytucja odpowiednią by sprawiedliwie oceniać przekonania i styl życia 
katolickiego księdza". [22]  
 
Przypomnijmy sobie komunistyczną radę dla swoich psychologów, że mogą prowadzić 
abuzywne eksperymenty w bezpieczeństwie stworzonych przez siebie królestw, i to jest 
właśnie to co dzieje się u św. Łukasza. Tak przewrotne i poniżające były niektóre sposoby 
ich "leczenia", że Watykan zainterweniował i położył im kres (niewiarygodne, tym razem 
posłuchali). 
 
Ale dla biskupów to się nie liczy, wiara w ich półboga zawsze jest niezachwiana, nawet kiedy 
najwyższa władza sądownicza wiary jaką wyznają mówi odwrotnie. Gdyby jakiegoś księdza 
złapano na nadużywaniu ludzi w ten sam sposób, w imię "leczenia" ich, byłby zgłoszony na 
policję, suspendowany do końca życia, i byłby osobą świecką. Kiedy księża ze 
skinnerowskiego odczłowieczania robią to samo księżom Boga, "To co? Dalej będziemy 
wysyłać wam ich więcej, w końcu wy jesteście ekspertami, a my tylko łaszącymi się 
poddanymi". W dalszym wykorzystywaniu tej placówki widoczne są liczne elementy 
apostazji: 
 
• Każdy biskup jest prawem dla siebie, a zakaz watykańskiego sądu nic nie oznacza. 
 
• Religijny indyferentyzm przejawia się także, bo czego uczy Kościół nie liczy się w praktyce. 
 



• Widoczny jest relatywizm moralny, bo psychologów nie obowiązują moralne prawa 
Kościoła, a biskupi wyraźnie poddają swoich księży temu co Kościół nazywa wewnętrznym 
złem. 
• "Nie będę prowadził", bo biskupi nalegają, że prerogatywą ich półbogów jest decydowanie 
co jest i nie jest moralne, kto może  i nie może zostać księdzem. 
74 
• Antyklerykalizm nie może być bardziej widoczny, bo księża są tylko mięsem armatnim dla 
modernistycznego młyna jakim jest wielka apostazja, zgodnie z programem dehumanizacji, 
który jest podstawą ich metod terapeutycznych. 
 
• Apostazja: moralność jako nieomylna nauczana przez Kościół jest wyraźnie odrzucana. [23] 

 
Załozyciel Św. Łukasza jawnie opowiadał się za naukami o zwolennikach pedofilii – Berlinie i 
Money, wykorzystując ich jako podstawę dla założonego przez niego Instytutu. Ta placówka 
jest tak nieodpowiednia nawet według świeckich standardów, że dwa razy groziło jej 
zamknięcie z powodu "poważnych" problemów. [24] 
 
Ale do dnia dzisiejszego może przechwalać się jako najbardziej wykorzystywana placówka w 
świecie katolickiego kleru. 
 
Kiedy ksiądz-założyciel tego instytutu zmarł na AIDS, kard. James Hickey chwalił go jako 
"wspaniałego i pracowitego księdza". Taki jest kaliber człowieka który staje się "księciem 
Kościoła" w posoborowej erze rozpadu, i kalibrem człowieka któremu dano władzę nad 
umysłami i powołaniami księży. 

 
Powrót do początku 
 
Przepraszam jeśli powyższe elementy nadmiernie przedłużałem i podkreślałem, ale tak 
wygląda sytuacja. Niemniej jednak, odnośnie obecnej apostazji i istotnej roli tradycyjnych 
księży, którzy wierzą we własny urząd i wiarę jako całość, to ma wpływ na codzienne życie 
wiernych i księży. Przeżyłem jedno z najgorszych seminariów na świecie pomimo, że jestem 
tradycyjnym hetero, dzięki obrotowi wydarzeń, które tylko, mam nadzieję, były Bożą 
Opatrznością. Ale mogę także poświadczyć, że tak było z wielu osobami, które były 
wyraźnymi heretykami, otwarcie negującymi prawdy wiary, nawet te odnoszące się do 
charakteru święceń. Były ulubieńcami wydziału i administracji, a teraz wyszły by szerzyć 
truciznę modernizmu i wysiewać nasiona apostazji w swoich diecezjach. 
 
Mogę również poświadczyć, że kiedy seminarzyści mówili o herezjach nauczanych i 
negowaniu artykułów o moralności, wielu biskupów po prostu nic nie robiło, a jeśli w ogóle, to 
informali seminarzystę, że teraz jest podejrzanym z uwagi na swoją "sztywność" i 
niezdolność do dialogu. I znowu często to "solidni, konserwatywni, biskupi Jana Pawła II", 
którzy kategorycznie odmawiali wykonywania wymogów ich urzędu (Nie będę prowadził), a 
zamiast tego grozili ofierze (Miłość zamieni się w nienawiść). 

 
Opowiem anegdotę z własnego życia o tym jak skuteczne były seminaria w dawaniu 
Kościołowi księży bez realnego poczucia własnej świętości czy misji, takiej która pokazuje 
skutki subtelnej działalności wywrotowej w celu korodowania wiary w parafiach. Raz jako 
seminarzysta, a potem jako ksiądz, byłem w parafiach z przypisanymi trzema księżmi, a 
jeszcze nie odprawiałem porannej Mszy w sobotę. W moim zadaniu seminaryjnym, trzech 
księży siedziałoby przy kuchennym stole kiedy zakonnica (oczywiście bez habitu) prowadziła 
posługę Komunii, całkowicie ze swoim kobiecym sermonette [kazanko]. Kiedy byłem 
księdzem, diakon jej przewodniczył. Kiedy wyjeżdżał na urlop, zapytał mnie czy mógłbym go 
zastąpić w Komunii z Mszą! Te przypadki pokazują systematyczną, bezwzględną erozję 
wiary "zaczynającą się od samej góry". Biskupi wysyłają seminarzystów do cuchnących 
seminariów, te seminaria produkują księży nie wierzących w kapłaństwo, i w ten sposób w 
parafii nie ma żadnego poczucia kapłańskiego charakteru nakazującego im odprawianie 
codziennej Mszy, ani zwracania uwagi na dobro duchowe swoich parafian w asystowaniu w 
Ofierze Mszy. 



 
Zamiast tego obijają się po swoich probostwach, zadowoleni iż mają "wolny dzień", i mają 
głębokie poczucie tego, że nie ma żadnej różnicy między Mszą odprawianą przez nich i tylko 
posługą Komunii (albo nabożeństwem protestanckim nieco dalej). 
 
Kiedy byłem w parafii jako nowo wyświęcony ksiądz, po roku podjąłem się sporządzenia 
planu zajęć dla księży. Zacząłem od planu sobotnich Mszy. Wkrótce potem zaczepili mnie 
dwaj członkowie machinerii diecezjalnej, żądający wyjaśnienia tego, dlaczego uważałem że 
to ja miałem robić coś tak duszpastersko niewrażliwego. To jest sposób w jaki odbywa się 
"diaboliczna dezorientacja" wspomniana przez s. Łucję. Ksiądz który faktycznie uznaje swój 
kapłański charakter i chce odprawiać Mszę dla swoich ludzi codziennie dostaje reprymendę, 
zaś leniwi pasterze pozwalający na taką żalosną sytuację są nagradzani. (Pasterz w jednej 
parafii głośno popierał antykoncepcję, święcenie kobiet i głosowanie na kandydatów 
opowiadających się za aborcją. Za te wysiłki dostał  'monsignora' / prałata).  

 
Proszę wybaczyć mi posługiwanie się własnymi doświadczeniami by wykazać jak takie 
działania, dekada po dekadzie, stają się rodzajem hipnozy erodującej wiarę nawet 
najbardziej pobożnych katolików, tym samym przygotowując ich do apostazji.  
 
W innej parafii (raczej solidnej według standardów posoborowych), dzięki złej komunikacji 
żaden z księży nie przyszedł na jedną z codziennych Mszy. Pewien parafianin, który przez 
dekady udzielał komunii i szczery katolik, sam podjął się przeprowadzenia posługi Komunii. 
Zapytajcie kogokolwiek kto pamięta Kościół sprzed 1963, czy gdziekolwiek w jakiejkolwiek 
sytuacji, świecki odważyłby się podejść do tabernakulum i udzielać Komunii świętej. Ani 
jeden z obecnych parafian nie uznał tego za dziwne na tyle by powiedzieć mi o tym później. 
Przepraszał kiedy powiedziałem mu, że przekroczył swoje uprawnienia, ale jego odpowiedź 
była rozsądna: "Przez wiele lat udzielałem komunii. To nie wydawało mi się żadnym 
problemem". 
 
Taki jest sukces ponad 40 lat erozji tożsamości księży w świadomości wiernych, jak również 
poczucia czci i szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podejście do tabernakulum i 
robienie tego co powinien robić ksiądz od prawie 2.000 lat to "żaden problem". 

 
Jeszcze jedna historyjka: młoda kobieta w parafii, oddana i dobrze wyedukowana w wierze, 
chciała pozwolenia na zaniesienie komunii jej umierającej matce. Pasterz zastosował 
procedurę, udzielił jej błogosławieństwa i pozwolił jej zabrać Najświętszy Sakrament dla 
matki. Kilka dni później ten sam pasterz poszedł do kobiety by udzielić jej Ostatniego 
Namaszczenia. Zanim opuścił jej dom, córka powiedziała jakby po namysle: "Och, oddam 
Hostię. Mama zbyt źle się czuła by przyjąć ją w niedzielę". Nawet kobieta która jest 
stosunkowo poważna w wierze według soborowych standardów, nie wiedziała, nawet na 
instynktownym poziomie pobożności, że natychmiast powinna wezwać księdza i zwrócić 
Sakrament do tabernakulum. Jezus siedział sobie na toaletce dotąd aż postanowiła coś z 
nim zrobić. A co z nie-tak-wiernymi? 

 
Ta jedna anegdota jest ikoną tego co przydarzyło się wierze dziesiątków milionów dzięki 
rozkładowi kapłaństwa przez posoborowy Kościół, pozwalając na to by obowiązki księdza 
wykonywał każdy, Najświętszy Sakrament zdegradowany razem ze święceniami. 
Oczywiście, ponieważ te dwa są ze soba ściśle powiązane, nie da się podkopać jednego bez 
drugiego. Tym sposobem atak Kościoła posoborowego na kapłaństwo ucieleśnia Msza 
Novus Ordo. Ale ponieważ to wiąże się również z  próbami by skończyć z wierzeniem w 
Prawdziwą Obecność, poświęcę temu tematowi osobny rozdział. 
Sukces agentów apostazji jest znowu uderzający. Mimo że to apostaci zawsze atakowali 
papiestwo, obecna apostazja sprawia to, że papieże atakują się sami. Podobnie do tego jak 
każda herezja i apostazja atakowała kapłaństwo, to księża sami uznają i głoszą te same 
ataki na swój własny boski charakter. To jest logicznym wnioskiem o Kościele, który już nie 
wierzy w swój boski charakter. (Kościół zwątpi). Skoro Kościół Katolicki nie jest konieczny do 
zbawienia, to nie są też jego księża. Tym sposobem ksiądz jest tylko zawodem pośród 



innych, jak uważa wielu księży, czyniąc poświęcenie rodziny i wymogi zawodu całkowicie 
niepotrzebnymi, jak wywnioskowały tysiące księży. 

 
Fakty mówią za siebie: moderniści, masoni i komuniści tak samo spiskowali by usunąć z 
Kościoła jego istotę, żeby księża zaprzeczali sobie. Sukces tych agentów apostazji jest 
dobrze udokumentowany, i skutki mówią za siebie. Tuż po soborze, święceń zrzekło się 
50.000 księży. "Szatan wie, że zakonnicy i księża którzy odpadną ze swojego pięknego 
powołania ściągną za sobą wiele dusz do piekła", powiedziała s. Łucja. Amerykański 
Informator Katolicki z 1998 pokazuje 1.700 seminarzystów, spadek prawie 97% w 
porównaniu z 48.992 w 1965. Wiele razy słyszałem o "nowej wiośnie" by opisać ten okres w 
historii, więc jak ma wyglądać środek zimy? 
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ROZDZIAŁ  IX MSZA 
 
"Szatanowi zawsze udawało się pozbyć Mszy poprzez heretyków, czyniąc ich prekursorami 
antychrysta, któremu, przede wszystkim, będzie chciał, i faktycznie uda mu się ją znieść, 
jako karę za grzechy ludzi, Najświętszą Ofiarę ołtarza, dokładnie tak, jak przepowiedział 
Daniel". 
- Św. Alfons Liguori, Opere Ascetiche 
 
"Zniszczmy Mszę, a zniszczymy Kościół" 
- Martin Luther 
 
"Reforma liturgiczna zrobiła niezwykły krok i zbliżyła się do formy liturgicznej kościoła 
luterańskiego". 
- L’ Osservatore Romano, 13.10.1967 

 
Część 1:  Wprowadzenie  

 
Skoro głównym aktem kultu i najwyższym przejawem wiary jest Msza, to rozsądne jest, że 
ona będzie przedmiotem ataku agentów wielkiej apostazji. Punktem centralnym obecnej 
apostazji jest Msza Novus Ordo, Nowego Porządku.  
 
Skoro Msza jest najwyższym wyrazem wiary, to co powie się o wierze, kiedy ten najwyższy 
akt zostaje nie tylko zakazany, ale uznany za zagrożenie dla [nowej] wiary? To nie jest moja 
hipoteza, to otwarcie stwierdził kard. Ratzinger. Przyznał, że Kościół "zakwestionował swoje 
własne istnienie [przypomnijmy sobie proroctwo kard. Pacellego: "Kościół zwątpi…"], kiedy 
zadeklarował, że to co do tej pory było jego najświętszą cechą  jest ściśle zakazane, a 
tęsknota za tym wydaje się wręcz nieprzyzwoita". [1] 

 
W podobnym duchu przyszły papież napisał w Moim życiu: "Jestem przekonany, że kryzys 
eklezjalny w którym jesteśmy dzisiaj w wielkiej części zależy od upadku liturgii, którą czasem 
postrzega się 'jakby Boga nie było': jakby nie było już ważne czy Bóg w niej jest widziany i 
słyszany. Ale jeśli w liturgii już nie widać wspólnoty wiary, powszechnej jedności Kościoła i 
jego historii, to gdzie Kościół widać w jego istocie duchowej?"  
 
W tym jednym fragmencie kardynał dotyka tematów stałych dla mentalności wielkiej 
apostazji, o czym powiemy w dalszej części tego rozdziału: wydarzenie skupione na 
człowieku, wypędzenie najświętszego, rozmydlenie wiary, zerwanie z przeszłością i 
negowanie jedności Kościoła. 
 
W tej samej książce kardynał napisał o "tragicznym błędzie popełnionym przez Pawła VI, 
zakazie używania Mszału Piusa V, co zrywa z tradycją liturgiczną Kościoła". [2]   

 
Dla omówienia Novus Ordo, jego groteskowej niższości względem wieloletniego rytu, 
wszystkich braków w jego procedurach i modlitwach, niewystarczającego wyrażania teologii 
katolickiej i jego predyspozycji do herezji i świętokradztwa, obszerny traktat byłby za długi. 
Jest wiele wspaniałych opracowań na ten temat, i niektóre z nich są w mojej bibliografii.  
 
Niektórzy autorzy, w sposób zasługujący na poważne przemyślenia, podjęli się wykazania, 
że Novus Ordo jest spełnieniem starego proroctwa Daniela, i ostrzeżeni o "ohydzie 
spustoszenia", o której Jezus powiedział, że wskaże na koniec czasów. W bardzo 
ograniczony sposób spróbuję przekazać czytelnikowi wystarczające informacje by zobaczył, 
że Novus Ordo faktycznie jest ważna dla celowej sprawy i cuchnącego owocu apostazji 
naszych czasów, wielkiej czy nie. 

 
Źródła  
 
• Jeśli chodzi o zbliżającą się apostazję i wiążącą się z nią karą, Matka Boża Saletańska tak 
powiedziała o księżach: "Księża, słudzy mego Syna, z powodu złego życia, lekceważącego i 



bluźnierczego sprawowania świętych Tajemnic, z powodu zamiłowania do pieniędzy, 
zamiłowania do zaszczytów i przyjemności, stali się ściekiem nieczystości. Tak, duchowni 
zasługują na pomstę i pomsta zawisła nad ich głowami". I to było 10 lat zanim księża, 
dosłownie, ubierają się do Mszy jak klauni.  
 
• Papież św. Pius X: "Ale dla katolików nic nie usunie autorytetu II Soboru Nicejskiego, który 
potępia tych, "którzy ośmielają się, w bezbożnym stylu heretyków, szydzić z tradycji 
koscielnych, wymyślać jakiegoś rodzaju nowinki… albo złośliwością czy sprytem obalać 
wszystkie legalne tradycje Kościoła Katolickiego". [3] 
 
• Papież Pius XII: ostrzegł o "samobójstwie" Kościoła w dokonywaniu zmian w liturgii, wiążąc 
go z Orędziem Fatimskim. 
 
• I znowu: "Wspólnota kwestionuje jego istnienie, kiedy nagle deklaruje, że to co do tej pory 
było najświętsze i najważniejsze, jest ostro zakazane, a kiedy za tym tęskni, to wydaje się 
wręcz nieprzyzwoite". Kard.  Joseph Ratzinger, Sól ziemi [Salt of the Earth] 
 
Część  2:  Sobór  

 
Sobór nie jest winowajcą w sprawie nowej Mszy (choć biskupi może nie są tu bez winy), a 
nieuczciwy pretekst wykorzystany by uzasadnić pasję Pawła VI do niszczenia i nowości. 
Sobór zadeklarował, że "… święta Matka Kościół uważa za równe w prawach i godności 
wszystkie prawnie uznane obrządki, i że chce je na przyszłość zachować i zapewnić im 
wszelki rozwój". [4] 

 
Nawet wielu tradycyjnych biskupów zaproponowało, że należy wprowadzić pewne 
modyfikacje Mszy, coś czego choć nigdy nie dokonywano łatwo, stawało się częste w 
przeszłości Kościoła. Były także głosy opowiadające się za protestantyzacją.  
 
Bp Duschak (Filipiny) chciał by Mszę odprawiano głośno stojąc twarzą do ludzi i w języku 
narodowym. Powiedział: "Uważam, że jest również prawdopodobne iż świat przyjmie taką 
ekumeniczną formę celebry eucharystycznej, wiara niekatolickich wspólnot chrześcijańskich 
w sakramentalną obecność Chrystusa może się odnowić lub nawet skorygowac". [5] Tu nie 
brakuje "przyćmienia inteligencji":   
 
• Robienie rzeczy które robią protestanci by skończyć z wiarą w realną obecność sprawi, że 
teraz znowu w nią uwierzą? 

 

• Skoro biskup był z kraju przeważająco katolickiego, może można mu wybaczyć nie 

zauważenie oczywistego punktu: dokładnie dlaczego protestanci mieliby przychodzić na 
katolicką Mszę na pierwszym miejscu, i ta nowinka mogłaby ich nawrócić? Czy nie wiedział, 
że mieli własne kościoły i nabożeństwa? 
 
• Czy faktycznie nie zrealizowała się bardziej logiczna hipoteza, niż ta jaką wysunął biskup?  
Czy zmiana katolickich praktyk by naśladować protestanckie, nie była bardziej 
prawdopodobna żeby katolicy uznali je, a nie odwrotnie? Kolejna historia daje jednoznaczną 
odpowiedź – tak. 
 
• Przemawiał na I sesji soboru, i już widoczna była nuta wywyższania się. Stwierdził, że 
sobór powinien utworzyć własną liturgię, bo był "najważniejszy ze wszystkich soborów 
ekumenicznych". 
A jeszcze, jak Pius X dziesiątki lat wcześniej, niektórzy na soborze mieli świadomość 
rewolucyjnych nurtów i się wypowiadali. 
 
Kard. Ottaviani ostrzegł: "Czy chcemy wywołać zdumienie, czy może skandal, wśród 
chrześcijan, wprowadzając zmiany w tak szanowanym obrządku, uznawanym przez tak 
wiele stuleci, i teraz im znajomy? Rytuału Mszy św. nie powinno się traktować jakby to był 
kawałek tkaniny przemodelowywanej zgodnie z kaprysami każdego pokolenia". [6] Jak na 



ironię, a może słusznie, to była dokładna analogia tego co wykorzystał kard. Montini [Paweł 
VI] by zniszczyć stare rytuały po to by zadowolić swoje skłonności rewolucyjne: "… formę w 
jakiej przekazano nam liturgię, i która była jak szata okrywająca boskie tajemnice, można by 
zmienić i przystosować do obecnych potrzeb". 

 
Tematem Novus Ordo i kultem człowieka zajmę się bardziej szczegółowo w dalszej części, 
teraz warto zauważyć, że obrońcy starodawnej Mszy niepokoili się o zachowanie wiary i 
szacunku należnego Bogu, zaś argument Pawła wynikał z chwilowych "potrzeb" [kaprysów?] 
i pragnień człowieka. Taka dokładnie jest hermeneutyka protestantyzmu i relatywizmu: to już 
nie człowiek dostosowuje się do tego co święte, to święte dostosowuje się do człowieka, albo 
jeszcze lepiej, ma być całkowicie zniszczone.  
 
I jeszcze musimy pamiętać, że wszystkie elementy apostazji nakładają się i przeplatają. 
Lekceważenie mądrości Piusa przez papieża Jana otworzyło drzwi potępionym autorom by 
mieli wpływ na sobór, i oni później przechwalali się niejasnymi wyrażeniami jakie wprowadzili 
do dokumentów by wykorzystać je w przyszłości. Tak było w kwestii Mszy, jak również 
innych podobnych, biskupi zaniedbywali swoją służbę i pozwalali na takie złowrogie 
machinacje.  
 
W tym cytowanym powyżej dokumencie można znaleźć lukę, oświadczenie, że wszystkie 
obrzędy będą zachowane i rozwijane: "Sobór pragnie również, żeby w razie konieczności, 
obrzędy dokładnie zweryfikowano w świetle tradycji i da im się nowy wigor, by spełniały 
warunki i potrzeby współczesności". [7] To zdanie pokazuje dwulicowość tych, którzy je 
umieścili, i przyciemnianie inteligencji ze strony tych, którzy pozwolili na zatwierdzenie tak 
obciążonego i pogmatwanego oświadczenia. Przede wszystkim, jest to oksymoron 
teologiczny: mocna tradycja odrzuca pojęcie zmiany tradycji by pasowała do aktualnych 
trendów. Po drugie, w jaki sposób taką zmianę można uznać za "konieczną", biorąc pod 
uwagę to, że obrzęd był w użyciu ad perpetuum? (Kanonu nie zmodyfikowano od Grzegorza 
Wielkiego.)  
 
Nawet nazwanie takiego przeglądu "koniecznym" byłoby wystarczająco podejrzane wobec 
tradycji i myśli katolickiej, na jakiej podstawie teraz określa się go koniecznym? Na to sobór 
nie odpowiada, tylko zostawia szeroko otwarte drzwi dla masonów i protestantów. A jeszcze 
najbardziej niepokojących zmian we Mszy sobór nie uprawomocnił, a już udokumentował… 
 
Liberałowie to kłamcy 
 
Niszczenie sanktuariów, ołtarzy i posągów, usuwanie balustrad ołtarzowych, wypędzanie 
tabernakulów (i Jezusa) z centrum kościołów, komunia na rękę, ksiądz przodem do ludzi, 
koniec łaciny – wszystko to przedstawiono ludziom jako "soborowe", i dlatego posłuchali. To 
były kłamstwa, i ludzie wypowiadający je wiedzieli o tym. Na przykład abp Dwyer z Portland, 
Oregon, lamentował: "Kto w tym dniu marzył (kiedy sobór zaaprobował dokument o liturgii), 
że w ciągu kilku lat, mniej niż dekady, kościelna łacina zostanie wymazana, zredukowana do 
przemijających wspomnień. Ta myśl by nas przeraziła, ale wydawała się tak bardzo 
przekraczająca strefę możliwego jak niedorzecznego. Więc śmialiśmy się". [8] 

 
To nie metafora. Kiedy kard. Browne na soborze wyraził obawę, że jesli sobór pozwoli na 
język narodowy w liturgii, łacińska Msza zniknie w ciągu 10 lat, to go wyśmiano. 
 
W tym zakresie przykład dawał Paweł VI. Ogłosił swoją Novus Ordo jako "spowodowaną 
wyraźnymi życzeniami niedawnego Soboru Ekumenicznego". To nie było prawdą, bo Novus 
Ordo na wiele sposobów była sprzeczna z wyraźnymi życzeniami soboru, upór 
"pozostawienia łaciny" był jednym tego przykładem (jak również zachowanie Śpiewów 
Gregoriańskich). W rzeczywistości sobór nakazał, żeby cały stary rytuał, wkrótce zakazany 
przez Pawła VI, zachować w przyszłości i wszelkimi sposobami rozwijać. Albo Paweł uważał, 
że wymazanie oznaczało to samo co zachowanie i rozwój, albo kłamał. [Należy zauważyć, 
że ten sam papież który dał Kościołowi aprobatę dla wcześniej zakazanych ksiąg, zamierzał 
umieścić jego najświętszy, stary sakramentarz, we własnym "indeksie ksiąg zakazanych".] 



 
I podobnie, zgodnie z samozaprzeczaniem liberałów co do wyznawanych przez nich zasad, 
Paweł jest mniej niż szczery w życiu stereotypami które stale głosił jako oznaki "Nowego 
Kościoła". "Papież soboru" który orędował za "ekumenizmem" i "dialogiem", nie odczuwał 
potrzeby żadnego z nich kiedy sprzeciwiano się jego nowościom. Jak opowiada ks. Villa, 
"biskupi, po uczestniczeniu w 'Mszy normatywnej' pokazanej im przez Pawła VI, odrzucili 
ją… Faktycznie nie udało się jej zdobyć aprobaty większości 2 / 3 ojców soboru. Nowa 'Msza' 
jest zatem w całości wymysłem Pawła VI". [9] Znowu widzimy nieszczerość, albo 
przynajmniej wyłącznie lewicowość, manii Pawła na "dialog", bo istniał poważny ruch wśród 
europejskiej elity intelektualnej i kulturalnej, do której Paweł tak się łasił kiedy orędowali za 
modernizmem i komunizmem, która przysłała mu manifest z ich podpisami sprzeciwiający się 
proponowanemu porzuceniu starego rytuału. Ich zaproszenia do "dialogu" nie tylko nie 
przyjęto, ale i nie udzielono żadnej odpowiedzi. 

 
Część  3: Novus Ordo Missae: Triumf wrogów Kościoła   

 
W historii Kościoła, każda pojawiająca się heretycka sekta zmieniała Mszę tak by 
odzwierciedlała jej błędy. Nie był inny protestantyzm. Dlatego Kościół zawsze rozumiał 
znaczenie zachowania pełni świętych rytów, i gardził wszelkimi próbami nowości, dobrze 
wiedząc, że nowe praktyki odzwierciedlały podstawową nową wiarę. Tylko pominięcie 
jednego wyrazu było "czerwoną flagą" by wiedzieć, że pod powierzchnią był korodujący 
program. 

 
Papież Pius VI słusznie to przewidział i dlatego potępił Synod w Pistoi, bo "Doktryna synodu 
całkowicie pomija wzmiankę o przeistoczeniu… Ponieważ przez nieostrożne i podejrzane 
pominięcie tego rodzaju wiedzę usuwa się zarówno z artykułu odnoszącego się do wiary, a 
także słowa konsekrowanego przez Kościół w celu ochrony jego wyznawania, jakby to było 
omówienie czysto szkolnego pytania" . To jedno pominięcie potępiono jako "niebezpieczne, 
uwłaczające wyjaśnianiu katolickiej prawdy o dogmacie przeistoczenia i korzystne dla 
heretyków". [10] To pominięcie powtórzył Paweł VI, co nie jest zaskakujące, bo to  
protestanci przekazali mu dokument do podpisania. Teraz nie tylko heretykom pozwolono 
zmienić stary, niezmienny ryt Mszy, dano im władzę, by jej zakazać, i całkowicie zastąpić 
fabrykacją zgodną  z ich błędami. 
 
Marcin Luter 
 
Tuż przed śmiercią w 1419, św. Wincent Ferrer przepowiedział, że "bliski był prekursor 
antychrysta". [11] Biorąc pod uwage to, że św. Wincent wielokrotnie wskrzeszał zmarłych, 
uważam, że jego zdolności mistyczne można uznać za całkowicie wiarygodne. Marcin Luter 
urodził się w 1483. Już omówiliśmy w jaki sposób ten apostata był założycielem liberalizmu, 
którego punkt kulminacyjny jest przyczyną apostazji jaką teraz przeżywamy. Takie miał 
zdanie o Mszy: 
 
• "Deklaruję, że wszystkie burdele, mordy, kradzieże i cudzołóstwa są dużo mniejszym złem 
niż obrzydliwa Msza". [12] 
 
•  "Kiedy obali się Mszę, to uważam, że powinniśmy obalić papiestwo. Uważam, że to na 
Mszy, jak na skale, opiera się papiestwo… Kiedy upadnie ta świętokradcza i obrzydliwa 
Msza, wszystko będzie musiało upaść". I znowu jak z liberałami i tiarą, czy Luter mógł 
kiedykolwiek marzyć, że to sam papież obali Mszę? 
 
• "Przede wszystkim, ze zła tego smoka [Mszy] wzięły się wszelkie szumowiny i robactwo 
każdego bałwochwalstwa". 
 
Jego myśli o papiestwie były równie świetokradcze i bluźniercze:  
 



• "To wszystko jest w papieżu, tak jak w jego bogu, szatanie. Obaj są zatwardziali i 
świadomie grzeszą przeciwko prawdzie do tego stopnia, że nie pomoże im modlitwa i 
nadzieja". [13] 
 
• Kiedy palił bullę papieską potępiającą jego nauki, powiedział: "Kto całym sercem nie 
sprzeciwia się papiestwu, nie może osiągnąć wiecznego zbawienia". [14] Kilkaset lat później 
to papież przestał mu się sprzeciwiać. 
 
Marcin Luter inspirującą siłą w Novus Ordo 
 
Protestanci stanowili część komisji która wymyślała Novus Ordo. Choć Linia Watykanu była 
taka, że oni byli jedynie obserwatorami, to mający wiedzę z pierwszej ręki potwierdzili 
prawdziwy stan rzeczy: 
 
• Msgr. Baum, przewodniczący Komisji Amerykańskich Biskupów ds.  ekumenicznych: "Oni 
nie są tu tylko jako obserwatorzy, a również jako ekspercci- doradcy [heretycy nie wierzący w 
Prawdziwą Obecność  są teraz ekspertami o Mszy] i w pełni uczestniczą w dyskusjach o 
odnowie katolickiej liturgii. Gdyby tylko byli słuchaczami, nie byłoby w tym dużo sensu, ale 
mieli swój udział". [15]  
 
• Ich wpływ był tak duży, że faktycznie odpowiadali za heretycką definicję Mszy aprobowanej 
przez papieża Pawła VI. 
 
• L’Osservatore Romano z 13.10.1967 (50 rocznica Cudu Słońca) zauważył: "Reforma 
liturgiczna zrobiła niezwykły krok do przodu i zbliżyła się do liturgicznej formy kościoła 
luterańskiego". Idąc śladem heretyka, który Mszę uważał za "szumowiny i robactwo", teraz 
będzie się uważać za "niezwykły krok do przodu". To nic więcej niż publiczne wyznanie 
apostazji. 
 
• Jeden z tych "ekspertów", luterański przedstawiciel dr Smith później zadeklarował: 
"Skończyliśmy prace rezpoczęte przez Marcina Lutra". [16] Tak, czlowiek który Najświętszą 
Ofiarę Mszy nazwał "złem", "szumowiną" i "robactwem", teraz miał jednego ucznia z kościoła 
nazwanego jego nazwiskiem, dumnie zadeklarował, że on był świadkiem triumfu Lutra w 
niszczeniu pogardzanej przez niego Mszy. To potwierdził katolicki ekspert… 
 
• "Trzeba powiedzieć bez żadnej dwuznaczności: ryt rzymski jaki znamy już nie istnieje. 
Został zniszczony". - Jezuita ks. Joseph Gelineau [17] 
 
Masoni 
 
[Ich celem jest] "zniszczenie wszystkich form religii, a zwłaszcza religii katolickiej" 
- Papież Leon XIII 
 
W swoim planie infiltracji Kościoła, masoni widzieli dzień kiedy ich potomkowie "sprowadzą 
przyjaciół wokół Tronu Apostolskiego". To im się udało, i jeden taki przyjaciel kierował 
utworzeniem Nowej Mszy. 

 
• Annibale Bugniniego wcześniej wypędzono z Watykanu za podejrzane poglądy. Ale Paweł 
VI, papież upragniony przez masonów, kiedy zstąpił na Tron Piotrowy, przywrócił go, dał mu 
władzę jakiej nigdy nie miał żaden człowiek – wymyślić Ryt Mszy. Jak słusznie skrytykował 
kard. Ratzinger: "Ani apostołowie, ani ich następcy 'nie zrobili' chrześcijańskiej liturgii, ona 
rozwijała się organicznie jako rezultat czytania przez chrześcijan dziedzictwa żydowskiego, 
modelując na nim własną formę…" 
 
• Kiedy ukończono Novus Ordo, Bugnini mógł przechwalać się iż jego wytwór był 
"znaczącycm podbojem Kościoła Katolickiego".  
 
• W końcu znowu został wypędzony kiedy papieżowi Pawłowi pokazano dowód, że on 
pracował dla masonów. Pamiętajmy, nie ma żadnego powodu by uważać, że Paweł usunął 



go z tego powodu, a z powodu zagrożenia rozgłosem jakiemu towarzyszyła prywatna 
konfrontacja. 
 
• To nie jest spekulacja: abp Bugnini później przyznał, że taki był powód usunięcia go przez 
Pawła (choć utrzymywał, że papież popełnił błąd). 
 
• I znowu pokazały się masońskie poglądy Pawła: dobrze wiedząc, że członek organizacji 
zdecydowanej na zniszczenie Kościoła mógł mianować jednego z nich do fabrykacji 
głównego aktu kultu Kościoła, to nie zrobił nic by uchylić lub wycofać tę pracę.  Członek 
"królestwa szatana", wykorzystując heretyka który Mszę uważał za "szumowinę i robactwo" 
za wzorzec, jest twórcą rytu Mszy słyszanej przez przeważającą liczbę katolików. Taki jest 
fakt. Dlatego, prawdę powiedziawszy, można również stwierdzić, że: 

 
Celem Novus Ordo jest utrata wiary  
 
Wiary w Prawdziwą Obecność i w szczególności w kapłaństwo, i ogólnie w całą wiarę. To 
jest prosty modus ponens, bo logika nie może prowadzić do żadnego innego wniosku: 
 
Fakt #1 – Nabożeństwa protestanckie opracowano w celu położenia kresu wierze w 
Prawdziwą Obecność i kapłaństwo. 
 
Fakt #2 – Novus Ordo opracowano żeby naśladowała nabożeństwo protestanckie. 
 
Fakt #3 -  Obecnie ponad 70% katolików (z nazwy) nie wierzy w Prawdziwą Obecność, a 
kapłaństwo nie może matematycznie przetrzymać jednej więcej dekady straty liczbowej jaką 
przeżywało od soborowej "nowej wiosny". 
 
Poniżej dodatkowe źródła na wsparcie tej rzeczywistości: 
 
Celem Novus Ordo było naśladowanie protestanckiego nabożeństwa 
 
• "Z katolickich modlitw i z katolickiej liturgii musimy usunąć wszystko co stanowiłoby 
najmniejsze ryzyko przeszkody albo niezadowolenia dla naszych oddzielonych braci, czyli 
dla protestantów" - Abp Annibale Bugnini, główny architekt Novus Ordo [18] 
85 
• Jean Guitton, bliski przyjaciel i zaufany Pawła VI, stwierdził: "Zamiarem Pawła VI w 
odniesieniu do tego co powszechnie nazywało się Mszą, było zreformowanie katolickiej 
liturgii w taki sposób, by niemal zbiegało się z protestancką liturgią'. [19] 
 
• "Reforma liturgiczna jakiej chciał Paweł VI i zrealizował z udziałem i zadowoleniem 
protestanckich teologów, wyprodukowała wyjątkową szkodę dla wiary" - Kard. Joseph 
Ratzinger,  Moje życie. 
 
Novus Ordo uważana za heretycką  
 
• Kard. Ottaviani był szefem Świętego Oficjum w czasach trzech papieży. Napisał: "Novus 
Ordo Missae… przedstawia uderzające odejście od teologii katolickiej Mszy Świętej 
sformułowanej przez Sobór Trydencki", i że są w niej "wyraźne zaprzeczenia Prawdziwej 
Obecności Chrystusa i doktrynie o Przeistoczeniu". W swoim raporcie tak to podsumował: 
"Jasne jest to, że Novus Ordo już nie zamierza przedstawiać wiary nauczanej przez Sobór 
Trydencki. Ale katolickie sumienie wiąże się z wiarą w wieczność. Dlatego prawdziwy katolik, 
poprzez ogłoszenie Novus Ordo, stoi przed tragiczną koniecznością wyboru". [20] 
 
• Charles Cardinal Jounnet z Genewy napisał, że po przeczytaniu definicji Mszy w Novus 
Ordo, wiedział że była heretycka, i powiedział o tym Pawłowi VI. Paweł odpowiedział: "Cóż, 
mówiąc prawdę, nie czytałem tego. Podpisałem bez czytania". Na to potwierdzenie 
naprawdę brak słów. 
 



Papież zrobił coś tak monumentalnego do czego nie miał żadnego prawa, nawet składając 
uroczystą przysięgę Bogu w tej sprawie. Powód przysięgi został potwierdzony w 
konsekwencji jej odrzucenia: utrata wiary i atak świętokradztwa, możliwości o której nikt 
nigdy nie marzył. Nawet wiedząc o tym zagrożeniu, po prostu podpisał to co położył przed 
nim masoński agent. 
 
• Raczej znamiennym dowodem jest Pawła otwarta, zmieniona po konfrontacji surowa 
krytyka kard. Ottavianiego. W niej pokazana jest nauka Soboru Trydenckiego, z 
zapewnieniem, że Novus Ordo zamierzała przedstawiać tę wiarę. Fakt, że dokument 
Kościoła ogłasza się razem z podkreśleniem, że jest tradycyjna, może być dobrą oznaką 
tego, że nie jest w końcu tak tradycyjna. 

 
Paweł przedstawia Novus Ordo 
 
Tradycja dla katolicyzmu jest tym czym nowość jest dla herezji. W 2 Tes, liście w którym św. 
Paweł ostrzega o antychryście i "człowieku grzechu", napisał jak wierni mogą nie dać się 
oszukać: "Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście 
pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu" (2 Tes 2:15). 
Podobnie nakazuje im i nam: "Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie 
według tradycji, którą przejęliście od nas" (2 Tes 3:6). 

 
To rozróżnianie między tradycją a nowością jako zrównujące różnicę między katolicyzmem i 
herezją jest tak stare jak sam Kościół. W Historii Kościoła (IV wiek), Euzebiusz napisał, że 
jego głównym celem było oddzielenie prawdziwej historii Kościoła od dewiacji heretyckich, 
pokazujących "imiona i daty tych którzy poprzez pasję do innowacji odchodzili tak daleko jak 
możliwe od prawdy, ogłaszających się źródłami wiedzy fałszywie tak nazywanymi, podczas 
gdy bezlitośnie, jak dzikie wilki, czynią spustoszenie w owczarni Chrystusa". [21] 
 
Już powiedzieliśmy, że św. Pius X potepił tych, którzy "wymyslają jakiegoś rodzaju nowości". 
Ale nowości skupiające się na Mszy są największego rodzaju. Przed soborem Pius XII nadal 
stosował stare potępienia przez Kościół innowacji, zwłaszcza w kwestiach liturgii. 
 
Jego słowa były prawdziwą naganą dla Novus Ordo, bo potępił "czelność i odwagę tych, 
którzy wprowadzają nowe praktyki liturgiczne, albo wołają o odnowę przestarzałych 
obrzędów niezgodnych z przeważającymi prawami i procedurami". Tacy inowatorzy, napisał, 
"zasługują na naganę". [22] 

 
Na początku swojego papiestwa papież Paweł złożył uroczystą przysięgę iż zachowa 
papieską czujność wobec innowatorów, ślubując: "Ślubuję nic nie zmienić w przekazanej 
tradycji i nic co zastałem przede mną strzeżone przez moich miłych Bogu poprzedników, by 
ingerować, zmieniać, lub umożliwiać jakichkolwiek w nich innowacji". W tej samej przysiędze 
nawet potepił z góry samego siebie : "Bez poświęcenia zachowam dyscyplinę i ryt Kościoła. 
Ekskomunikuję kazdego kto odważy się działać przeciwko tej przysiędze, czy będzie to ktoś 
inny czy ja". [23] 

 
W tym co musi być jednym z najdziwniejszych, pogmatwanych przemówień w historii 
papiestwa, Paweł podał swoje uzasadnienie narzucenia nowości w Kościele. Ale, jak Kościół 
już uroczyście nauczał, żadnych takich nowości nie można uzasadniać. Sam Paweł złożył 
uroczystą przysięgę w tej sprawie, ale liberałowie są kłamcami i prawem dla siebie.  
 
Wydawałoby się, że arcybiskup który zdradził Piusa XII tego doznał, nawet jego własna 
przysięga złożona Bogu, z przerażającym potwierdzeniem, ze "Gdybym uczynił coś 
sprzecznego, albo pozwolił to uczynić, Ty nie będziesz miał dla mnie litości w strasznym 
Dniu Bożej Sprawiedliwości", powstrzyma go przed atakiem na najświętsze miejsce na ziemi 
i narzuceniem jego własnych cuchnących pomysłów. Nowość zapanowała nad tradycją, 
herezja nad katolicyzmem. Wyraz używany dla potępienia takiego czynu, "noowść", jest tym 
samym słowem jaki Paweł użył w opisie swojej Mszy:  



"Prosimy byście jeszcze raz pomysleli o innowacji liturgicznej nowego rytu Mszy ... zmiany w 
czcigodnej tradycji, która trwa już od wieków. To jest coś, co wpływa na nasze dziedziczne 
dziedzictwo religijne, które zdawało się cieszyć z przywileju bycia nietykalnym i ustalonym. 
Wydawało się przynosić modlitwę naszych przodków i naszych świętych na nasze usta i 
dawać nam komfort poczucia wierności naszej duchowej przeszłości, które 
podtrzymywaliśmy przy życiu, by przekazać je przyszłym pokoleniom..."Musimy przygotować 
się do tej wielostronnej niedogodności. Jest to rodzaj zaburzenia spowodowanego przez 
każdą nowość, która zrywa z naszymi nawykami…" [Msza święta zredukowana do 'nawyku'.] 
 
"To tu zauważy się największą nowość, nowość języka. Już nie łacina, a język żywy będzie 
głównym językiem Mszy. Wprowadzenie języka narodowego będzie na pewno wielkim 
poświęceniem dla tych, którzy znają piękno, moc i ekspresyjną świętość łaciny. Odchodzimy 
od mowy chrześcijańskich wieków, stajemy się jak bluźnierczy intruzi w literackim 
zachowaniu świętego języka. Utracimy wielką część tej zdumiewającej i nieporównywalnej 
artystycznie i duchowej rzeczy, Śpiewy Gregoriańskie. Rzeczywiście mamy powód do żalu, 
powód niemal oszałamiający. Czym możemy zastąpić ten język aniołów? Pozbywamy się 
czegoś bezcennego". 
 
"Gdybym uczynił coś sprzecznego, albo pozwolił to uczynić, Ty nie będziesz miał dla mnie 
litości w strasznym Dniu Bożej Sprawiedliwości" (Paweł VI, przysięga koronacyjna). "Na 
podstawie słów twoich będziesz potępiony" (Jezus Chrystus, Mat 12:37). 

 
Część 4:  Sama Msza  

 
Jest wiele obszernych prac które, linijka po linijce, badają Novus Ordo i pokazują jaka to jest 
celowa próba uczynienia z Mszy trochę więcej niż protestanckie nabożeństwo modlitewne, 
rozwadniając i usuwając niemal wszystko szczególnie katolickie. W tej części podam krótkie 
przykłady, myśląc po linii objawów wielkiej apostazji. Skoro to sam Paweł VI zadeklarował, 
że Kościół zwrócił się w kierunku skupiającego się na człowieku widzenia świata, ta nowa 
orientacja jest na pewno widoczna w jego nowej Mszy. 

 
Kult człowieka i ołtarz przodem do ludu 
 
• Kard. Ratzinger przedstawił wymowne podsumowanie tej innowacji symbolizującej 
skupiającej się na sobie Novus Ordo, "własny zamknięty krąg", zauważając, że to jest 
pokazane w marginalizacji Boga na rzecz przeżycia skupiającego się na człowieku. [25] 
"Zjednoczone poczucie Kościoła psuje celebra twarzą w twarz, bo poczucie kultu Kościoła 
zależy od zjednoczonego patrzenia w kierunku Boga, a nie na jego myślących o sobie 
członkach". [25] 
 
• Również to daje przykład nieuczciwej propagandy wykorzystywanej przez Kościół Novus 
Ordo by potajemnie narzucać nowości na wiernych. Prawie każdy katolik nawiąże do starej 
aranżacji – "księdza stojącego tyłem do ludu", jak dawno go uczono. Ale tak nie jest: ksiądz i 
wierni wszyscy zwróceni byli na wschód, symbolicznie do ich zbiorowego oczekiwania na 
przyjście Pana. To pejoratywne przekłamywanie starej praktyki wszczepia poczucie 
wyższości wobec przeszłości, zdominowane przez rzekomy antyklerykalizm pokazany w 
księdzu "odwróconym do was tyłem", kiedy "robił swoje". Zgodnie z narcystyczną troską 
laicyzmu, ludzie teraz mają "uprawnienia", bo ksiądz zwrócony przodem jest do nich, a nie 
do Boga w niebie.  
 
• I podobnie ksiądz często mówi do nich, kolejny owoc apostazji i oznaka jej sukcesu. Teraz 
zamiast tworzenia obecności Ofiary Golgoty działając w "persona Christi" konsekracja jest 
często określana po prostu jako "narracja instytucji", proste opowiadanie historii, nie 
reprezentującej przebłagalnej ofiary, z czym zgodzi się każdy protestant. W czasach gdy 
musiałem cierpieć na Mszach odprawianych przez innych, w chwili konsekracji, często 
kapłan patrzył prosto na ludzi, dokładnie tak jak każdy nauczyciel w szkole opowiadał historię 
dzieciom, niestety, wielu zapewne traktowało swoje działania jako niewiele więcej niż to. 

 



• Kpiny z męczeństwa: Kiedy ogłoszono Novus Ordo, angielscy biskupi wysłali list do 
Watykanu prosząc o wyłączenie ich z przyjmowania nowego, sprotestantyzowanego rytu. Ich 
powód był taki, że oni czcili męczenników którzy umarli dokładnie dlatego, że odmówili 
przyjęcia protestanckich innowacji za pierwszym razem, szczególnie odwrócenia ołtarza w 
kierunku ludzi. To co teraz papież nakazywał, to samo za co ci święci umarli w proteście, 
uosabiało "subtelność i kpiny" szatana (św. Hildegarda), i przynajmniej nadal byli tam 
niektórzy biskupi którzy zdawali sobie z tego sprawę i stawiali opór. Ponieważ liberalizm nie 
może znieść takiej logicznej argumentacji, listu nigdy nie potwierdził Watykan. Dialog? Jaki 
dialog? 
 
"Nie"-modlitwy 

 
Jak wykażemy w następnym rozdziale, Księga "Błogosławieństw" posoborowego Kościoła w 
rzeczywistości niczego nie błogosławi. I podobnie wiele modlitw we Mszy Novus Ordo to w 
ogóle żadne modlitwy. One nie są niczym więcej niż człowiek, ksiądz, mówiący do innych 
ludzi. Pedantyczne potwierdzenia faktu nie są modlitwą, Bóg nie potrzebuje ich opowiadania: 
On to już wie. 
 
Na przykład 20 września (Andrew Kim Taegon i towarzysze) modlitwa wprowadzająca głosi: 
"W krainie Korei twoje wezwanie do wiary katolickiej utworzyło przyjęty naród, którego rozwój 
zapewniłeś krwią Andrzeja, Pawła i ich towarzyszy". Czy Bogu naprawdę trzeba mówić, że, 
albo czy to jest, raczej, że "modlitwą" naprawdę jest międzynarodowy banał dla dobra 
kongregacji? W święto "Ścięcia Jana Chrzciciela" modlimy się "Boże nasz Ojcze, Ty 
wezwałeś Jana na zwiastuna narodzin i śmierci Twojego Syna". Tak, On to wie. Chaotyczny 
gadatliwy wstęp przewidziany na to święto jest naprawdę nieznośny. I znowu to nie jest nic 
więcej niż przerażająco skonstruowane "życie Jana Chrzciciela" pod pozorem modlitwy. 
Nieskończona jest liczba przykładów, dlatego tylko zapraszam Czytelnika do zbadania 
Mszału Novus Ordo by zobaczył jak anemiczne i rozwodnione są te modlitwy. Porównując 
stare i nowe mszały i ich modlitwy to naprawdę  przygnębiające ćwiczenie z minimalizmu i 
banału. 

 
Koniec wiary w Prawdziwą Obecność  
 
1.Ofiara Mszy zredukowana do posiłku: protestancka teologia trzyma się pojęcia o Mszy jako 
uobecnieniu Ofiary Chrystusa na Golgocie. Novus Ordo jest próbą zgodności Kościoła z tym 
wierzeniem poprzez nadmierne podkreślanie pojęcia Mszy jako tylko upamiętniającego 
posiłku. Rozpoznał to papież Jan Paweł II: "Pozbawiona znaczenia ofiarniczego, odprawia 
się ją [Mszę] jakby to był tylko braterski bankiet". [26]  
 
Kard. Ratzinger przedstawił podobną obserwację: "Mówienie o Eucharystii jako posiłku 
wspólnotowym to deprecjonowanie jej, bo jej ceną była śmierć Chrystusa… i tylko za tę cenę 
możemy cieszyć się Zmartwychwstaniem. Dlatego Eucharystia nie staje czy upada dzięki jej 
wpływowi na nasze uczucia. Uczucia się kończą, i w końcu cała rozrywka staje się męcząca, 
jak wiemy teraz zbyt dobrze". [27] 
 
2.Sam Sakramentarz stara się uwiecznić ten protestancki nacisk. Prawdziwą Obecność 
bezczelnie się pomniejsza [dokładnie temu sprzeciwiał się kard. Ottaviani], i nadmierna 
liczba modlitw używa terminów, które łatwo można by odnieść do chleba i wina jako Ciała i 
Krwi Chrystusa.  W formułkach jest celowy brak precyzji, które w żaden sposób nie wspierają 
doktryny o przeistoczeniu, i można interpretować na wiele sposobów, większość których 
byłaby zgodna dla każdego protestanta. Modlitwa po Komunii, mająca składać 
podziękowania za otrzymane Ciało i Krew Chrystusa, używa następujących niejasnych 
określeń…  
• "Nasza komunia" występuje 8 razy.  
• "Pokarm z Nieba" – 7 razy.  
• "Pokarm" bez żadnego określenia we wtorek 2-go tygodnia Wielkiego Postu .  
• "Ta tajemnica" – 13 razy.  



• "Ta eucharystia" – 17 razy. Choć większość katolików utożsamia "Eucharystię" z 
Najświętszym Sakramentem, to dosłownie znaczy "dziękczynienie", słowo każdy protestant 
używa by opisać swoje nabożeństwo. 
• "Ten sakrament" – 8 razy.  
• "Pokarm życia" – 1 raz. (Tak słusznie nazywa się mleko i jaja.) 
• "Twój pokarm i napój" – 1 raz (Boże Narodzenie). 
• "Dary i łaski jakie otrzymujemy" – 1 raz.  
• To co otrzymaliśmy, "Ciało i Krew Chrystusa", jest wyraźnie tak nazwane tylko 4 razy. 

 
Modlitwy nad darami przygotowujące do poświęcenia podobnie są systematyczną próbą 
przysłonięcia Prawdziwej Obecności. Kiedy rozważy się rok liturgiczny jako całość, jest wiele 
okazji w których ta modlitwa, absolutnie w żaden sposób nie antycypuje by chleb i wino stały 
się Ciałem i Krwią Jezusa. 
 

• W jednej takiej modlitwie prosimy Boga by one stały się "źródłem zdrowia i siły", jakby nim 

były gdyby pozostały jedynie chlebem i winem. 
 
• Prosimy Boga, żeby "ten chleb i wino jaki ofiarujemy jako znak naszej miłości i czci 
doprowadził nas do zbawienia". Ale, to jest to czym stają się chleb i wino co prowadzi nas do 
zbawienia. Można by powiedziec, że implikuje się tu przeistoczenie [transsubstancjacja], ale 
słowa tego nie uzasadniają, dlatego modlitwy są całkowicie porównywalne z protestanckim 
wierzeniem, że chleb i wino takimi pozostają.   
 
• Wielokrotnie prosimy Boga by "nasza ofiara duchowa uczyniła nas wiecznym darem dla 
Ciebie". To ofiara Jezusa, uczyniona obecną na ołtarzu, czyni nas wiecznym darem dla 
Niego, a nie mglista "ofiara duchowa", która nie ma żadnego precyzyjnego znaczenia, i 
jeszcze raz, w żaden sposób nie zależy od Prawdziwej Obecności. 
 
• Wielokrotnie prosimy Boga by "nasze dary uczyniły nas świętymi". Jezus czyni nas 
świętymi, a nie "nasze dary". 

 
• Powtarzane modlitwy składa się za "nasze zdrowie psychiczne i fizyczne". Czy nie 
zrównuje się naszych dusz?  
 
• W kółko napotykamy takie nudne zwroty jak "źródło łaski", "ta pamiątka", "ta tajemnica", 
"źródło zdrowia i siły", "ofiara uwielbienia…" Czy nie można każdego z nich wyjaśnić tak by 
faktycznie znaczyło Ofiarę Golgoty i Prawdziwą Obecność Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie? Tak. Czy podobnie można by je wytłumaczyć w sposób w jaki tego nie 
tłumaczą? Tak. Dlatego protestanccy pastorzy, którzy pomagali napisać nową Mszę, 
powiedzieli, że mogliby odmawiać wszystkie te modlitwy zgodnie z ich własnymi wierzeniami. 

 
3. Komunia na rękę: Jeszcze raz widzimy "królestwo szatana" pociągajace za sznurki w 
Watykanie. To masoński kard. Leo Suenens doprowadził do zinstytucjonalizowania tego 
nadużycia. Otwarcie patronował Międzynarodowemu Kongresowi B’nai B’rith w Brukseli i 
otrzymał masońską Nagrodę Templetona, za "wkład w transformację struktur kościelnych". 
Preferował ordynację kobiet i antykoncepcję, i we własnej diecezji kościoły wznoszono tak 
zaprojektowane by uniemożliwiały klękanie. Ten zainicjowany przez niego bunt na wiele 
sposobów ucieleśnia cechy wielkiej apostazji: 

 
A. Laicyzm / antyklerykalizm: 
 
Tomasz z Akwinu napisał, że tylko księża mogą dotykać rękami Najświętszy Sakrament z 3 
powodów: 
 
• On konsekruje w osobie Chrystusa, i, objety mandatem Chrystusa na Ostatniej Wieczerzy, 
on ma zlecenie rozdawania Komunii innym. 
 
• Ksiądz jest po to by ofiarować dary ludzi Bogu, i dawać im dary konsekrowane przez Boga. 



 
• Z szacunku dla Sakramentu, nikt nie dotyka go kto nie jest konsekrowany, i to jest 
powodem konsekracji rąk księży podczas święceń. 
 
B. Modernizm – nic nie jest święte: Niemiecki protestant Martin Bucer dobrze wiedział, że 
powód katolicyzmu podawania Komunii tylko na język był by żyć i chronić jego nauki o 
kapłaństwie i Prawdziwej Obecności: "Nie mam żadnych wątpliwości, że umieszczanie tych 
sakramentów na rękach wiernych wprowadzono z uwagi na podwójny przesąd: pierwszy – 
fałszywa cześć jaką chcą okazać temu sakramentowi, i drugi – bezbożna arogancja księży 
przyznających sobie więcej świętości niż ludowi Chrystusa, na mocy oleju konsekracji". 
 
C. Bezprawie: Tajemnica bezprawia przepowiedziana przez św. Pawła nie może być bardziej 
widoczna, albo bardziej dramatyczna, niż samo Novus Ordo i Komunia na rękę. Ale jeszcze 
raz, liberałowie są kłamcami: większość katolików uważa, bo tak im się mówi, że komunię na 
rękę aporbował sobór. To jest kłamstwo. Komunia na rękę była nadużyciem zainicjowanym 
w Holandii, które poszerzyło się na całą Europę. 
 
Papież Paweł VI pytał biskupów świata o tę sprawę i zdecydowanie odrzucili udzielanie 
komunii na rękę. Papież Paweł powiedział biskupom świata, że sposób umieszczania 
Najświętszej Hostii na języku "musi być przestrzegany", bo: 
1. "Opiera się na wielowiekowej tradycji'.  
2. "Pilne poczucie szacunku wobec tego Świętego Sakramentu". 
3. Przedstawiało pokorę ludzkości, której domagała się przyjmując Sakrament. 

 
O Komunii na rękę napisał, że może doprowadzić do: 
1. Zmniejszenia szacunku "do szlachetnego Sakramentu Ołtarza"   
2. Jego profanacji 
3. Fałszowania poprawnej doktryny. 
 
Ale jednocześnie nagrodził buntowników. Tam gdzie rozpoczęło się nadużycie pozwolił na 
jego kontynuację jeśli tajne głosowanie wśród biskupów opowiedziało się za nim. W Ameryce 
biskupi rozpoczęli to nadużycie po tym mandacie, tym samym nasilając bunt i pogardę 
wobec prawowitej władzy Kościoła. Co może być bardziej zgodne z duchem bezprawia i 
antychrystem niż: 
 
1.Wykorzystywanie Ciała Chrystusa  jako środek buntu przeciwko Kościołowi, a potem… 
 
2.By Kościół uczynił z tych samych buntowników źródło prawa. Mr Amerio pokazuje, że 
ikoną tej niespójności jest biuletyn wydany w tej sprawie, gdzie nadużycie jest zarówno 
dozwolone jak i zakazane w tym samym dekrecie. 
 
3.Hierarchia Kościoła podejmuje kroki rozwiązania własnego autorytetu: to wiąże się z 
częścią Papiestwo atakuje się samo, co widzimy w "samoniszczeniu" zauważonym przez 
Pawła VI. 
I znowu to jest widoczne w przyjęciu Mszy zgodnej z wierzeniami Marcina Lutra. Luter nie 
tylko gardził papiestwem, słusznie rozumiał, że ryt rzymski był zabezpieczeniem zachowania 
doktryny Kościoła w kwestii własnej hierarchii i boskiej władzy.Ta sama władza przyjęła 
pomysły Lutra, i wkrótce stanowczo nie posłuchała jeśli chodzi o regulowanie tej samej 
Mszy. 
 
To potwierdził kard. Gut, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego w Documentation Catholique, 
Nr 1551, s.18: "Wielu księży robiło to co chcieli. Narzucali własne osobowości. Bardzo często 
nie można było powstrzymać nieautoryzowanych inicjatyw. W swojej wielkiej dobroci i 
mądrości [!], Ojciec Święty wtedy wyszedł z koncesjami, często wbrew własnym inklinacjom". 
[28] 
 
Komunia na rękę nakłada się na wiele zasad zgodnych z Novus Ordo, i implikacje tego 
omówimy w dalszych częściach. 

 



Koniec wiary w kapłaństwo 
 
• Komunia na rękę: Teologię katolicką może podawać tylko ksiądz, a nawet tylko w 
kontekście odprawiania Mszy. Ale zgodnie z jej pragnieniem położenia kresu wierze w 
ordynowane kałaństwo, w Novus Ordo każdy jest własnym księdzem i udziela sobie komunii. 
Kiedy ksiądz kładzie Najświętszą Hostię na Twoim języku, on udzielił Ci Komunii Świętej. Ale 
kiedy hostię kładzie Ci na rękę, daje Ci Najświętszą Hostię którą z kolei Ty możesz sobie 
udzielić. 
 
• Szafarze eucharystii: Łacińskie słowo dla księdza jest "sacerdos", co oznacza "dawca 
świętych rzeczy". 
 
Kiedy przyjmuje się Święcenia, dłonie księdza zostają namaszczone świętym krzyżmem 
dokładnie z tego powodu, bo te dłonie są konsekrowane i mianowane do trzymania i 
dawania świętych rzeczy wiernym. Zrozumienie tej roli księdza było widoczne od pierwszych 
dni Kościoła. Faktycznie Liber Pontificalis przypisuje papieżowi Sykstusowi  I (zm. 127 AD) 
rozporządzenia, że nikt inny poza klerem nie powinien dotykać świętych naczyń. Ale 
modernista nie mógł zaakceptować takiego rozróżnienia, i dostanie swój dzień. Teraz nie 
tylko każdy może podnieść kielich, każdy może również rozdzielać jego świętą zawartość. 
Papież Jan Paweł II potwierdził katolickie nauczanie, że "dotykanie świętych rzeczy i 
rozdzielanie ich własnymi rękami jest przywilejem wyświęconych". [29]  
 
Ale to nie zrobiło nic by powstrzymać coraz większe wykorzystywanie świeckich szafarzy 
komunii, tym samym pozwalając na codzienne rozwadnianie teologii i kapłaństwa. 
 
• Sami księża: Księża nie są wykluczeni z apostazji, i często ich własna niewiara w święty 
charakter ich własnego urzędu inspiruje ich do uwiecznienia tego naruszania. Choć 
instrukcja pozwalająca świeckim robić to co jest zarezerwowane dla wyświęconych (ta sama 
schizofrenia jaką widzieliśmy w dokumencie pozwalającym na Komunię na rękę) twierdzi, że 
tylko "prawdziwa konieczność" pozwala na ten wyjątek, to tak nie jest w żadnej parafii jaką 
znam. Tak niespójne jak to jest, nie brakuje antyklerykalnych kleryków, którzy przyjmują 
święcenia tylko po to by sprawować je tak żeby pozbawiać je istoty.  
Nigdy nie widziałem parafii z wielu księżmi, w której wszyscy księża podchodzą do ołtarza w 
tym momencie Mszy, ubrani, by pomóc udzielać Komunii, jak zawsze robiono przed 
soborem. Pozostali księża stoją bezczynnie przy kuchennym stole, przekładają papiery na 
biurku, albo stoją na parkingu czekający by pożegnać ludzi po Mszy, a nigdy nie spełniają 
swojej świętej funkcji. Choć to często jest przypadek prostego lenistwa, to jest więcej 
dowodów na to, że oni po prostu nie widzą różnicy między sobą i świeckim mężczyzną, 
świecką kobietą, a nawet świeckim młodzieńcem zajmującym się tym co jest zarezerwowane 
dla ich wyświęconej osoby. 

 
Na pewno nie ma "realnej potrzeby" na nadmierną liczbe osób w parafiach, które noszą 
komunie do osób nie wychodzących z domu czy do domów opieki. Jest tylko "realna 
wygoda" dla księdza, który raczej realizuje świeckie elementy tej pracy, kiedy coraz bardziej, 
tak ze strony księży jak i kancelarii, jest jego zdolność kierowania biznesem, co jest miarą 
księdza. 
 
Cenzurowanie Boga  

 
Naprawdę nic nie jest święte, skoro Kościół posoborowy podjął się redagować słowa Boga, 
kiedy zaprzecza własnemu programowi i celom, i to są ci sami ludzie, którzy już nie 
cenzurują heretyków. 
 
• "Za wszystkich…" Mimo że łacińska wersja Novus Ordo zawiera prawdziwe słowa 
Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy kiedy konsekrował kielich, "za wielu", praktycznie każdy 
przekład zmienił słowa samego Jezusa by lepiej zgadzały się z modernistyczna opinią o 
powszechnym zbawieniu, skoro nie ma różnicy między wierzącym i niewierzącym. Oni nie 
mogą tego zrobić bez aprobaty Stolicy Apostolskiej (papież Benedykt wstępnie uchylił ten 
fałszywy przekład, więcej o tym we wnioskach tej książki). 



• Nawet gdyby ktoś twierdził, że uzasadnienie teologiczne, nawet lingwistyczne tego 
przekładu można słusznie zaproponować, to Watykan poszedł krok dalej. Ryt asyryjskiej 
anafory (nestoriańskiej) Addaja i Mari uznano za ważny w dokumencie wyraźnie 
zaaprobowanym przez Jana Pawła II, pomimo tego, że on nie zawiera w ogóle słów 
konsekracji. Zgodnie z posoborową pewnością siebie, "moja wola wystarcza", a nawet słowa 
samego Chrystusa w  przeistoczeniu własnego Ciała i Krwi nie są wiążące. 
 
• Lekcjonarz i brewiarz tak samo są przedmiotami okaleczania. To najczęściej występuje w 
wersetach w których Bóg nie jawi się jako "miły". Masoński suzeren Novus Ordo, abp 
Bugnini, stwierdził, że cenzurowanie psalmów zrobiono z osobistego polecenia papieża 
Pawła. [30] Wszystkie "niechciane" wersety uznano za sprzeczne z Ewangeliami 
wykorzystywanymi na Mszy wykreślono żeby usunąć odniesienie do Sądu Ostatecznego, 
potępienia świata, i grzechu.  

 
Część  5: "Nowa" Msza dla "Nowego" Kościoła 
 
Od II Soboru Kościół praktycznie nie zostawił nietkniętego żadnego aspektu swojego życia w 
próbach odcięcia kazdego podobieństwa z przeszłością. Ten proces historycznego rozkładu, 
niszczenia ciagłości uznawanej przez nas jako Kościół "apostolski", dotknął jego 
najświętszego wymiaru – Mszy. Słyszałem od wielu osób opowiadających historie kiedy byli 
zagranicą, często w czasach wojny, i znajdowali pocieszenie w tym, że w momencie kiedy 
wchodzili do katolickiego kościoła, rozpoczynała się Msza, i była identyczna jak ta którą znali 
w kraju. 

 
Była symbolem i konkretnym wyrazem jedności Kościoła. Ale to dokładnie ta jedność, ta 
ponadnarodowa spójność, którą wrogowie Kościoła postrzegali jako przeszkodę w ich 
planach. Woleliby raczej mieć Kościół podzielony i niespójny, i w ten sposób uniemożliwić 
wykrycie nawet, nie mówiąc już o oporze, ich własnych planów. 
 
Teraz praktycznie w każdej diecezji można przejść wzdłuż ulicy, kilometr czy dwa, i znaleźć 
kościół katolicki, który w żaden sposób nie przypomina tego po sąsiedzku: ani sposobem 
odprawiania Mszy, ani treścią homilii, zachowaniem ludzi i rozbieżnością w rytuałach. 
Prawdę mówiąc, nie można nawet mówić w ogóle o katolickich rytuałach, skoro rytuał to 
jednolite powtarzanie czegoś. Parafia po parafii, a nawet ksiądz po księdzu w tej samej 
parafii, "rytuały" zmieniają się z godziny na godzinę. 
 
I znowu, ironia i niespójność są tak ogromne, że może ich nie zauważyć tylko "przyćmiony 
intelekt" liberała. Początek ekumenizmu witano jako erę Kościoła "skupiania się na tym co 
nas łączy". Novus Ordo miał oznaczać "ekumenizację" Mszy, teraz jest to świętowanie 
podziału. 
 
Kościół i poszczególne parafie mają msze dla każdej grupy etnicznej i narodowości, msze 
dla dzieci, msze dla nastolatków, msze dla młodzieży, msze ludowe, msze z polkami, msze z 
błaznami, to co było przejawem prawdziwej powszechnej jedności Kościoła teraz jest 
festiwalem podziału, prawdziwą Wieżą Babel. Ale największym aktem przemocy 
zastosowanym wobec Kościoła było wyeliminowanie jego uniwersalnego języka. 
 
Zniknięcie łaciny 
 
Liberalizm zrodził ruchy protestanckie, z których każdy porzucił najświętszy język Kościoła 
na rzecz bluźnierczego języka lokalnego. To miało zrealizować wiele celów: 
 
• "Nic nie jest święte": usunięcie świętego języka oczywiście zmniejszy święty charakter 
bożego kultu. 
 
• Skupiona na człowieku religia: zamiast używania pięknego języka, udoskonalanego od 
wieków, który był zarezerwowany dla boskiego kultu i formalnych pism i nauk kościoła, każdy 
język występujący w regionie był wystarczająco dobry dla Boga. 
 



• "Papiestwo atakuje samo siebie": utrata uniwersalnego języka w szczególności, podobnie 
zaszkodzi uniwersalności Kościoła ogólnie, jak również osłabi zdolność uniwersalnego 
uprawnienia do kierowania. [31] Poprzez niekończące się mnożenie przekładów i rytuałów, 
Watykan nie może już skutecznie nimi zarządzać, z licznymi błędami doktrynalnymi jako 
rezultatem. Marcin Luter stwierdził, że niszcząc Mszę, papiestwo podobnie się rozwiąże, 
wieki później papież Paweł zastosuje dekrety człowieka którego papież uważał za 
antychrysta, nazywającego szatana swoim bogiem, i umierał ze słowami "podtrzymujcie 
żywą moją nienawiść do papieża", i okaleczy Mszę zgodnie z jego planami. Atakując Mszę 
Paweł atakował siebie, logika której jego zliberalizowany umysł nigdy nie wydawał się 
rozumieć. 
 
• Przyćmienie intelektu: kiedy świecki liberalizm doprowadził do systematycznego 
"przytępiania" Zachodu, Kościół nie potrzebuje już swoich pasterzy by nauczyć się 
wspólnego języka (prawo kanoniczne mówi że powinni, ale tego "prawa" nie narzuca się w 
erze bezprawia), ani nie oczekuje się by wierni nauczyli się garści modlitw w uniwersalnym 
języku.  

 
Wieczne odwoływanie się do "najniższego wspólnego mianownika" w ekumenizmie 
przejawia się również w tej dziedzinie. Gdyby Kościół chciał by wierni lepiej rozumieli 
modlitwy oferowane w ich imieniu, mógł ich nauczać. Tylko dzieci na całym świecie znają 
wiele języków, czy nie mógł nowoczesny katolik, podobno lepszy od swoich przodków, 
nauczyć się kilku stron liturgicznej łaciny? 
 
• "Usunięty restryktor": taki jest tytuł późniejszego rozdziału, o sposobach jakimi agenci 
apostazji chcieli odmówić wiernym źródeł łaski i nadprzyrodzonej ochrony. Język łaciński jest 
świętym językiem, i ma skuteczność ponad i poza modlitwami odmawianymi w języku 
narodowym. (To jest w kontekście formalnych modlitw Kościoła, i nie insynuuje tego, że 
człowiek modlący się do Boga prywatnie we własnym języku jest mniej słyszany od 
zaprawionego latynisty). W wieku 5 lat św. Gemma Galgani, prosta wiejska dziewczynka, 
nauczyła się tyle łaciny, żeby odmawiać podstawowe modlitwy Kościoła, jak również Oficjum 
za zmarłych, znając moc "języka Nieba". Podobnie, jak potwierdzi każdy egzorcysta, łacina 
jest nienawidzona przez demony i ma nad nimi szczególną moc, moc której teraz się 
zrzekamy. 

 
Papieże o łacinie  
 
Większy, i, tak, bardziej złowrogi program za zniszczeniem świetego języka Kościoła można 
najlepiej zebrać od samych papieży: 
• Papież Pius VI, Auctorem Fidei, 1794: Potępiając błędy Synodu w Pistoi, odrzucił żądania 
stosowania języka ojczystego z następujących powodów: "Co do stosowania języka 
ojczystego w modlitwach liturgicznych - fałszywe, nierozważne, zakłócające przepisany 
porządek celebracji tajemnic, i łatwo produkuje wiele zła". [32] 
 
• Papież Pius XI: "Dla Kościoła, właśnie dlatego że przyjmuje wszystkie narody i ma trwać aż 
do końca czasów… jego charakter wymaga języka który jest uniwersalny, niezmienny i nie-
ojczysty". [33] 
 
• Papież Pius XII: "Stosowanie łaciny, języka przeważającego w wielkiej części Kościoła, 
pokazuje od razu imponujący znak jedności i skutecznej ochrony przez psuciem prawdziwej 
doktryny". [34]  
"Dzień w którym Kościół porzuci swój uniwersalny język będzie dniem poprzedzającym jego 
powrót do katakumb". 
 
• Papież Jan XXIII: Kościół Katolicki ma godność dużo większą od tej jakie ma 
społeczeństwo, bo założył go Chrystus Pan. Dlatego właściwe jest by używany przezeń 
język był szlachetny, majestatyczny i nie-ojczysty". 

 



• Kard. Montini (Paweł VI) na soborze: "Jeśli chodzi o język używany w publicznym kulcie, 
poważnie zastanówcie się zanim zdecydujecie, że te części liturgii które należą do księdza 
były w jakimkolwiek innym języku niż przekazany nam przez naszych przodków, bo tylko w 
ten sposób zachowa się jedność Mistycznego Ciała w modlitwie i święte formuły". [35] 
Tylko w ten sposób! A jeszcze ten sam kardynał, który wydał te ostrzeżenia zostanie 
papieżem, który tego dokonał. 
 
• Niewiarygodnie, nawet jako papież, Paweł napisze w liście apostolskim Sacrificium Laudis, 
że porzucając łacinę, "atakuje się nie tylko tę hojną wiosnę cywilizacji, ten bogaty skarb 
pobożności, ale atakuje się też stosowność, piękno i oryginalny wigor modlitwy i pieśni 
liturgicznych". [36] Własnymi słowami Paweł wkrótce zaatakuje wigor modlitwy Kościoła! 
Wszystko przed czym ostrzegali wcześniejsi papieże ucieleśnia zabezpieczenia przed 
wierzeniami i celami do jakich dążyli agenci apostazji: uniwersalność Kościoła, jego boski 
charakter, niezmienny charakter jego doktryn, jego założenie przez Chrystusa, że jest czymś 
więcej niż tylko ludzkim przedsięwzięciem. Inne ukryte elementy apostazji podobnie 
przejawiają się skasowaniem łaciny: "Moja wola wystarczy". 
 
Nauczając o Kanonie Rzymskim, starej modlitwie konsekracji, Sobór Trydencki miał to do 
powiedzenia: "Ponieważ słuszne jest by rzeczy święte były podawane jako święte, i ze 
wszystkich rzeczy ta ofiara jest najświętsza, Kościół Katolicki, żeby mógł być godny i z  
szacunkiem ofiarowany i przyjmowany, ustanowił wiele wieków temu święty kanon, który jest 
tak wolny od błędów, że nie zawiera niczego co nie ma w najwyższym stopniu woni pewnej 
świętości i pobożności i podnosi do Boga umysły tych, którzy oferują. Bo składa się 
częściowo z tych samych słów Pana, częściowo z tradycji apostołów, a także pobożnych 
przepisów świętych papieży". Takie poświadczenia nie wystarczały dla modernistów, i oni 
wkrótce będą mieli swój dzień. 
 
Znakiem przywództwa Kościoła posoborowego jest pycha przekroczona tylko przez 
niekompetencję. 
 
Ucieleśnienie "postawy apostazji" Pawła VI nie mogło być bardziej widoczne niż w 
wyeliminowaniu przez niego łaciny… 
 
Lepszy od przeszłego 

 
Papież Pius XII w encyklice Mediator Dei z 1947 tak napisał w kwestii "poważnych powodów 
jakie ma Kościół by mocno utrzymać bezwarunkowy obowiązek jaki ma celebrans by używać 
języka łacińskiego". Nawet papież Jan XXIII, pomimo widocznego skażenia modernizmem, 
napisał w  Veterum Sapientia w 1962: 
"Niech żaden innowator nie ośmieli się pisać przeciwko używaniu łaciny w świętych 
obrzędach… ani nie pozwalać na szaloną próbę minimalizowania woli Stolicy Apostolskiej w 
tej sprawie". Jak już powiedzieliśmy, podobnie Paweł uważał dyrektywy II Soboru za 
podlegające jego kapryśnemu wetu, nawet kiedy twierdził, że je egzekwuje. 

 
"Całkowita niespójność" katolickiego liberalizmu 
 
To jeszcze jeden przykład częstych napadów schizofrenii u Pawła. Ten sam papiez który 
zniósł łacinę we wcześniej świętych obrzędach Kościoła zganił burmistrza Rzymu w styczniu 
1970 za zniesienie łaciny w szkołach średnich (akcja krajowa). Nazwał to "obelgą dla Rzymu 
i wywołanym przez to samookaleczaniem rzymskiej kultury". [37] To że nie dostrzegł 
własnych identycznych działań, tylko w dużo większym stopniu, jako okaleczanie katolickiej 
kultury, można tylko uznać za to jak nazwała to Matka Boża Saletańska: przyćmienie 
inteligencji po stronie niedbałych pasterzy. 
 
Jeszcze bardziej wymowną schizofrenią Pawła była jego odpowiedź na idiotyczną 
propozycję zmiany Różańca: 
 



"Wierni wywnioskowaliby, że 'papież zmienił Różaniec', i skutek psychologiczny byłby 
katastrofalny". [38] Czy nie mógł naprawdę przewidzieć tego samego skutku, na dużo 
większą skalę, kiedy stara Msza doznała takich okaleczeń z jego nakazu?  
 
Laicyzm i rozkład kapłaństwa 

 
Ponieważ ksiądz jest osobą wyróżnioną, modlącą się "w osobie Chrystusa" za obecnych i za 
cały Kościół, jego modlitwy były skierowane do Boga, a ludzie nie musieli wszystkiego 
słyszeć czy rozumieć. Była to rozmowa między księdzem i Bogiem, choć w imieniu ludzi. 
Usunięcie łaciny ucieleśnia zasady antyklerykalne modernizmu, który zasadniczo uważa, że 
ksiądz nie musi mieć takiej uprzywilejowanej pozycji, nie jest w żaden sposób lepszy od 
wspólnoty, i nie powinien modlić się w taki sposób który faktycznie nie jest do niej 
skierowany. Dlatego ksiądz teraz stoi twarzą do ludzi, zawsze mówiąc do mikrofonu, w 
języku który rozumieją, a nie w świętym języku zarezerwowanym dla Boga. 
 
Część  6: Skupiona na człowieku religia i sprzyjanie brakowi szacunku  

 
Odwieczną Mszę ustanowiono i rozwijano tak by odzwierciedlała skupiający się na Bogu 
charakter katolicyzmu, z logicznym punktem kulminacyjnym w Chrystusie obecnym w 
Najświętszym Sakramencie. Powaga Mszy była, między innymi, odzwierciedlona w 
zakazach do których ksiądz musiał się dostosować. Biorąc pod uwagę to, że Msza była 
największym skarbem świata, że zastępował Chrystusa składając Ofiarę Chrystusa Ojcu, 
zgodnie z powszechnym Kościołem, dawało powagę z jaką wykonywano każde święte 
działanie.  

 
Wady Mszy, sposoby w jakie ksiądz naruszył stare rytuały Kościoła, może nawet do tego 
stopnia, że unieważniały poświęcenie, były możliwością której ksiądz zawsze miał 
świadomość. Jak podsumował to Mr Amerio: "Te możliwe wpadki i nieregularności były 
bardzo starannie uwzględnione w starym Mszale. Ale oczywiście kiedy sakrament przestaje 
być święty w swojej istocie, wady w jej odprawianiu stają się sprawą ważną". Dlatego 
"Instrukcję dotyczącą wad w odprawianiu Mszy" całkowicie wyrzucono z nowego mszału. 
 
Pojawienie się religii skupiającej się na człowieku by zastąpiła skupiającą się na Bogu, 
oznaczałoby także unieważnienie tych elementów skupiających się na Bogu by pokazać 
nową orientację w kierunku "kultu człowieka", którą Paweł tak wylewnie forsował. Jak już 
napisaliśmy, to jest widoczne w unieważnieniu boskiego ustawienia ołtarza (który w 
większości przypadków już nie jest prawdziwym ołtarzem), który teraz stoi przodem do 
człowieka, w zastąpieniu modlitw do Boga potwierdzeniami faktu skierowanymi do 
kongregacji, w rozkładzie kapłańskiego charakteru jako "kolejnego Chrystusa" poprzez 
oddelegowanie jego świętych obowiązków komukolwiek innemu, i w końcu, w potraktowaniu 
samego Boga. Kiedy Chrystusa, a zatem Najświętszy Sakrament, uważano za centrum 
wszechświata i Mszy, Kościół działał w odpowiedni sposób. 

 
Teraz kiedy jest to człowiek, zgodnie z tym traktuje się Najświętszy Sakrament, z logicznym 
rezultatem, przewidzianym przez każdego papieża który to umożliwił, że szacunek dla 
Najświętszego Sakramentu zmniejszy się, rozwodni się poprawną doktrynę, i w końcu 
Najświętszy Sakrament zostanie zbezczeszczony: grzech świętokradztwa. 
 
Tu nie chodzi o nadużycia, samo Novus Ordo degraduje w poważny sposób szacunek 
należny Najświętszemu Sakramentowi. Od niepamiętnych czasów, jeśli Święta Hostia 
upadła na podłogę podczas udzielania Komunii, zatrzymywało się wszystko, krótko mówiąc 
ludzie zachowywali się jakby na podłogę rzucono samego Chrystusa. Dzwonił dzwonek, 
każdy stawał jak wryty, miejsce na podłodze oczyszczano, przykrywano je płótnem, żeby po 
Mszy można było przeprowadzić dalszą puryfikację. A instrukcja dla Novus Ordo? Podnieś 
Hostię, nic więcej. Tak jakby się upuściło jedzone ciastko. Często to szyderczo nazywa się 
"zasadą 5 sekund", nawiązanie do tego jak długo jedzenie może leżeć na podłodze by 
nadawało się do zjedzenia. 
 



W tym wszystkim widzimy podwójne poniżanie obu: kapłaństwa i Najświętszego 
Sakramentu. Przez wszystkie stulecia, kiedy tylko konsekrowane ręce księdza mogły 
dotykać Świętą Hostię, nawet gdyby to było po dokonaniu ablucji przy ołtarzu, a potem 
niczego nie dotykał przez resztę Mszy, po to by nie zbezcześcić Najświętszego Sakramentu.  
Teraz, kiedy każdy może dotykać hostię, robi to w każdy żałosny sposób. Ludzie rutynowo 
wyciągają rękę by otrzymać komunię jakby bawili się przerzucaniem kluczyka od 
samochodu, albo oczekiwali, żeby świętą hostię położyć na zaznaczonym miejscu dłoni. 
Nastolatki wyciągaja rękę by przyjąć hostię z rękawami całkowicie zakrywającymi ich dłonie, 
i tylko reagują nieobecnym spojrzeniem, pokazując ich duchowe otępienie i tandetne 
rodzicielstwo, nie majac pojęcia po co wkładać hostię do ust. 
 
Pracownicy fizyczni, których zawody pozostawiają na ich dłoniach warstwę tłuszczu i brudu, 
bez zajaknięcia wyciągają je, nigdy nawet nie myśląc o tym, że najświętsza rzecz na świecie 
i w niebie zasługiwałaby na coś lepszego. Mogę tylko poprosić cię, drogi Czytelniku, być 
zastanowił się nad tym, kto ma więcej przyjemności w takim "kulcie" – Bóg czy szatan?  
 
Podobnie podział między katolikami widać kiedy ludzie prowadzą własne "mini-rytuały" kiedy 
udzielają sobie komunii. Świeccy którzy podają komunię uważają, że są tak ważni w tym 
rytuale, że nazywają ich po imieniu kiedy się zbliżają, tworząc rozróżnienie między tymi 
których znają, i tymi których nie znają. Naprawdę, większość mszy Novus Ordo należy 
uważać za festiwale nieposzanowania dużo bardziej przekraczające miarę w której stanowią 
cokolwiek nawet w dalekim stopniu przypominające kult należny Bogu. Ale przykre jest to, że 
taki brak szacunku to dopiero początek… 

 
Człowiek jako największe dobro prowadzi do świętokradztwa w imię ludzkiej dumy 
 
Jak dobrze już wykazano, celem Kościoła ekumenicznego było położyć kres rozróżnianiu 
religii. To rozróżnianie jest najlepiej widoczne w wymogu dla przyjmowania Komunii Świętej - 
katolika w stanie łaski. Takie rozróżnianie jest nie do przyjęcia dla ekumenisty, dlatego 21 
września 1996 Paweł autoryzował pannę Barbarinę Olson, prezbiteriankę, do przyjęcia 
Komunii Świętej, podczas jej ślubnej Mszy, choć w żaden sposób nie wyparła się swoich 
błędów i nie dokonała żadnego rodzaju wyznania wiary. 

 
Takie świętokradcze komunie szybko się pomnożyły, i w końcu papież Paweł VI udzielił 
pozwolenia by kard. Willebrands wydał dekret (lipiec 1972) mówiący, że inter-komunię 
zostawia się osądowi lokalnego biskupa. W tym przejawia się wiele elementów apostazji: 
Opinia Pawła, że sam był prawem, niezwiązany z depozytem wiary, a to jest typowo 
niespójny sposób, zrzekając się swojej władzy na rzecz poszczególnych biskupów po 
wykorzystaniu tej samej władzy do przekroczenia jej granic. To również ucieleśnia rozkład 
Kościoła, kiedy biskupi, diecezja po diecezji, sami decydują czy zachować Tradycję 
Apostolską czy dołączyć do ruchu indyferentyzmu. W Watykanie biskup wybrał to drugie, i 
wkrótce zaproszono protestantów do bezczeszczenia kaplic i ołtarzy poprzez sprawowanie w 
nich własnych nabożeństw, ohydztwo które Jan Paweł pogłębi dalej w Asyżu. 
 
W uniwersalnym Kościele również kwitło świętokradztwo. Po raportach o księżach 
wysyłających konsekrowane hostie pocztą, biskup Verdun oświadczył, że nie widział w tym 
nic zdrożnego. [39] 
 
Ks. Villa oświadczył: "Nigdy nie mógłbym odłożyć pióra, gdybym chciał dokumentować 
niezliczone listy skandali i świętokradztwa, "czarnych mszy" obsceniczności, dokonywanych 
po II Soborze, dokładnie w ramach "nowej liturgii". Papież Jan Paweł II przyznał to 24 lutego 
1980, w Liście Apostolskim Dominicae Cenae. Tak opisał rezultaty Novus Ordo: 
"Informowano o przypadkach żałosnego braku szacunku do Eucharystii, przypadkach które 
przypisuje się nie tylko jednostkom winnym takiego zachowania, ale także pasterzom 
Kościoła, którzy nie byli na tyle czujni w kwestii postawy wiernych wobec Eucharystii…" 

 
Ale poprzez takie samo obwinianie pasterzy na oczach których takie świętokradztwo 
występuje, Jan Paweł wystawia sobie opinię. Na Mszach na Placu św. Piotra, Najświętszą 



Hostię na oślep kładło się na rękach każdego kto wyciągnął je po nią, oczywisty reultat – 
turyści, nie mając pojęcia co otrzymywali, zabierają do domu "pamiatkę" od papieża. 
Światowe Dni Młodzieży są jeszcze większym ohydztwem. Jak można oczekiwać 
uczestnictwa w godnej Mszy, kiedy setki ludzi rozchodzą się po kilku akrach, by podać 
komunię dziesiatkom tysięcy, i znowu, wielu tylko z uwagi na "imprezę turystyczną"? 

 
Jak mógł się zakończyć taki scenariusz, jak tylko masowym świetokradztwem? Christopher 
Ferrara tak opisał swoje, w żaden sposób niezwykłe doświadczenie ze Światowego Dnia 
Młodzieży: "Asystujący księża, którzy mieli rozdawać Komunię Świętą, realizując akulturację, 
przystosowali się do upału i duszności ubrani w podkoszulki, szorty, japonki i czapki 
baseballowe razem ze stułami… Hostie rozdawano z dużych, płytkich misek, które mogły 
być używane do punchu albo chipsów. Ludzie sięgali ponad plecami innych by złapać od 
księży konsekrowane Hostie: widziałem Hostie wpadające w błoto, gdzie były deptane". [40] 

 
Mr Michael Matt tak opowiedział o swoim doświadczeniu: "Na papieskiej Mszy na otwartym 
powietrzu w Des Moines podczas wizyty papieskiej w 1980, konsekrowane Hostie 
rozdawano z kartonowych pudeł. Grupie Hell's Angels podano Komunię Świętą na rękę. 
Widziałem kiedy Ciało Chrystusa popijali piwem z puszek…" 
 
Hostie znajduje się cały czas w ławkach kościołów, włożone w missalettes [drukowane kartki 
na daną Mszę], i na parkingach. Uważny ksiądz często musi biec za kimś kto 'bierze' 
komunię, ale nie zamierza przyjmować Hostii. Ludzie, ubrani dosłownie gorzej niż świnie 
jakie widziałem na Targach Stanowych, wyciągają brudne ręce, co w Kościele Novus Ordo 
jest jedynym prawdziwym warunkiem przyjęcia Komunii, pomimo każdej zaprzeczającej 
temu retoryce. 

 
Świętokradztwu i nieważnym konsekracjom sprzyjali biskupi i ich kancelarie. Gazetka 
Archidiecezji w Seattle opublikowała "przepis" żeby ludzie sami mogli robić dla siebie hostie 
do konsekrowania. Było tam mleko, Crisco, jaja, proszek do pieczenia i miód. To nie jest 
jedyny przypadek takiej świętokradzczej działalności, ale, jak napisał ks. Villa: "Nigdy nie 
mógłbym odłożyć pióra…" 
 
Jak Chrystus często nauczał, chrześcijanin będzie musiał niekiedy dokonywać wyboru 
między Bogiem i człowiekiem, nawet do tego stopnia, żeby wyrzec się własnej rodziny. I 
podobnie papież Paweł i cała jego hierarchia stanęli przed wyborem: czy Chrystus i należny 
Mu szacunek jest największym dobrem, czy też duma człowieka, a dokładniej ci ludzie którzy 
przeciwstawiają się Kościołowi i jego prawowitej władzy, wykorzystując samo Ciało 
Chrystusa jako środek do buntu? 
 
To zgadza się z mantrą o przestawieniu się Kościoła w kierunku ludzkiego postrzegania 
świata, i wybrał to drugie. Nawet kiedy stwierdził, że to doprowadzi do utraty czci, to pozwolił 
buntownikom wygrać, dając im aprobatę zaspokajając ich dumę ponad cześć należną 
Chrystusowi i wymogi swojego urzędu. 
 
Przypadki świętokradztwa, czy to jest wyraźna profanacja, czy ukryta wina za dziesiątki 
milionów niegodnych komunii, znane są tylko Bogu, a jeszcze z obawy przed obrazą ludzi, 
nadal to robią bez żadnych przeszkód. Wyobraźmy sobie prosty scenariusz: papież pisze do 
katolików świata wyjaśniając im wszystkie świętokradztwa i zbezczeszczenia, jak również 
bardziej subtelną erozję wiary jako rezultat Komunii na rękę. W konkluzji nakazuje zakaz tej 
praktyki i wszyscy katolicy wracają do tradycyjnego sposobu przyjmowania komunii. Mówiąc 
ogólnie, byłyby trzy różne reakcje: 
 
1) Wierni katolicy powiedzą "nareszcie", i nawet ci którzy w jakiś sposób byli nieświadomi 
tych realiów chetnie zaakceptowaliby ten nakaz po to żeby zapobiec takim skandalom kiedy 
już o tym wiedzą.  
 



2) Nazywajacy się katolikami, choć mogą zrzędzić, recytując wszystkie slogany o powrocie 
do "przed soboru", zgodzą się, cały czas nie rozumiejąc tego, bo w taki sposób żyli od 
początku. 
 
3) Dumni katolicy, ci pochłonięci sobą, ci wielbiący siebie liberałowie którzy dominowali 
Kościół przez 40 lat – odmówią. Oni znajdą parafie gdzie księża tak samo odmówili 
posłuszeństwa temu dekretowi i przeciwstawiają się takim działaniom Kościoła.   

 
To tej trzeciej grupy papieże obawiali się i byli posłuszni. Chrystus nie jest największym 
dobrem, On nie jest centrem. I podobnie, nawet skupianie się na człowieku ogłoszone przez 
Pawła pokazuje tę sama niespójność jak jego "otwarcie" i "dialog". Wiernym katolikom którzy 
chcieliby uczestniczyć we Mszy gdzie Chrystusowi okazuje się należną cześć mówi się 
"siedźcie cicho i odejdźcie", zaś tym którzy nalegali na "prawo" przyjmowania Komunii na 
rękę, mimo że nigdy nie ma takiego prawa, mówi się "jak sobie życzycie". 

 
Prosta sprawa poinformowania mieszanej kongregacji na ślubach i pogrzebach o tym kto 
może i nie może przystąpić do Komunii św. to teraz niemal "heroiczna cnota", bo księża 
którzy tak robią stanowią mniejszość i często są podkopywani przez swoje kancelarie i braci-
księży. Jak przyznał pewien ksiądz robiący co najlepsze dla wiernych pośród całego tego 
braku szacunku, często czuje pokusę by nic nie mówić i nie zajmować się marudami i 
malkontentami. Natomiast księża którzy wyraźnie zapraszają każdego do komunii bez 
różnicy robią to swobodnie i bez żadnych konsekwencji. 

 
Nawet my "konserwatywni" księża Novus Ordo (tak, wiem, że to może być niemożliwy 
oksymoron) nie robimy wszystkiego co powinniśmy by zapobiec świętokradczym komuniom. 
Kiedyś zapytałem podobnie myślących księży czy któryś z nich, po dniu obowiązkowego 
uczestnictwa we Mszy [święta kościelne] powiedział kongregacji w następną niedzielę: 
"Skoro tylko 1 / 3 z was przyszła na Mszę w święto, i jestem niemal pewien, że nie słyszałem 
1.000 spowiedzi w okresie od święta do dzisiaj, to jesteście w stanie grzechu śmiertelnego i 
przyjęcie Komunii dzisiaj będzie kolejnym grzechem śmiertelnym. Nie przyjmujcie jej dopóki 
nie odbędziecie szczerej spowiedzi i postanowicie nigdy nie pomijać Mszy". Nikt tak nie 
zrobił, łącznie ze mną. Módl się, drogi Czytelniku, bym tak zrobił następnym razem. Ale w 
międzyczasie mogę tylko powiedzieć, że jestem absolutnie przekonany, że praktycznie 
każda Msza Novus Ordo na świecie, niegodne komunie bardzo przekraczają te godne, i 
nigdy przenigdy, ani wyraźnie ani niewyraźnie w żadnym formalnym kontekście, w seminrium 
czy na zebraniu księży, nie przedstawiłem tej sprawy by się nią zająć. Kiedy spotykamy się 
jako prezbiteriat, to po to by rozmawiać o sobie, świeckich wymiarach Kościoła, i litanii 
tematów nakazanych przez liberałów (róznorodność, inkluzywność, zło sztywności, 
pluralistyczna jedność w różnorodności owocnej wiosny nowej ludzkości itd…). To już nie 
jest o Chrystusie. 
 
Zgodnie z modernizmem, wojna wypowiedziana Chrystusowi i Najświętszemu Sakramentowi 
oraz bezwzględna kampania unicestwienia wszelkiego poczucia świętości swój punkt 
kulminacyjny osiąga w degradowaniu przez Novus Ordo sakramentu, ale to nie jest tylko to. 
Korodujący skutek ponad 40 lat ludzi przychodzących do kościoła na całkowicie "poziome", 
świeckie, skupione na człowieku przezycie przeniknęło do każdego wcześniej istniejącego 
zabezpieczenia, dzięki któremu umysły podnosiły się do Nieba. Ponieważ ten rozdział już 
przekroczył wyznaczony mu limit, dodam tylko kazanie wygłoszone na ten temat pokazujące 
rozmiar apostazji. 

 
Matka Najświętsza i dar pobożności 
 
Adwent, 4 niedziela, rok B – Ewangelia: Łukasz 1:26-38 (Zwiastowanie)  
 
Boże Narodzenie to święto w którym celebrujemy ustanowiony w Chrystusie most między 
Niebem i ziemią, kiedy Jego boskość przyjęła nasze człowieczeństwo. Dzięki darowi Ducha 
świętego pobożności (dosłownie "bogobojności") zaczynamy w pewnym sensie budować 
most od ziemi do Nieba, kiedy wykorzystujemy i nakazujemy kreacji skierować nasze umysły 



i serca z powrotem na Stwórcę. Pobożność w dużym stopniu jest darem wykorzystywanym 
przez nas by przyrodzone wznosiło nas w kierunku nadprzyrodzonego. 
 
Wyobraź sobie, że kiedy wjechałeś na parking, zobaczyłeś dwa kościoły, jeden w którym 
jesteśmy, drugi obok, o takich samych wymiarach, ale zrobiony z masy papierowej. Oba są 
"prawdziwe" w dosłownym sensie słowa, bo papierowy naprawdę istnieje i zajmuje miejsce, 
ale który wybrałbyś na "prawdziwy" kościół, ten solidny który będzie trwał? Ten, oczywiście, i 
wszedłbyś do tego budynku, a nie ogromnego wnętrza, choć prawdziwego, to podrobionego. 

 
Życie daje nam taki sam wybór, bo żyjemy w dwu współistniejących, wzajemnie 
przenikających się rzeczywistościach, przyrodzonej i nadprzyrodzonej. Ale tak często 
wybieramy życie całkowicie w podrobionym świecie, realnym choć gorszym, zwracając mało 
uwagi na otaczające nas nadprzyrodzone. Gdybyśmy tylko mogli na chwilę "zerwać 
zasłonę", fizycznie zobaczyć aniołów i demony, które nas otaczają i liczbowo przewyższają, 
gdybyśmy tylko zobaczyli świętych którzy tworzą z nami wspólnotę, i obecnego wśród nas 
Boga, choćby tylko przez ułamek sekundy, to nasze życie nigdy nie byłoby takie samo. Ale 
większa rzeczywistość jest tutaj, ona jest prawdziwa, i dar pobożności jest ludzkim wyrazem 
naszej tęsknoty by w niej żyć. 

 
W czytaniach na Adwent, Archanioł Gabriel dwa razy jest wysłany by ogłosić narodzenie 
dziecka. 
 
Kiedy poszedł do Zachariasza ogłosić narodziny Jana Chrzciciela, Zachariasz wystraszył się 
kiedy zobaczył anioła. Natomiast Matka Najświetsza była zaniepokojona kiedy usłyszała 
przesłanie Gabriela, widok anioła oczywiście Jej nie zaniepokoił. Może tak jest dlatego, że 
widzenie anioła nie było czymś niezwykłym dla Maryi, tak zanurzonej w nadprzyrodzonym, 
że jego fizyczne pojawienie się Jej nie zaskoczyło. Widząc to co wiedziała cały czas nie było 
szokiem, i dlatego ujawniła się zawarta w Niej obfitość daru pobożności. 
 
Dzięki pobożności, wykorzystujemy mniejszą rzeczywistość materialnego, naturalny nakaz 
kierowania się do większej rzeczywistości, a nie pozwalania jej odwracać naszą uwagę, albo 
nas przytłaczać. Tak jak Boże Narodzenie zaznacza początek chrześcijaństwa, to było 
również początkiem chrześcijańskiej pobożności. Prosty żłób stał się pierwszą świątynią 
Chrystusa, słoma stała się materacem Boga, oddech zwierząt dawał dziecku-Chrystusowi 
ciepło, gwiazda prowadziła pielgrzymów, i pierwsi którzy przybyli upadli z czcią. To jest 
pobożność: wszelkie stworzenie i ciała stworzeń skierowane w kierunku Boga by dać Mu 
chwałę.  

 
To jest tym o czym myślał św. Franciszek z Asyżu kiedy wymyślił pierwszą szopkę. 
Wykorzystał stworzenia, żłób, prawdziwych ludzi i żywe zwierzęta, żeby przyciągnąć ludzkie 
serca i umysły do nadprzyrodzonego. Zrobił to dostając pozwolenie od papieża, bo nigdy nie 
chciał być znany jako innowator. Również Bóg pokazał swoją aprobatę dla tego aktu 
pobożności. Kiedy ludzie odchodzili od żywej szopki św. Franciszka, zabierali ze sobą 
kawałki słomy, i ta słoma uzdrawiała dotykanych nią chorych. Skoro przyrodę wykorzystano 
do przyciągania umysłów do Boga, Bóg wykorzystał to również by ujawnić swoją 
nadprzyrodzoną moc poprzez naturalny akt pobożności. 
 
Przypominam sobie także św. Bernadetę, wizjonerkę z Lourdes. Z takim szacunkiem czyniła 
znak krzyża, że ludzie czasem nawracali się kiedy to widzieli. To jest dar pobożności, prosty 
ludzki gest wznoszenia umysłów i serc do Boga. 
 
W ostatnich stuleciach widzieliśmy zachodnią politykę skażoną deizmem, czyli poglądem, że 
Bóg istnieje, ale zostawia świat samemu sobie, bez żadnego mostu ustanowionego między 
obu. Wielu z naszych ojców założycieli było deistami, Thomas Jefferson przepisał Biblię 
usuwając każde odniesienie do boskości Chrystusa. Pod względem religijnym, to przybrało 
formę modernizmu, którą św. papież Pius X nazwał "syntezą wszystkich herezji". Ta herezja 
twierdzi także, że przyrodzone i naprzyrodzone są zupełnie oddzielne, boskie nie schodzi do 
nas, i my nie możemy doń się wznieść. Choc pobożność jest darem poprzez który dążymy 



do uczynienia wszystkiego co stworzone świętym by wznosić się do nadprzyrodzonego, to 
modernizm mówi, że to jest niemożliwe. Credo modernizmu można by podsumować, że "nic 
nie jest święte". Wszystko jest naturalne i materialne, bo boskość zachowuje dystans. 

 
Ale smutne jest to, że utrata pobożności, fizycznego wyrazu wiary, doprowadzi do utraty 
religii, wspólnotowego wyrażania wiary, i w końcu do utraty samej wiary. Tocząc wojnę z 
pobożnością, modernizm doprowadził do licznych ofiar wiary.  
 
Rzym, jak każde główne miasto, jest zatłoczony i hałaśliwy. Ale w momencie kiedy wchodzi 
się do jednego z jego kościołów, od największej bazyliki do skromnego miejscowego 
kościoła parafialnego, to jakby się wchodziło do przedsionka nieba. Wszystko tam uspokaja 
ducha, i pozwala umysłowi i sercu wznosić się do rzeczy  niebieskich. Jednym z takich 
sanktuariów jest Scala Santa, Święte Schody, które św. Helena sprowadziła do Rzymu z 
pałacu Poncjusza Piłata. 
 
Przez ponad 1.600 lat katolicy wchodzili po tych schodach na kolanach, z pokutą za grzechy 
które doprowadziły do tego, że Jezus wspinał się po tych chodach w drodze do 
ukrzyżowania. Żadna stopa nie może dotknąć schodów po których wspinał się Jezus, akt 
pobożności ku czci miejsca przez które On przeszedł.  
 
We wszystkich tych stuleciach po nich wchodziły tylko jedne stopy. Choć może się zdarzyć, 
że może być jakiś pielgrzym, którego zawodzi siła w połowie drogi i musi stanąć na nogi, 
tylko jeden człowiek w ogóle to zrobił jako akt pogardy wobec tego aktu pobozności. Był nim 
Marcin Luter, prekursor modernizmu, i jego destrukcyjny skutek na religię jest kwestią zapisu 
historycznego. 
 
Ja również byłem świadkiem przykrego spektaklu pokazującego wpływ modernizmu. Kiedy 
na kolanach wchodziłem po schodach Santa Scala, bardzo chciałem zobaczyć wspaniałe 
sanktuarium na górze, Sancta Santorum, Najświętsze z Najświętszych. Jak przeczytałem w 
przewodniku, jest w nim wiele relikwii, łącznie z kawałkiem prawdziwego Krzyża i portret 
Jezusa, któremu tradycja przypisuje autorstwo św. Łukasza. Tylko papież mógł tam 
odprawiać Mszę, a kiedy go tam nie było, nikt nie mógł nawet wchodzić, stąd nazwa – 
Najświetsze z Najświętszych. Kiedy oglądałem relikwie przez kratę, ktoś włóczył się tam, i to 
nie był papież, była to przewodnik turystyczny z bandą niechlujnie ubranych turystów za nią. 
Z od wieków zarezerwowanego tylko dla Namiestnika Chrystusa, modernizmowi udało się  
zrobic zeń jeden więcej przystanek dla zwykłych turystów, którzy błyskają światłami fleszy 
swoich jednorazowych kamer na rzeczy których nie rozumieją, nie pokazując żadnych oznak 
szacunku. 
 
Nawet Sancta Sanctorum nie jest już święte, i w ten sposób pobożność zgasła. Marcin Luter 
byłby zadowolony gdyby widział jak zakorzenił się jego przykład. 
 
Sukces modernizmu w wojnie z pobożnością i świętością widać też bliżej w kraju. Czy nie 
jest przykro kiedy Mszę musimy zaczynać od przypomnienia ludziom by przestali jeść czy 
żuć gumę? Jeśli uważacie, że to nie jest konieczne, to przejedźcie palcami spód ławek, i 
poczujecie obrzydliwe dowody wręcz odwrotne. Już nie wiemy jak zachowywać się (ani 
ubierać) w obecności Boga, to jest utrata pobożności, która wkrótce stanie się utratą wiary. 

 
Słyszliśmy Ewangelię o Zwiastowaniu, prawdziwej pierwszej Komunii, kiedy Ciało i Krew 
Chrystusa stało się obecne w Najświętszej Dziewicy. Ten sam Jezus poczęty w Maryi jest 
przyjmowany w nas w Komunii Świetej, ale tu też widzimy tragiczną utratę wiary, która 
występuje szybko po utracie pobożności. Teraz, ponad 70% tych którzy już nie utożsamiają 
się z katolikami, nie wierzą w Prawdziwą Obecność. Oni już nie "zrywają zasłony" by 
zobaczyć otaczające ich wieczne, a zamiast tego nie dostrzegają fizycznej obecności 
opłatka. Nie mogą uciec przed realnym, choć jałowym, fałszywym światem materializmu by 
dostrzec Boga, który jest tuż przed nimi, tak jak wielu nie widziało Go w Boże Narodzenie i 
na Golgocie. Choć może być wiele czynników wpływających na tę utratę wiary, to czy można 
zaprzeczyć temu, że wśród nich jest utrata pobozności? 



• Pobożność nakazywała kiedyś, że czczenie Boga powinno być w najlepszych ubraniach, 
teraz jest to w gorszych. 
 
• Nie ma już pobożnego aktu postu przed Komunią świętą (przepraszam, nawet nie wśród 
otyłych Amerykanów 1 godziny bez jedzenia nie da się uważać za post). 
 
• Pobożność nakazywała podchodzenie do Boga na kolanach, teraz stajemy, jak przed 
każdym innym człowiekiem. 
 
• Dopiero po kilku latach po ukończeniu seminarium i konsekracji rąk w akcie święceń, 
ksiądz mógł dotknąć Najświętszej Hostii, teraz robi to każdy, nawet kiedy przyjmuje się 
komunię od 13-letniego sąsiada. 
 
• Ofiarę Mszy składano kiedyś na wspaniałym marmurowym ołtarzu, teraz na drewnianym 
stole, często nie będącym niczym więcej niż nędzny kawałek sklejki 2 x 4 obłożony dziurami 
po pinezkach. 
 
• Sanktuarium, "święte miejsce", kiedyś oznaczano balustradą, ale skoro "nic nie jest święte", 
to balustrada nie ma prawa bytu i ją usunięto, pozostawiając ludzi by przechadzali się w tę i z 
powrotem przez sanktuarium, jakby to był ich salon, przed i po Mszy. Oczywiście, ich salon 
prawdopodobnie ma lepszy dywan niż nędzny, który zastąpił marmurowe podłogi wykładane 
przez nas jako akt pobożności. 

 
Czy ktoś może się dziwić, że systematyczne niszczenie warstwy po warstwie pobożności, 
której celem było wzniesienie naszych umysłów ku Bogu, która była obecna, nie ma nic 
wspólnego z faktem, że w Jego Obecność się nie wierzy? Czy to tylko przypadek, że są to te 
same innowacje przyjęte przez protestantów dokładnie po to by skończyć z wiarą w 
Prawdziwą Obecność, a ta sama utrata wiary szybko nastąpiła po naszym ich 
naśladowaniu? Jak Marcina Lutra dumne odrzucanie pobożności Scala Sancta, to mogło 
zabrać wieki, ale modernizm pociągnął za sobą Kościół. Utrata pobożności skutkuje utratą 
wiary, protestanci wiedzieli o tym,  może pewnego dnia my również się dowiemy. 
 
Jeśli to brzmi zniechęcajaco, to tak powinno być. Utrata wiary jest rzeczą tragiczną, tak jak 
utrata szcunku dla Boga, która tak często ją poprzedza. Ale niech nikt nie powstrzymuje nas 
od poszukiwania daru pobożności Ducha Świetego, i musimy go pokazywać na każdy 
możliwy sposób. Może jak św. Bernadeta, nasza pobożność kogoś pouczy, ale co 
ważniejsze, ochroni i wzmocni naszą wiarę, i w końcu zadowoli Boga. 
 
W czasie tego świętego okresu Adwentu, idąc za przykładem Najświętszej Maryi Panny, 
powinniśmy się wycofać, zachować spokój, pozwolić dać się zanurzyć w tej wielkiej 
rzeczywistości, i na nią skierować wszystko inne. Pobożność to nadprzyrodzony dar, który 
powinien przenikać każdy element naszego życia, jest to sposób w jaki się ubieramy, w jaki 
mówimy, w jaki się zachowujemy, w jaki dekorujemy ściany swoich domów. To dar 
pobożności "przekształca nasze zwykłe działania w akty religijne". Dzięki pobożności nasze 
życie czynimy czymś co przyciąga nas do nadprzyrodzonego, a nie pozwala na odwracanie 
uwagi która nas obciąża i czyni nas ślepymi. Słowami św. Pawła: "Sam zaś ćwicz się w 
pobożności! Bo ćwiczenie cielesne nie na wiele się przyda; pobożność zaś przydatna jest do 
wszystkiego, mając zapewnienie życia obecnego i tego, które ma nadejść". (1 Tym 4:7-8)  
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ROZDZIAŁ  X : LEPSZY OD WCZEŚNIEJSZEGO  
 
"Tylko uczeni którzy badali pochodzenie i rozwój Kościoła Rzymskiego mogą naprawdę 
zrozumieć jego wielkość". 
- Papież Mikołaj V na łożu śmierci 

 
To przeszłość Kościoła pokazuje jego wielkość, jak słusznie zauważył umierający papież. Ale 
co by się stało gdyby pojawiło się pokolenie, które uważa, że przeszłość Kościoła była 
źródłem zażenowania, i że oni, obecne pokolenie, są źródłem wielkości? Taka była postawa 
każdego protestanckiego rebelianta, i taka byłaby postawa tych którzy prowadzą Kościół do 
apostazji. 
 
Niektóre słowa św. Augustyna pozwalają zajrzeć do mentalności modernistów. "Ale bardziej 
niebezpieczny jest błąd niektórych słabych braci, którzy omdlewają się, gdy słyszą tych 
niereligijnych krytyków uczenie i wymownie dyskutujących na temat teorii astronomii czy na 
którekolwiek z pytań dotyczących elementów wszechświata. Wzdychając, doceniają tych 
nauczycieli jako lepszych od nich, patrząc na nich, jak na wielkich ludzi, i wracają z pogardą 
do książek, które zostały napisane dla dobra ich dusz, i choć powinni pić z tych książek z 
apetytem, to ledwie znoszą branie ich do rąk". [1] 

 
Napomnienie Jezusa wydawałoby się odnosić do modernistów: "Kto się bowiem Mnie i słów 
moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale 
oraz w chwale Ojca i świętych aniołów" (Łuk 9:26). Zgodnie z masońskim planem, pojawiło 
się pokolenie kleru, które było zażenowane tym co musieli wyznawać i uczyć przez Kościół, 
przekonani, że liberałowie byli dużo mądrzejsi. Ludzie Kościoła byli zażenowani tym, że 
musieli mówić iż jedynym prawdziwym Kościołem był Kościół Katolicki. Oni czuli się 
ciemniakami kiedy musieli upierać się, że cuda Jezusa faktycznie miały miejsce, i że papież 
był Namiestnikiem Chrystusa na ziemi, i uznawanie tej prawdy było konieczne do zbawienia. 
Krótko mówiąc, pokolenie wytęsknione przez masonów pojawiło się, dla którego nauki 
Kościoła było źródłem zażenowania, i byli chętni przerobić je tak jak chciał świat, któremu nie 
był potrzebny, bo "Bardziej bowiem umiłowali chwałę ludzką aniżeli chwałę Bożą" (Jan 
12:43). 

 
Jak opisaliśmy w poprzednim rozdziale, papieże posoborowi nie mieli żadnego szlachetnego 
poczucia wielkości ich urzędu, i często degradowali go i równali z każdym innym urzędem 
kościelnym założonym na kaprysach degeneratów. Ta mentalność dostała nawet moc prawa 
w obu – Katechizmie i Mszy, kiedy boskie pochodzenie papiestwa jest rozmydlane, a nawet 
negowane. Tu jeszcze raz słychać orędzie Matki Bożej Saletańskiej, że przyćmienie 
inteligencji i kleska pasterzy Kościoła ułatwi apostazję. Ale poprzez nie rozumienie (albo 
tylko niewiarę) boskiego pochodzenia Kościoła, wiary w jego wielkość, a nie zażenowanie z 
powodu jego przeszłości (jak uważali jego wrogowie), prowadzili posoborowy Kościół do tego 
by wierzył, że był w jakiś sposób lepszy od wcześniejszego, który był, faktycznie, 
nieskończenie lepszy. Oto kilka źródeł wskazujących na to, że ta zbiorowa duma 
pokoleniowa, która uważała się za lepszą od tej w przeszłości jest oznaką wielkiej apostazji. 

 
• Św. Antoni Pustelnik: "Powiedzą, że gdyby żyli w naszych czasach, wiara byłaby prosta i 
łatwa, ale w ich dniach wiara będzie złożona, Kościół będzie musiał zostać uaktualniony i 
znaczący dla problemów czasów". 
 
• Papież Pius XII: Mówiąc o wizji jaką miał, a którą odniósł do objawień fatimskich, Pius (jako 
kard. Pacelli) powiedział, że częścia bliskiego "samobójstwa" Kościoła będzie "poczucie żalu 
za jego przeszłość hstoryczną". 
 
• Św. Hildegarda z Bingen: Z objawienia dowiedziała się, że w końcu czasów chrześcijanie 
oszukani przez antychrysta "powiedzą 'Och, biada nieszczęśnikom, którzy żyli przed tymi 
czasami! Bo oni zrobili swoje życie nieszczęśliwe z poważnymi bólami, nie znając, niestety, 
miłującej dobroci Boga!'" [2] 



• Papież Pius X tak powiedział o modernistach: "To jest duma, która ich rozdyma tą próżną 
chwałą, która pozwala im uważać się za jedynych posiadaczy wiedzy, i sprawia, że mówią, 
podnieceni i napompowani zadufaniem: "Nie jesteśmy jak reszta ludzi", a które, żeby nie 
wydawali się jak inni ludzie, prowadzi ich do przyjmowania i wymyślania nowości, nawet 
najbardziej absurdalnego rodzaju". [3] 
 
Widoczne jest całkowicie bezpodstawne samozadowolenie posoborowego aparatu, i już 
odnoszono się do tej rzeczywistości. Ikonę tego nieokiełznanego narcyzmu pokoleniowego 
wydrukowano w nagłówkach w L’Osservatore Romano 20.10.1982: "Jesteśmy najbardziej  
ewangelicznie myślącym stuleciem w historii". Możemy tylko się domyślać jak dobrze tę 
naganę przyjęli w Niebie niektórzy z I wieku, widocznie mniej ewangelicznie myślące typy 
takie jak Jezus, Maryja, apostołowie i św. Paweł. To nieprzyjemne twierdzenie pożyczono od 
ks. Congara, podejrzanego za Piusa XII, kardynała za Jana Pawła II, który dodał: "… żeby 
się odnowić, Kościół musi ponownie odkryć Ewangelię". 

 
Papież Jan XXIII 

 
Poniżej niektóre ze sposobów w jakie Jan lekceważył mądrość obu – starożytną przeszłość 
Kościoła i ostatnią historię, wierząc w swój lepszy osąd. 
 
• Kard. Pietro Pallavicino, jezuita historyk Soboru Trydenckiego, powiedział: "Zwoływanie 
soboru ogólnego, jeśli nie jest on absolutnie konieczny, to kuszenie Boga". [4] Dlatego przez 
2.000 lat sobory ekumeniczne zwoływano kiedy była wyraźna potrzeba specyficznych spraw 
doktrynalnych. Nigdy wcześniej nie zwoływano soboru tylko po to by "rozmawiać o 
wszystkim". Tę wieloznaczność celu wkrótce umieszczno jak świętość w wieloznacznych 
dokumentach, jak dobrze zauważył to Mr Amerio: II Sobór Watykański był najbardziej 
gadatliwy w historii co najmniej 6-krotnie! "Brak precyzji soboru potwierdzają nawet ci 
teolodzy najwierniejsi Stolicy Apostolskiej, którzy usiłują uniewinnić sobór w tej sprawie. Ale 
jest oczywiste, że konieczność obrony jednoznacznego znaczenia soboru sama pokazuje 
jego dwuznaczny charakter". [5] 
 
• Kiedy papież Pius XI zapytał kard. Billota co myślał o zwołaniu soboru na tajnym 
konsystorzu 23 maja 1923, przekonał Piusa że było zbyt wielu niestałych, modernistycznych 
biskupów w Kościele, i że to najgorsi wrogowie Kościoła wołali o zwołanie soboru (część 
masońskiego planu). Według własnych słów kardynała, obawiał się iż sobór zostanie 
"wmanewrowany przez największych wrogów Kościoła, którzy już byli gotowi, jak pokazują 
pewne wskazówki, doprowadzic do rewolucji w Kościele, nowego 1789". [6] [Tę samą 
analogię wykorzystano dla soboru po nim] Sytuacja dużo bardziej pogorszyła się w 
następnych 35 latach, ale Jan zlekceważył mądrość swojego poprzednika by nie dawać 
wrogom Kościoła takie potężnej możliwości. 

 
• Nie jest niezwykłe w historii Kościoła by wybrani papieże mało doceniali swoich 
poprzedników. [7] Ale zwykle to było wynikiem różnic politycznych i osobistych. Jawne 
poczucie wyższości Jana nad papieżem Piusem XII uderzało prosto w serce urzędu papieża, 
i ten blędny osąd doprowadził go do sprzeczności z Piusem w sposób zbyt katastrofalny. 
 
- Masoni potwierdzili na piśmie, że przygotowywali kard. Montiniego na swojego papieża, 
który utrzymywał relacje z komunistami pomimo wyraźnego zakazu papieża Piusa. Pius w 
końcu usunął Montiniego z watykańskiego stanowiska, gdzie miałby pewność otrzymania 
kardynalskiego kapelusza i kwalifikowałby się do następnego wyboru papieża. Pius nigdy nie 
dał tego zaszczytu Montiniemu, ale Jan XXIII nie tylko ustanowił go kardynałem, ale na łożu 
śmierci był jego wyborem na następcę. Kard. Silvio Oddi, co jest zapisane, powiedział, że po 
wyborze na papieża Jan wezwał abpa Montiniego i powiedział: "Ekscelencjo, grzeję ci 
miejsce". [8] 
 
- W innym miejscu tej książki zajmujemy się polityką papieża Jana o "litości wobec błędu", 
zbaczania z drogi i niebezpiecznych autorach. W tej części warto zauwazyć ton 
samozadowolenia wyrażony przez Jana, jak również jego drwinę z poprzednika. Choć nie 



nazywa Piusa z imienia, to wyraźnie do niego odniósł się Jan mówiąc o "surowości" 
przeszłości, podczas gdy postępowałby z "litością", oczywiście uważając, że jego działanie 
jest lepsze. 
 
- Jan pośmiertnie zganił także Piusa kiedy stwierdził, że on nie był taki jak inni "prorocy 
fatalizmu", do których się nie stosował. To Pius powiedział tylko kilka lat wcześniej, że świat 
nigdy nie był w takim stanie niemoralności i bezbożności. Podobnie Matka Boża Fatimska 
wraz z jej proroctwami, występowały w tej wypowiedzi. Jan wyraźnie uważał, że tylko jego 
"siła pozytywnego myślenia" umożliwiała mu dużo dokładniej oceniać stan świata niż 
Piusowi, i że obu - jego ocenie teraźniejszości i wizji przyszłości można by bardziej wierzyć 
niż tym Matki Bożej. 
 
- Msgr. Capovilla, osobisty sekretarz papieża Jana, potwierdził, że "odpycha" [9] go 
antymodernistyczna polityka św. Piusa X. Słowo "odpychać / odpierać" oznacza pójście w 
odwrotnym kierunku, czyli za modernistami. 
 
- Jednym objawem tego "odpychania" było uchylenie watykańskiej cenzury na heretyckie i 
podejrzane prace, i rehabilitacja tych autorów, przed którymi Pius XII bronił Kościół. I znowu, 
straszne konsekwencje odrzucenia przez Jana decyzji Piusa to kwestia dostępnych 
dokumentów.   

 
Papież Paweł VI 
 
To że Paweł odczuwał wyższość wobec przeszłości, łącznie z samym soborem i starą 
Przysięgą Papieską którą złożył, już omówiliśmy w sekcji o Mszy. Wtedy zauważono, że jako 
sekretarz stanu, sam miał poczucie wyższości wobec papieża Piusa XII i sprzeciwiał się jego 
nakazom. Jak Jan, czuł iż jego osąd był lepszy od Świetego Oficjum i przywrócił na 
stanowiska wcześniej potępionych teologów.  
 
Choć to tylko anegdota z lat młodości, list jaki napisał będąc młodym człowiekiem daje wgląd 
w jego samoocenę: "Jestem przekonany, że jedna z moich myśli, myśl z własnej duszy, jest 
więcej warta niż wszystko inne na świecie". [10] 

 
Naprawdę niesamowite w świetle niekontrolowanej, bezprecedensowej katastrofy, którą było 
jego papiestwo, jest zadowolenie z siebie papieża Pawła z jego szyderstwa ze św. Piusa X w 
70 rocznicę wielkiej encykliki Pascendi, która od ponad pół stulecia chroniła Kościół przed 
modernistycznymi heretykami. Papież Paweł skarcił swojego kanonizowanego poprzednika 
stwierdzając, że "brakowało mu wiedzy lub woli albo odwagi do odczytywania rozróżnienia i 
różnic w ich własnej rzeczywistości". Zbagatelizował wielką encyklikę jako "szybkie 
przycinanie starających się rozwijać pędów". [11]  
 
Tak, pędów apostazji, których zatruty w pełnym rozkwicie kwiat reprezentowało papiestwo 
Pawła. Z jednej strony jest kanonizowany święty, którego przenikliwość w identyfikacji, 
definiowaniu i potępianiu herezji zagrażających Kościowi zachowywało go przez 
dziesięciolecia, z drugiej strony mamy wybrańca masonów, marionetkę modernistów, 
niszczyciela Świętej Liturgii, papieaż z przewlekłym zwyczajem zaprzeczającym sobie, 
często w tym samym przemówieniu, który otwarcie przyznał, że w Kościele było 
samoniszczenie, którym on nie będzie kierował, ośmielił się skarcić swojego poprzednika, 
jako intelektualnie gorszego i pozbawionego odwagi! Zgodnie z liberalizmem, tylko pycha 
Pawła przekroczyła jego niezdolność pojmowania rzeczywistości. 

 
II Sobór Watykański 
 
Naprawdę zdumiewające jest bezwstydne wywyższanie się architektów soboru. Byli bardzo 
otwarci w opinii, że sobór jako wydarzenie, bo to było "ich wydarzenie", było tak wielkie 
jakiego świat nigdy nie widział . Zastanówmy się… 
• Od czasów papieża Grzegorza Wielkiego nie było zmian w kanonie Mszy. Papież Jan 
poczuł iż on powinien to zrobić, umieszczając w kanonie św. Józefa, by to zawsze 



przypominało iż on był patronem soboru. Dlaczego Sobór Trydencki, I Sobór Watykański czy 
którykolwiek inny z 17 soborów nie czuł się na tyle ważny by na najświętszej modlitwie 
Kościoła pozostawić po sobie stały odcisk kciuka?  
 
• Uwaga papieża Pawła na zakończenie soboru również wyraźnie popiera zadowoloną z 
siebie zbiorową pychę, kiedy stwierdził, że "bez żadnych wątpliwości musi on zostać 
zaliczony do najważniejszych wydarzeń w Kościele…" Musi? I bez żadnych wątpliwości? 
Czy nie wydawałoby się rozsądne zaczekać i zobaczyć rezultaty tego wydarzenia zanim 
wyda się tak odważne oświadczenie? Dlaczego musi, bez żadnych wątpliwości (i bez 
żadnego widocznego uzasadnienia) być uważany za wielki? Bo, oczywiście, to było nasze 
wydarzenie. 
 
• Kard. Ratzinger powiedział: "Po wszystkich niespodziankach [?!] jakie pojawiły się w sferze 
teologii, zapanowało poczucie euforii i frustracji. Euforii, bo wydawało się że nic nie było 
niemożliwe dla tego soboru, który miał siłę odejścia od postaw głęboko zakorzenionych od 
wieków…" [12]  
 
• Ten cytat z kardynała pokazuje także postawę lepszą od byłych, kiedy każdy rodzaj 
zerwania z nią uważa się za pożądany (nawet do punktu 'niespodzianek teologicznych', 
cokolwiek to znaczy). Słowo "nowy" pojawia się w dokumentach 212 razy. 
Papież Paweł stwierdził: "Ważnymi słowami soboru są nowość i aktualizacja… słowo nowość 
dano nam jako nakaz, jako program…" [13] I podobnie jest zadowolona z siebie ocena 
posiadania siły zerwania z przeszłością, czy prawdziwy przejaw siły miałby odwagę 
pozostania na kursie? 
 
• I jeszcze raz opis kard. Ratzingera atmosfery na soborze: "Jest poczucie, że przynajmniej 
teraz świat musiał być, mógł być, zmieniony, ulepszony i uczłowieczony…" [14] Tak, Kościół 
w przeszłości nawet nie mógł wyprodukować "ludzkiego" świata w okresie 19 wieków, 
zdaniem przyszłego papieża. 
 
• Podczas soboru Paweł mówił: "Cieszmy się, bracia: kiedy w ogóle Kościół był tak świadom 
siebie, kiedy był tak szczęśliwy i tak zgodny i tak gotowy na spełnienie swojej misji?" [15] 
Kiedy? Jak później pokażą kolejne lata, w każdym innym czasie jaki wybierzesz. 
 
• W monumentalnie śmiesznym oświadczeniu, kardynał Wikariusz Rzymu [Traglia] 
przechwalał się: "Nigdy wcześniej Kościół Katolicki nie był tak zjednoczony wokół swojego 
szefa, nigdy nie miał kleru tak wzorcowego moralnie i intelektualnie jak teraz, ani nie ma 
żadnego ryzyka pękniecia w jego organizacji". Jak słusznie zauważył Mr Amerio: "Taki osąd 
można jedynie wytłumaczyć bardzo podekscytowanym stanem umysłu, albo bardzo nikłą 
znajomością historii". [16] 
 
• Paweł VI: "Żaden inny sobór w historii Bożego Kościoła nie miał tak wielkich rozmiarów, 
takiego gorliwego i spokojnego trudu, czy takich różnych i ciekawych tematów". [17] Można 
tylko domyślać się na jakich danych opierał się wychodząc z takim porównaniem charakteru 
obrad 20 innych soborów, a ocena soboru w oparciu o "różne i ciekawe tematy" brzmi jakoś 
bardziej jak kryteria oceny warsztatów weekendowych niż soboru ekumenicznego.   
 
• W innym głupkowatym oświadczeniu Paweł napisał w 1975, że II Sobór "pod pewnymi 
względami jest nawet ważniejszy od Soboru Nicejskiego". [18] Sobór którego znaczenie 
przetrwało 17 wieków teraz jest deptany przez sobór który zakończył się 10 lat temu? I ta 
analiza porównawcza tego samego papieża, który potwierdził samoniszczenie Kościoła na 
początku soboru? I znowu odsyłam Czytelnika do oświadczeń dotyczących niespójności 
liberałów i przyćmienia umysłów. 

 
• Samowywyższanie się mechanizmu soborowego, które można określić jedynie jako ułudne 
przedstawił ten sam papież: "… w czasie kiedy jego magisterium kościelne i jego rząd 
duszpasterski z uwagi na powagę soboru, nabrał większego splendoru i wigoru". [19] 
 
Zakładana wyższość duchowa 



Jest jasne, że aparatus II Soboru uważał się za lepszy od historycznych poprzedników. Ale 
jak przepowiedziała św. Hildegarda, antychryst tak będzie kierował ludźmi, by uwierzyli że 
ich koncepcja Boga była lepsza od tej z minionych wieków, i podobnie ojcowie soboru byli 
przekonani, że ich pojmowanie Boga (i rozszerzając ten fakt prawdziwa doktryna) była 
lepsza. Na przykład… 
 
• U przyszłego papieża Benedykta XVI, kard. Ratzingera, czytamy: "O nabożeństwie 
Eucharystycznym takim jak ciche odwiedzenie kościoła przez wiernego nie należy myśleć jak 
o rozmowie z Bogiem. To zakładałoby, że Bóg był obecny w tym miejscu i w ograniczony 
sposób. Uzasadnienie takiego założenia pokazuje brak zrozumienia tajemnic 
chrystologicznych samego pojęcia Boga. To jest odrażające dla poważnie myślącego 
człowieka, który wie o wszechobecności Boga. Pójście do kościoła dlatego, że można 
odwiedzić Boga który jest tam obecny to bezsensowny akt, który nowoczesny człowiek 
słusznie odrzuca". [20] 
 
• Kard. Ratzinger podobnie odrzucił chrzest niemowląt. "Konflikt o chrzczeniu niemowląt 
pokazuje stopień w jakim straciliśmy z oczu prawdziwy charakter wiary… Zawsze kiedy 
oddziela się go od katechumenatu, chrzest traci swój raison d’etre".  [21] Co jest 
powszechne dla soborowego aparatu, kiedy jest różnica w sprawach wiary między katolikami 
i nie-katolikami, zakłada się, że w błędzie jest Kościół Katolicki. Podczas gdy katolicyzm 
zawsze nauczał ważności i konieczności chrzczenia niemowląt, teraz kardynał deklaruje, że 
taki jest prawdziwy charakter samej wiary, którą wcześniejszy Kościół utracił. 
 
Wyraźnie popiera stanowisko protestantów / ewangelików / fundamentalistów, że katolicyzm 
psuje prawdziwe chrześcijaństwo, a nie go strzeże. Jego kondescendencja była jeszcze 
bardziej widoczna w książce Bóg i świat, gdzie "nieoświeconymi" nazwał tych, którzy 
opowiadali się za chrzczeniem niemowląt, uważał to za coś "wymyślonego" raczej, a nie 
objawionego przez Boga. [22] 
 
Nieomylna doktryna Kościoła, jak również miliony katolików w przeszłości, którzy w to 
wierzyli, teraz zadekretowani są "nieoświeconymi" przez człowieka który zostanie papieżem. 
(Sobór Kartagiński, 251 AD, zalecił, że chrzest powinien się odbywać na niemowlętach 
"nawet do 8 dni od urodzenia". U św. Augustyna czytamy, że chrzest niemowląt jest "tradycją 
apostolską" i "pewną zasadą prawdy". Zdaniem przyszłego papieża, św. Augustyn "stracił z 
oczu prawdziwy charakter wiary"). 
 
• Może kardynał swoje pojmowanie Sakramentu Chrztu uważał za lepsze od całego Kościoła 
w przeszłości, bo on uważał podobnie, że posiadał lepszą wiedzę o grzechu pierworodnym, 
nazywając go "błędnym i nieprecyzyjnym określeniem". [23] Kardynał był tak przesiąknięty 
protestanckim przekonaniem, że Kościół psuł wiarę, że napisał: "Może trzeba będzie 
przyznać, że tendencja do takiego fałszywego rozwoju, który widzi tylko niebezpieczeństwo 
odpowiedzialności, a już nie wolności do miłości, już obecnej w Credo [Apostolskim]". [24] 
Kardynał mógł jedynie ubolewać nad tym, że nie było go w I wieku by mógł zachować 
prawdziwe chrześcijaństwo przed zepsuciem go przez tych którzy faktycznie znali Chrystusa. 
 
• I znowu kard. Ratzinger napisał o niższości katolickiego stanowiska, i zgodnie z 
modernizmem, założeniem, że Kościół popełnia błąd zawsze kiedy występuje niezgoda. 
"Sobór Trydencki podsumowuje swoje uwagi o Corpus Christi [Boże Ciało] czymś co ubliża 
naszym ekumenicznym uszom i niewątpliwie niemało przyczynił się do zdyskredytowania 
tego święta według opinii naszych protestanckich braci. Ale jeśli oczyścimy jego 
sformułowania z namiętnego tonu XVI wieku, zaskoczy nas coś wielkiego i pozytywnego". 
[25]  
Inaczej mówiąc, święto ustanowione ku czci Prawdziwej Obecności Chrystusa w 
Najświętszym Sakramencie wymaga stonowania, tak by odpowiadało tym którzy nie wierzą 
w Prawdziwą Obecność. Powodem tego, że to święto zostaje zdyskredytowane na oczach 
protestantów jest to, że oni odrzucają doktrynę Prawdziwej Obecności, a nie tekst 
dokumentu. To razem z pierwszym cytatem w tym dziale jest wyraźnym odrzuceniem 
nieomylnej nauki Kościoła, że powinno się czcić Najświetszy Sakrament. 
 



• Wśród głów państwa posoborowej machinerii nigdy nie kończy się gniazdo sprzeczności i 
niespójności. Kiedy część o Mszy cytowała krytykę  kard. Ratzingera zniekształconego 
podkreślania przez Novus Ordo kongregacji, to jednak napisał: "Ważność liturgii zależy 
głównie nie od specyficznych słów, ale od wspólnoty Kościoła". [26] 
 
Każdy katolik mający odrobinę wiedzy o teologii sakramentalnej wie jak jest to fałszywe i 
heretyckie. "Wspólnota" jest absolutnie bezsilna w kwestii ważności Mszy. To tylko zależy od 
ważności wyświęconego księdza stosującego poprawną materię i wypowiadającego 
poprawne słowa. 
 
Sobór Florencki (1349) nieomylnie zadekretował: "Wszystkie te sakramenty składają się z 3 
elementów, a mianowicie rzeczy jako materii, słów jako formy, i osoby pasterza który udziela 
sakramentu z zamiarem zrobienia tego co robi Kościół. Jeśli brakuje któregoś z tych 
elementów – sakrament nie jest udzielony". [27] 
 
• Podobnie kardynał uważał się za lepszego od ojców Soboru Trydenckiego w kwestii 
zrozumienia kapłaństwa. I znowu popierając stanowisko protestantów, przed którym sobór 
bronił prawdziwą wiarę, napisał: "Sobór Trydencki nie próbował tu wszechstronnego 
potraktowania problemu jako całości. I tu leży słabość tekstu jaki ogłosił, skutek czego był 
tym bardziej katastrofalny". [28]  
 
I jeszcze raz problemem jest tu katolicka pobożność, a nie protestancka herezja. Jest to po 
prostu nie do zniesienia pycha, że człowiek który był kluczowym graczem na soborze, który 
doprowadził do absolutnej demolki Kościoła na każdym szczeblu, unieważnia swoją rolę w 
karaniu ojców soboru, razem z ich nieomylnymi dokumentami, które wzmacniały i 
zachowywały Kościół przez wieki od wszystkich herezji, które teraz kardynał sugeruje były 
faktycznie poprawne.  
 
Papież Pius XI napisał, że "To w tych herezjach (spłodzonych przez reformację) odkrywamy 
początek apostazji, odchodzenia ludzkości od Kościoła, smutne i katastrofalne skutki nad 
którymi ubolewa, aż do chwili obecnej, każdy uczciwie myslący". [29] Zdaniem kard. 
Ratzingera papież ma całkowicie odwróconą rzeczywistość, i to nasz opór wobec tych 
herezji był "katastrofalny", a nie same herezje. 

 
Na podobną uwagę zasługuje modernistyczne upodobanie słowa "problem". Tego samego 
słowa użył Jan Paweł II mówiąc o doktrynie papiestwa, tego słowa użył Paweł VI pisząc o 
prokreacji i drobnych nakazach, stanowisko katolickie jest w jakiś sposób zawsze 
"problemem", a nie problem odrzucania tych rzeczy. 
 
• Papież Jan Paweł I również pokazał ten sposób myślenia, twierdząc, że On jest Ojcem. 
Nawet więcej, Bóg jest Matką, która nie chce nas skrzywdzić". [30] Biorąc pod uwagę to, że 
żaden papież czy święty nigdy tego nie powiedział, czy uważa, że lepiej rozumie istotę 
Boga? Czy więc Jezus nie miał racji w rozumieniu Boga, kiedy powiedział Jego imię jest 
Ojciec, Syn i Duch Świety? 
Czy to jest rozumienie, że "Ojcostwo" pociąga za sobą chęć szkodzenia? 
 
• Papież Jan na soborze: "Sprawą z jaką mamy do czynienia nie jest przeprowadzenie 
starannego badania jakiegoś starego muzeum czy szkoły myślenia z przeszłości. 
Niewątpliwie to może być pomocne – tak jak może być pomocna wizyta do starych muzeów 
– ale to nie wystarcza. Żyjemy by się rozwijać, doceniając jednocześnie wszystko co 
proponuje nam przeszłość w kwestii doświadczenia. Ale musimy iść jeszcze bardziej do 
przodu drogą otwartą dla nas przez naszego Pana… Życie chrześcijańskie to nie zbiór 
starych zwyczajów". [31] Płytkość takiej oceny historii i Kościoła (który, jak muzeum albo 
pomnik, Jan uznał za martwy) odpowiada samozadowoleniu pokazanemu w tym poglądzie. 
Ta zakładana wyższość wobec przeszłości doprowadzi do zmiany i zniszczenia praktycznie 
każdego aktu pobożnosci, kultu i wiary przekazanych z przeszłości. To jest dokładnie 
odwrotne do tego co, zgodnie z papieską przysiegą, przysięgali robić papieże, w obronie i 
zachowaniu wszelkich tradycji Kościoła. 
 



• Paweł VI nie był gorszy w pokazywaniu płytkiej oceny przeszłości i wyobrażanego przez 
niego poczucia wyższości życia duchowego. "Niewątpliwie zamierzaliśmy rozmawiać o 
surowości świętych wobec bolączek świata. Wielu nadal zna książki o ascetyzmie, które 
zawierają globalnie negatywny osąd o ziemskiej korupcji. Ale jest też pewne, że żyjemy w 
innym klimacie duchowym, zaproszeni, zwłaszcza przez ostatni sobór, do sprowadzenia na 
nowoczesny świat optymistycznego spojrzenia na jego wartości, jego osiągnięcia… 
Wychwalana Konstytucja Gaudium et Spes jest w całości zachętą w kierunku nowego 
podejścia duchowego". [32]  
 
- Nawet kard. Ratzinger musiałby się zgodzić, że omawiany dokument był pelagiański, czyli 
heretycki, co omówimy później. 
 
- Jak to jest, że sobór, tylko prostymi słowami, może zmieniać wewnętrzny charakter świata? 
 
- Czy Paweł objął Jezusa swoim zwolnieniem tych z przestarzałą duchowością, skoro On 
ogłosił szatana "królem świata"? Czy Paweł myślał, że szatan przeszedł na emeryturę? Albo 
czy tak zachwycił się soborem, że zrzekł się swojej władzy na świecie i oddał swoje 
księstwo? 
 
- Czy św. Jan również jest zwolennikiem przestarzałego światopoglądu Pawła, skoro ten 
napisał, że "cały świat jest pod rządami złego?" 
 
- Jego łaskawość wobec świętych których życie i pisma nawróciły i wzmocniły nezliczone 
tysiące jest jeszcze bardziej nieznośna w zestawieniu z soborem, który, jak stwierdził, uczynił 
ich przestarzałymi, sobór który doprowadził do bezprecedensowego rozkładu życia Kościoła 
w każdym wymiarze i utraty niezliczonych dusz.  

 
• Ogłaszając swoją nową Mszę, która wkrótce zdziesiątkuje szeregi księży i opróżni ławy 
wcześniej kwitnących kościołów, Paweł zniżył się do praktycznie każdego katolika, który 
zawsze żył pewnie twierdząc, że jego Msza wywoła u ludzi "zwykłą apatię" [33] z którą 
zwykle uczestniczyli we Mszy. Przypuszczam, że miał rację – faktycznie musicie chodzić na 
Mszę by przesiedzieć ją w stanie apatii, warunek wstępny jaki pomógł w większości 
wyeliminować.  

 
Ewolucja: 
 
Wyższość nowoczesnego człowieka i nowoczesnego Kościoła: 
 
Ten temat zbadamy w następnym rozdziale, a teraz spojrzymy na przyjęcie przez 
posoborowy Kościół teorii ewolucji. 'Ewoluować' oznacza nie tylko stać się czymś innym 
(rozwój byłby odpowiednim słowem do opisania czegoś co pozostało zasadniczo takie samo, 
choć poprawiło się w pewnym wymiarze), ale stać się także czymś lepszym. Pamiętajmy, 
ewolucja nie ma żadnych podstaw naukowych, jest to teoria oparta na ideologii. Jest to 
argument który nie jest celem tej książki, i wymagałby zbyt wielu stron. Czytelnik może 
znaleźć więcej faktów na ten temat w pracach uczciwych naukowców albo w grupach  
chrześcijańskich. W tej chwili to ogranicza się do faktu, że znak apostazji to wiara w to, że 
obecnie żyjący są lepsi od tych żyjących wcześniej, i ewolucja próbuje nadać legitymację tej 
opinii. Papież Pius XII ostrzegł, że ta szkoła myślenia miała więcej wspólnego z bezbożną 
ideologią niż z prawdziwą nauką: 
 
"Są tacy których zadowala tzw. system ewolucji, jeszcze nie niezbicie wykazany przez 
inżynierię materiałową, i przyznali nierozważnie i niedyskretnie, rozciąga się na pochodzenie 
wszystkich rzeczy, i którzy śmiało bawią się teorią monistyczną i panteistyczną, że cały świat 
podlega ciągłej ewolucji. Rzeczywiście, zwolennicy komunizmu chętnie stosują tę teorię, aby 
wywołać bardziej skutecznie i bronić swojego "materializmu dialektycznego", wyrzucając z 
umysłu każdą koncepcję Boga". [34] 
[Warto zauważyć, jak ruch ewolucyjny staje na głowie, i to celowo. Ci sami naukowcy, którzy 
ogłosili ten kawałek fantastyki są także głównymi eugenikami, ci opowiadający się za 
wyludnieniem ziemi. W pierwszym przypadku, ewolucja przyznaje jednostkom poczucie 



oświecenia, pod względem ich wyimaginowanej intelektualnej wyższości nad "ciemnymi" 
kreacjonistami, a także przeszłością, które rozwinęli poza nią. Ale przy odrobinie kuglarstwa, 
to samowznoszenie się ludzkości jest krótkotrwałe, bo ewolucja sprowadza człowieka do 
poziomu zwierzęcia, a nie kulminacji tworzenia. Dlatego staje się fundamentem dla de-
humanizacji, bo ci sami naukowcy teraz sfabrykowali "ruchu środowiskowy", dzięki któremu 
ludzkość jest przekonana, że to ona jest wrogiem planety, a nie władca, i musi zostać 
drastycznie zmniejszona zarówno poprzez profilaktykę jak i eliminację. To właśnie z tego 
powodu reżimy komunistyczne nalegały na uczenie o ewolucji w szkołach, by dać poparcie 
"naukowe" swojej masakrze ludzkości.] 
 
Papież Pius ostrzegł o konsekwencjach myśli w tym duchu: "Takie fikcje o ewolucji, dzięki 
którym wszystko jest absolutne, twarde i niezmienne, jest odrzucane, utorowało drogę 
błędnej filozofii, która… zdobyła nazwę  "egzystencjalizmu", skoro interesuje się jedynie 
'egzystencją' poszczególnych rzeczy, i zaniedbuje niezmienną istotę rzeczy". [35] W ten 
sposób dzieci są przygotowywane by wierzyć, że istotą człowieka nie jest już "na obraz 
Boga", ale jedynie zwierzęciem z przeciwstawnymi kciukami. 

 
Już napisaliśmy jak Kościół posoborowy odzwierciedla to pojęcie, że nic nie ma stałej istoty, 
np. podstawy papiestwa. W dalszych częściach jak chciał zmienić praktycznie wszystko co 
możliwe z przeszłości Kościoła, do punktu eliminacji albo przysłonięcia jego istoty do tego 
stopnia, żeby nie można już było rozpoznać w nim Kościoła przeszłości, przyzwyczajając 
ludzi do przyjęcia każdej zmiany w "Kościele przyszłości". Zauważmy również, że ewolucja z 
nadprzyrodzonego czyni tylko materialne, co wkrótce zobaczymy: jak to jest, że mając tylko 
materialne podstawy, współczesny człowiek może sobie wyobrażać iż jest lepszy od swoich 
poprzedników. 
 
Jeszcze 100 lat wcześniej papież Leon XIII napisał: "Jeżeli ktoś zdrowo myślący porówna 
wiek, w którym żyjemy tak bardzo wrogi dla Religii i Kościoła Chrystusowego z owymi 
pomyślnymi czasami, w których Kościół był czczony przez narody jak matka, to bez trudu 
zrozumie, że wiek nasz pełen przewrotów i zniszczenia zmierza do swej zguby". [36] 
Niestety, Ojcze Święty, zdrowo myślący ludzie byli na skraju zguby. W kolejnym wieku 
wszystkie te elementy, które sprawiły, że teraźniejszość była gorsza od przeszłości tylko 
zyskały na sile i dyfuzji, co papież Pius XII potwierdził w tym cytacie. Ale, dosłownie znikąd, 
nakazano "optymizm", i świat balansujący na krawędzi ruiny był teraz lepszy od wszystkiego 
co było przed nim, jak posoborowy Kościół wyraźnie stwierdził, że teoria ewolucji odnosiła 
się do społeczeństwa ogólnie, co oznacza stan niezbędnej poprawy. 

 
Najpierw dowody wyraźnie pokazujące, że Kościół posoborowy podpisuje się pod ewolucją: 
 
1. "Rasa ludzka przechodzi od statycznej idei do dynamicznej i ewolucyjnej porządku 
rzeczy". [37] 
 
2. To kard. Koenig, mason, zalecił soborowi by "w końcu zastanowił się nad ideami  
Teilharda de Chardin o ewolucjonizmie". Członek "królestwa szatana" zaleca idee 
wypędzonego heretyka, i jak potwierdził przyszły papież Benedykt, cały dokument opierał się 
na jego "impetus". 
 
3. "Kościół wszedł w ruch historii który ewoluuje i ulega zmianie". – Paweł VI.  
 
4. "Kościół usiłuje dososować się do języka, zwyczajów i tendencji współczesnych ludzi, 
wszystko wchłonięte przez szybkość ewolucji materialnej i tak wymagające ich szczególnych 
cech. To otwarcie jest duchem Kościoła". – Paweł VI [jako abp Montini], Mediolan, wrzesień 
1958. 
   
5. Przyszły papież Jan Paweł II napisał: "Kościół, ze świadomością historii zbawienia która 
jest jego własną, wychodzi a spotkanie tej wielopostaciowej ewolucji i świadomości 
współczesnego człowieka, który jest z nim związany… Misterium paschalne Jezusa 
Chrystusa jest otwartą eschatologią (w rzeczywistości budzi 'pragnienie przyszłego świata') 



tak jak na ewolucję świata, którą sobór rozumie przede wszystkim w obowiązku uczynienia 
życia ludzkości i ludzi 'bardziej ludzkim'. 
 
II Sobór podkreślił etyczne znaczenie ewolucji… Zgodnie z doktryną II Soboru, Kościół 
uczestniczy w ewolucji świata… Mówi dalej: "Podkreślając uczestnictwo Kościoła w ewolucji 
'świata', nawet za pomocą własnej ewolucji, a ponadto, proklamując jej konieczność, II Sobór 
zajmuje stanowisko w odniesieniu do przeszłości, i jednocześnie do przyszłości". [38] 

 
• Zakłada się, że świat jest teraz lepszy od Kościoła, bo jest to Kościół który tylko partycypuje 
w ewolucji świata, a nie zaprasza świata by uczestniczył w życiu wiecznym jakie może mu  
przynieść. Nazywa to sprawą doktryny. 
 
• Kościół musi koniecznie ewoluować, czyli stać się czymś innym i lepszym.  
 
• Przyszły papież pisze, że Sobór był świeckim wydarzeniem, bo "przede wszystkim" Sobór 
zobowiązał się by życie ludzkości uczynić "bardziej ludzkim", a nie chrześcijańskim. 
 
• Nawet kiedy już był papieżem, słaba próba Jana Pawła "rehabilitacji" ewolucji i uczynienia 
jej kompatybilną z doktryną pokazała fundamentalną wadę w jego myśleniu. "Kreacja 
pokazuje się w świetle ewolucji jako wydarzenie poszerzające się z czasem…" [39] Ale to 
jest dokładnie przeciwne jedynemu do przyjęcia sposobowi, w jaki chrześcijanin może 
postrzegać ewolucję: To ewolucję musi się postrzegać w świetle Kreacji, jako środek 
wybrany przez Boga do stworzenia świata zgodnie z Jego z góry ustalonym planem. Jan 
Paweł czyni "kreacjonizm" składnikiem ewolucji, a nie odwrotnie. 

  
Lepszy Kościół dla lepszego człowieka 
 
Jan Paweł II napisał, że II Sobór przyniósł nową, "pełną i powszechną świadomość o 
Kościele", dającym chrześcijaństwu "bardziej kompletną świadomość o misterium 
Chrystusa". [40] To pokazuje konwergencję tych elementów apostazji, duchowo lepszy 
Kościół jest teraz bardziej "świadom" samego siebie niż w minionych wiekach, i nasza 
wiedza o Chrystusie podobnie przyćmiła tę naszych biednych nieoświeconych przodków. 
 
Dlaczego nowoczesny człowiek jest lepszy? 
 
Na temat marszu nowoczesnego świata w kierunku apostazji, papież Leon XIII napisał te 
spostrzeżenia: "Trudno uznać za doskonałość cywilizacji takie życie, w którym jakakolwiek 
prawowita władza jest zuchwale lekceważona ani też uznać, że wolność to niepohamowane 
propagowanie błędów, swobodne zaspokajanie przewrotnych pożądań, bezkarność 
haniebnych czynów i przestępstw, prześladowanie najlepszych obywateli jakiegokolwiek 
stanu. Takie błędne, fałszywe i przewrotne warunki nie mają z pewnością siły by doskonalić 
ludzką rodzinę i napełniać ją pomyślnością, gdyż "nędzarzami czyni ludy grzech" (Prz 14:34) 
i dlatego mając zdeprawowane umysły i serca spychają one ludy swoim ciężarem do upadku 
wszelkiego rodzaju, osłabiają jakikolwiek prawy porządek i tak szybko doprowadzają stan i 
spokój państwa do ostatecznego kryzysu". [41] 

 
Ale  nawet w niecałe 100 lat później rozwijał się dokładnie ten sam scenariusz. Wiarę 
porzuca się w bezprecedensowy sposób, każdy sposób perwersji i niemoralności teraz 
dostępny 24 godziny na dobę w prywatności praktycznie każdego domu, nawet znikąd 
prosto do rąk waszego dziecka. Ten wiek był najbardziej morderczy w historii świata, i to nie 
obejmuje dziesiątków milionów dzieci zamordowanych w łonie, zmniejszająca się liczba 
praktykujących katolików nie może dać nawet elementarnego wyjaśnienia najprostszych 
doktryn, błyskawicznie zamyka się katolickie instytucje, a jeszcze w utopianizmie, który jest 
tak błazeński jak bezpodstawny, wielokrotnie mówi się nam, że ten świat jest lepszy od 
przeszłego! Jakie możliwe uzasadnienie może mieć ktoś kto mierzy świat jakimś rodzajem 
standardu moralnego czy religijnego, ma wierzyć, że ludzkość zbiorowo ewoluowała w coś 
lepszego, "nową ludzkość?" Może być tylko jeden możliwy powód by wierzyć, że jesteśmy 
lepsi od tych w przeszłości, i sama odpowiedź jest oznaką i owocem wielkiej apostazji: 



 
Materializm 
 
Papież Pius XII słusznie ostrzegł, że podpisywanie się pod poglądem ewolucyjnym skończy 
się na materializmie, w pełnej zgodzie z modernistycznym sloganem "nic nie jest święte". 
Kiedy Kościół otwarcie przyjął ewolucyjny pogląd świata, materializm stał się widoczny. 
I w końcu to doprowadzi Kościół do poszukiwania ziemskiej utopii, a nie nieba, czym 
zajmiemy się dalej. Ale teraz spójrzmy na pewne cytaty, które pokazują doczesność ery 
posoborowej, i zrównują jej rozwój materialny i techniczny z rozwojem ludzkiej kondycji. 
 
• Kard. Ratzinger napisał: "Impuls dany przez Teilharda de Chardina miał duży wpływ [na 
Sobór]. Dzięki smiałej wizji [zauważmy samozadowalający język – śmiały, tak było!] włączył 
ruchy historyczne chrześcijaństwa w wielki kosmiczny proces ewolucji od Alfa do Omega… 
To oznacza, że teraz odbywa się ewolucja w formie rozwoju technologicznego i naukowego, 
w którym, w końcu, materia i duch, jednostka i społeczeństwo, stworzą kompleksową całość, 
boski świat. 
 
Powstała na Soborze Duszpasterska konstytucja o Kościele w nowoczesnym świecie użyła 
sloganu Teilharda jako podpowiedź: 'Chrześcijaństwo oznacza większy postęp, więcej 
technologii', i stała się bodźcem, dzięki któremu ojcowie soboru z krajów bogatych i biednych 
znaleźli konkretną nadzieję". [42] Prace Teilharda de Chardina potępił papież Pius XII, i 
jeszcze raz Jan XXIII w 1962, rok przed soborem, gdyż zawierały "poważne błędy". 
 
- Skoro Jan Paweł fałszywy ład przypisał ewolucji, to zauważmy, że chrześcijaństwo jest 
zredukowane do zaledwie ruchu historycznego, wchłoniętego przez większy ruch 
kosmicznego procesu ewolucji. 
 
- Teraz widać konkretną nadzieję w obietnicy rozwoju technologicznego i pism heretyka, czy 
nadzieja proponowana przez Chrystusa była czysto teoretyczna? 
 
- Materializm znowu widać w tym, że więcej technologii równa się z większym postępem, a 
nawet samym chrześcijaństwem. Czy materializm przyniósł nam prawdziwy postęp? Czy 
korzyści z opieki zdrowotnej, podróży i technologii uczyniły świat lepszym, albo dały nam 
więcej sposobów by polepszyć sytuację ludzi? Czy spadające IQ a nawet psucie 
umiejętności werbalnych i w piśmie naszej młodziezy były rozsądną ceną do zapłacenia, 
kiedy stają się rasą techno-zombie, społecznych niegodziwców i degeneratów moralnych? 

 
Czy technologia nie jest odpowiedzialna za tak wielką utratę dusz i nieistnienie tak wielu 
innych z powodu antykoncepcji? Czy liczba aborcji i tak liczyłaby się w dziesiątkach milionów 
rocznie, nawet gdyby technologia nie uczyniła możliwą chirurgiczną aborcję? Czy łatwość  
zdobycia informacji (i łatwość z jaką teraz jesteśmy dezinformowani) w internecie wystarcza 
by zapobiec rasie uzależnionych od porno tym samym medium jakie stworzył? Czy korzyści 
z technologii przeciwdziałają skutkom 60% wskaźnika rozwodów, napędzanych przez 
antykoncepcję i cudzołóstwo, które często rozpoczynają się poprzez środki telekomunikacji? 
Czy zwiększona zdolnośc produkcyjna żywności przyniesie prawdziwe korzyści w 
długoterminowym planie dziejów ludzkości, czyniąc ją bezużyteczną w przyszłości? Na 
dłuższą metę, czy przyniesie korzyści przejęcie rolnictwa, najbardziej fundamentalnego dla 
człowieka przemysłu, przez garstkę megakonglomeratów, które kontrolują światową podaż 
żywności i w większości zniszczyły lokalne gospodarstwa i podaż żywności? Czy ta 
technologia nie zapewnia możliwości, żeby podaż żywności weszła pod kontrolę sił 
globalistycznych, które już okazały się być wrogie wobec chrześcijaństwa? Czy technologia 
dała nam coś kiedy przedłużenie życia w ostatnich 50 latach zwieksza ilość czasu jaki 
przeciętny Amerykanin spędza na oglądaniu TV? 
 
[Powyższe scenariusze nie są teoretyczne. W spisanym planie depopulacji 13 specyficznych 
krajów, Henry Kissinger poradził ONZ by wykorzystywała głód jako broń, a żywność jako 
środek inspirujący wojny. W USA firmy megarolnicze setkami milionów dolarów przekupiły 
polityków by uchwalili Akt Bezpieczeństwa Żywności, którego celem jest kryminalizacja 
lokalnych, niezależnych gospodarstw. W krajach trzeciego świata dostawy wody już wykupiły 



zagraniczne korporacje, które z kolei im je sprzedają. Ameryka też tak robi, rodzina Bushów 
wykupiła największy podziemny zbiornik wody pitnej na świecie, zas kolega Teksańczyk T 
Bone Picket teraz jest właścicielem największego źródła wody w Ameryce. 1.500 
samorządów w Ameryce sprzedały swoje dostawy wody prywatnym korporacjom. Chiny 
zakręcają dostawy wody sprawiającym problemy miastom i regionom, być może taki los 
czeka każdego przeciwnego NWO.]  
 
Przepraszam za rozwijanie tej sprawy, ale ona jest ważna. Po pierwsze, ponieważ mamy 
lepsze zdolności technologiczne, nie tylko nasze społeczeństwa, ale i ludzkość ogólnie 
uważa się za lepszą, po drugie, jest tam z pewnością dużo miejsca na debatę na 
płaszczyznach socjologicznej jak i duchowej o tym czy skutki tych zdolności są pozytywne 
czy nie, i po trzecie, niekwestionowanie zakłada się, że technologia jest przejawem naszej 
osobistej, naukowej i globalnej ewolucji, która sprzyjała apostazji, bo daje impuls naszej 
zakładanej wyższości wobec przeszłości, która dotyka każdego szczebla życia Kościoła, nie 
tylko materialnego.  
 
Trajektorię od wiary chrześcijańskiej do apostazji materialistycznej można nakreślić podczas 
soboru. Przed soborem, w fazie przygotowawczej, "pojawiła się idea, że wzrost naukowego 
zrozumienia natury, czyli przedłużenie tego królestwa technologii, którą jest współczesna 
kultura, było także przedłużeniem ludzkiej godności i szczęścia; ale to odrzuciła większość, 
która nalegała na obojętny charakter postępu technicznego: rozszerza możliwe pola 
działania moralnego, ale nie jest on wewnętrznie przezeń wspomagany". 

 
Ale, jak zauważył Mr Amerio, i powyższy cytat z kard. Ratzingera to potwierdza, materialiści 
w końcu wygrali i "temat dominacji ziemi środkami technologii zdobył status świętości i 
przeniknął posoborowe myślenie". [43] 
 
"Impuls" który dla przyszłego papieża był tak godny pochwały u de Chardina można najlepiej 
wyrazić własnymi słowami tego heretyka: "Moim zdaniem wielkim religijnym faktem 
teraźniejszości jest budzenie się nowej religii, która krok po kroku prowadzi do kultu 
świata…" [44] 
 
Apostata tęsknił za "Nieznaną formą religii, religii której dotąd nikt nie mógł sobie wyobrazić 
ani opisać". Przyszły papież nie był sam w swojej pochwale tego panteistycznego apostaty, 
w 1981 świętowano setną rocznicę jego urodzin, i kard. Casaroli, watykański sekretarz 
stanu, wysłał list chwalący heretyka i mówiący ile Kościół mu zawdzięcza. 

 
• Mimo że L’Osservatore Romano jest oficjalnym watykańskim dziennikiem, to jego zwykłe 
artykuły jak i redakcyjne nie mają znaczenia doktrynalnego, ani nawet wagi przyszłego 
papieża piszącego poważną pracę teologiczną, jak cytowana powyżej.  
 
Niemniej jednak dalej jest oficjalnym dziennikiem papieża i można sądzić, że pokazuje jego 
sposób myślenia. Przemyślmy całkowicie głupi tekst jaki zamieścił z okazji lądowania na 
księżycu: "Pokaz zdolności naukowych i technicznych człowieka był głównym wydarzeniem 
religijnym, by nie powiedzieć chrześcijańskim… Pierwsi badacze księżyca nie umieścili 
fizycznego Krzyża na ziemi ich nowego podboju, ale zrobili to duchowo… Nigdy wcześniej 
boski obraz ustawiony przez Stwórcę w naturze ludzkiej nie zajaśniał w całej swej okazałości 
tak jak w tym wspaniałym przedsięwzięciu". [45] Według jakich obliczeń człowiek 
spacerujący po księżycu uchodzi za "główne wydarzenie chrześcijańskie?" Albo jeszcze, 
jakimi kryteriami to staje się największym przejawem boskiego obrazu w ludzkiej naturze? 
Można by myśleć, że to wyróżnienie można zarezerwować dla czegoś co faktycznie 
dotyczyło Chrystusa. 

 
• Papież Paweł VI (27.03.1960) wyraźnie stwierdził, że pestęp naukowy doprowadzi do 
nowej religii. "Czy nowoczesny człowiek, pewnego dnia, kiedy jego badania naukowe będą 
się rozwijać i będzie odkrywał realia za niemą twarzą materii, nie przedziurawi sobie 
bębenków z powodu kołatającego się w uszach wspaniałego głosu Ducha? Czy to nie będzie 
religią jutra? Sam Einstein pojmował spontaniczność współczesnej religii… Czy nie rozwija 



się ten proces zgodnie z trajektorią prowadzącą prosto do religii?" [46] Czy on naprawdę 
uważał, że Duch Święty "kołatał się" w materii? Czy materializm jest "religią jutra" jaką widzi? 
To nie może być rzymski katolicyzm, bo cytuje Einsteina jako tego kto dzieli z nim tę wizję. 

 
Historia 
 
Od początku modernizmu wrogowie Kościoła zawsze chcieli obsadzić go w roli łotra historii: 
ciemiężcy narodów, zniekształcacza prawdziwej religii, wroga postępu i psuja prawdziwej 
Ewangelii. 
 
Papież Leon XIII tak wymownie podsumował sytuację: "Jesteśmy przekonani, że przyczyna 
tego zła tkwi przede wszystkim w lekceważeniu i odrzucaniu tego wzniosłego autorytetu 
Kościoła, który w Bożym imieniu prowadzi ludzkość i jest ostoją i obrońcą prawowitej władzy. 
Ponieważ wrogowie porządku publicznego dobrze wiedzą, że nic nie pozwala łatwiej 
podważać podstaw społeczeństwa niż stałe i agresywne atakowanie Kościoła, starają się oni 
wzbudzać nienawiść haniebnymi oszczerstwami, jakoby Kościół był przeciwnikiem 
prawdziwego cywilizowanego społeczeństwa, z dnia na dzień osłabiają jego siłę i autorytet, 
obalają najwyższą władzę Rzymskiego Najwyższego Pasterza, który jest na ziemi 
strażnikiem i rzecznikiem zasad dobra i prawości". [47]  

 
Ale żaden z tych  ataków nie stanowi apostazji. Jednak to co papież Pius XII przewidział, to 
że wiedział iż nadejdzie część apostazji wiążącej się z Objawieniami Fatimskimi, która 
pokaże się przyjęciem przez Kościół swojej historii w wersji wrogów. Wysokiego szczebla 
komunistyczny defektor zeznał przed Kongresem, że to było częścią komunistycznego planu 
wszczepienia w Kościół "kompleksu poczucia winy", by "Kościół z przeszłości" uznać za 
"represyjny, autorytarny, arogancki i odpowiedzialny za podziały religijne na świecie". [48]  
 
To uwidoczniło się najbardziej w niekończącej się serii apologii oferowanych przez papieża 
Jana Pawła II praktycznie każdemu człowiekowi czy grupie która jej zażądała. Patrząc na to 
jako na całość, można zobaczyć te wszystkie apologie i rozpoznać pewien trend: 
 
• Papież Jan Paweł często przepraszał za rzeczy które nigdy nie miały miejsca. Przepraszał 
za zniekształconą wersję historii głoszoną wrogom Kościoła. Jednym przykładem tego była 
jego podróż do stolicy Czech wiosną 1990, kiedy nawiązał do Jana Husa jako "człowieka o 
nieomylnej integralności osobistej…" [49] Indyferentyzm religijny przejawia się także w tym 
oświadczeniu, potępieni heretycy, którzy podżegają ludzi do buntu przeciwko Kościołowi i 
prawowity autorytet cierpi, w rzeczywistości, na bardzo poważne wady w integralności 
osobistej, a nie nieomylności wyobrażanej sobie przez papieża. 
 
• Jan Paweł podobnie wyraził "głęboki smutek" z powodu egzekucji heretyka Bruno 
Giordano, i często popierał ruch oddolny by go kanonizować. Jak w przypadku Galileo, 
powód tego potępienia jest bardzo przekłamany jako część kampanii by Kościół wydawał się 
nieoświecony i wrogiem wolnego myślenia, postępu i inteligencji. Potępiono go za teorie o 
Bogu, a nie o wszechświecie. Uczył, że Chrystus nie był boski, a tylko zdolnym magikiem. 
Był panteistą który uważał, że Bóg i świat stanowili jedność, i tak samo uważał, że szatan 
zostanie zbawiony. [50] 
 
• Nigdy nie przeprosił za nic co można uznać za grzech przeciwko liberalizmowi. Jan Paweł 
często płaszczył się przed wrogami, i słusznie przyjmowali to za oznakę słabości (nie 
wymaga odwagi przyznawanie się do grzechów innych ludzi). Zwykle jego apologie 
napotykały na skargi, że nie zrobił ich w wystarczającym stopniu. Jak napisał Joe Sobran: 
"jego lista grzechów i win była rzeczywiście niekompletna z katolickiego punktu widzenia, 
wydaje się iż została skomponowana z myślą o tym co nowoczesny liberalizm uważa za zło. 
Krótko mówiąc to cechuje śmiertelny powiew trendyzmu. Łatwo jest potępiać grzechy 
nadmiernej gorliwości w przeszłości, do której teraz skłonni są nieliczni. Ale co mogliby 
potępiać katolicy z przeszłości (albo z przyszłości) we współczesnym Kościele? 
Oni na pewno nie oskarżyliby nas o nadmierną gorliwość. Mogliby być zszokowani naszą 
chłodnością, naszym tchórzostwem udającym tolerancję, naszą elastycznością, naszą 
chęcią popierania herezji, świętokradztwa, bluźnierstwa i niemoralności w samym Kościele, 



naszą gotowością wkradania się w łaski świeckiego świata – czego oznaką jest to 
oświadczenie papieża". [51]  

 
• Świadomie czy nie, te apologie pokazywały subtelną arogancję ubraną w fornir skromności, 
jak również "przyćmienie intelektu" przepowiedziane w La Salette. Przepraszając za tak 
wielu swoich poprzedników, oczywiście uważał, że jego osąd był lepszy i nigdy nie zrobiłby 
takich rzeczy. Ale nigdy, ani raz nie przeprosił za własne czyny. Tom Bethell z The American 
Spectator  tak napisał: "Papież usprawiedliwił św. Katarzynę Sieneńską za udział w 
Krucjatach mówiąc, że była córą swoich czasów. Cóż, tak samo on jest synem swoich, i jego 
lista błędów przypomina katalog rzeczy, o które współczesni liberałowie oskarżają Kościół. 
Należą do nich, cytując The New York Times, 'nietolerancja religijna i niesprawiedliwość 
wobec żydów, kobiet, rdzennej ludności, imigrantów, ubogich i nienarodzonych…'  Teraz 
mamy biskupów, którzy wycofali się do tego stopnia, że są niewidoczni w życiu krajowym, a 
papież mógłby przeprosić za to. Zamiast tego przeprasza za czasy kiedy Kościół próbował 
ewangelizować świat. Ale próbował zbyt mocno". 52 
 
Pewien ksiądz zauważył, że skoro papież tak kochał apologie, to powinien przeprosić 
starszych i konserwatywnych księży i zakonnice, którzy kończą swoje życie w otaczającym 
ich spustoszeniu. Oczywiście tego nie było. Ten papież rządził przez ponad ćwierć wieku i 
przewodniczył Kościołowi w czasach bezprecedensowego świętokradztwa, niemal 
całkowitego fiaska w katolickiej edukacji, większej liczbie heretyckich opinii niż kiedykolwiek, 
i nieustannego rozkładu jego instytucji. Nawet najgorliwsi jego obrońcy musieli się zgodzić, 
że pozwalał sobie na urągającą apatię w obliczu wszystkich tych realiów. Ale nawet pod 
koniec swojego papiestwa zadawał sobie pytanie: "czy zrobiłem wszystko co powinienem?" 
dochodząc do wniosku: "Podjąłem każdą słuszną decyzję". [53] Nie mogę skomentować 
braku pokory w tym oświadczeniu, ale niezaprzeczalny jest brak pojmowania rzeczywistości.  

 
• Te apologie pokazują również zdecydowany antykatolicyzm. Podobnie posoborowy Kościół 
wielokrotnie powtarzał, że "zbiorowa wina" jest niesprawiedliwa. W szczególności, to 
podkreśla się w kategoriach zbiorowej odpowiedzialności żydów za ukrzyżowanie Jezusa. 
Kościół uważał, że odpowiedzialność spoczywa na tych żydach, w tamtym czasie, którzy 
konkretnie wzięli udział w tym akcie, i że nie można obarczyć odpowiedzialnością przyszłych 
pokoleń. To dlaczego jest dopuszczalne stosowanie tej mentalności wobec katolików? 
Dlaczego Papież przeprasza za rzeczy, których on nigdy nie zrobił ludziom, którzy nigdy ich 
nie doswiadczyli? Najwyraźniej w orwellowskim posoborowym Kościele zbiorowa wina w 
końcu ma uzasadnione stosowanie. 
 
• Katolicki pisarz Joe Sobran zaproponował te pożyteczne uwagi: "Musimy zapytać: Jaki jest 
owoc setek apologii wypowiedzianych przez tego papieża? Czy są jakieś dowody na to, by 
przyciągnęły jakieś dusze do Kościoła? Nie, wręcz przeciwnie, one potwierdzają każde 
powszechne złośliwe opinie o Kościele, a czy nie zniechęcają wiernych katolików i 
wprowadzają w błąd słabych? Jaki to ma cel?" [54] Przykro mi, Mr Sobran, tu chodzi o to, że 
nasi wrogowie wygrywają, kiedy teraz my podpisujemy się pod ich antykatolicką wersją 
historii, a Wojujący Kościół zredukowano do Płaszczącego się Kościoła. 
 
Ale początki tego wzorca widzimy u Jana XXIII. O schizmatyckich Kościołach 
Prawosławnych napisał: "Czy odpowiedzialnością za rozłam powinno się całkowicie 
obarczać naszycj oddzielonych braci? Po części tak, ale w większości ona spoczywa na 
nas". [55] Schizmatyków obarcza się częściową odpowiedzialnością, a tych którzy trzymali 
się prawdziwego Kościoła teraz odpowiadają za jej większą część?  

 
Zgodnie z liberalizmem na każdym poziomie, i Kościołem w coraz szybszym tempie, widzimy 
taki sposób myślenia, że człowiek który nie ma racji jest w jakimś stopniu mniej 
odpowiedzialny od tych mających rację. Orwellowskie odwrócenie pojęć, endemiczne w 
posoborowym Kościele, omówimy bardziej szczegółowo w rozdziale Miłość obróci się w 
nienawiść. 
 



Podobnie Jan porzucił fakty historyczne w czasie stulecia jednoczenia się Włoch, w czasie 
kiedy Kościół grabiono i prześladowano na wiele sposobów. Ale chętny płaszczyć się by 
zdobyć aprobatę świeckich, te prawdy zapomniano i papież zaprzeczał istnieniu 
jakiegokolwiek konfliktu. 
 
On nie tylko zasadniczo neguje, że kiedykolwiek żył Leon XIII (przez dziesięciolecia jako 
biskup, a potem jako papież, nieustannie odpierał nowe ataki na Kościół i jego prawa ze 
strony proponentów zjednoczenia), żałośnie przekłamuje rolę papieża Piusa IX w tym 
okresie historii.   
 
Jego obserwacje sa nie tylko nieprawdziwe, ale pokazują się w aż nazbyt znajomej żenującej 
wylewności, która stała się znakiem rozpoznawczym czołgającego się II Soboru: 
"Dobroczynną gwiazdą i jaśniejącym znakiem zapraszającym triumf wspaniałego ideału był 
papież Pius IX, który to rozumiał w najbardziej szlachetnym sensie". Tak, on to rozumiał – i 
dlatego to potępił, w wyniku czego uczyniono go "więźniem Watykanu". 
 
Oto cytat z kard. Ratzingera, w którym zapewnia nas, że katolicyzm odpowiada za wszelkie 
zło tego świata. "Problem tradycji jaki istnieje w Kościele… Kościół jest tradycją… do której – 
przyznajmy się, przedostało się dużo pseudotradycji, tak dużo, że nawet, nawet dokładnie, 
Kościół przyczynił się do ogólnego kryzysu dotykającego ludzkość". [56] 
 
Podsumowanie 
 
Ten rozdział pokazał przykłady, które, dokładnie jak przepowiedziane objawy wielkiej 
apostazji, ostatnie dekady na pewno kolorowano postawą wyższości wobec wszystkiego co 
było wcześniej, zarówno w kategoriach ludzkości ogólnie, jak i w Kościele w szczególności. 
To jest dokładnie to przekonanie ewoluowania w kierunku ziemskiego ideału, 
zakorzenionego w narcyzmie jednostki i społeczeństwa, które Kościół potepiał jako znak 
początku antychrysta w Katechizmie, pomimo że często się nań powołuje. 
 
Ale Pismo Świete wyraźnie pokazuje, że przed końcem czasów świat ogarnie bezprawie i 
bezbożność. Czy proponenci świeckiej i kościelnej ewolucji naprawdę uważają, że mają siłę 
by odwołać ten proces? Albo odpowiedź jest "tak", co jest oznaką apostazji, albo "nie", czyli 
naprawdę nie pojmują niespójności swojego stanowiska, co jest także znakiem apostazji 
(przyćmienie intelektu).  
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ROZDZIAŁ  XI  "KOŚCIÓŁ  ZWĄTPI" 

 
W dziwacznym błędnym kole kojarzącym się z diabelską dezorientacją, o której mówiła s. 
Łucja, to właśnie posoborowy Kościół wyobrażał sobie wyższość nad przeszłością, co 
doprowadziło do tego by Kościół uważać za gorszy w stosunku do opinii w przeszłości (tak 
jak ewolucja robi z ludźmi). Na ironię, częścią która według nich czyniła ich lepszymi była ich 
koncepcja o Kościele, co pokazały liczne przywołane już przez nas cytaty. Ale ich koncepcja 
o "wyższości" była o "gorszym" Kościele, już nie o Jednym Prawdziwym Kościele Jezusa 
Chrystusa, już nie o ustanowionym po to by gromadzić w sobie narody, już nie Filarze i 
Bastionie Prawdy. "Kto się wywyższa, będzie poniżony" (Mat 23:12), i poprzez ich 
samowywyższanie się liderzy posoborowego Kościoła zniżyli go bardziej niż kiedykolwiek w 
przeszłości, bo nasz jest pierwszym (i ostatnim) wiekiem, w którym Kościół zakwestionuje 
potrzebę swojego istnienia.  
 
Tytuł tego rozdziału pochodzi z mistycznej wizji kard. Pacelli (Pius XII) zacytowanej na 
początku tej książki. Częścią apostazji jest to, że Kościół zacznie w siebie wątpić, w swoją 
istotę, jak nauczał, definiował i uważał Kościół w przeszłych stuleciach. Na początek, 
spójrzmy na charakter Kościoła według niemomylnej religii katolickiej. 

 
• Konieczność tylko Jednego Prawdziwego Kościoła: Skoro jest jeden Bóg i jeden Zbawiciel, 
i ten Zbawiciel ustanowił jeden Kościół, to ten Jeden, Święty, Katolicki i Apostolski Kościół 
jest konieczny do zbawienia. Nie ma zbawienia poza Chrystusem, a Kościół jest Jego 
Ciałem. Konieczność jednego prawdziwego Kościoła jest logicznym poszerzeniem tego iż 
jest tylko jeden Zbawiciel  i jedna prawdziwa Wiara. Jak napisał papież Leon Wielki: 
"Integralna i prawdziwa Wiara jest wspaniałym bastionem, do którego nikt nie może już nic 
ani dodać ani ująć, jeśli Wiara nie jest jedna, to nie istnieje w ogóle". 
 
Setki lat później jego imiennik papież Leon XII podobnie wyraził logiczną konieczność 
jedynego prawdziwego Kościoła, a nie wielość rywalizujących kościołów. "Niemożliwe jest 
dla najbardziej prawdziwego Boga, który jest samą Prawdą, najlepszym, najmądrzejszym 
Źródłem i tym który nagradza dobrych ludzi, zatwierdzić wszystkie sekty wyznające fałszywe 
nauki, które są często niespójne ze sobą i sprzeczne, i przyznać wieczne nagrody  ich 
członkom". [1] 

 
• Poza Kościołem nie ma zbawienia: zgodnie z ta sama trajektorią, nieracjonalne jest by 
uważać, że można zostać zbawionym w religii poza, i rywalizującej z jedną ustanowioną 
przez samego Boga. Jak napisał papież Eugeniusz IV: "Nikt, niezależnie od jałmużny jaką 
dawał, nawet jeśli przelał swoją krew w imię Chrystusa, nie może być zbawiony, chyba że 
pozostawał w łonie i jedności Kościoła Katolickiego". [2] 

 
• Papież Leon XIII: "A która religia prawdziwa, nietrudno to wiedzieć temu, kto zastanowi się 
roztropnie i szczerze; bo wiele jasnych dowodów, jak: spełnione proroctwa, liczne cuda, 
dziwnie szybkie nawet pomimo trudności i wbrew nieprzyjaciołom rozkrzewienie wiary, 
świadectwa męczenników, i inne podobne dowody pokazują, że ta jedynie prawdziwa religia, 
którą Jezus Chrystus sam ustanowił i Kościołowi swemu strzec i rozszerzać polecił". [3] 

 
• Bliżej naszej obecnej apostazy papież Pius IX powiedział: "Nie bez smutku dowiedzieliśmy 
się, że kolejny błąd, nie mniej destrukcyjny, opętał niektóre części świata katolickiego, i 
przebywa w duszach wielu katolików, którzy uważają, że trzeba mieć dobrą nadzieję na 
wieczne zbawienie wszystkich tych, którzy nigdy nie żyli w prawdziwym Kościele 
Chrystusowym". [4] 
 
• Kościół Rzymskokatolicki jest jedynym Kościołem Jezusa Chrystusa: "Te dwie 
rzeczywistości mają całkowicie i wyłącznie identyfikować się ze sobą". Kościół Jezusa 
Chrystusa jest Kościołem Rzymskokatolickim, bo tylko On jest Jeden, Święty, Katolicki i 
Apostolski, którego On chciał" (Katechizm św. Piusa X). "Kościół" jest nie tylko większą, 
nienamacalną konfederacją wszystkich wyznań chrześcijańskich, z których katolicyzm jest 
jedynie podzbiorem, ale są one jednym i tym samym. 



 
Tego nauczano przez niemal 2.000 lat bez odstępstw, i było wyraźnie potwierdzone przez 
papieża Piusa XII tuż przed Soborem. 

 
Źródła 
 
• Matka Boża Saletańska: "Wielu porzuci wiarę, a liczba księży i zakonników, którzy 
wyrzekną się prawdziwej religii, będzie wielka; między nimi znajdą się i biskupi". Zauważmy, 
że Matka Najświętsza przepowiedziała, że wyrzekną się prawdziwej religii, nie prawdziwego 
Kościoła. Jest bardzo możliwe, że pozostaną w Kościele, choć nie będą już wierzyć. 
 
• Czcigodna Anna Katarzyna Emmerich: "Widziałam wielu pasterzy zwolenników 
niebezpiecznych pomysłów przeciwko Kościołowi… Oni budowali duże, pojedyńcze, 
ekstrawaganckie kościoły, które miały na równych prawach przyjmować wszystkie wyznania: 
ewangelików, katolików i wszystkie religie, prawdziwą komunię bezbożnego, z jednym 
pasterzem i stadem. Miał być papież, wynagradzany papież, bez majątku. 
Wszystko było gotowe, wiele rzeczy ukończonych, ale w miejscu ołtarza była tylko ohyda i 
spustoszenie. Taki miał być nowy kościół, i dlatego podłożyli ogień pod stary, ale Bóg 
zaplanował inaczej". [5] 
 
• Masoni: Już cytowaliśmy, masoni planowali infiltrować Kościół i wypełnić go członkami, 
którzy już nie wierzyli w jej pojedyńcze, wyłączne, boskie ustanowienie, a raczej stawiali go 
na równi z innymi kościołami. Triumf tej masońskiej inicjatywy ogłoszono na stronach 
watykańskiego dziennika: "Sobór wykluczył raz na zawsze i jako pewnik, że tylko katolicy 
posiadają prawdę". [6] To zaprzecza naukom Piusa XI w encyklice Mortalium Animos, która 
stwierdza: "Kościół Katolicki posiada pełnię Chrystusa" – czyli nie musiał nabywać rzeczy 
które tworzą pelnię chrześcijaństwa, w tym prawdę, od innych wyznań.  

 
Część  1:  II Sobór Watykański  
 
Jak już cytowaliśmy, ojcowie II Soboru pisali o nowym, ewoluującym Kościele, dla nowego 
ewoluującego świata. 
 
Kościół zaczął wątpić, i dołączył do nurtu apostazji, który żądał by Kościół przestał upierać 
się iż jego pochodzenie i prerogatywy były lepsze od tych jakiejkolwiek innej religii, i dołączył 
do ekumenicznego, duchowego tygla NWO. Początkowym znakiem, że II Sobór zamierzał 
rozmydlić tożsamość Kościoła by była jego preferowana nazwa Kościoła jako "lud Boży", 
wyrażenie tak niegodne jak i nieadekwatne. 
 
Politycy do swoich wyborców mogą odnosić się jako "moi ludzie", jak dyrektor wykonawczy 
do swoich pracowników, ale który ojciec w ogóle przedstawiał małżonkę i dzieci jako "moich 
ludzi?" Jest to, oczywiście, określenie zbyt sterylne i nieadekwatne do określania rodziny. Ale 
Kościół Katolicki jest "Mistycznym Ciałem Chrystusa" i "oblubienicą Chrystusa". Wyrażenie 
"ludzie Boga" jest podobnie anemiczne. Ta niejasna definicja Kościoła również toruje drogę 
do syntezy z jednym światowym wielowyznaniowym kościołem, już nie jest potrzebna 
bezpośrednia unia z Chrystusem by być członkiem Kościoła, a tylko być "osobą", a skoro 
Bóg stworzył wszystkich ludzi, to wszyscy ludzie są "ludem Bożym", dlatego cała ludzkość 
jest kościołem (jak wyraźnie nauczał Jan Paweł II).   
 
Kościół jako "Lud Boży" jest przygotowaniem do wielkiej apostazji na wielu szczeblach. Tak 
jak podpisywanie się pod ewolucją, ta "nowa i lepsza" koncepcja Kościoła kończy jego 
redukcję. 
 
Jak "lepsze" rozumienie człowieka poprzez ewolucję redukuje go do ledwie fizycznej, 
zwierzęcej egzystencji, tak "Lud Boży" eliminuje z czlonkostwa w Kościele Jezusa i Jego 
Boskość, Głowę Kościoła, jak również aniołów. Teraz Kościół definiuje się tylko poprzez jego 
"lud", i teraz jest całkowicie ludzki. Dokładnie jak św. Jan napisał, że zaprzeczenie wcielenia 
było prekursorem antychrysta, to jest wymiar tego zaprzeczania w odcięciu Chrystusa od 
Ciała, Kościół już nie jest Jego Ciałem, kontynuacja Jego samego, a Jego lud, coś zupełnie 



innego od Niego. Zaczynam myśleć do przodu, ale nieunikniony (i pożądany) koniec kiedy 
nadejdzie ekumenizm jest już dobrze widać. 
 
Jeden Kościół nie jest Kościołem Rzymsko Katolickim 
 
Wcześniejsi papieże potępiali propozycję, że Kościół nie był naprawdę Jeden, spełnienie 
modlitwy Jezusa, "aby wszyscy stanowili jedno" (Jan 17:21). Zamiast tego, moderniści, nie 
utożsamiając Jednego Kościoła Chrystusa z katolicyzmem, upierali się, że ten "Jeden" 
Kościół nie był rzeczywistością, a tylko czymś w kierunku którego trzeba działać. Papież Pius 
XII napisał: "Odejściem od boskiej prawdy jest wyobrażanie sobie jednego Kościoła, którego 
nie można zobaczyć ani dotknąć, który byłby tylko duchowy, ale z którym mogą zostać 
połaczone niewidzialną więzią liczne wspólnoty chrześcijańskie, mimo że oddzielone wiarą". 
[7] 

 
W Mortalium Animos papież Pius IX potępił "fałszywy pogląd", że modlitwa Jezusa "aby 
wszyscy stanowili jedno" musiała jeszcze być spełniona, a tylko wyrażała pragnienie. Jej 
spełnienie istnieje w Jednym Prawdziwym Kościele Chrystusa. 
 
To powtórzył papież Leon XIII: "Albowiem jeden jest Bóg, jeden Chrystus: i Jego Kościół jest 
jeden i wiara jest jedna; i jeden lud, połączone ze sobą w stałej jedności ciała w organizmie 
zgody. Tej jedności nie da się zerwać, ani jednego ciała podzielić przez rozdzielenie 
poszczególnych części składowych". [8] Dlatego ludzie nie mogą podzielić Kościoła, może im 
się tylko udać rozdzielenie się od niego. W tym samym dokumencie papież Leon napisał: 
"Kościół w odniesieniu do jego jedności należy do kategorii rzeczy niepodzielnych przez 
naturę, mimo że heretycy próbują podzielić go na wiele części". 

 
Ale według II Soboru to jest dokładnie co heretycy zrobili, bo teraz Kościół jest szerszy niż 
Kościół Katolicki, a heretycy i schizmatycy są jego częścią. Paweł VI wyraźnie to powiedział 
w pozdrowieniach do patriarchy Konstantynopola w lipcu 1972, nawiązujac do "chwili kiedy 
podjąłeś się ciężkiego zadania w służbie Kościoła Chrystusa". [9] 
 
Papież Jan Paweł II również potwierdził ten pogląd nazywany "fałszywym" i "odejściem od 
boskiej Prawdy" przez jego poprzedników: "Kiedy modlimy się razem, robimy to z tęsknoty, 
żeby mógł być jeden widzialny Kościół Boży, Kościół naprawdę uniwersalny". [10] Ale – 
słowo katolicki oznacza "uniwersalny". Czy mówi, że Kościół nie istnieje, a musi się doń 
"ewoluować?" Ojciec Święty twierdził, że kiedy On się modlił Credo: "Wierzę w Jeden, 
Święty, Katolicki i Apostolski Kościół", to naprawdę myślał "Wierzę iż powiniśmy być 
Jednym…" 

 
Podobnie kard. Ratzinger stwierdził, że nie wierzył iż był Jeden Kościół. "Wszyscy 
obiektywnie uznajemy, że Kościół powinien być jeden, i wszyscy powinniśmy pragnieć by 
znaleźć się w odnowionym Kościele Katolickim na drodze do przyszłości". [11] [Dokąd, 
według niego, idzie obecny?] Czy kardynał i Ojciec Święty milczą w tym momencie w Credo? 
Czy zmieniają słowa by pasowały ich wierze? Czy kiedykolwiek świadomie myśleli o swojej 
nieścisłości w tak poważnej sprawie, nawet kiedy wyznają artykuł wiary w który nie wierzą? 

 
II Sobór wyraźnie odrzucił wcześniejszą doktrynę, że Jednym Kościołem Chrystusa jest 
Kościół Katolicki, twierdząc, że Jeden Kościół Chrystusa tylko istnieje w Kościele Katolickim. 
To jest oczywiście redefinicja Kościoła, celowy krok w kierunku apostazji. Charakter słowa 
"istnieć", jego niewystarczalność w przekazywaniu kotalickiej doktryny, jak również obronę 
słowa przez tych którzy uważają iż nie przedstawia sprzeczności z rozumieniem 
przedsoborowym, opisałem wyczerpująco. Zacytuję tylko kard. Ratzingera, którego jako 
szefa Kongregacji Doktryny Wiary przez 20 lat zanim został papieżem, można tylko uważać 
za eksperta w kwestii zamiaru Soboru i znaczenia słowa: "Kiedy ojcowie soboru słowo 'jest' 
zastąpili 'istnieje', zrobili to z bardzo precyzyjnego powodu. Pojęcie wyrażane przez 'jest' 
(być) jest dużo szersze niż to wyrażane przez "istnieć'. 'Istnieć' to bardzo dokładny sposób 
bycia, to znaczy być jako przedmiot, który istnieje w sobie. 
 



W ten sposób ojcowie soboru chcieli powiedzieć, że bycie Kościoła jako takie jest szerszym 
bytem niż Kościół Rzymsko Katolicki…" [12] 

 
Potwierdzenie apostazji nie mogło być jeszcze wyraźniejsze. Po pierwsze, widzimy 
zaprzeczenie doktryny o papiestwie, Kościół Chrystusa jest rzekomo zbudowany tylko na 
wyznaniu wiary, a nie widzialnej głowie. Po drugie, sam Kościół już nie jest konkretnym, 
widzialnym bytem (jak Pius XII nauczał że musi być), a raczej jest szerszy niż Kościół 
Katolicki. Kościół Katolicki już nie jest prawdziwym Kościołem, a tylko jego częścią składową. 

 
Zdaniem Soboru i papieży po nim, kościoły ustanowiono dokładnie po to by upominały 
Kościół Katolicki i żywiły do niego gorzką nienawiść bo był  to Jeden Prawdziwy Kościół 
Chrystusowy. Chrystus jest zarówno za jak i przeciw sobie! Brak spójności liberałów nie mógł 
być bardziej widoczny. Również te nauki (i nauczyciele) utorują drogę by "nawet wybranego" 
sprowadzić na manowce kiedy apostazja osiągnie szczyt, co omówimy w późniejszym 
rozdziale. 
 
I jeszcze raz okazuje się, że "liberałowie to kłamcy". Cytat z kard. Ratzingera pochodzi z 
niemieckiego wywiadu dla dziennika Frankfurter Allgemeine i przełożonego w numerze z 
8.10.2000 L’Osservatore Romano. Ale w niemieckim oryginale kardynał potwierdził, że słowo 
"jest" było "użyte przez Piusa XII". Watykański dziennik pominął odniesienie do papieża 
Piusa, tym samym ukrywając przed czytelnikiem, że nie tylko sam papież, ale i ostatni papież 
przed soborem, określił w ten sposób Kościół, a sobór wyraźnie obalił jego nauczanie. 
Program i pragnienie oszustwa w takim pominięciu są oczywiste. [13] 
 
II Sobór aprobował apostazję: "Co zaś się tyczy tych ludzi, którzy będąc ochrzczeni noszą 
zaszczytne imię chrześcijan, ale nie wyznają całej wiary lub nie zachowują jedności 
wspólnoty (communio) pod zwierzchnictwem Następcy Piotra, to Kościół wie, że jest z nimi 
związany z licznych powodów". [14] To jest niczym innym jak tylko aprobatą indyferentzmu 
religijnego i wyraźnym odrzuceniem Kościoła ustanowionego przez Chrystusa. Częścią 
Kościoła są zarówno ci którzy akceptują i odrzucają papiestwo, jak i ci którzy akceptują i 
odrzucają "wiarę w całości". Katolickie stanowisko, przed-apostazją, podsumował papież 
Leon XIII: "Taki był zawsze zwyczaj Kościoła i taki sąd za zgodą świętych Ojców, zgodnie z 
którym wydalano ze społeczności katolickiej i nie dopuszczano do Kościoła kogokolwiek, kto 
odstąpił nawet w najmniejszym stopniu od nauki podawanej w autentycznym nauczaniu". 
[15] 
Papież Pius IX podobnie nauczał w tej sprawie słowami, które wyraźnie uznają dokument II 
Soboru jako heretycki: "Istnieją inne, niemal niezliczone dowody, pochodzące od najbardziej 
godnych zaufania świadków, które jasno i otwarcie oświadczają z wielką wiarą, 
dokładnością, szacunkiem i posłuszeństwem, że wszyscy, którzy chcą należeć do 
prawdziwego i jedynego Kościoła Chrystusowego muszą szanować i być posłusznym tej 
Stolicy Apostolskiej i rzymskiemu papieżowi". [16] 

 
Część  2:  Czy to jest ten sam Kościół?  
 
Zdaniem człowieka który zostanie papieżem Janem Pawłem II, odpowiedź jest jasna, 
jednoznaczne "Nie!" W Znaku sprzeciwu napisał: "Dzięki II Soborowi udało mu się 
[Kościołowi] zredefiniować własną istotę!" A zatem, nie zachowując już istoty danej mu przez 
Chrystusa, istoty jaką zachowywał przez 2.000 lat, Kościół zwątpił w siebie, ale nie 
duchowni, którzy uważali, że oni mogą redefiniować, nie zachowywać, istotę Kościoła daną 
mu przez samego Boga.  
 
Celem agentów apostazji było dalsze istnienie bytu zwanego Kościół Katolicki, a nie tego 
samego Kościoła. Tu już wcześniej powołaliśmy się na masoński plan, i Bella Dodd, 
wymieniona już była komunistka, zeznała, że zmiany jakie zamierzają wprowadzić komuniści 
w Kościele sprawią, że nie będzie rozpoznawalny jako ten wcześniejszy. Wydawałoby się, że 
to im się udało. 

 
Jak może to być ten sam Kościół, skoro: 



1. Teraz ma inny fundament, i  
2. Kościół daje sobie nową definicję, by wyrażała, że Kościół Katolicki jest tylko częścią 
"szerszego" Kościoła? Jeśli zmieniła się definicja rzeczy, to tak samo rzecz definiowana. 

 
Nawet kiedy inni przywódcy Kościoła posoborowego (i w niektórych przypadkach ci sami!) 
nalegali, że jest to ten sam Kościół, to musieli rozpoznać powagę sytuacji. Kard. Dario 
Castrillon Hoyos przyznał: "jedną z nagłych potrzeb duszpasterskich naszych czasów, a 
którą każdy musi się zająć jest pokazanie, że dzisiejszy Kościół jest takim samym Kościołem 
jakim był  zawsze". [17] Czy w historii Kościoła kiedykolwiek była taka "nagła potrzeba"? Nie, 
bo nigdy nie było takiej sytuacji kiedy wierni mieli taki uzasadniony powód do obaw. 
 
Podobnie przyznał kard. Ratzinger w przemówieniu z 1988 do biskupów chilijskich. Mówił 
konkretnie o odrzuceniu dawnej Mszy oraz otwartości i bezkarności, dzięki którym ludzie 
mogli popierać herezję: "Wszystko to prowadzi do tego, że wielka liczba osób zadaje sobie 
pytanie, czy dzisiejszy Kościół jest naprawdę taki sam jak wczoraj, albo czy oni zmienili go 
na coś innego, bez mówienia ludziom". W książce której był autorem, ten sam kardynał 
przyznał: "Mam wrażenie, że po cichu traci się autentyczny katolicki pogląd na rzeczywistość 
"Kościoła", bez wyraźnego go odrzucenia". [18] 

 
Nawet rozpoznając realia, kardynał wydawał się być niezdolny by pojąć tego źródło: w tej 
sprawie nie było nic "po cichu" – to było czczone na soborze Kościoła i głoszone przez 
papieży i samego kardynała. 
 
Papież Jan Paweł II również to potwierdził, oświadczając, że II Sobór doprowadził do 
"świadomości Kościoła, której w mierze przedtem nieznanej przysłużył się II Sobór 
Watykański…" [19] 
 
Czy rozsądne jest twierdzenie, że jest to ten sam Kościół, ale ten sam Kościół postrzega się 
w nowej mierze przedtem nieznanej? Nie, i to dlatego według nieomylnych kanonów I 
Soboru Watykańskiego, ekskomunika jest skutkiem tego błędnego stosowania "rozwoju 
doktryny".  Ten sobór uczył: "Duch Święty nie był obiecany następcom Piotra by przez Jego 
pojawienie się mogli ujawniać nową doktrynę, ale żeby dzięki Jego pomocy mogli strzec 
objawienia przekazanego przez apostołów i depozytu wiary, i mogli wiernie głosić go dalej". 
[20]  Ten sam sobór kontynuował: "Dlatego także rozumienie jego świętych dogmatów musi 
być stale zachowywane, które Święta Matka Kościół [a nie "Lud Boży"] wcześniej ogłosił, i 
nigdy nie może mieć miejsca recesja od tego znaczenia pod pretekstem głębszego 
zrozumienia". 

 
Dokumenty Kościoła: To że II Sobór nie wierzył już w Jeden Święty Katolicki Apostolski 
Kościół, a raczej Kościół "szerszy niż" Kościół Katolicki, i że, jak powiedział Jan Paweł II, 
naprawdę nie ma prawdziwego Kościoła Katolickiego – to tylko cel – jest widoczne w 
pracach posoborowych.    

 
• Papieska Rada ds. Dialogu Międzywyznaniowego, rada odpowiedzialna za fałszowanie 
"prawdziwego Kościoła" razem z tymi innymi wyznaniami, które tworzą Jeden Kościół w 
którym Kościół Katolicki jedynie istnieje, w 1991 wydała kluczowy dokument zatytułowany 
Dialog i proklamacja. Ani raz nie użyto w nim słowa "katolicki" do opisania Kościoła. 
 
• To tylko idzie za przykładem papieża Jana Pawła II. Jego encyklika Redemptor 
Hominis używa słowa "kościół" 150 razy. Słowa "katolicki" do opisania tego kościoła używa 
zero razy. 
 
• Watykański dziennik otwarcie zapowiedział świt apostazji, publikując, że "obecne jęki 
Kościoła to nie jęki śmierci a narodzin, bo nowy byt, faktycznie nowy Kościół ma się pojawić 
na świecie". [21] 

 
Część 3:   Czy Chrystus jest podzielony wbrew sobie?  

 



Stan apostazji nie tylko stał się tak zaawansowany, ale nie uzyskał takiego poczucia 
normalności, że w jednych z ostatnich wielkopostnych rekolekcji, papież Jan Paweł słuchał 
swego domowego kaznodziei, że Chrystus "pozytywnie chciał" innych wyznań. W Wielki 
Piątek 2002, ks. Raniero Cantalamessa głosił papieżowi, że inne religie "są nie tylko 
tolerowane przez Boga – ale pozytywnie chciane przez Niego jako wyraz niewyczerpanej 
obfitości Jego łask i Jego woli by każdy został zbawiony". [22] 
 
Tak, Namiestnik Chrystusa siedział bezczynnie, jak zrobił to w Asyżu (o tym później), kiedy 
głoszono mu herezję, prawdopodobnie nie uznając tego za herezje. Papieżowi, następcy 
apostoła Piotra, na którym Jezus zbudował swój Kościół (mimo że dłużej w to nie wierzył),  
mówiono, że Marcin Luter, który papieża nazwał antychrystem, a jego boga szatanem, 
faktycznie budował religię przeciwną jego własnej, zgodnie z pozytywną, w przeciwieństwie 
do tylko dozwalającej, woli Boga. To twierdzenie jest również bluźnierstwem: Bóg pozytywnie 
chciał religii które do kultu Maryi odnosiły się z największą pogardą?  
 
Bóg pozytywnie chciał religii by uczyły przeciwko Najświętszemu Sakramentowi i 
konieczności sakramentalnej spowiedzi? Bóg pozytywnie chciał heretyków bez święceń by 
udawali biskupów, opowiadających się za aborcją i sodomią w imię Chrystusa? Czy Bóg 
pozytywnie chciał religii odrzucających w ogóle Chrystusa, a chrześcijaństwo równających z 
satanizmem? 
 
Niestety, w posoborowym Kościele to nie było niczym nowym, bo sobór stwierdził, że "Duch 
Chrystusa wykorzystał inne kościoły jako środki do zbawienia". To powtórzono w 
Katechizmie Kościoła Katolickiego #819. Tu nie mówi się o tym, że w tych kościołach można 
być zbawionym, ale że same te kościoły są środkami. [23] I podobnie Sobór uczy, że 
schizmatycy faktycznie "budują Kościół Boga". Ludzie którzy oddzielają się od Kościoła 
budują Kościół? 
 
Co jeszcze można powiedzieć o tak tępym umysłowo oświadczeniu? Słowa relatywizm i 
indyferentyzm oczywiście odnoszą się do tego niespójnego sposobu myślenia, ale 
preferowanym określeniem sankcjonujacym te błędy jest… 
 
Część  4:   Ekumenizm 
 
"Miłość bez wiary, dość miękka wobec niewiernych, która otwiera się na każdego, niestety, 
jest drogą do wiecznej zguby".   
- Św. Pius X o ekumenizmie 

 
Ruch ekumeniczny zainicjowały w latach 1920 protestanckie sekty, szukając sposobu na 
zjednoczenie w obliczu rosnącej nieistotności i zmniejszającej się liczby wyznawców. Ale 
katolicy już należący do Jednego Prawdziwego Kościoła Chrystusowego nie mieli potrzeby 
na taki ruch. Dlatego w 1928 papież Pius XI ostrzegł wiernych, że "W tych nęcących i 
zwodniczych słowach tkwi jednak złowrogi błąd, który głęboko rozsadza fundamenty wiary 
katolickiej". [24] I dalsze potepienie: "W tym miejscu należy objaśnić i usunąć błędne 
zapatrywania, na których wspiera się cała podstawa tych spraw i to różnorodne wspólne 
dążenie niekatolików ku zjednoczeniu chrześcijańskich Kościołów, o czym była mowa. 
 
Inicjatorzy tej idei niemal wciąż przytaczają słowa Chrystusa: "Ut omnes unum sint... Fiet 
unum ovile et unus pastor" (Aby wszyscy byli jedno... Jedna niech będzie owczarnia i jeden 
pasterz), ale w ten sposób, jakby te słowa wyrażały "życzenie i prośbę, które mają się 
dopiero spełnić…" 
 
Jest doprawdy zdumiewające,  że mniej niż 100 lat później papież będzie jednym z tych 
"inicjatorów" do których nawiązał Pius XI, wydając encyklikę dokładnie o tym samym tytule 
(Aby wszyscy byli jedno), i uznając, że przedstawiona tu opinia jako "złowrogi błąd, który 
głęboko rozsadza fundamenty wiary katolickiej". [25] 
 
Kościół posoborowy już był w drodze do zniszczenia fundamentów zarówno papiestwa jak i 
definicji Kościoła. Jak słusznie zauważył papież Pius XI, uczestnictwo katolików w tym ruchu 



będzie działało w tym samym celu. Dla katolika zaangażowanie w taki ruch byłoby całkowicie 
nierozsądne. Kościół Katolicki jest prawdziwym Kościołem założonym przez Chrystusa, 
posiadającym pełnię prawdy i łaski Sakramentów. Katolicyzm jest celem, a nie punktem 
wyjściowym z którego rozpocznie się pogoń za nową zjednoczoną światową religią. 

 
Zgodnie z nakazami logiki i wymaganiami Wiary, papieże przedsoborowi  wszyscy stwierdzili 
oczywiste: gdyby wszyscy chrześcijanie chcieli się zjednoczyć, to musiałoby to być 
ustanowione w Kościele Chrystusa, a nie w sztucznym substytucie. Rozważanie innej opcji 
byłoby apostazją, porzuceniem Kościoła założonego przez Chrystusa dla kościoła 
założonego przez ludzi. Dlatego, jak papieże zawsze nauczali, że jedynym Kościołem 
Chrystusowym był Kościół Katolicki, tak jedność chrześcijan może nastąpić tylko w ramach 
tego samego Kościoła: 
 
• [Praca nad zjednoczeniem] "będzie na próżno chyba że najpierw i przede wszystkim, oni 
(prawosławni) posiądą prawdziwą i w całośi wiarę katolicką, jaka została przekazana i 
poświęcona w Piśmie Świętym, tradycji Ojców, za zgodą Kościoła, synody ogólne i dekrety 
papieży". Papież Pius X kontynuował, że modlił się by Bóg "przyspieszył dzien kiedy narody 
świata wrócą do jedności katolickiej, zjednoczonej ze Stolicą Apostolską, po odrzuceniu 
swoich błędów, wejdą do portu wiecznego zbawienia". [26] 
 
• U tego samego papieża czytamy: "Ten triumf Boga na ziemi, zarówno u jednostek jak i w 
społeczeństwie, jest tylko powrotem błądzących do Boga poprzez Chrystusa, i do Chrystusa 
przez Kościół, co ogłosiliśmy jako program naszego pontyfikatu". [27] 
 
• Dużo starsze źródło, papież św. Celestyn I, na Soborze w Efezie w 431, dał przwdziwy 
katlicki program zjednoczenia ludzkości w ramach jednej religii: "Módlcie się, żeby wiarę 
otrzymali niewierni, żeby bałwochwalcy mogli być uratowani przed błędami bezbożności, 
żeby światło prawdy zobaczyli żydzi, i żeby spadła zasłona z ich serc, żeby heretycy  
opamiętali się przez zrozumienie wiary katolickiej, żeby schizmatycy mogli otrzymać ducha 
odnowionej miłości..." 
 
• Papież Pius XI:  "Jedność chrześcijan można promować tylko poprzez promowanie powrotu 
do jedynego prawdziwego Kościoła tych, którzy są od niego oddzieleni... Niech nikt nie łudzi 
się upartymi sporami. Bo tu chodzi o życie i zbawienie, które zostaną utracone i całkowicie 
zniszczone, jeśli nie będzie się starannie i pieczołowicie pamiętać o ich interesach". [28] 
 
• Papież Pius XII, nieco ponad dekadę przed soborem, który jego eklezjologię uzna za 
"przestarzałą": "Katolicka doktryna [nie podejście duszpasterskie, ale coś stałego] musi być 
zaproponowana i pokazana całkowicie i integralnie: co Kościół Katolicki naucza o 
prawdziwym charakterze i środkach uzasadnienia, o konstytucjach Kościoła, o prymacie  
jurysdykcji biskupa Rzymu, o jedynej prawdziwej jedności, którą osiągnie się poprzez powrót 
dysydentów do jedynego prawdziwego Kościoła Chrystusowego nie będzie w ogóle musiał 
przemilczać lub ukrywać w dwuznacznych słowach". [29] 
 

• Być może bardziej niewiarygodny w świetle ich późniejszego buntu w Kościele jest list 

duszpasterski biskupów holenderskich z 31 lipca 1948, zakazujący katolikom udziału w 
ruchu ekumenicznym. "Dysydenci są tak daleko i tak obcy dla Kościoła, że nie rozumieją 
jego języka". Biskupi powtórzyli nauczanie papieża Piusa XI, że gdyby katolicy uczestniczyli 
w spotkaniach z dysydentami, "Kościół przez ten sam fakt przyznałby, że jedność, którą 
Chrystus nakazał, nie przetrwała w nim, i że ściśle mówiąc Kościół Chrystusowy nie 
istnieje". W ciągu zaledwie kilku lat papieże będą nauczać tego samego, a biskupi tego 
samego regionu będą w czołówce apostazji. 
 
• Tylko kilka lat przed soborem, papież Pius XII ostrzegł przed każdym podejściem 
zainaugurowanym przez papieża Jana XXIII: "Zauważa się jeszcze i inne niebezpieczeństwo 
i to tym groźniejsze, że pokryte pozorami szlachetności. Wielu bowiem, ubolewając nad 
sporami i zamieszaniem myślowym panującym wśród ludzi, pod wpływem nierozważnej 
gorliwości duszpasterskiej i ulegając nieokreślonym porywom, pragnęłoby gorąco i usilnie 
obalić mury rozgraniczające ludzi prawych i uczciwych. Głoszą zatem irenizm tj. ażeby, 



usunąwszy na bok sprawy sporne dzielące ludzi, starać się nie tylko zresztą o zwalczanie 
zjednoczonymi siłami groźby ateizmu, ale nawet uzgodnienie przeciwieństw w kwestiach 
dogmatycznych". I podsumował, że takie podejście "A to wszystko gdyby zachwiało się, 
nastąpiłoby wprawdzie połączenie, ale tylko we wspólnej ruinie". [30] 
 
II Sobór Watykański 

 
Podczas gdy praktycznie każdym innym sposobem w jakim przedsoborowi papieże strzegli 
wiernych od błędu i bronili prawdziwego charakteru Kościoła, to Sobór i przyszli papieże im   
zaprzeczali, czasem za pomocą tych samych słów którymi te same działania były potępione, 
prowadząc do dokładnie takich wyników, które ich następcy przewidzieli, a nie do "nowej 
wiosny" jaką sobie wyobrażali. 
 
Papież Jan XXIII 
 
Papież Jan wygłosił często powtarzaną mantrę o ekumenizmie, że on skupi się na tym co 
nas łączyło, a nie tym co nas dzieliło od innych religii, dokładnie mentalność przed jaką 
mądrze ostrzegał Pius XX. Jak powiedział w dniu przybycia jako arcybiskup Wenecji, jego 
"zawsze raczej interesowało to co łączy, a nie to co dzieli i generuje kontrasty". [31] To miało 
miejsce tylko 4 lata po tym kiedy Święte Oficjum napisało do biskupów w grudniu 1949 w 
swojej Instrukcji o Ruchu Ekumenicznym, że 
"Oni będą też pilnować, żeby, pod fałszywym pretekstem przez który bierze się pod uwagę to 
co jednoczy, nie to co nas dzieli, nie zachęcać do niebezpiecznego indyferentyzmu". Ale 
indyferentyzm jest kolejnym krokiem, który wkrótce zbadamy. 
 
Wierny katolik może zapytać: "dlaczego to jest takie straszne? Tylko początek rozmowy  
opartej na tym co ma się wspólnego, nie znaczy by resztę uważać za nieistotne, albo że 
nigdy nie trzeba się tym zająć". 
 
W tym na pewno jest trochę prawdy. Ale pamiętajmy jak taka postawa łatwo prowadzi do 
tego czym faktycznie się stało – relatywizmem, czyniąc sprawy zasadnicze o zbawieniu 
drugorzędnymi w dialogu. Ks. dr Luigi Villa tak napisał o tej mentalności: "A co nas łączy? 
Ludzkie powody.  A co nas dzieli? Inna wiara. W rezultacie anormalne jest umieszczanie 
czysto ludzkich, naturalnych wartości na wyższej pozycji niż nadprzyrodzone. To nie ma 
sensu, więc wyjaśnienie Roncallego [Jan XXIII] mówi: "bezpieczna jest niezłomność zasad 
katolickiego Credo i moralności", skoro to co nas dzieli, to w rzeczywistości zasady 
katolickiego Credo i moralności". [32] 
 
Pamietajmy również, że ruch ekumeniczny wtedy trwał już od dziesiątków lat. To nie była 
sprawa tylko rozpoczęcia rozmowy w przyjemnym tonie, a raczej dołączenie do ruchu 
potępionego przez wcześniejszych papiezy, i od początku zgoda na to by nie mówić o 
niczym w czym się nie zgadzamy, inaczej mówiąc, absolutne milczenie o stanowisku 
Kościoła. Fałszywość tego typu "miłości" omówimy w części Miłość zamieni się w nienawiść. 
Teraz podamy tylko jeden przykład mądrości papiezy przedsoborowych, i daremność tego 
jałowego ruchu. 

 
W 2001 Watykan wydał  Dominus Iesu, by umocnić stanowisko Kościoła co do charakteru 
Kościoła w stosunku do innych kościołów, przedstawiając prawdziwą naukę katolicką w 
sposób rzadki od czasu Soboru.  
 
Odpowiedzią  innych religii, z którymi dialogowaliśmy przez 40 lat wtedy było zupełne 
oburzenie. Oczywiste pytanie jest, o czym oni rozmawiali przez większą część czterech 
dekad, żeby coś z tego ich zaskoczyło? Tylko o tym co ich łączyło, oczywiście, to jest 
stanowisko protestantów i wszystkie kompromisy na jaki mieli pójść katolicy. Ale cofnijmy się 
nieco i spójrzmy na proces którym ten potępiony ruch i mentalność zaatakowały Kościół i 
dały początek nowoczesnemu indyferentyzmowi. 
 



Erozja wiary jaką przynosi (i jakiej pragnie) ekumenizm rozpoczęła się u Jana XXIII. Kiedyś 
powiedział do Rogera Schultza, załozyciela Taize, niekatolickiego zakonu: "Ty jesteś w 
Kościele, możesz być spokojny". 
Schultz odpowiedział: "A więc jesteśmy katolikami!", i Jan odpowiedział: "Tak, już nie 
jesteście rozdzieleni". [33] 
 
Punkt kulminacyjny tego indyferentyzmu miał miejsce na pogrzebie papieża Jana Pawła II, 
kiedy Mr Schultz otrzymał Kommunię Świętą z rąk następnego papieża, kard. Ratzingera. 
Kiedy już on został papieżem, brat Schultz był adresatem zaimprowizowanej kanonizacji, 
dzięki uprzejmości Benedykta XVI. Po jego śmierci, papież pokazał jawne domniemanie, 
oświadczając: "Brat Roger Schultz jest w rękach wiecznej dobroci, wiecznej miłości, osiągnął 
wieczną radość". [34] Podobnie zapewnił zgromadzonych na Światowym Dniu Młodzieży w 
2005: "On teraz nas odwiedza i mówi do nas z góry. Uważam, że musimy go słuchać…" [35] 
Tak, może możemy go nazwać "Świętym Patronem Indyferentyzmu". 
 
Kard. Wojtyła (Jan Paweł II) 

 
Podczas soboru, 21 października 1964, zainterweniował następującą wypowiedzią: "Nie jest 
rolą Kościoła pouczanie niewierzącyh. Uczestniczymy w poszukiwaniach razem z naszymi 
bliźnimi – więc unikajmy moralizowania czy sugestii, że mamy monopol na prawdę". [36] 
 
• O ewangelizacji mówi się z drwiną, jako zwykłym pouczaniu i moralizowaniu niewierzących. 
Co chciałby by zrobili święci Piotr i Paweł? 
 
• Nie jest rolą Kościoła uczyć niewierzących? I znowu widzimy, że Jan Paweł wierzył z 
bardzo inny Kościół niż ten istniejący od 2.000 lat, Kościół ustanowiony przez Chrystusa by 
"nauczał wszystkie narody". 
 
• Czy nie są widoczne, na pewnych szczeblach, kryzys osobisty w tych samych pojęciach 
Wiary i Prawdy? 
 
• To odrzuca doktrynę, że Kościół posiada pełnię Wiary i Prawdy. Kościół w żaden sposób 
nie jest nie tylko ponad ludzkością, jest na równych prawach, "poszukiwaniem", bo co to jest 
może domyślać się każdy. 
 
• "Poszukiwanie" za którym opowiadał się przyszły papież są bez znaczenia, bo nie mają 
końca. 
 
Człowiek jutra odrzuci dzisiejszy konsensus (dokładnie to co Sobór zrobił wobec Piusa XII i 
całej przeszłości Kościoła), nawet gdyby osiągnęło się taki konsensus, i rozpoczęło od nowa. 
[37] 
 
Głosy logiki i wiary 

 
Niektórzy ojcowie soboru sobrze znali mądrość papieży, i ostrzegali, że ekumenizm 
doprowadzi do indyferentyzmu i utraty katolickiej tożsamości: 
 
• Bp Luigi Carli z Segni, Italia, wypowiadał się na Soborze i ostrzegł, już na etapie 
początkowym, że nadmiernie się nim zajmowano (tak jak ostrzegali papieże i Święte 
Oficjum). Powiedział, że już niemożliwe było mówić o Matce Bożej, nikogo nie można było 
nazwać heretykiem, nikt nie mógł użyć frazy Wojujący Kościół", i nie wypadało już zwracać 
uwagi na nieodłączne kompetencje Kościoła Katolickiego". [38] Ekumenizm faktycznie stał 
się rodzajem zinstytucjonalizowanego tchórzostwa. 
 
Umieszczając się na równi z innymi religiami, umieszczamy się pod nimi. Sekty protestanckie 
nie wyszły z apologiami, i nie zmieniły żadnych  swioch doktryn czy liturgii by zadowolić 
katolicyzm, a zamiast tego to my zawsze płaszczymy się i ukrywamy swoją tożsamość. 
(Jeden anegdotyczny przykład: w żadnym ze swoich nabożeństw ekumenicznych i 
wywiadów po 11 września, kard. Edward Egan ani razu nie wymienił imienia Jezus. Jezus 



mogł stwarzać podziały w Nowym Jorku, więc żeby skupiać się na tym co nas łączy, On 
musiał pozostawać w ukryciu.) 

 
• Przynajmniej jeden ojciec na Soborze widział fałszywą miłość i prawdziwe tchórzostwo w 
ruchu ekumenicznym i to powiedział: "Czy ekumenizm składa się z przyznawania się albo 
ukrywania prawdy? Czy Sobór powinien wyjaśnić katolicką doktrynę, czy doktrynę naszych 
rozłączonych braci?... Ukrywanie prawdy szkodzi obu – nam i tych od nas rodzielonych. 
Szkodzi nam bo my wyglądamy na hipokrytów. Szkodzi tym rozdzielonym, bo oni wyglądają 
na słabych i zdolnych do obrażania się za prawdę… Wyznawajmy naszą wiarę otwarcie. 
Bądźmy nauczycielami jakimi jesteśmy w Kościele ucząc jasno, a nie ukrywając tego co jest 
prawdą". [39] 
 
Służalczy bp Giocondo Grotti 

 
Niestety, nie posłuchano jego mądrości, i wytyczono ścieżkę kompromisu, tchórzostwa, 
ukrywania i negowania prawdy, jako nakaz dla "przyszłego Kościoła". Jak dumnie zauważył 
Yves Marsaudon: "Można powiedzieć, że ekumenizm jest prawowitym synem masonerii", 
[40] i to w końcu był jej Sobór. Dlatego można mieć małe wątpliwości co do tego, że słowa 
Matki Bożej z La Salette przepowiadające wielką apostazję, jak również przepowiednia 
Piusa, że Kościół zwątpi w siebie, zostały spełnione i zapisane w dokumentach II Soboru. 
Św. Paweł w I wieku otwarcie napisał o Kościele jako "filarze i bastionie prawdy". 

 
Tysiąc dziewięćset lat później, jego następcy publikują dokument mówiący, że "Prawdy 
trzeba szukać… poprzez… wymianę i dialog, poprzez które jedni przekazują drugim prawdę 
którą znaleźli, albo uważają że znaleźli, żeby pomagać sobie wzajemnie w poszukiwaniu 
prawdy" (Dignitatus humanae, n.3). I dlatego 2.000 lat temu od kiedy Syn Boży ogłosił, że 
"Prawda was wyzwoli", Jego Oblubienica i Jego Ciało anemicznie angażują się w rodzaj 
toczącej się dyskusji okragłostołowej z heretykami, schizmatykami i niewierzącymi, z 
nadzieją, że oni powiedzą nam dokładnie czym jest prawda. Ten tragiczny relatywizm zrobił 
tak duży postęp. że papież Jan Paweł II mógł zapewnić w encyklice, że nowa "świadomość 
Kościoła formułuje się 'w dialogu'". [41] Niemożliwe jest ignorowanie narcyzmu: 
"samoświadomość", jesteśmy zarówno podmiotem jak i przedmiotem. Tak samo jak 
posoborowy Kościół wierzy w człowieka który się udoskonala, tak samo też w Kościół który 
określa się własną świadomością, a nie obiektywnymi planami Boga (skoro modernizm 
odrzuca objawienie), i musimy dialogować z niewierzącymi by dokładnie odkryć czym 
powinna być świadomość. 

 
Jak omówiliśmy w dziale Lepszy od wcześniejszego, oczernianie Kośicoła było koniecznym 
warunkiem wstępnym by przekonać ludzi do tego, że musiał stać się czymś innym. Jak 
wykazaliśmy, posoborowi papieże nie rozumieli, albo po prostu nie wierzyli w znak "jedności" 
o który modlimy się w Credo, Paweł VI poszerzył tę niewiarę do oznaki świętości: "Kościół 
powinien być święty i dobry, powinien być taki jakim zaplanował go i ustanowił Chrystus, i 
niekiedy widzimy, że nie zasługuje na ten tytuł". [42] Papież wykazuje następujące objawy 
apostazji: 
 
• Czysto świeckie, modernistyczne spojrzenie na Kościół; to Chrystus jest Głową, i aniołowie 
i święci w Niebie, pełnia łaski w Sakramentach i czystość jego doktryny czynią Kościół 
świętym. Paweł wyraźnie ogranicza Kościół do tych żyjących istot ludzkich, które w danej 
chwili nazywają się katolikami (Ludem Bożym). 
 
• Antykatolicyzm: Czy papież naprawdę mówił, że w 1972 nie było świętych katolików? Albo, 
czy raczej angażujących się w formę dyskryminacji, której nie będzie tolerował w żadnej 
innej grupie czy klasie ludzi, a jeszcze jak jego liberalni rodacy, uważa Kościół za jedyny 
przedmiot krytyk i ataków za fanatyzm? Paweł mówił, że Kościół powinno się określać przez 
jego najgorsze elementy, i dlatego nie zasługuje na miano "święty". 

 
• Przyćmienie intelektu: Jak wielokrotnie będziemy czytać i słyszeć po soborze, Kościół nie 
miał papieża który rozumiałby najbardziej fundamentalne elementy Wiary. Jak zauważył Mr 



Amerio: "Rzeczywiście prawdą jest, że chrześcijanie powinni być święci, i ponieważ oni żyją 
w stanie łaski, to Kościół jest święty. To nie chrześcijanie czynią Kościół świętym, a Kościół 
czyni ich świętymi". [43] 

 
Kościół po II Soborze Watykańskim 

 
Postawy i działania na polu ekumenizmu wyraźnie pakazały, że Kościół zwątpił w siebie, i 
zdecydowanie określił się w sposób wcześniej nieznany, to znaczy niekatolicki. Nie uważam 
iż zbyt dramatyczne byłoby uważać poniższy pogląd jako niepokojący a pochodzący od 
jakiegoś kardynała, nie mówiąc już tego który zostanie papieżem [Ratzinger].  
"Celem całego ekumenicznego wysiłku jest osiągnięcie prawdziwej jedności Kościoła. W tej 
chwili nie odważyłbym się sugerować jakiejś konkretnej realizacji, możliwej czy wyobrażalnej, 
tego przyszłego Kościoła. Jesteśmy na pośrednim etapie jednosci w róznorodności". [41] 
[Pomogę eminencji wyobrazić sobie wasz "przyszły Kościół" – pusty.]  
 
Papież Jan Paweł II wielokrotnie mowił o potrzebie dokładnego rozcieńczenia Koscioła w 
posłuszeństwie wobec "mandatu" soboru na ekumenizm. W encyklice Ut Unum Sint napisał, 
że ekumenizm "to nie tylko rodzaj apendyksu dodawanego do tradycyjnej działalności 
Kościoła. Raczej ekumenizm jest organiczną częścią jego [Kościoła] życia i działalności, i w 
związku z tym musi przenikać wszystko, czym jest i co robi…" To jest zarówno 
potwierdzeniem i mandatem obu – religijnego indyferentyzmu i apostazji. 
 
• Coć potępionego przez poprzednich papieży jako "erodujace fundamenty wiary katolickiej" 
musi teraz przenikać wszystko czym Kościół jest i co robi! 

 
• Jest to przyznanie, że Kościół posoborowy nie jest tym samym Kościołem, bo posiada 
część "organiczną", czyli część jej istoty, której przed soborem nie tylko nie posiadał, ale 
papieże utożsamiali ją z rakiem dążącym do jego unicestwienia.  
 
• Krótko mówiąc, papież nakazuje Kościołowi istniejącemu dzisiaj: ani jeden element jego 
życia nie jest po prostu "katolicki". Religijny indyferentyzm przenika wszystko. Edukacja jest 
rozwodniona, sakramenty regularnie profanowane, Msza teraz naśladuje protestanckie 
nabożeństwo komunijne, błędy kwitną w każdym wymiarze życia Kościoła, papieże uważają 
siebie i swój kler za zamienny z protestanckimi pastorami. Ten papież udzielił Komunii 
Świętej protestantowi popierającemu aborcję, i zapewniał protestanckich "biskupów" o 
ważności ich urzędu. Tak, ekumenizm faktycznie przeniknął wszystko, pozostawiając wierne 
bezbronne owce na ostateczne odejście. 

 
• Ten "nakaz" jest przygotowaniem do "Jednego Kościoła Świata" upragnionego przez 
agentów apostazji. każdy wymiar życia Kościoła, łącznie z jego "samoświadomością", musi w 
jakiś sposób przedostać się do wierzeń tych, którzy odrzucają nasze nauki. 
 
Jak nauczali papieże, ekumenizm to tylko religijny indyferentyzm, który jest "ateizmem minus 
nazwa". Częścią stałej "ewolucji" Kościoła w "przyszłym Kościele" kard. Ratzingera jest to, że 
nic z jego istoty czy życia nie jest stałe, egzystencjalizm, nazwany przez Piusa XII objawem 
apostazji. 
 
Kościół posoborowy uważa, że każda tabliczka zostanie wyczyszczona i zapisana dopiero 
po konsultacjach z protestantami i niechrześcijanami. Dlatego fraza o raku ekumenizmu jest 
manią Kościoła do "dialogu". Kościół już nie jest "nauczycielem", bo już nie wierzy w siebie. 
Jest raczej tylko "poszukującym", dialogującym z innymi poszukującymi. Papież teraz 
nakazał, zgodnie z Soborem, że ten indyferentyzm przenika przez cały Kościół. Ekumenizm 
to proces dzięki któremu życie Kościoła jest zanurzone w oparach relatywizmu i 
niepewności, przygotowującym w ten sposób wybranych do sprowadzenia na manowce, jest 
to tylko mandat śmierci. Romano Amerio tak podsumowuje monomaniakalną obsesję do 
wyrazu "dialogu" posoborowego Kościoła: 
"Słowo to było całkowicie nieznane i nieużywane w nauce Kościoła przed soborem. Ani raz 
nie występuje w żadnym wcześniejszym soborze, czy w papieskich encyklikach, homiliach 



lub paktyce duszpasterskiej. W dokumentach II Soboru występuje 28 razy, 12 z nich w 
dekrecie Unitatis Redintegratio. Niemniej jednak przez jego błyskawiczne rozprzestrzenianie 
się i ogromne rozszerzenie w rozumieniu, słowo, które jest bardzo nowe w Kościele 
Katolickim, stało się głównym słowem ustalającym posoborowe myślenie i obejmującym 
kategorię w nowomodnej mentalności. 
Ludzie nie tylko mówią o dialogu ekumenicznym, dialogu między Kościołem i światem, 
dialogu kościelnym, ale dzięki olbrzymim katechezom strukturę dialogiczną przypisuje się 
teologii, pedagogice, katechezie, Trójcy, historii zbawienia, szkołom, rodzinom, kapłaństwu, 
sakramentom, odkupieniu – i wszystkiemu innemu co istniało w Kościele przez wieki, kiedy 
nie było go w umysłach czy słowach występujących w języku". [45] 

 
Wydaje się iż nieliczni pamiętają, że pierwszy "dialog" w historii odbył się między Ewą i 
wężem, którego rezultatem było porzucenie przez nią objawienia Bożego na rzecz jej 
własnych planów. 

 
Nie będzie już żadnych nawróceń 

 
Papieże przed soborem opowiadali się tylko za jedna możliwością zjednoczenia chrześcijan, 
powrotem do jednego Kościoła założonego przez Chrystua. Papież Jan Paweł odrzucił ten 
wymóg, odrzucając tym samym Kościół jako jedyny środek zbawienia. W encyklice Ut Unum 
Sint napisał, że dzięki "radykalnie zmienionym perspektywom, a tym samym postawom" 
wywołanym przez II Sobór, Kościół Katolicki będzie kształcił nowych księży "torujących drogę 
dla przyszłych relacji między dwu kościołami, przekraczając przestarzałą eklezjologię o 
powrocie do Kościoła Katolickiego". [46] 

 
Implikacje są oczywiste: 
 
• Słowo "radykalnie" oznacza, dosłownie, u podstaw, jest to całkowicie nowy Kościół zgodny 
z wyobrażeniami papieża.  
 
• Kościół jaki sobie wyobraża nie jest Kościołem Katolickim, jak wyraźnie pisze, że pomysł iż 
każdy chrześcijanin powinien być zjednoczony w Jednym Kościele jest "przestarzałą 
eklezjologią". 
 
• Określenie "przestarzała eklezjologia" zdradza również, że Kościół nie jest tym samym 
Kościołem Katolickim jakim był w przeszłości. Eklezjologia to nauka o Kościele, a skoro 
nauka jest przestarzała, to bada się Kościół. 
 
• Papież pokazuje inny przejaw tego iż nie wierzy naprawdę we własny urząd, o czym 
wyraźnie pisze, że Chrysus nie planował by to on był pasterzem wszystkich chrześcijan. 

 
Kościół pośród kościołów 
 
Watykańska Deklaracja z Balamand również jest dowodem na to, że "Rzym traci wiarę", i 
"Kościół wątpi w siebie". W niej czytamy: "Kościoły Katolickie i Kościoły Prawosławne uznają 
się za kościoły siostrzane, odpowiedzialne za zachowanie Kościoła Bożego i wierności 
wobec boskiego celu…" [47] 
 
• "Katolickie Kościoły?" W Credo modlimy się że wierzymy w Jeden. W ile kościołów wierzy 
Watykan? 
 
• Mówiąc, że Kościoły Katolickie i Prawosławne "uznają się", to twierdzenie, że akceptujemy 
ich teologię, czyli że papież nie jest tym czego Kościół nieomylnie nauczał. 
 
• "Wierność wobec boskiego celu?" Boski cel, według prawdziwego katolicyzmu rzymskiego 
[i Jezusa] jest taki, że Jego Kościół jest zbudowany na Piotrze i jego następcach, a nie na 
"jednej siostrze zbudowanej na Piotrze, a drugiej zbudowanej by go odrzucać…" 
 



• I jeszcze raz, Kościół Boży (tym razem w liczbie pojedyńczej) nie jest Kościołem Rzymsko 
Katolickim o jakim myśli Jan Paweł, co jasno stwierdza, że jeden kościół to kombinacja tych 
dwu sióstr, z których jedna jest bezwstydnie bezpapieska. 
 
Równia pochyła 

 
Przypomnijmy sobie cytat z papieża Leona Wielkiego z początku tego rozdziału: "Jeśli Wiara 
nie jest jedna, to nie istnieje w ogóle". Taki jest kurs Kościoła posoborowego. Wiara nie jest 
już jedna, i jest w drodze do nieistnienia, tj. apostazji. Ekumenizm to sposób w jaki 
moderniści tęsknili by rozwiązać katolicyzm na świecie, tak żeby ich jeden porządek świata 
mógł mieć jedną religię świata, bez wiecznego ciernia-w-ciele Kościoła Katolickiego, i jego 
papieża roszczącego sobie rodzaj supremacji z uwagi na jego nadprzyrodzone pochodzenie, 
i jedynego posiadacza pełni obu – prawdy i środka zbawienia. 
 
Już widzieliśmy, w słowach Soboru i samych papieży, odrzucenie boskiego pochodzenia 
papiestwa, jego bosko mianowanej władzy nad wszystkimi chrześcijanami, konieczność 
Kościoła Katolickiego do zbawienia, Jedności Kościoła i tożsamości Kościoła Katolickiego 
jako Jednego Kościoła Chrystusa. To tylko początek. To nie są bajdurzenia i hipotezy autora, 
a raczej dokładnie koniec równi pochyłej ekumenizmu, mądrze przepowiedziany przez 
papieża Piusa XI w Mortalium Animos: 

 
"W tym celu urządzają zjazdy, zebrania i odczyty z nieprzeciętnym udziałem słuchaczy i 
zapraszają na nie dla omówienia tej sprawy wszystkich, bez różnicy, pogan wszystkich 
odcieni, jak i chrześcijan, ba, nawet tych, którzy - niestety - odpadli od Chrystusa, lub też 
uporczywie przeciwstawiają się Jego Boskiej naturze i posłannictwu. Katolicy nie mogą 
żadnym paktowaniem pochwalić takich usiłowań, ponieważ one polegają na błędnym 
zapatrywaniu, że wszystkie religie są mniej lub więcej dobre i chwalebne, o ile, że one w 
równy sposób, chociaż w różnej formie, ujawniają i wyrażają nasz przyrodzony zmysł, który 
nas pociąga do Boga i do wiernego uznania Jego panowania. Wyznawcy tej idei nie tylko są 
w błędzie i łudzą się, lecz odstępują również od prawdziwej wiary, wypaczając jej pojęcie i 
wpadając krok po kroku w naturalizm i ateizm. Z tego jasno wynika, że od religii przez Boga 
nam objawionej, odstępuje zupełnie ten, ktokolwiek podobne idee i usiłowania popiera". 
Jestem pewien, że papież nie mógłby marzyć o tym, że pewnego dnia jego następca będzie 
nie tylko uczestniczył, a zwoła właśnie takie spotkanie, i że będzie nie tylko rozmawiał, ale 
modlił się razem. Czy jest jakiś inny większy znak apostazji, niż papież który nie tylko 
zobowiązuje się, a faktycznie poświęca cały Kościół w dążeniu do tego co jego poprzednik 
nazwał  "zupełnym odejściem od religii przez Boga objawionej?" Następny krok po równi 
pochyłej, logiczny potomek ekumenizmu… 

 
Część  5:  Indyferentyzm 
"Indyferentyzm to ateizm bez nazwy". 
- Papież Leon XIII 

 
Indyferentyzm oznacza, że "jedna religia jest tak samo dobra jak inna". To jest kolejny 
logiczny krok po ekumenizmie, dzięki któremu, jak czytaliśmy ich własne słowa, ojcowie 
soboru zrównali Kościół Katolicki z innymi wyznaniami jako "poszukiwaczami" sposobu 
zbudowania "przyszłego kościoła", innego od tego ustanowionego przez Chrystusa. 
Wpływowy mason kard. Bea podczas Soboru wyraźnie oświadczył, że protestanci nie są 
gorsi od katolików w kategoriach zbawienia. [48] Oczywiście, w okresie ponad 1.800 lat kiedy 
Kościół nie miał kompleksu tożsamości, papieże którzy wierzyli w boskie pochodzenie ich 
urzędu, wierzyli także w boskie pochodzenie ich Kościoła, i dlatego odrzucali pojęcie, że on 
może być równy z każdym innym. 
 
Potępienia  
 
• Papież Grzegorz XVI: "Teraz przejdźmy do innej przyczyny wielu nieszczęść, które wraz z 
Naszym żalem dotykają Kościół to jest do indyferentyzmu, czyli przewrotnej opinii 



bezbożnych, wszędzie podstępnie rozpowszechnianej, że w każdej religii można dostąpić 
wiecznego zbawienia duszy, jeśli się uczciwie i obyczajnie żyje". Dalej pisze:  
"W tak oczywistej sprawie, jesteście w stanie z łatwością uchronić powierzony Wam lud od 
tego najbardziej zgubnego błędu. Kiedy bowiem apostoł przestrzega, że, "jeden jest Bóg, 
jedna Wiara, jeden Chrzest" (Ef 4, 5), niechże drżą z bojaźni wszyscy, którzy z jakiejkolwiek 
religii spodziewają się fałszywie otwartego przystępu do błogosławionej wieczności i niech 
szczerze rozważą według świadectwa Zbawiciela, że "są przeciw Chrystusowi, bo z 
Chrystusem nie są, i że rozpraszają nieszczęśliwie, bo z nim nie gromadzą" (Łk 11, 23), 
dlatego "niezawodnie na wieki zaginą, jeśli katolickiej wiary wyznawać i jej całkowicie i bez 
naruszenia zachowywać nie będą". [49] 

 
• Papież Pius VII: "Fakt, że głosi się bezkrytyczną wolność wszystkich form kultu, prawdę 
myli się z błędem, a świętą i nieskalaną Oblubienicę Chrystusa plasuje się na tym samym 
poziomie co heretyckie sekty, a nawet jak żydowskie wiarołomstwo [pół wiarę]. Poza tym, 
gdy gwarantuje się pomoc i ochronę heretyckim sektom i ich pastorom, nie tylko ich osoby są 
tolerowane i faworyzowane, ale nawet ich błędy. Ta postawa obejmuje tę straszną i zawsze 
pożałowania godną herezję, o której mówi św Augustyn w następujących słowach: 'Herezja 
ta potwierdza, że wszyscy heretycy są na właściwej drodze i że wszyscy uczą prawdy. To 
jest tak potwornym absurdem, że wydaje mi się niesamowite'". [50] 
 
• Papież Pius IX: "Musimy wspomnieć i potępić znowu ten najbardziej szkodliwy błąd, który 
hamują niektórzy katolicy, bo są zdania, że ci ludzie, którzy żyją w błędzie i nie mają 
prawdziwej wiary i są oddzieleni od katolickiej jedności, mogą osiągnąć życie wieczne. Teraz 
ta opinia jest sprzeczna z wiarą katolickiej, jak wynika z prostych słów naszego Pana 
(Mat 18:17, Mar 16:16, Łuk 10:16, Jn. 3:18)… Wyznawanie opinii sprzecznych z tą katolicką 
Wiarą to bycie bezbożnym nieszczęśnikiem". [51]  

 
II Sobór Watykański 

 
Znak tego co ma nadejść opisał Guido Gusso, osobisty asystent przyszłego papieża Jana 
XXIII, ówczesnego patriarchy Wenecji. W wywiadzie powiedział: "Kiedy dowiedziałem się, że 
kardynał zaprosił do swojego stołu, bez różnicy, protestantów, żydów i muzułmanów, byłem 
zdumiony. Zauważył moje zdumienie, i z uśmiechem wyjaśnił mi, że wszyscy ludzie byli 
dziećmi Boga, niezależnie od wyznawanej przez nich religii. Ważne było to by być uczciwym 
i wiernym swojemu sumieniu, a zatem, swojej wierze… Pewnego dnia, jakby po to by 
wytłumaczyć mi swoją postawę, powiedział: 'Gdybym urodził się muzułmaninem, na pewno 
byłbym dobrym muzułmaninem, wiernym swojej religii'". [52] 
 
• Taka jest mentalność, którą Grzegorz XVI nazwał "opinią nikczemną", a Pius VII 
"absurdem". 
 
• Tym oświadczeniem kard. Roncalli mówił, że na pewno prześladowałby chrześcijan i wiarę 
chrześcijańską uważałby za zasługującą na ogień piekielny. 
 
• Napisał: "Wśród praw człowieka jest również to iż jest w stanie wielbić Boga zgodnie z 
odpowiednimi nakazami własnego sumienia i wyznawania swojej religii zarówno prywatnie, 
jak i publicznie". [53] 
 
Z niespójnością i brakiem logiki, które nie były nietypowe dla jego wypowiedzi, papież Paweł 
VI kiedyś powiedział: "Nowoczesny człowiek im bardziej ma awersję do nadprzyrodzonego, 
tym bardziej ku niemu się skłania". [54] 
 
A zatem, czy jest ktoś naprawdę temu przeciwny, czy wszyscy idziemy w tym kierunku? 
Zdaniem posoborowego Kościoła każdy był na tej drodze. Przemyślmy co poniżej: 
 
• W watykańskim dokumencie Dominus Iesu, kard. Ratzinger ogłosił inicjatywę według której 
wszystkie inne religie "czy i w jaki sposób postacie historyczne i pozytywne elementy tych 
religii mogą mieścić się w Bożym planie zbawienia". W innym kontekście wywiadu który stał 



się książką, kardynał mówi: "Ale czy nie moglibyśmy tez uznać, że ktoś może zostać 
zbawiony w wierze innej niż katolicka?... To niewątpliwie dzieje się na dużą skalę". [55] 
Indyferentyzm i domniemanie wydawałyby się równie widoczne. 
• Widzieliśmy już sposoby jakimi posoborowy Kościół kroczył w kierunku tego 
indyferentyzmu… 
 
- Sobór wyraźnie stwierdził, że inne religie są środkami do zbawienia. Nawet gdyby uważało 
się, że tym religiom czegoś brakuje, to czy byłoby naprawdę ważne jeśli dzięki nim dostałbyś 
się do nieba? 
 
- Po raz pierwszy w historii, chrześcijańskie pogrzeby i Komunia Święta są dostępne dla 
niekatolików, tym samym podkreślając, że nie bycie członkami Kościoła nie jest przeszkodą 
w zbawieniu. 

 
• Ten rodzaj indyferentyzmu wobec religii poszerzono na jednostki, bo mówiąc krótko, Sobór 
uznał wszystkie myśli za równe. Dla kontrastu, przemyśl to: 
 
- Papież Grzegorz XVI: "Z tego najbardziej zgniłego źródła indyferentyzmu wypływa ta 
absurdalna i błędna opinia, czy raczej szaleństwo, że każdy powinien mieć wolność sumienia 
i jej bronić". [56] Przynajmniej on był bezpieczny w niebie kiedy Sobór dał szaleństwu moc 
prawa, a błędom te same prawa jak prawdzie…  
 
- "Wolności religijnej trzeba dać takie uznanie w porządku konstytucyjnym społeczeństwa 
jakim jest prawo obywatelskie". Dignitatis Humanae. Tutaj Kościół stawia się na równi z 
treserami węży, czcicielami diabła, i religiami antykatolickimi w kategoriach praw im 
należnych. 
 
- Przemyślmy słowa papieża Piusa XI: "Wtedy faktycznie religię Chrystusową umieszczono 
na tym samym poziomie jak fałszywe religie, i najbardziej bezwstydnie umieszczono w tej 
samej klasie…" [57] Czy mógł sobie w ogóle wyobrazić , że sam Sobór Ekumeniczny 
"bezwstydnie" zrobi to samo? W dekrecie o ekumenizmie Sobór ogłosił, że katolicy, 
dyskutując o problemach teologicznych, byli na "tym samym poziomie" z innymi religiami. 
Czy prawda i błąd są równe, albo czy prawda już nie istnieje?  
 
• Niezależnie od tego co uważa, zarówno jako kard. Ratzinger i jako Benedykt XVI, papież 
poparł ten indyferentyzm. W Zasadach teologii katolickiej czytamy: "To oznacza, że Kościół 
Katolicki nie nalega na zlikwidowanie protestanckich wyznań, a raczej by wzmocnić ich 
wyznania i eklezjalne realia". [58] To oznacza, że ludzi którzy nie wierzą w Prawdziwą 
Obecność, spowiedź, kapłaństwo, nabożeństwo do Matki Najświętszej, albo Kościół 
ustanowiony przez Chrystusa, a wierzą w antykoncepcję, aborcję, rozwód i prawa gejów, 
powinno się "wzmacniać" w ich błędach. Ten indyferentyzm i relatywizm powtórzył jako 
papież na Światowych Dniach Młodzieży w 2005: "A teraz pytamy, co oznacza przywrócić 
jedność chrześcijan?... Ta jedność nie oznacza tego co można by nazwać ekumenizmem 
powrotu, tj. negacją i odrzuceniem historii własnej wiary, absolutnie nie!" [59] 
 
• Ten indyferentyzm wyraża także w książce Współpracownicy prawdy. "Kiedy zadajemy 
pytanie o podstawę i znaczenie naszego chrześcijańskiego istnienia, wciska się pewna 
fałszywa tęsknota za widocznie bardziej wygodnym życiem innych ludzi, którzy również idą 
do nieba. Ale jak dziwna jest postawa kiedy okazuje się, że obowiązki naszego 
chrześcijańskiego życia są niekorzystne tylko dlatego, że denarius zbawienia można zdobyć 
bez nich!" [60] 

 
Synkretyzm 
 
Opinia, że wszystkie religie są środkami zbawienia, i dlatego Kościół ustanowiony przez 
Chrystusa nie jest w żaden sposób lepszy od nich i powinien dążyć do "szerszego kościoła" 
przyszłości, nigdy nie był bardziej widoczny niż na spotkaniu modlitewnym w Asyżu papieża 
Jana Pawła II. 
 



Absolutnie każdy papież, w każdym czasie w dziejach Kościoła przed Soborem, potepiłby 
taką imprezę jako bluźnierstwo, świętokradztwo i apostazję. W kościele posoborowym jest to 
znak tego co ma nadejść. Poganie, czciciele diabła, ludzie głoszący aborcję, sodomię i 
antykoncepcję i popierają molestowanie kobiet, ludzie którzy uważają iż istoty ludzkie są 
reikarnowane jako zwierzęta, i że ich obowiązkiem religijnym jest prześladowanie i zabijanie 
chrześcijan, na zaproszenie papieża zebrali się razem jako równi partnerzy. Następca 
Chrystusa nie tylko przedstawił katolicyzm jako tylko jedną religię pośród innych, ale nadał 
mu niższy status. Oficjalny modlitewnik zawierał modlitwy o pokój każdej reprezentowanej 
religii, oprócz katolicyzmu. Zawierał jedynie generyczną modlitwę "chrześcijańską", i to na 
samym końcu listy. 
 
• Święte miejsca poświęcone Bogu przekazano niewierzącym. Islamowi pozwolono modlić 
się w kaplicy dedykowanej bratu Eliaszowi. Voodoo wyznaczono do modłów pomieszczenie 
w klasztorze. 
Słusznie można by rozważać możliwe spełnienie proroctwa Jezusa o "ohydzie 
spustoszenia", kiedy afrykańskim animistom pozwolono zabić dwie kury na ołtarzu św. Klary 
(La Stampa, 21.11.2005). 
 
• Głoszono bluźnierstwo: przedstawicielka hinduizmu Didi Talwakar powiedziała w 
przemówieniu z udziałem Namiestnika Chrystusa: "Nie tylko jestem boska w istocie, ale 
także każdy inny jest równie boski w istocie". 
 
• Świętokradztwo: posąg Buddy umieszczono na tabernakulum. Każdy prawdziwy katolik 
uznałby to za ohydę. 
 
• Indyferentyzm: Podczas inaugiracji imprezy, kard. Roger Etchegaray zadeklarował, że 
wkład każdej religii dla świata jest "niezastąpiony". 
 
• Matka Boża pohańbiona: Jak napisaliśmy wcześniej, Matka Boża Fatimska przekazała 
niebiańskie rozwiązanie i obietnicę okresu pokoju na świecie, została odrzucona na rzecz 
własnych planów papieża Jana. 
 
Podobnie papież Jan Paweł zwołał pogan by modlili się z nim żeby osiągnąć ten sam cel, 
który obiecała Matka Boża całkowicie katolickimi środkami – pokutą i nawracaniem. Jako 
jeszcze jedną przyganę dla Matki Bożej Fatimskiej i przejaw apostazji, w tym samym 
kościele z posągiem Buddy i Dalaj Lamą siedzącym tyłem do Najświętszego Sakramentu 
(który odstawiono na bok – Jezus musiał zrobić miejsce dla pogańskiego bożka), zabroniono 
wstępu posągowi Matki Bożej Fatimskiej. [61] 
 
Nawet wielu gorliwych katolików skłaniających się w kierunku prawdziwego poczucia wiary 
by bronić Ojca Świętego jakimiś podejrzanymi aktami wątpliwych pism, nie mogło bronić 
takiego ohydztwa. 
 
Na przykład Vito Messori to dziennikarz który współpracował z papieżem w napisaniu książki 
Przekroczyć próg nadziei. Według niego, impreza w Asyżu "wydała przekaz, że jedna religia 
jest tak samo dobra jak inna… Pojawienie się relatywizmu erodowało autorytet papieża w 
kwestiach moralności np. rozwodu i aborcji". Oznajmił: ""Skoro doktryny każdej religii są miłe 
Bogu, to po co trwać w katolickiej, która jest najbardziej surowa i sztywna ze wszystkich?" 
[62] Sam będąc gorliwym katolikiem, poznanie Jana Pawła podczas wywiadów z nim 
sprawiło, że ma wątpliwości co do stanu katolicyzmu papieża, kiedy powiedział: "Nie 
ujawniłem wszystkiego [w książce]. Uważałem, że dla nielicznych jeszcze katolików byłby to 
zbyt duży szok". [63]  

 
Pytanie postawione przez Mr Messori retorycznie zadał też kard. Ratzinger: "Pytanie które 
naprawdę nas interesuje, pytanie które naprawdę nas gnębi, jest takie: dlatego konieczne 
jest szczególnie dla nas praktykowanie wiary chrześcijańskiej w całości. Dlaczego, gdy 
istnieje tak wiele innych sposobów, które prowadzą do nieba i zbawienia, powinno się od nas 
wymagać noszenia dzień po dniu, całego ciężaru kościelnych dogmatów i kościelnego 
etosu?" [64] I jeszcze raz, nie tylko katolicyzm sprowadzono do równego statusu z innymi 



religiami, teraz jest on czymś mniejszym, bo jest bardziej wymagającą i uciążliwą niż inne 
"drogi do nieba". 
 
Papież Jan Paweł ogłosił swój Dekalog Asyżu by upamiętnić imprezę i szerzyć jej cel. 
Sam tytuł można by słusznie uważać za obraźliwy, jeśli nie świętokradczy. Dekalog 
nawiązuje do Dziesięciu Przykazań danych bezpośrednio przez Boga, przywłaszczenie 
sobie tego świetego tytułu do promowania imprezy, która sprzeciwiała się pierwszemu z tych 
przykazań, "Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną", na pewno przekracza tylko 
"niewłaściwe". Te "przykazania" to nic innego niż wzywanie do tego co inni papieże potępili 
jako niemożliwy utopianizm do którego tęsknili "szaleni marzyciele i niegodziwcy", naiwność 
których złośliwe siły na pewno by wykorzystali. Ten synkretyzm Jan Paweł nazwał 
"antycypacją tego, czym Bóg chciałby by była rozwijająca się historia ludzkości: braterską 
podróżą, w której towarzyszymy sobie nawzajem ku transcendentalnemu celowi jaki on [nie 
On] planuje dla nas". [65] 
 
Ojcze Święty, czy nadal Chrystus jest tym celem? Czy nie jest przypuszczeniem twierdzenie, 
że wszyscy dążymy do tego samego "celu", skoro sam Chrystus wyraźnie powiedział 
odwrotnie? Czy ich dojście do tego celu uzależnione jest od ich pokuty, nawrócenia i Chrztu, 
jak potwierdził Chrystus? 
 
I znowu widoczne są niekwestionowane założenia o ewolucji, naszej wyższości nad 
przeszłością, naszej lepszej koncepcji o Bogu, nawet o tych rzeczach które Bóg ujawnił 
bezpośrednio o sobie. Ta "antycypacja" tego co Bóg chciałby zobaczyć zrealizowane, była 
również tym co chciałby widzieć zrealizowanym "królestwo szatana", kiedy 27 października 
1985 masoni wychwalali inicjatywę Jana Pawła i przekaz z Asyżu. 
 
Jan Paweł znowu unieważnił Pierwsze Przykazanie w przemówieniu do kardynałów 22 
grudnia 1986: "Spotkanie religii w Asyżu miało być wyraźnym potwierdzeniem tego, że 
'każda szczera modlitwa jest inspirowana przez Ducha Świętego, który w tajemniczy sposób 
jest obecny w sercu każdego człowieka!"  
 
Dlatego nie ma znaczenia do którego boga skierowana jest czyjaś "szczera modlitwa", a 
Pismo Święte jest fałszywe, gdy karze tych którzy "modlą się do bogów, którzy nie mogą 
zbawić", i gdy mówią o poganach, że ich bogami są diabły. Czy w takich inicjatywach nie 
przejawia się zbieżność kilku elementów wywrotowych i korodujących? Zamiast podjąć trud 
nawracania błądzących, po prostu dać boską sankcję tym błędom. I nie muszą już się starać 
nawracać tych, którzy czczą fałszywych bogów, bo ja uznałem kult każdego boga za 
prawdziwy. Dlatego, gdy antychryst proponuje się sam do kultu, to na jakiej podstawie mamy 
go odrzucać, skoro każdej innej formie kultu dano papieską sankcję? 
 
Sam papież kiedyś napisał: "Spotkanie modlitewne nad jeziorem Togo było szczególnie 
uderzające. Tam modliłem się pierwszy raz z animistami". Animiści to czciciele diabła. W  
Redemptor Hominis 6 (16) ten sam papież zalecał modlitwy z niechrześcijanami. Rzym 
faktycznie utracił wiarę, bo żaden papież nie może unieważnić nauk św. Pawła w Piśmie 
Świętym: "Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma 
wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub 
wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami?" (2 Kor 6:14-16).  
 
Na dniu modłów o pokój Jana Pawła byli ci sami, ale zdaniem papieża Piusa XII, nikt, bo 
odniósł się do tego samego wersetu zakazując katolikom robienie tego do czego zachęcał 
innych jego następca.  
 
"Nie dawajcie psom tego, co święte…" (Mat 7:6) 
 
Przed inwazją na Irak, Tony Blair, angielski premier, złożył wizytę w Watykanie. Papież Jan 
Paweł dał Komunię Świętą Blairowi, nie tylko niekatolikowi, ale człowiekowi który potwierdził 
akceptację aborcji i czynnego homoseksualizmu przez jego własną religię protestancką. To 
jest zwieńczeniem indyferentyzmu, z którego zrodziły się synkretyzm, świętokradztwo i 
apostazja. 



 
• "Samowola": Pracownik papieża, skonfrontowany z oburzeniem z powodu tego skandalu, 
wskazał na nowo wymyślony artykuł w Prawie Kanonicznym pozwalający protestantowi  
przjmować Komunię kiedy nie ma swoich nabożeństw. Jeszcze… 
 
• Niespójność liberalizmu: Jak to jest, że człowiek, kiedy nie może otrzymać chleba zwykle  
otrzymywanego we własnym kościele, staje się uprawniony do Ciała Chrystusa w naszym? 
 
• Relatywizm: Jest jasne, to prawo mówi, że oba są równe. I… 
 
• Liberałowie to kłamcy: Są anglikańskie kościoły w Rzymie, i jestem pewien pastor łatwo 
zostałby wezwany do premiera Anglii. 
 
• "Kpiny z męczeństwa": W czasie angielskiej "reformacji", za wiarę zamęczono tysiące 
katolików, teraz papież, duchowym potomkom ich zabójców daje samego Chrystusa w 
Najświętszym Sakramencie, jako oznakę ich zwycięstwa. 
 
• "Moja wola wystarcza": Po prostu wymyślanie nowego "prawa" by pozwolić sobie robić 
cokolwiek się chce działa na świeckiego relatywistę. Sam Jan Paweł powtarzał, że 
prawdziwe warunki dla Komunii (katolik w stanie łaski) są apostolskie (sięgające czasów 
apostołów) i niezbędne. Niespójność sprzeczna z opisem. 
 
• Katolicyzm jako najmniej pożądana religia: Wszystko co zakazuje katolikowi przyjmowania 
Komunii Świętej nie odnosi się do tego kto odrzuca katolicką naukę, tylko my jesteśmy 
"obarczeni" i związani przez prawdę (którą teraz są tylko przeważające opinie). 
 
• "By obróciwszy się, was nie poszarpały". To jest zakończenie nakazu Jezusa by nie dawać 
psom tego co święte: zobaczymy cenę jaką Kościół nadal płaci za ignorowanie Jezusa w tej 
kwestii w części Jak szatan traktuje swoich przyjaciół. 

 
Część  6:  Żadna ewangelizacja  

 
"Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak 
ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie". Mateusz 7:28-29 
 
Nie traćcie otuchy, wy uczeni w piśmie, 2.000 lat później biskupi Jezusa pójdą w wasze 
ślady, nie Jego. 

 
Idąc logiczną ścieżką rozkładu Kościoła, rozsądne jest sądzić, że Kościół posoborowy nie 
będzie już ewangelizował i angażował się w autentyczną działalność misyjną. 
 
Kiedy Kościół uważał się za Jeden prawdziwy Kościół, i że członkostwo w nim było 
konieczne do zbawienia, odczuwał moralny nakaz działania by sprowadzać do niego innych. 
Ale skoro Kościół posoborowy stracił takie przekonanie, teraz był pewien, że każda religia 
jest środkiem do zbawienia, i że on tylko szuka prawdy razem ze wszystkimi innymi, nowy 
Kościół nie będzie miał realnych podstaw na których oprze tę pewność, że inni przyjmą ich 
jeszcze bardziej mglistą wiarę. Jezus wydał wielki nakaz "idźcie i nauczajcie wszystkie 
narody". II Sobór stwierdził, że one mają tak samo dużo do nauczenia nas, więc najlepszy 
będzie tylko dialog.  
 
Abp Varela tak to podsumował: 
"Ogromna ewangelizacja i zadania edukacyjne zakonów... w ogóle zniknęły w niektórych 
dziedzinach i sektorach. Nie ma żadnych wątpliwości, że przyczyny tej niepokojącej 
sytuacji są liczne i złożone. Niemniej jednak pewne jest, że jego najgłębsze korzenie można 
znaleźć w sekularyzacji wewnatrz Kościoła, czyli w pomniejszaniu lub rezygnacji z prawdy 
wiary w naszym życiu i obowiązkach duszpasterskich". [66] 

 



W Humani Generis, papież Pius XII ostrzegł przed tym objawem w rozpędzie tych, którzy 
przyjęli błędy wpływające na obecną apostazję, z obawy przed odrzuceniem przez 
postępowców. Dlatego systematyczne pomniejszanie Kościoła poszerzyło się na samą 
wiarę. Liberalizm nie tolerował religii głoszącej iż ma pełnię prawdy i boski nakaz głoszenia 
tej prawdy światu, i dla liberałów wewnątrz Kościoła, trzymanie się tych propozycji stało się 
źródłem zażenowania.  
 
Liberałowie odrzucali Kościół jako łotra historii, a liberalni katolicy w to uwierzyli i czuli się 
zażenowani jego przeszłością. Liberałowie gardzili każdym kto nie podpisywał się pod 
ateistyczną teorią tworzenia, ewolucją, i dlatego liberalni katolicy byli zażenowani tym, że ich 
wiara nadal narzucała im kreacjonizm. Ponieważ liberalizm jest szatańską ideologią, Kościół 
zawsze ją odrzucał, i dla liberalnych katolików to było nie do zniesienia narzucanym im 
zacofaniem. Papież Paweł wyraził ten pogląd 24 grudnia 1965: "Kościół, ze swoją 
wymagającą i precyzyjną postawą do dogmatów, hamuje wolne wypowiedzi i harmonię 
wśród ludzi, jest to zasada podziału na świecie, a nie jedności. Jak podział, niezgoda i spór 
są kompatybilne z katolickością i jego świętością?" 
 
Chciał odpowiedzieć na własne retoryczne pytanie, ale tylko zakończył pokazując swój 
indyferentyzm: mówił o Kościele jako źródle wyróżnienia, nie podziału, "o jakimś rodzaju jak 
ten występujący w przypadku języka, kultury, sztuki profesji". Tutaj papież zmniejsza wiarę 
do sfery subiektywizmu: jak napisał Mr Amerio: "nie ma żadnego prawdziwego czy 
absolutnego języka, sztuki czy zawodu, a jest prawdziwa i absolutna religia". [67] Ale 
pozostaje upomnienie Jezusa: "Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn 
Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i 
świętych aniołów". (Łukasz 9:26) 
 
W tak długim zyciu Kościoła, z ohydą Asyżu być może najbardziej wzruszającym 
przykładem, widzimy jak członkowie Kościoła posoborowego umieszczają się ponad wiarą. 
Już nie interesuje nas to w co ludzie wierzą o Bogu, jak w wieku wiary, w wieku człowieka, 
który jest wielką apostazją, interesuje nas tylko to co oni myślą o nas. W kolejnej części będę 
kontynuował przedstawienie tej mentalności, tej "diabolicznej dezorientacji", mentalności 
podsumowanej w żałosnym oświadczeniu Namiestnika Chrystusa płaszczącego się dla 
zdobycia aprobaty świata: "My bardziej niż każdy inny podpisujemy się pod kultem 
człowieka". [68] 
 
Jezus nakazał swoim uczniom iść na cały świat, by głosić, nauczać i chrzcić w Jego imieniu. 
Jego namiestnik odrzuci ten nakaz jako niekompatybilny z masońskim nakazem 
indyferentyzmu, więc go zakaże. Papież Jan Paweł II stwierdził, że prozelityzm zagrażał 
"podstawowemu prawu wolności religijnej". [69] 
 
W encyklice Redemptor Hominis, Jan Paweł napisał dział o "misji", ale nie wspomniał o 
wymogu wiary i chrztu. Zamiast tego, opisał nawrócenie nie jako odkrywanie Chrystusa, a że 
"Człowiek znowu musi w pełni się odnależć". Dlatego nawrócenie jest tylko kwestią 
człowieka jako człowieka. Tylko jak teraz Kościół "się realizuje" i "się określa", człowiek teraz 
"nawraca się" sam poprzez "odkrywanie siebie". Nie potrzeba już stawać się kimś innym, 
trzeba tylko rozpoznać kim się jest. 
 
Książka Ostatnia bitwa szatana opowiada tę historię: ks. Linus Dragu Popian wychował się w 
rumuńskich religiach prawosławnych. W 1975 zaryzykował życie by uciec z komunistycznej 
Rumunii i w Watykanie przedstawił się jako seminarzysta, wyrażający chęć nawrócenia się 
na katolicyzm. Ówczesny sekretarz stanu, kard. Villot oraz inni watykańscy kardynałowie byli 
przerażeni. Powiedzieli mu, że nie wolno mu uciekać od komunizmu, i nie wolno mu przejść 
na katolicyzm, bo to zaszkodziłoby watykańskim relacjom z komunistyczną Rumunią i 
Rumuńskim Kościołem Prawosławnym.  
 
Podobnie prawosławny biskup, który chciał przejść na katolicyzm zgłosił się do Watykanu. 
Zapanowała panika, i następnego dnia kard. Neves, prefekt Kongregacji Biskupów, 
powiedział do schizmatycznego biskupa: "Ekscelencjo, nawrócenie nie jest konieczne. Od 
Soboru dużo się zmieniło! Nie ma już potrzeby konwersji". 



 
Nowe przesłanie II Soboru o niekonwersji i zbawieniu w każdej religii trwa dalej, by błądzić w 
kwestii zbawienia w ogóle bez żadnej religii, zbawienie jest powszechne. W wieku wiary 
mężczyźni i kobiety, przekonani, że uprzywilejowane miejsce jakie zajmowali jako 
członkowie Kościoła Katolickiego było czymś co Chrystus planował dla wszystkich, oddawali 
życie za ewangelizację narodów. 
 
Św. Izaak Jogues dał wspaniałe świadectwo o przekonaniu do potrzeby wiary. Wiedząc, że 
na "Nowej Ziemi" byli tubylcy, którzy nie znali Chrystusa ani Jego Kościoła, opuścił Francję 
by przyprowadzić ich do Kościoła i zbawienia. W końcu został pojmany przez wrogie plemię i 
okaleczony: odcięto mu 3 palce u obu rąk. (Choć nie rozumieli Mszy, tubylcy wiedzieli, że w 
jakiś sposób te palce były bardzo ważne dla św. Izaaka.) Ewentualnie uwolniono go i wrócił 
do Francji, ale tylko na tyle by wyzdrowieć. 
 
Jego determinacji doprowadzenia amerykańskich tubylców do portu zbawienia nie można 
było ostudzić, więc wrócił, tym razem poświęcając życie. Dzisiaj Kościół nie produkuje takich 
misjonarzy, bo utracił przekonanie, że to co ma do zaproponowania jest faktycznie potrzebne 
innym. Zamiast tego, to co nazywa się działalnością misyjną, to tylko kombinacja dobrobytu i 
program wymiany kulturalnej. Nawet kiedy Kościół honoruje Izaaka jako świętego, jego 
przywódcy uważają jego gorliwość za zagubioną, jego teologię o "Jednym Kościele" za 
"teologię przestarzałą", a jego poświęcenie za niepotrzebne. Teraz Kościół nie produkuje 
misjonarzy męczenników, kpi z nich. 
 
"Subtelność i kpina" 
 
• Prześladowania kard. Slipyia przez Pawła VI: Ks. Villa w arcydziele o Pawle VI zgodził się, 
że "Trudno znaleźć słowa by stygmatyzować milczenie i bezczynność Pawła VI" [70] w 
kwestii kardynała. Aresztowano go wkrótce po ordynowaniu na biskupa w 1940. Spędził 8 lat 
w najcięższych sowieckich obozach pracy, ponownie skazany na uchodźstwo na Syberię, i 8 
dodatkowych lat więzienia i przymusowej pracy, i jeszcze jedno uwięzienie w najcięższym 
więzieniu w sowieckiej republice Mordowii. Po zwolnieniu starał się powiedzieć wolnemu 
światu o strasznych mordach i prześladowaniach swoich rodaków, i to Watykan zmusił go do 
milczenia zamykając go w areszcie domowym. 

 
Ale zanim zmuszono go do milczenia, ten heroiczny wyznawca wiary opowiedział o swoich 
zdrajcach: "Spośród 54 mln ukraińskich katolików, 10 mln zmarło w rezultacie prześladowań. 
Sowiecki reżim zamknął wszystkie diecezje. Tam jest góra martwych ciał i nie został nikt, 
nawet w Kościele, by zachować o nich pamięć. Tysiące wiernych nadal jest więzionych albo 
deportowanych. Ale watykańska dyplomacja [tzn. Paweł VI] postanowiła milczeć, by nie 
zepsuć swoich relacji. Wróciły czasy katakumb. Wiele tyięcy wiernych Ukraińskiego Kościoła 
jest na zesłaniu na Syberii i aż na Kole Polarnym, ale Watykan ignoruje tę tragedię. Czy 
męczennicy, być może, stali się niewygodnymi świadkami? Czy dla Kościoła staliśmy się 
przeszkodą?" [71] 
 
Paweł zawsze był chętnym "plastusiem" dla komunistów, i za asystowanie im Pius XII usunął 
go ze stanowiska. Jeszcze bardziej haniebne było potraktowanie przez niego kard. Stepana 
Trochta, który większość życia kiedy był biskupem spędził w sowieckich więzieniach i 
obozach pracy. 
 
Podczas ostatniego aresztu przesłuchania w 1974 załamał się i ten wielki bohater wiary i 
godny następca apostołów następnego dnia zmarł. Jego mniej niż heroiczny papież nie 
powiedział ani słowa. Ale tego samego dnia znalazł czas by wysłać telegram do małżonki 
sędziego Sossi, porwanego przez Czerwone Brygady. 

 
• Papież Jan Paweł II i Koran: Koran jest świętą księgą islamu. Zgodnie z nim muzułmanie 
prześladowali i zamęczyli niezliczone tysiące chrześcijan, a swoje własne kobiety skazali na 
życie w nędzy i upokorzeniach. Odrzuca boskość Chrystusa i uczy, że wiara w Trójcę 
zasługuje na ogień piekielny. Katolicy raczej byli męczeni niż ulegli żądaniom muzułmanów 
by całować Koran jako znak przyzwolenia, słuszne uznanie tego za akt apostazji. Papież Jan 



Paweł II dokładnie to zrobił, i odwrotnie do męczenników którzy zginęli za odmowę tego, nie 
było żadnego przymusu czy nacisku, on tylko chciał to zrobić. I przez to wykpił każdego 
katolika w przeszłości i teraźniejszości represjonowanego i mordowanego na mocy tej księgi, 
i pozwolił również muzułmańskim rządom szydzić z własnych maleńkich społeczności 
katolickich, kiedy ten obraz emitowano na okrągło w telewizji. 

 
• Na Mszy beatyfikacyjnej Juana Bautista i Jacinto de Los Angeles w Gwadelupie, cztery 
kobiety w indiańskich strojach dokonały pogańskiego uzdrowienia / egzorcyzmu na papieżu 
Janie Pawle II. Męczennicy których beatyfikował byli torturowani i zamęczeni w 1700 za 
poinformowanie katolickich władz o tych samych tajnych praktykach. Nie tylko jest to 
szyderstwo z Ofiary Mszy, bo teraz wplatane są w nią pogańskie rytuały, nawet kiedy czci się 
tych męczenników, jednocześnie z nich się szydzi za ich poświęcenie, z jasnym przesłaniem, 
że zamiast doniesienia o tych pogańskich praktykach i cierpienia tortur i śmierci, powinni 
tylko uczestniczyć w nich, tak jak pewnego dnia zrobi to papież. Ten czyn jest podobny do 
kpiny z każdego katolickiego męczennika prześladowanego przez Rzymian, którzy mogli 
ocalić swoje życie wykonując prosty pogański rytuał, np. rzucając na pogański posąg garść 
kadzideł.   
Przesłanie Jana Pawła: powinniście tak zrobić. W końcu co to za róznica? Wszyscy jesteśmy 
"środkami zbawienia". 

 
• Katolicy w Chinach: Chiński rząd prześladuje prawdziwy Kościół, nękając, zamykając w 
więzieniach i torturując księży jak również wiernych, którzy zachowują wierność 
prawdziwemu Kościołowi Rzymskiemu. Rząd ustanowił podrobiony, zastępczy Kościół 
Chińskich Katolików, który neguje papiestwo i opowiada się za aborcją. Pius XII potępił ten 
kościół w dwu encyklikach w 1956: "Pod pozorem patriotyzmu, który w rzeczywistości jest 
tylko oszustwem, [Chińskie Stowarzyszenie Katolickich Patriotów] dąży jedynie do tego by 
katolicy przyjęli zasady materializmu ateistycznego, które odrzucają samego Boga i zasady 
religijne". [72] 
Wtedy abp Levada z San Francisco potwierdził, że Watykan przyznał uprawnienia członkom 
tego kościoła do działalności w Stanach Zjednoczonych. Podczas gdy prawdziwi księża 
rzymsko katoliccy pokutują i cierpią by zachować lojalność do Stolicy Apostolskiej, to Stolica 
Apostolska nie jest tak lojalna wobec nich, zamiast tego kpi z nich, przyznając uciekinierom 
opowiadającym się za aborcją wolny przyjazd do Ameryki dając im zatrudnienie i pieniądze. 

 
Część  7:   Powszechne zbawienie  

 
"Pewnego dnia znowu powitamy go z radością…" 
- Końcowe potępienie na pogrzebie Novus Ordo 

 
Powyższe słowa są grzechem, grzechem który odnawia się na każdym pogrzebie Novus 
Ordo. Mamy nadzieję na ponowne z nim spotkanie, mówienie iż tak się stanie jest 
domniemaniem. Jest to grzech przeciwko nadziei, jest kiedy uznaje się, że wejście do Nieba 
jest przesądzone.  
 
Wydaje się, że tak myślał papież Jan XXIII. Na krótko przed śmiercią powiedział: "A jeśli On 
nie pozwoli mi zakończyć [soboru] to wtedy będę z Nieba obserwował jego radosne 
zakończenie, dokąd, mam nadzieję – a raczej jestem pewien – doprowadzi mnie Boże 
Miłosierdzie". [73] On nie tylko był pewien, a był widocznie pewien, że nie będzie przebywał 
w czyśćcu, bo spodziewał się patrzeć z Nieba na zakończenie Soboru. Przypomnijmy sobie, 
że św. Antoni przepowiedział, iż koniec będzie bliski kiedy Kościół i świat staną się jednym.  

 
Częścią trwającej apostazji jest wiara, że Kościół już nie jest konieczny do zbawienia, bo 
faktycznie cała ludzkość tworzy Kościół. Ten proces rozkładu już omówiliśmy. Członkostwo 
w Kościele zawsze uważano za wymóg bycia ochrzczonym, w jedności z papieżem który 
wierzył we wszystkie nauki Kościoła. Teraz ci którzy odrzucają papiestwo i nauki katolickie 
są zapewnieni, że niemniej są również częścią Kościoła.  
 



W encyklice Redemptor Hominis papież Jan Paweł II dokończył likwidację Kościoła 
rozpuszczając katolicyzm w unitarianizmie. Masoński okultysta Eliphas Levi przepowiedział 
te sytuację w Wielkim arkanum [Le Grande Arcane]: "Nie będzie już z jednej strony 
ludzkości, z drugiej Kościoła. Ponieważ Kościół obejmie ludzkość, i każdy z ludzkości nie 
będzie mógł być poza Kościołem". Według papieża Jana Pawła II ten dzień nastał dzięki II 
Soborowi. 

 
Od katolicyzmu do unitarianizmu 
 
"Różne religie są odzwierciedleniem jednej prawdy" 
- Jan Paweł II, Redemptor Hominis 
 
W Znaku sprzeciwu Jan Paweł (jako kard. Wojtyła) skomentował Lumen Gentium, która 
Kościół nazwała "Sakramentem jedności", podsumowując: "Do tego sakramentu należą 
wszyscy ludzie" [74], "Kościół żywego Boga jednoczy wszystkich ludzi". [75]  
 
W encyklice czytamy o niejasnej koncepcji Kościoła jednocześnie zniekształcając i 
niewłaściwie uzywając terminów, kiedy pisał o "Kościele nowego początku, Kościele który 
stale przygotowuje się do nowego przyjścia Pana…" [76] Czy ma na myśli drugie przyjście? 
Widocznie nie, bo nikt nie wspomina realizmu sądu czy możliwości potepienia, tylko ewolucję 
"nowego Kościoła". Ten "nowy Kościół" opisuje w następujący sposób: "Podobnie Kościół, 
który zakorzenił się w wielu różnych dziedzinach życia całej współczesnej ludzkości, 
uzyskuje także pewność, i, można powiedzieć, doświadczenie bycia blisko człowieka, 
każdego człowieka, bycia Kościołem każdego człowieka, Kościołem Ludu Bożego". [77]  
 
Dlatego poprzez wyraźne zrównanie preferowanego przez II Sobór Kościoła z całą 
ludzkością, dochodzimy do unitariańskiej koncepcji Kościoła. Jak zauważył ks. Dorman, opis 
Kościoła Jana Pawła II jest prawdziwy "tylko jeśli cała ludzkość jest niewidzialnym 
Kościołem". [78] To powiedział w Kurii Rzymskiej  28 czerwca 1980: Różne wspólnoty 
koscielne stanowią sferę członkostwa w Kościele jako Lud Boży".   
 
Znowu jest tyle sprzeczności, że może wydawać się niemożliwa całkowita synteza i 
artykułowanie, ponieważ są to nieskończone, wielowarstwowe zjawiska. 
 
Rozważmy następujące oświadczenie papieża Jana Pawła: "Eucharystia to sakrament 
przymierza Ciała i Krwi Chrystusa – przymierza które jest wieczne. To jest przymierze 
obejmujące wszystkich. Ta krew dosięga i zbawia wszystkich". [79] 
 
• Kiedy Jezus przepowiedział Nqjświętszy Sakrament w Ewangelii św. Jana 6, wyraźnie 
powiedział, że należy jeść Jego Ciało i pić Jego Krew. Do dokładnie dlatego wielu 
wyznawców Go porzuciło. Ale teraz papież ogłasza, że tylko to iż Eucharystia istnieje, 
zbawia wszystkich, czy przyjmujesz ją czy nie, czy odrzucasz ją czy nie. 
 
• Tę herezję wyraźnie potępił Sobór Trydencki na VI sesji: "Ale mimo że Chrystus umarł za 
wszystkich, to nie wszyscy korzystają z Jego śmierci, a tylko ci którym przekazano zasługę 
Jego męki". [80] 
 
• Tak samo widzimy powierzchowność, jeśli nie fałsz, w głoszonej przez sobór "wolności 
religijnej". Jan Paweł uczył, że jest się członkiem Kościoła, nawet jeśli go się odrzuca, i teraz 
otrzymujesz zasługi Ciała Chrystusa nawet jeśli to odrzucasz. Dlatego tylko "wolność" jest 
rodzajem samoułudy: odrzucenie, w końcowej analizie, nie jest możliwością. Jesteś 
chrześcijaninem, czy tego chcesz czy nie, albo nawet jeśli chcesz ich wszystkich zabić. 
Zgodnie z kursem przepowiedzianym przez papieża Piusa XI, kiedy już Kościół zwątpił w 
siebie i zanegował iż był Jednym Prawdziwym Kościołem, droga będzie otwarta do 
indyferentyzmu.  

 
Kiedy pogląd o tym, że "poza Kościołem nie ma zbawienia" został zdegradowany do innych 
religii jako środków zbawienia, nieco dalej na równi pochyłej pojawia się pogląd, że nie ma 
już więcej "środków" wymaganych do zbawienia niż tylko bycie człowiekiem. Jest to herezja 



o "powszechnym zbawieniu", że każdy idzie do nieba. Ten sposób myślenia będzie dalej 
rozwijany w rozdziale zajmującym się Jedną Religią Światową jako przedsięwzięciu 
skupiającym się na człowieku i gloryfikującym go. W końcu to, że jest się człowiekiem czyni 
niebo jego słuszną nagrodą, wbrew słowom Jezusa, że musimy wyrzec się siebie, podnieść 
swój krzyż i iść za Nim. (Przypomnijmy sobie, że opisując obecną apostazję, Pius X napisał 
specyficznie o "wrogach Krzyża Chrystusowego".) Częściej niż przy jednej okazji papież 
Paweł II wyraźnie pokazał iż wyznawał takie poglądy: 
 
• "Wieczne potępienie dalej jest mozliwością, ale nie dostajemy, bez szczególnego boskiego 
objawienia (czy Pismo Święte nie jest wystarczająco szczególne?), wiedzy o tym czy albo 
którzy ludzie biorą w tym skuteczny udział". [81] 
Podczas gdy potwierdza mozliwość piekła, jego warunkowy kwalifikator 'czy' pokazuje iż 
równie chętnie rozważał odwrotnie, powszechne zbawienie. Ale zarówno przed jak i po 
wyborze na papieża, ten pogląd wypowiadał z całkowitym przekonaniem: 
 
• "Wszyscy ludzie od początku do końca świata zostali odkupieni i usprawiedliwieni przez 
Chrystusa poprzez Jego Krzyż". [82] 
 
• W encyklice Evangelium Vitae papież zapewnił matki abortowanych dzieci, że one teraz 
"żyją w Panu". Jest to zalożenie, bo nawet jego doradcy musieli to rozpoznać, bo później 
usunięto to z ostatecznego łacińskiego tekstu. [83] 
 
• "Chrystus, Słowo które stało się ciałem z mocy Ducha, 'tak żeby jako idealnie ludzki On 
zbawił wszystkie istoty ludzkie i podsumował wszystko…' powszechna obecność Ducha 
Świętego jest nierozłączna od powszechnego zbawienia w Jezusie'. [84] 
 
• "Kościół wielokrotnie z odnowioną wiarą powtarza swoje pragnienie ostatecznego spotkania 
z Tym, który przychodzi by przynieść i zakończyć swój plan powszechnego zbawienia". [85] 
 
• "Chrystus zdobył powszechne zbawienie darem własnego życia". Nie tylko Kosciół nie jest 
potrzebny do zbawienia które jest gwarantowane, papież wygłasza absurdalne zapewnienie: 
"Jest to tajemnicze dla tych którzy przyjmują łaskę [zbawienia], bo oni nie znają Kościoła i 
niekiedy jawnie go odrzucają". [86] 
Porównajmy to ze słowami Jezusa o Jego Kościele: "Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a 
kto odrzuca was odrzuca mnie". W wieku indyferentyzmu religijnego, przyjęcie i odrzucenie 
prowadzi do takiego samego końca. 

 
• "Głosząc Zmartwychwstałego Pana, chrześcijanie pokazują Tego który inauuguruje nową 
erę historii i ogłaszają światu dobrą nowinę o całkowitym i powszechnym zbawieniu, która 
zawiera w sobie gwarancję nowego świata, w którym ból i niesprawiedliwość zastąpią radość 
i piękno. Na początku nowego millenium naznaczonego przez wyraźniejszą świadomość 
powszechności zbawienia…" [87] 
Donośne także z objawem apostazji, poczuciem wyższości względem przeszłości jest  
twierdzenie papieża, że w jakiś sposób "świadomość" jest teraz wyraźniejsza. Jego 
poprzednicy byli tylko "świadomi" heretyckiego charakteru tej propozycji. 
 
• "Mamy tu do czynienia z 'każdym' człowiekiem, bo każdy jest włączony w tajemnicę 
Odkupienia i poprzez tę tajemnicę Chrystus z każdym zjednoczył się na zawsze". [88] 
Skoro piekło jest wiecznym oddzieleniem od Boga, jego wyraźny pogląd, że każdy człowiek 
jest na zawsze zjednoczony z Chrystusem, oczywiście zadaje kłam opinii, że piekło jest 
puste (przynajmniej nie ma w nim ludzi). 
 
• "Dzięki tej "humanizacji" Słowa-Syna, samo-komunikacja Boga osiąga swą ostateczną 
pełnię w historii stworzenia i zbawienia". [89] To jest po prostu nieprawda. To nie jest jedyny 
przypadek kiedy Jan Paweł odwołał się do Wcielenia jako źródła powszechnego zbawienia. 
Pełnia objawienia się Boga jest w Jego męce, krzyżu, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu, 
z objawieniem poszerzającym się na śmierć ostatniego apostoła. Poważnie wadliwe pojęcie 
Jana Pawła o "pełni" rewelacji jest podobnie powodem jego wadliwego pojęcia o zbawieniu, 
kiedy w cytowanych już miejscach wielokrotnie twierdzi, że człowiek jest zbawiony 



niezaleznie od jego nawrócenia, pokuty, chrztu, wiary i sakramentów. Oto jeszcze jeden taki 
przypadek… 
 
• W Redemptor Hominis pisze: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał' (Jan 3:16). Skoro ta więź została zerwana w Adamie, tak w Chrystusie 
Człowieku została wznowiona (Rzym 5:12-21)". 
Jednak to pozostaje w izolacji, bez kwalifikatorów, podobnie jak jego przekonanie, że 
powszechne zbawienie jest zakorzenione we Wcieleniu. Dlatego, jak zauważył ks. Dormann 
"brakuje nam – nie nieumyślnie! – zakończenia cytatu z Pisma Świętego, który jest tak 
ważny dla usprawiedliwienia grzesznika: '… aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale 
miał życie wieczne". [90] W encyklice papiez Jan Paweł ciagnie dalej swoje niejasne pojęcie 
o zbawieniu bez nawrócenia: 
 
• Powołuje się na sobór: "Ten, który jest 'obrazem Boga niewidzialnego' (Kol 1:15), jest 
człowiekiem doskonałym, który przywrócił synom Adama podobieństwo Boże, 
zniekształcone od czasu pierwszego grzechu. Skoro w nim przybrana natura nie uległa 
zniszczeniu, tym samym została ona wyniesiona również w nas do wysokiej godności". (91) 
Ale, czy nie jesteśmy nadal poczęci w tym samym stanie grzechu jak każdy od Adama? Czy 
chrzest nie jest konieczny do uczestniczenia w tej nowej godności? Nic o tym nie wspomina. 
To jest zgodne z linią jego książki napisanej zanim został papieżem…  
 
• "Narodziny Kościoła w momencie mesjańskiej śmierci Chrystusa były zasadniczo również 
narodzinami człowieka, niezależnie nawet od tego czy człowiek wie to czy nie, akceptuje to 
czy nie. W tym momencie istnienie człowieka dostało nowego wymiaru, co krótko i zwięźle 
Paweł nazwał 'byciem w Chrystusie'". [92] 

 
Jak zauważył ks. Dormann: "Co jest prawdziwe dla odkupionego i usprawiedliwionego 
chrześcijańskiego wyznawcy jest prawdziwe dla wszystkich, bez żadnych warunków, czy 
wiedzą, i chcą tego, czy nie. Nieścieralna pieczęć w tajemnicy Odkupienia jest więc 
powszechnym zbawieniem". [93] 
 
• Wracając do encykliki: "Człowiek zostaje w Tajemnicy Odkupienia na nowo potwierdzony, 
niejako wypowiedziany na nowo. Stworzony na nowo! 'Nie ma już Żyda ani poganina [ang. 
Greka], nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, 
wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie' (Ga 3, 28)". [94] 
Ale św. Paweł pisał do chrześcijan, Jan Paweł włącza tu całą ludzkość, bez względu na 
pokutę, nawrócenie, chrzest, czy nawet znajomość imienia Jezus. Dlatego "chrzest z 
pragnienia" teraz staje się "chrztem z nie-pragnienia", więc z racji bycia człowiekiem nie ma 
się wyboru. 
 
• Jego najbardziej wyraźne oświadczenie o powszechnym zbawieniu jest: "Człowiek, tak jak 
jest 'chciany' przez Boga, tak jak został przez Niego odwiecznie 'wybrany', powołany, 
przeznaczony do łaski i do chwały - to jest właśnie człowiek 'każdy', najbardziej 'konkretny' i 
najbardziej 'realny': człowiek w całej pełni tajemnicy, która stała się jego udziałem w Jezusie 
Chrystusie, która nieustannie staje się udziałem każdego z tych czterech miliardów ludzi 
żyjących na naszej planecie, od chwili kiedy się poczynają pod sercem matki". [95] 
Ks. Dormann zauważył: "Tekst z zaskakującą jasnością formułuje aksjomat powszechnego 
zbawienia". [96] 
 
• W tej encyklice czytamy więcej tego samego, znowu z pewnym błędnym użyciem Pisma 
Świętego: "Zjednoczenie Chrystusa z człowiekiem jest mocą i źródłem mocy wedle tego, co 
tak zwięźle wypowiedział w Prologu Ewangelii św. Jan: "Wszystkim tym jednak, którzy Je 
[Słowo] przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego"  
(Jan 1:12). [97] [źródło: http://www.nonpossumus.pl/ps/J/] 

 
Jest to celowe nadużycie tekstu, bo w całości brzmi: "Wszystkim który Go przyjęli On dał 
moc by stali się dziećmi Bożymi…" Logicznie, papież pomija subiektywny element 
Odkupienia: przyjęcie Logos i wiary w Jezusa Chrystusa. Dlaczego to pominięcie? Bo 
naucza o powszechnym zbawieniu". [98] 

http://www.nonpossumus.pl/ps/J/


 
[Od tłumacza - bardzo ważne z uwagi na zamieszczoną przez ks. Dormanna powyżej krytykę. 
W niej jest ten sam werset 12 w wersji New American Standard Bible:  
ang: "But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them 
that believe on His name" / po polsku: Wszystkim który Go przyjęli On dał moc by stali się dziećmi 
Bożymi, nawet tym którzy uwierzyli w Jego imię. 
Him = Go. Gdyby to miało być 'słowo', użyto by 'it' odnoszące się do rzeczy 
He = On, też odnosi się do człowieka, a nie rzeczy 
His = Jego. 
źródło: http://biblehub.com/nasb/john/1.htm 
Wygląda na to, że papież Jan Paweł II posługiwał się polską wersją w której jest 'Słowo' a nie 'On'] 
 

I to jest tak, że ze słów Jezusa: "Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi…"  (Łukasz 13:24), do 
tego nieba do którego mało kto wejdzie, jest sprzeczność, w Jego Imieniu, że bramy są w 
rzeczywistości tak szerokie, jak cała ludzkość. "Staranie się / usiłowanie" już nie jest 
konieczne, bo wejście było zagwarantowane w chwili poczęcia. Jan Paweł powiedział to tuż 
po wyborze: "Jest On drugą Osobą Trójcy Świętej stał się człowiekiem, a tym samym w 
Jezusa ludzkiej naturze, i dlatego cała ludzkość jest odkupiona, uratowana, uszlachetniona w 
zakresie uczestniczenia w 'życiu Bożym', dzięki łasce". [99] 
 
Przy innej okazji powiedział: "Poprzez uczestnictwo w tym prawdzie w tej miłości, On czyni 
nas, w sobie, jeszcze raz synami Ojca Przedwiecznego. On otrzymuje, raz na zawsze, 
zbawienie człowieka, każdego człowieka i wszystkich". [100] 

 
Kiedy św. Pius XII ostrzegł o pojawiającej się apostazji dążącej do jednego światowego 
kościoła, jego następca uczył, że świat jest Kościołem. Ten proces rozwiązania przed którym 
ostrzegali wcześniejsi papieże jako logicznym końcem ekumenizmu jest tak zdumiewajacy w 
swojej niespójności i całkowitej introwersji każdej koncepcji, że praktycznie przeciwstawia się 
opisowi:  
 
• Członkostwo w Kościele Katolickim, wyraźnie okreslone, było zawsze, jak uważano, 
konieczne do zbawienia… 
 
•  Potem ogłoszono pogląd, że można być zbawionym poza Kościołem… 
 
• Następnie uważano, że nie ma nic takiego jak bycie poza Kościołem, bo Kościół to cała 
ludzkość… 
 
• W końcu zawsze nauczano, że należenie do Kościoła daje tylko mozliwość zbawienia, co 
jeszcze trzeba było wypracować "z bojaźnią i drżeniem". Teraz tylko bycie czlonkiem nowego 
kościoła gwarantuje zbawienie całej ludzkości… 
 
Część  8:   Negowanie piekła  

 
Kolejnym logicznym złym krokiem jest odejście od przekonania, że wszyscy ludzie będą 
uratowani, do przekonania, że nie ma nic od czego mają być ratowani, tj. od piekła. Choć 
żaden dokument Kościoła nigdy nie neguje formalnie tej prawdy wiary, to trudno jest 
negować wyraźną postawę a nawet jawne oświadczenia.  
 
Najpierw trzeba przypomnieć znaczenie Fatimy. W uderzającej wizji piekła, Matka 
Najświętsza pokazała wizjonerom to od czego przyszła uratować ludzi. Jak już napisaliśmy, 
II Sobór był przedsięwzięciem papieża Jana XXIII, kosztem negowania nakazów i przekazów 
Matki Bożej. Skoro papież Jan Paweł miał niewiele pożytku z "proroków zagłady", na pewno 
nie potrzebował ostrzeżeń o piekle, nawet jeśli pochodziły prosto od Matki Bożej. Poniżej 
niektóre z ważnych punktów:   

 
• II Sobór został rzekomo zwołany by zająć się najpoważniejszymi niepokojami 
nowoczesnego człowieka. Dowody historyczne pokazują, że to było kłamstwem, 

http://biblehub.com/nasb/john/1.htm


największym ziemskim zagrożeniem dla ludzkości był komunizm, a komunistyczna Rosja już 
kupiła milczenie soboru w tej kwestii. 
 
• To był tylko pierwszy wymiar – naturalny. Tak samo sobór będzie milczał o największym 
zagrożeniu dla każdego człowieka, nowoczesnego czy nie – wiecznej utracie duszy. Kiedy w 
indeksie dokumentów soborowych szuka się słowa "piekło", nie znajdzie się go. W niemal 
komiczny sposób można szukać słowa "szatan", a indeks odeśle cię do "zob. diabeł". Kiedy 
szuka się "diabeł", też go się nie znajdzie. Domyślam się, że liczyli na apatię Czytelnika, że 
nie będzie tego szukał. 

 
Po soborze papież Jan Paweł próbował wyjasnić artykuł wiary "zstapił do piekieł". 
Oświadczył, że swoim zstąpieniem do piekła "Jezus doświadczył stanu śmierci, czyli 
'rozdzielenia ciała i duszy, jak jest w przypadku wszystkich ludzi. Takie jest główne 
znaczenie słów 'zstąpił do piekieł'". [101] Ojciec Świety zrównuje zstąpienie do piekła z 
jedynie śmiercią ludzkiego ciała, i większość "katolików" z tym się zgadza. 
 
Dane statystyczne zamieszczone w L’Osservatore Romano 19.11.1970 pokazały, że połowa 
obywateli rzymskich utożsamiających się z katolicyzmem nie wierzyła ani w piekło, ani w 
niebo. 

 
Francuscy biskupi jako organ potwierdzili herezję tych pseudo-katolików: "Piekło to niejako 
sposób jaki wykorzystał Chrystus kiedy zwracał się do osób, których poglądy religijne były 
prymitywne, my rozwinęliśmy się od tamtych czasów". [102] Francuscy biskupi również 
uważają się za bardziej rozwiniętych od Chrystusa, którego nazywają wszystkim oprócz 
kłamcy, nazywając piekło "skandalem dla samego Boga, źródłem jego cierpienia, blokadą 
jego ratującej miłości". [103] 
 
Podobnie uważał najbardziej wpływowy modernstyczny teolog Karl Rahner, "negowanie 
wieczności kary i zapewnienie powszechnego zbawienia są nowym rozwojem dzięki II 
Soborowi, i stanowią kamień milowy wiary Kościoła". [104] 

 
Jeszcze raz Kościół zganił Matkę Bożą Fatimską która przyszła by ratować go przed 
nieszczęściem jakie postanowił na siebie ściągnąć. W Fatimie nakazała dzieciom dodać 
Modlitwę Fatimską na koniec każdego dziesiątka Różańca, w której modlimy się "zachowaj 
nas od ognia piekielnego…"  

 
8 października 2000 w Watykanie odbyła się ceremonia "zawierzenia", smutna karykatura 
poświęcenia o jakie prosiła Matka Boża Fatimska. Podobnie nie posłuchano Jej w 
odmawianym na tym "zawierzeniu" Różańcu, kiedy pominięto nakazane przez nią dodanie 
modlitwy.   
 
Niewiarygodne, ten papież który miał tyle pychy by swoim kaprysem zmienić Różaniec, czuł 
się idealnie wolny by ocenzurować Matkę Najświętszą w kwestii nabożeństwa nakazanego 
przez Nią i skierowanego do Niej. 
 
Oczywiście nie ma żadnej potrzeby na Zbawiciela, kiedy już zdecydowaliśmy, że nie ma nic 
od czego miałby nas ratować. Równia pochyła dalej aktualna, od Jednego Kościoła Jednego 
Zbawiciela, teraz wierzymy, że Kościół jest opcjonalny. Od Kościoła opcjonalnego 
dochodzimy do przesłanki, że Kościoł jest przeszkodą, a skoro Kościół uważa iż jest 
opcjonalny, nie potrwa długo by ten sam Kościół uwierzył, że… 
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ROZDZIAŁ  XII  OPCJONALNY  CHRYSTUS 
 
"Nie chcemy by nasza wiara stała się tematem polemiki" – Paweł VI 

 
Już zamieściliśmy wzmiankę o ks. Cantalamessa, osobistym kaznodziei papieża Jana 
Pawła. Na poparcie indyferentyzmu jaki głosił Namiestnikowi Chrystusa w Bazylice św. 
Piotra: "Chrystusa bardziej niepokoi to, że wszyscy ludzie powinni być zbawieni, niż to iż 
powinni wiedzieć kto jest ich Zbawicielem". [1] Pobieżne czytanie Biblii pokaże każdemu, że 
Jezus i św. Paweł byli innego zdania. Ale ks. Cantalamessa w swoich naukach, a Jan Paweł 
w papieskim nad nim patronatem, tylko szli drogą apostazji wytyczoną dziesiątki lat 
wcześniej przez Jana XXIII. 
 
W weneckim ratuszu przyszły papież Jan XXIII miał to do powiedzenia zgromadzonemu 
tłumowi: "Jestem szczęśliwy że jestem pośród aktywnych ludzi, bo tylko ci działający w 
godnej sprawie są prawdziwymi chrześcijanami. Jedyną drogą dla chrześcijanina jest bycie 
dobrym. To dlatego jestem szczęśliwy że jestem tutaj, mimo że wśród was są tacy, którzy 
nazywają się niechrześcijanami, a jeszcze można ich uznać za takich z uwagi na ich dobre 
czyny". [2] W tej wypowiedzi dość jawne jest "przyćmienie intelektu" i wynikające z niego 
błędy . 
 
• Być chrześcijaninem to "czynić dobrze", nawet jeśli nie jest się wyznawcą wiary 
chrześcijańskiej. 
 
• Pelagianizm: Herezja twierdząca, że zbawienie zależy od czynów człowieka, a nie od Bożej 
łaski jest oczywista, zbadamy to w rozdziale o ziemskiej utopii. 
 
• Jak skomentował to ks. Villa: "Chrześcijaństwo zostaje zredukowane do czystej etyki 
naturalnej, dobre czyny są równe nadprzyrodzonym, a wiara staje się zbyteczna".  
 
• "Wolność niereligijna": Jak we wcześniej cytowanym przykładzie, to sugeruje, że nie można 
dokonać wyboru by nie być chrześcijaninem. W podobnym duchu, gdyby muzułmanin 
powiedział mi, że faktycznie jestem muzułmaninem, czy tak wybrałem czy nie, to zrobiłbym 
wyjątek w tym domniemaniu. Dokonałem wyraźnego wyboru wyznawcy Chrystusa, a jeszcze 
tym którzy dokonali wyraźnego wyboru by nim, nie być mówi się iż ich wybór nie ma żadnego 
znaczenia. 
Dlatego wolność religijna trąbiona przez II Sobór jest, zgodnie z tym rozumowaniem, farsą. 
Podobnie wypowiedział się Paweł VI o swojej opinii o charakterze "opcjonalnego Chrystusa": 
"One [judaizm, islam, chrześcijaństwo] to trzy przejawy wyznawania identycznego 
monoteizmu, trzema najbardziej prawdziwymi drogami". [3] 
 
• Identyczne monoteizmy oznaczałyby identycznego Boga. (Mówiąc o konflikcie na Bliskim 
Wschodzie, wyraźnie oznajmił, że trzy religie "uznają prawdziwego Boga".) 
 
• Bóg który jest przedmiotem monoteizmu katolickiego jest trynitarny, każdy muzułmanin czy 
żyd zgodziłby się, że to nie jest "identyczne" z przedmiotem ich monoteizmu. 
 
• Indyferentyzm nie mógłby być bardziej widoczny, te religie uważa za równe [drogi]. 
 
• Jego indyferentyzm oczywiście to przekracza, bo większość prawdziwego implikuje, że są 
inne, 'mniej prawdziwe' drogi. 

 
W końcu możliwy jest tylko jeden wniosek: kiedy Kościół ogłosi się opcjonalnym, nie będzie 
postrzegany jako przeszkoda. Tyle wyznał Paweł VI 24 grudnia 1965: "Ze swoją wymagającą 
i dokładną postawą wobec dogmatów, hamuje swobodną rozmowę i harmonię wśród ludzi, 
jest to zasadniczy podział świata, a nie jedność". [4] Tylko w okresie kilku lat Kościół który 
wierzył iż był Jednym Prawdziwym Kośicołem przeszedł od ulokowania się na równi z innymi 
religiami, potem poniżej tych religii, z tych samych powodów z jakich kiedyś uważał się za 
lepszy.  
 



W codziennym życiu Paweł często odzwierciedlał ten pogląd, że katolicyzm, przynajmniej w 
wersji dogmatycznej, był dla niego obiektem obrzydzenia. Uważał, że jego otwarcie na 
wszystkich, nawet ciepło przyjmowali ci którzy prześladowali Kościół, i znany był zwłaszcza z 
szaleństwa wobec sportowców i celebrytów.  Tradycyjnych katolików, czyli tym którzy żyli, 
wierzyli i modlili się jak katolicy aż do kilku lat wcześniej, zawsze odmawiał. Jeden przykład: 
30 maja 1971, tradycjonaliści na pielgrzymce z całego świata poprosili o audiencję. Dostali 
odmowę, ale w tym samym dniu zorganizowano audiencje dla dwu drużyn piłkarskich i 
antykatolickiego Amerykańsko-Żydowskiego Stowarzyszenia Masońskiego B'nai B'rith. 
Zarówno symbolika jak i realia tego incydentu pokazują szablon dla rozwiązania się Kościoła 
na rzecz NWO: 'Jestem znany! Sportowcy i ludzie którzy chcą zniszczyć Kościół mnie lubią! 
Nie rujnujcie tego próbując wtrącać wiarę!' To jest to samo płaszczenie się dla taniej 
popularności widziane w niekończących się apologiach Jana Pawła, i ucieleśnia ten sam 
przekaz dla świata: 
'Macie rację, Chrystus i Jego Kościół są przeszkodami w harmonii ludzkości, ale teraz 
jesteśmy gotowi to zmienić. Wyrzekliśmy się naszych roszczeń do specjalnego przywileju, 
naszych absolutystycznych opinii, nawet o samym Jezusie Chrystusie'. 

 
Skoro Kościół uważa się za opcjonalny dla zbawienia, to wkrótce Chrystus również zostanie 
takim ogłoszony, mimo że każdy kto czyta Ewangelie zobaczy, że Jezus uważał się za 
koniecznego w tej kwestii. Moderniści od dawna starali się pokonać tę przeszkodę ucząc, że 
Ewangelie nie są prawdziwe, a raczej odzwierciedlają wierzenia, 'samozrozumienie' 
wczesnej wspólnoty chrześcijańskiej, względem której uważali się za lepszych. Teraz 
widzimy kolejny krok w kierunku apostazji, od Koscioła opcjonalnego dla zbawienia do 
Chrystusa opcjonalnego dla zbawienia. 

 
Część  1:  Judaizm 
 
Źródła 
 
• "Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta". 1 Jan 
4:3 
 
• "Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie 
uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego". Jan 3:18 
 
• "I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego 
imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni". Sw. Piotr, Dzieje 4:12 
161 
• W tej rozmowie św. Piotr zwrócił się do Sanhedrynu, kiedy nakazano mu zaprzestać prób 
nawracania żydów. Jego odpowiedź: "Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych 
bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i 
słyszeli". W czasie wielkiej apostazji działalność Piotra zostałaby potępiona jako 'nie do 
przyjęcia teologicznie'. Ale może on nabrać otuchy, bo Jezus i św. Piotr tak samo wpadają 
pod cenzurę  Kościoła posoborowego. 
 
• "Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela". Jezus, Mateusz 15:24 
Kościół przedsoborowy zawsze brał Jezusa i apostołów na słowo, uważając, że misja Jezusa 
była głównie do żydów, ale że cały świat potrzebował Go i Jego Kościoła do zbawienia. 
Zgodnie z tym, w czasie apostazji, to byłoby całkowicie odwrócone, i głoszono by, że nie 
tylko Jeus nie przyszedł do zagubionych owiec Izraela, ale że zagubione owce Izraela w 
ogóle nie zagubiły się i nigdy nie miały potrzeby Jezusa, jak przepowiedział jeden święty… 
 
• "W końcowych czasach… wielu zwątpi czy wiara katolicka jest prawdziwa i jedyna 
zbawcza, i czy żydzi mają rację kiedy nadal oczekują Mesjasza". – św. Metody z Olimpu,  
250 – 311 
 
To jest następny logiczny krok w minimalistycznym sloganie Jana XXIII o skupianiu się na 
tym co nas łączy, a nie na tym co nas dzieli. To Chrystus jako Mesjasz dzieli nas od żydów, 
więc Kościół w ferworze apostazji wymyśliłby nową banalną teologię by wyeliminować 



przeszkodę jaką jest Jezus, jak już zrobili z Jego Kościołem. Poniżej cytaty z posoborowego 
Kościoła ujawniające dokładnie te herezję: 
 
• Kard. Walter Kasper: "Łaska Boża, która zgodnie z naszą wiarą jest łaską Jezusa 
Chrystusa, jest dostępna dla wszystkich. Dlatego Kościół wierzy, że judaizm, to znaczy 
wierna odpowiedź narodu żydowskiego na nieodwołalne przymierze Boga, jest zbawcza dla 
nich, gdyż Bóg jest wierny swoim obietnicom". [5] 
 
Znaczna jest liczba błędów i przejaw "przyćmionej inteligencji" w tym jednym twierdzeniu. Po 
pierwsze, to uczy "powszechnego zbawienia" dla żydów. Tylko dlatego, że kiedyś zostali 
wezwani, nie można tego odwołać. Po drugie, przymierze miało zostać spełnione w 
Mesjaszu, więc jak można odrzucenie Mesjasza uważać za wierną odpowiedź na to 
przymierze? Po trzecie, widzimy relatywizm pokazany w indyferentyzmie: to jest "zbawcze 
dla nich", inaczej mówiąc, zbawienie przychodzi w kategoriach jakich powinno przyjść 
według nas, a nie jak zaplanował Bóg. 
• Trajektoria tej głupkowatej myśli prowadzi do absurdalnego stanowiska, że dla żydów 
przyjdzie inny Mesjasz. W 2001, Papieska Komisja Biblijna wydała książkę zatytułowaną 
Naród żydowski i Pismo Święte w chrześcijańskiej Biblii [The Jewish People and the Holy 
Scriptures in the Christian Bible]. Książka proponuje, że żydzi mają rację oczekując na 
Mesjasza. Papieski rzecznik Joaquin Navarro-Valls wyjaśniał: "jeśli Stary Testament 
zachowuje swoją wartość, to też zachowuje to jako wartość". [6] Zdumiewające, rzecznik 
Namiestnika Chrystusa mówi, że to czy Jezus jest czy nie jest Mesjaszem zależy tylko od 
ciebie, ale nie do przyjęcia jest sugestia że każdy inny nie ma racji jeśli to neguje. Wymyśla 
to całkowicie relatywistyczne podejście do Jezusa mówiąc: "To oznacza, że błędem byłoby 
oczekiwać Mesjasza dla katolika, a nie dla żyda". [7] Ale, ktoś może protestować, rzecznik 
papieski nie powinien wygłaszać heretyckich bredni, on tylko jest rzecznikiem. Dlatego 
przeczytajmy co ma do powiezenia przyszły papież, kard. Ratzinger… 

 
• "Różnica polega na tym, że dla nas, ten który przyjdzie będzie miał te same cechy jak 
Jezus, który już przyszedł". [8] Czy jest więcej niż jeden Jezus? Czy to ten który ma zastąpić 
zbawienie oryginalnego Jezusa? Czy jest to inny zbawiciel dla żydów, czy ten sam Jezus ma 
przyjść dwa razy? Relatywizm i indyferentyzm są widoczne: Jezus jest Mesjaszem "dla nas", 
bo my Go akceptujemy, jeśli nie, to przyjdzie inny "o tych samych cechach".  
 
• Ta książka, zatwierdzona przez tego który wkrótce zostanie papieżem, chce formalnie 
narzucić chrześcijanom grzech zwątpienia: "Chrześcijanin może i powinien przyznać, że 
żydowskie czytanie Biblii jest możliwe". To jest dosłowne spełnienie proroctwa o końcu 
czasów św. Metodego. Teraz chrześcijaninowi mówi się, że częścią bycia chrześcijaninem 
jest obowiązek przyznania, że możemy nie mieć racji nazywając Jezusa "Chrystusem". 
 
• Od indyferentyzmu schodzimy po równi pochyłej do judaizmu, najwyraźniej będącego 
lepszą drogą. Kard. O’Connor z Nowego Jorku, rzekomo jeden z orędowników ortodoksji w 
posoborowym Kościele, faktycznie udzielił błogosławieństwa w TV katolikowi który odszedł 
by stać się żydem, proponując zapewnienia, że "Bóg usmiecha się na to wszystko". [9]  
Inny kardynał, Francis George z Chicago, zgodził się, pisząc: "Kościół też zgrzeszył wobec 
narodu żydowskiego, przede wszystkim nauczając, że przymierze Boga z Izraelem już nie 
jest dla nich ważne". [10] 
 
• Może najlepszą ikoną tej Jezus-jako-Mesjasz-albo-nie mentalności w czasie apostazji jest 
benedyktyński opat Jean-Baptiste Gourion. Jest żydowskim konwertytą (typem) który 
oświadczył: "dla mnie chrześcijaństwo i judaizm są tym samym. Nie musiałem odchodzić od 
judaizmu by stać się chrześcijaninem. Żyd i chrześcijanin tworzą to samo ciało. Kościół 
Katolicki nie zamierza nawracać żydów na chrześcijaństwo". W Kościele przedsoborowym 
ten człowiek zostałby uznany za heretyka i apostatę, w Kościele wielkiej apostazji zrobiono z 
niego biskupa. 
 
• Liberałowie często sprawiają wrażenie rywalizacji między sobą w pokazach głupoty, 
dlatego 3 lutego 1981 kard. Lustiger, arcybiskup Paryża, oświadczył: "Jestem żydem. Dla 
mnie te dwie religie są jedną". Ale żydzi mają lepsze zrozumienie swojej religii niż Kościół 



posoborowy katolicyzmu, i zganili to tępe umysłowo twierdzzenie. Główny rabin Francji 
wtedy odparował: "Dla nas niemożliwe jest bycie żydem i jednocześnie chrześcijaninem". 
Jego następoca zgodził się z tym: "Nie można, nie nadużywając języka, mówić o religii 
judeo-chrześcijańskiej. Jest się albo żydem, albo chrześcijaninem".  
Ze swoją zwykle jasną zwięzłością Mr Amerio napisał: "Istnieje oczywisty kontrast między 
ludźmi którzy stracili zrozumienie istoty rzeczy, i tymi którzy mają je nadal". [11] 

 

• Członków Konferencji Amerykańskich Biskupów można zaliczyć do tych, którzy nie 

zachowali zrozumienia istoty wiary chrześcijańskiej, co widać w ich dokumencie Refleksje o 
Przymierzu i Misji. Pod przywództwem kard. Williama Keelera, dokument stwierdził: 
"kampanie mające na celu nawracanie żydów na chrześcijaństwo w Kościele Katolickim już 
nie są do przyjęcia teologicznie". [12] 

 
Kiedy nawet stosunkowo umiarkowane głosy w Kosciele rozpoznały w tym oświadczeniu 
apostazję, kardynał zaproponował pogmatwane nie-wycofanie się, sprzeczne z 
oświadczeniem w chwili jego wydania. Najważniejsze jest to, że użyto określenia 
teologicznie a nie nie akceptowane duszpastersko. To wyraźnie pokazuje nową teologię, 
inną od tej Jezusa i św. Piotra. Odnośnie żydów jako głównych adresatów Zbawienia 
Chrystusowego, kiedyś uważanego za znak szacunku wobec jedynej drugiej bosko 
ustanowionej religii świata, teraz taki szacunek do dzieci Abrahama jest "nie do 
zaakceptowania". 
 
Część  2:  Islam 
 
"Romantycyzowanie orientalizmu złożyło obrazek Wschodu i islamu, który nie zawsze 
sprawiedliwie oddaje sprawiedliwość realiom". –Kard. Ratzinger 
 
"Między strachem i poprawnością polityczną, nie jest możliwe powiedzieć o islamie coś 
innego niż słodkie bzdury". – Bliskowschodni naukowiec cyt. w New York Times  

 
Przejaw wielkiej apostazji która głosi, że Chrystus jest opcjonalny dla zbawienia, przechodzi 
także na islam. Ale najpierw spojrzymy przez moment na tę religię, jej założyciela, jego nauki 
i wieczną wrogość do chrześcijaństwa, żeby słowa i czyny Koscioła posoborowego umieścć 
w odpowiedniej perspektywie. 
 
Mahomet – jego charakter  
 
• "Objawienie" pozwoliło mu mieć wszystkie żony jakie chciał, poza seksem z niewolnikami i 
więźniami. Podobnie objawienie pozwoliło mu poślubić żonę swojego pasierba.  
 
• Hafsa, żona Mahometa, kiedyś znalazła go w łóżku z chrześcijaninem. Przywołała Aishę i 
skonfrontowała go, ale on natychmiast miał "objawienie", w którym Allah gani obie kobiety i 
błogosławi cudzołóstwo Mahometa. Sura 66:1- 5 
 
• Aisha miała kontrakt małżeński z Mahometem, wtedy miał ponad 50 lat, a ona 6. 
Była mu dana kiedy miała 9 lat. 
 
• Sura 65:4 daje wskazówki w kwestii rozwodu z niedojrzałą płciowo żoną. 

 
Islam 
 
• Religia powstała w wyniku przemocy i mordu, w ten sposób się szerzyła i taka pozostała. 
 
• Mahomet twierdził, że podczas objawienia kazano mu rabować karawany wrogów. 
 
• Koran nakazuje muzułmanom "zabijać ich [niewierzących] wszędzie gdzie ich znajdą". 
 



• Choć Koran zalecał, że nikt nie może być zmuszany siłą do konwersji, to kiedy Mahomet 
miał wystarczające siły, nowe "objawienie" pozwoliło mu stosować przemoc by zmuszać do 
konwersji.  
 
• Po zwycięstwie nad armią opornych Mekkańczyków, Mahomet spędził 3 dni na rzezi 
więźniów. 
 
• Następnie wymordował żydów w Medynie.  
 
• Hedonizm jego założyciela przejawia się w muzułmańskiej wizji nieba, ciągłego seksu i 
obżarstwa. 
 
Koran 
 
• W celu usakcjonowania prostytucji i cudzołóstwa, Koran pozwala na "czasowe i warunkowe 
małżeństwo". W Iranie to może być na 1 godzinę. 
 
• Sura 23:1 pozwala na gwałcenie niewolnic.  
 
• Sura 4:34 zaleca bicie kobiet "ze strony których obawiasz się nieposłuszeństwo".  

 
Jego nieodłączna nienawiść do chrześcijaństwa   
 
• Żydzi i chrześcijanie w południowej Palestynie zostali zmuszeni do konwersji. 
 
• Koran mówi o chrześcijanach jako przyjaciołach szatana i nakazuje muzułmanom być 
bezwzględnymi wobec nich. 
 
• Mahomet wysłał rozkazy do swoich zarządców by niszczyli chrześcijańskie kościoły i 
żydowskie synagogi i na ich miejscu budowali meczety. 

 
Historia islamu  
 
Jest to historia mordów, gwałtów, grabieży i nienawiści do Chrystusa i jego wyznawców. 
 
• Pochodzący z czasów przybycia muzułmanów do egipskiego miasta Nikiou w 640 mówi: 
"Ani jeden żołnierz nie stawiał oporu. Przejęli miasto i wymordowali każdego napotkanego na 
ulicy i w kościołach – mężczyzn, kobiety i dzieci, nikogo nie oszczędzając. Udali się do 
innych miejsc, grabili i mordowali wszystkich mieszkańców jakich znaleźli… Ale nie mówmy 
więcej, bo niemożliwe jest opisanie grozy dokonywanej przez muzułmanów kiedy okupowali 
wyspę Nikiou". 
 
• Naoczny świadek podboju Armenii przez muzułmanów w 642 opisał co wydarzyło się kiedy 
zdobyli miasto Dvin: "Armia wroga wpadła i wymordowała mieszkańców miasta mieczem… 
Po kilku dniach odpoczynku Arabowie wrócili skąd przyszli, ciągnąc za sobą wielu jeńców, w 
liczbie 35.000". 
 
• W Amorium w Azji Mniejszej [obecna Turcja] w 838, "było tam tak wiele żeńskich 
klasztorów i monastyrów, że ponad 1.000 dziewic uprowadzono w niewolę, nie licząc tych 
które zamordowano. Dano je mauryjskim niewolnikom by zaspokoić ich żądze". 

 
• Po zdobyciu Konstantynopola, "Na bankiecie sułtana, obraz naszego Ukrzyżowanego 
Zbawiciela przeciągano przez błoto i opluwano, i krzyczano: 'To jest Bóg chrześcijan'". [13] 
 
• Kiedy w 1480 dokonano inwazji na włoskie miasto Otranto, 12.000 z 22.000 jego 
mieszkańców wymordowano, a pozostałych zabrano do niewoli. Arcybiskupa przepiłowano 
na dwie części. 
 



• W XVIII wieku w Indiach południowych, sułtan Mysore, Tippoo Sahib, dokonał przymusowej 
konwersji na islam wszystkich swoich poddanych. Niezliczoną liczbę chrześcijan 
powieszono, kobiety z dziećmi trzymającymi się kurczowo ich szyj, innych zadeptały słonie 
albo wlokły ich aż do śmierci. Innym odcięto nosy. Zamordował około 30.000 chrześcijan. 
 
• Ludobójstwo Ormian: W morderczą zimę 1895 wyniszczono dużo ormiańskiej ludności i 
zniszczono ich nieruchomości w około 20 różnych powiatach wschodniej Turcji. Łączna 
liczba ofiar wynosiła między 50.000 i 100.000. W Urfa Ormianie poprosili rząd o ochronę.  W 
odpowiedzi Turcy zamordowali wszystkich mężczyzn w mieście. Jedną grupę ormiańskiej 
młodzieży zabrano do szejka, których "powalał na plecy i trzymał za ręce i stopy. Potem 
recytował wersety z Koranu i podrzynał ich gardła zgodnie z obrządkiem Mekki składania 
ofiar z owiec". Kontyngent wojsk dokonał szturmu na katedrę, gdzie w sanktuarium zebrał się  
duży tłum. Krzycząc: "Wezwijcie Chrystusa by okazał się większym prorokiem niż Mahomet", 
mordowali ludzi i palili żywcem kobiety i dzieci w katedrze. W tym dniu zabito 8.000. 
Teraźniejszość 
 
Kobiety w islamie: 
 
• Kobiety nie mają żadnych praw. Muzułmanin może rozwieść się z żoną z jakiegokolwiek lub 
żadnego powodu, a w wielu krajach muzułmańskich mężczyznie wolno zabić swoją żonę. 
 
• "Bosko ustanowiona pedofilia" w żaden sposób nie ogranicza się do przeszłości. W 2002 
badacze w obozach dla uchodźców w Afghanistanie i Pakistanie znaleźli połowę dziewcząt w 
wieku do 13 lat zamężnych.   
 
• Zgwałcona muzułmanka często boi się zgłosić skargę na policję, bo jeśli nie ma 4 
mężczyzn-świadków, jej zeznanie może być uznane za przyznanie się do cudzołóstwa lub 
nierządu. W całym świecie muzułmańskim jest wiele kobiet w więzieniach, które faktycznie 
są ofiarami gwałtu. Jeśli nie mają mężczyzn-świadków, ich skargi uznaje się za przyznanie 
się do winy. Szacuje się, że w tej sytuacji znajduje się aż 75% kobiet teraz przebywających w 
pakistańskich więzieniach. 
 
• 31 maja 1994, Kifaya Husayn, 16-letnią Jordankę, przywiązał do krzesła jej 32-letni brat. 
Podał jej wodę i nakazał odmówienie islamskiej modlitwy, po czym poderżnął jej gardło. 
Natychmiast po tym wybiegł na ulicę wymachując zakrwawionym nożem, wrzeszcząc 
"zabiłem siostrę by oczyścić swój honor". Zbrodnia Kifaya? Została zgwałcona przez 21-
letniego brata. Jej sędziowie i jury? Jej stryjowie. [14] To nie jest aberracja: to islam. 

 
• Obrzezanie kobiet jest tak barbarzyńskie i sadystyczne, że można je uznać za 
satanistyczne. Nadal bardzo powszechny jest ten zwyczaj, kiedy muzułmankom usuwa się 
genitalia, często  prymitywnymi przedmiotami tnącymi i bez żadnego znieczulenia. Robi się 
to po to by nigdy nie doznały przyjemności z relacji seksualnych, i jest to tak zwierzęce, że 
rządy zachodnie udzielają azylu tym które uciekną ze swoich krajów zanim zostaną 
okaleczone. To w ten sposób muzułmanie traktują swoje kobiety, żony i córki. Przerażające 
jest wyobrazić sobie los chrześcijańskich dziewcząt pod ich władzą. Skoro swoim 
"ukochanym" dają status zwierzęcia, to chrześcijanie są poniżej zwierząt… 
 
Prześladowanie chrześcijan  
 
• W raportach Amerykańskiej Grupy Anty-Niewolniczej [AASG] o traktowaniu chrześcijan 
przez muzułmanów w Sudanie czytamy: "Kobietom i dzieciom porwanym w czasie 
niewolniczych ataków wiąże się liny na szyje albo przywiązuje do zwierząt i wlecze na 
północ. Po drodze wiele kobiet i dziewcząt wielokrotnie poddaje się zbiorowym gwałtom. 
Dzieci których nie da się uciszyć są rozstrzeliwane na miejscu. Na północy niewolników 
trzymają poszczególni żołnierze, albo sprzedaje się ich na targowiskach. Chłopcy pracujący 
dla pasterzy bydła zmuszani są do spania ze zwierzętami pod ich opieką. Niektórzy próbują 
uciec, i wtedy podcina się im ścięgno Achillesa by im to uniemozliwić. Właściciele 
niewolników zazwyczaj wykorzystują kobiety i dziewczęta jako konkubiny, sprzątaczki w 
ciągu dnia i świadczące usługi seksualne właścicielowi w nocy". [15] 



 
• Jeśli znajdzie się księdza odprawiającego Mszę w Arabii Saudyjskiej, nawet zamkniętego w 
jego pokoju hotelowym, można skazać go na śmierć. 

 
• "Straszna jest sytuacja chrześcijan w Pakistanie. Muzułmanie zabierają nam ziemię, grabią 
nasze domy i próbują zmuszać nas do przejścia na islam. Małe dziewczynki porywa się i 
gwałci. Potem mówi się im, że jeśli chcą męża który przyjmie je po tym zhańbieniu, muszą 
przejść na islam". - Cadherine, uchodźca w USA  
 
• Były oficer amerykańskich służb zagranicznych, Tim Hunter, służył w Arabii Saudyjskiej w 
latach 1993 – 1995. 
Wspomina: "Niekiedy biją a nawet torturują Amerykanów w Jeddah tylko za posiadanie 
zdjęcia z gwiazdą Dawida w tle, albo śpiewanie kolęd… z Muttawa [saudyjska policja 
religijna] skuwali księży w łańcuchy, bili i wrzucali do średniowiecznych lochów". 
• Saudyjczycy dalej [1995] przetrzymuja co najmniej 8 obywateli zagranicznych, ignorując 
wszelkie zapytania o nich ze strony ich rządów. Wszyscy byli pracownikami o dobrej opinii 
saudyjskich firm, ale popełnili zbrodnię organizowania chrześcijańskich nabożeństw w 
swoich prywatnych domach. Ich los nie jest znany. 
 
Reakcja katolicyzmu  

 
Biorąc pod uwagę pochodzenie, naukę i ciągłą historię islamu, jak również jego rolę jako 
wroga Chrystusa i Jego Kościoła, powinno się powiedzieć wprost, że reakcją Kościoła 
Katolickiego zawsze było potępienie. 
 
• Św. Piotr Maveminus: "Każdy kto nie przyjmie katolickiej religii chrześcijańskiej będzie 
potępiony, tak jak wasz fałszywy prorok Mahomet". 
 
• Św. Jerzy Diakon, zanim został zamęczony przez muzułmanów: "Mahomet był uczniem 
diabła, a jego wyznawcy są w stanie zatracenia". 
 
Takie wypowiedzi można by cytować bez końca, ale faktem jest, że w Wieku Wiary, Kościół 
postrzegał religię taką jaka była i otwarcie o niej mówił. 
 
• Papież Kalikst III: "Ślubuję ratować chrześcijan cierpiących w niewoli, wywyższać 
prawdziwą wiarę i wytępić diaboliczną sektę potępieńca i niewiernego Mahometa na 
Wschodzie". 
 
• Papież Pius II: "Mahomet nigdy nie odłoży broni, dopóki nie osiągnie całkowitego  
zwycięstwa, albo nie zostanie całkowicie pokonany. Każdy sukces będzie tylko odskocznią 
do następnego, dopóki nie zapanuje nad wszystkimi zachodnimi monarchami, nie obali wiary 
chrześcijańskiej i nie narzuci całemu światu prawa swojego fałszywego proroka". 
Jest naprawdę niesamowite, że ten papież, nieżyjący od wieków, rozumie rok 2012 lepiej niż 
większość jego niedawnych następców. Ale taka jest trwała moc wiary, inteligencji i 
logicznych zdolności. 

 
• Zaledwie 35 lat przed soborem, papież Pius XI ogłosił akt poświęcenia świata 
Najświętszemu Sercu, który oferuje petycję za wybawienie dusz z "ciemności 
bałwochwalstwa lub islamizmu", i żeby weszli "do światła królestwa Bożego". 
 
Kapitulacja 

 
Inicjatorzy rewolucji francuskiej za symboliczny cel wybrali sobie zdarcie tiary z głowy 
papieża. Skoro nie udało się to im wtedy, to czy kiedykolwiek marzyli o tym, żeby papież, z 
własnej woli, po prostu oddał swoja tiarę, razem ze wszystkim co symbolizowała?  
 
Podobnie muzułmanie świata muszą być w stanie delirium niedowierzania z powodu 
kapitulacji Zachodu. Od wieków próbowali siłą przejąć narody Europy zachodniej, ale 



napotykali na opór. Ale Pius XII wiedział, że nigdy się nie poddadzą, i my mieliśmy to zrobić. 
Obecnie muzułmanom, dosłownie, wręcza się kraje, których nie mogli zdobyć siłą. 
 
Kiedy już narody katolickie używają środków antykoncepcyjnych i abortują się do zagłady, 
muzułmanie wprowadzają się tłumnie by wypełnić tę próżnię. Kard. Biffi słusznie zauważył: 
"Muzułmanie przychodzą do nas, zdecydowani pozostać tym kim są, czekając by była ich 
odpowiednia liczba, by zmusić nas do stania się takimi jak oni". W tym nie ma nic 
proroczego, to prosta historia islamu, historię Zachodu określa ignorancja i powtórka, bo 
celem liberalizmu jest unicestwienie każdej pozostałości chrześcijańskiego społeczeństwa, i 
chrześcijańscy członkowie tych społeczeństw przyjmą i będą tęsknić do własnej "śmierci 
przez różnorodność".  

 
Do chwili obecnej, całe sektory wielu miast europejskich są pod muzułmańską kontrolą, a 
policja w ogóle nie stara się zatrzymać ataków przemocy i podpalania, tak boi się wdepnąć 
na tereny najeźdźców. [16]  
 
Nawet kiedy członków własnego stada mordowano, gwałcono i więziono za próby życia w 
swojej wierze, papież Jan Paweł opowiedział się za budową w Rzymie meczetu. Żeby dalej 
szydzić z wykastrowanej kapitulacji Kościoła, teraz w tym meczecie głosi się antyzachodnią 
retorykę. Ale Namiestnik Chrystusa zaprosił religię, której głównym przykazaniem jest 
mordowanie, gwałcenie i zniewalanie chrześcijan, do Stolicy Chrześcijaństwa, podczas gdy 
wcześniejsi papieże za swój obowiązek uważali trzymanie wrogów Kościoła na dystans.   
 
Jakie koncesje świat muzułmański zaproponował za to? Żadne, bo po co? Nie negocjuje się 
z wrogiem zdecydowanym (szatańsko) na wymuszenie bezwarunkowej kapitulacji. Nadal 
największe ustępstwo jakie muzułmanie uzyskali od bojaźliwych, tępych agentów apostazji 
nie miało nic wspólnego z nieruchomościami, było to oddanie naszej wiary razem z naszą 
bronią… 
 
Bluźnierstwo  

 
"Ale plan zbawienia obejmuje także i tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich zaś w 
pierwszym rzędzie muzułmanów, oni bowiem wyznając, iż zachowują wiarę Abrahama, 
czczą wraz z nami Boga jedynego i miłosiernego, który sądzić będzie ludzi w dzień 
ostateczny". 
- Lumen Gentium, #16 
 
• Chrześcijanie czczą Trójcę Świętą, co według Koranu zasługuje na ogień piekielny. Nie 
czcimy tego samego Boga, a żeby Boga chrześcijan utożsamiać z bogiem muzułmanów, w 
którego imieniu i pod którego kierunkiem dokonywano wszystkich wyżej wymienionych 
perwersji i okrucieństw, to tylko bluźnierstwo. Każdy muzułmanin powie dokładnie to samo 
rodakowi, który twierdzi iż wierzy w tego samego Boga jak chrześcijanie. 

 
• I znowu, kiedy na początku tego rozdziału umieścilismy cytat z Jana XXIII rozmydlający 
chrześcijaństwo do jedynie etyki naturalnej, wydawałoby się, że bycie monoteistą wierzącym 
w kreację wystarcza do zbawienia. 
 
• Bardziej niż idiotyczne jest mówienie, że Bóg swoim planem zbawienia objął religię, która 
gardzi Chrystusem i morduje chrześcijan. Znowu powszechne zbawienie jest tu wyraźnym 
myśleniem, a indyferentyzm na pełnych obrotach. Katolicy opowiadający się za Chrystusem, 
żydzi którzy nie wierzą w Niego i muzułmanie, którzy są przeciwko Niemu, wszyscy są w 
drodze do zbawienia (Najbardziej prawdziwe drogi…).  
 
Religia którą papieże uznawali za niemożliwych do pogodzenia wrogów Kościoła, 
potrzebujących wyprowadzenia z ciemności, teraz ma równy status jako jedna z "trzech 
głównych sposobów" do zbawienia. Papież Jan Paweł II dalej chwalił islam, czyniąc go 
równym Kosciołowi Chrystusa: "Dwie religie mogą być znakiem nadziei, czyniąc świat 
bardziej świadom mądrości i miłości Boga", nawet błagając św. Jana Chrzciciela by "chronił 



islam". Może Jan Chrzciciel mógłby lepiej spędzać wieczność chroniąc młodych 
chrześcijańskich dziewcząt przed gwałtem w imię islamu. Papież Jan Paweł dalej chwalił 
islam, mówiąc że Kościół Katolicki  "traktuje muzułmanów z szacunkiem, przekonany, że ich 
transdescentna wiara w Boga przyczynia się do budowy nowej ludzkiej rodziny, opartej na 
najwyższych aspiracjach ludzkiego serca…" [17] 
 
• Najwyższą aspiracją ludzkiego serca nie jest już Jezus Chrystus. 
 
• Najwyższą aspiracją muzułmanów, czyli ich wizją nieba, jest seks z dziewicami i obżarstwo. 
 
• Ich najwyższą aspiracją dla tego świata jest całkowita dominacja i wyeliminowanie 
chrześcijan.  
 
Papież albo: 
- kłamie, bardzo dobrze wiedząc czym jest islam,  
- brakuje mu odwagi, mówiąc im to co chcą słyszeć z obawy przed konsekwencjami, 
- jest ignorantem, nie ma pojęcia o histori, naukach, obecnej polityce i praktykach każdego 
muzułmańskiego kraju, 
- jest egzystencjalistą, uważając iż ma moc kreowania rzeczywistości własnymi 
subiektywnymi pomysłami, 
- opowiada się za apostazją, uważając, że by dojść do ziemskiej utopii należy odstawić na 
bok każdą przeszkodę religjną. 

 
Jeśli te opcje brzmią pedantycznie w swojej prostocie, chciałbym zaproponować, że są one 
wyraźne w słowach papieża, jak również w dowodach przedstawionych później. Ale prosta 
prawda historyczna jest taka, że papież nie może udawać nieznajomości realiów islamu, 
nawet kiedy chwalił go i uczynił z niego równą religii którą gardzi. 
 
Wręczony mu bezpośrednio przez biskupa Torit, Paride Tabana, w imieniu całej Konferencji 
Biskupów przed jego wizytą w 1993 do Sudanu, był list w którym czytamy: "Ojcze Święty, nie 
daj się oślepić czerwonym dywanem  jaki rząd w Chartumie rozłoży na Twoją cześć w środę. 
Wiedz, że ręka którą uściśniesz ocieka krwią sudańskich chrześcijan. Sa to ci sami ludzie 
którzy rozpuścili "dżihad", albo świetą wojnę, przeciwko chrześcijanom w Sudanie, którzy nie 
wahają się prześladować, torturować i mordować księży, zakonnice i katechetów. Sa to ci 
sami ludzie którzy nadal praktykują niewolnictwo, porywają i sprzedają afrykańskie dzieci". 
[18] 
 
W wieku "szydzenia z męczeństwa", ten list był nieskuteczny. Jan Paweł wielokrotnie stawiał 
te dwie religie na równi, twierdząc iż czciliśmy tego samego Boga. "Miałem okazję  
potwierdzenia szczerego i otwartego sposobu w jaki Kościół zwraca się do wyznawców 
islamu, z którymi łączy nas adoracja jednego Boga", i "Dzisiaj chciałbym powtórzyć to co 
powiedziałem do młodych muzułmanów kilka lat temu w Casablanca: wierzymy w tego 
samego Boga". [19] 
 
To jest bluźnierstwo, i każdy uczciwy muzułmanin zgodziłby się, choć z diametralnie 
przeciwnego powodu. 
 
Przykłady aktów apostazji i płaszczenia się wydają się nie mieć końca. W homilii kilka 
miesięcy po 11 września, byłem obecny kiedy kardynał mówił o wydarzeniu, zapewniając 
słuchaczy, że mieliśmy prawo do złości, bo porwano "religię pokoju". Głupota tej wypowiedzi 
jest zbyt oczywista by określić ją łagodniejszym przymiotnikiem: nie możecie czuć złości 
kiedy ludzie (muzułmanie albo nie) porwali samoloty i zabili tysiące niewinnych Amerykanów, 
a raczej powinniście być źli bo robiąc to oni zniesławili islam. 
 
I znowu, każdy kto nazwie islam religią pokoju albo kłamie, albo nie zna rzeczywistości. 
Zaledwie kilka lat później, tylko kilka mil dalej, inny kardynał kończył modlitwę słowami: "W 
imię Allaha, miłosiernego i współczującego Boga, modlimy się, Amen", [20] 
 



Tylko 50 lat wcześniej takich ludzi uważano by za nienadających się uczyć katechizmu 
przedszkolaków, w czasie wielkiej apostazji to ludzi takiego kalibru awansuje się na 
"księciów Kościoła". 
 
Logiczna trajektoria rozpadu Kościoła na apostazję idzie dalej. Kiedy Kościół uważa się za 
opcjonalny, Chrystus staje się opcjonalny, i ostatecznie jest przeszkodą. W końcu jest to 
zgodne z dogmatem wojowniczego liberalizmu, że religia jest przeszkodą dla prawdziwego 
celu ludzkości – ziemskiej utopii. Zaledwie 100 lat wcześniej papież Leon XIII wyraził piękną 
myśl: "Największym nieszczęściem jest nie poznanie nigdy Jezusa Chrystusa". [21] Jak ktoś 
może czytać powyższe cytaty i nie zgodzić się, że następcy Leona już nie czuli w ten 
sposób?  
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ROZDZIAŁ  XIII RELIGIA SKUPIAJĄCA SIĘ NA CZŁOWIEKU 
 
"Mamy zaufanie do człowieka. Wierzymy w pokłady dobroci w każdym sercu". 
- Papież Paweł VI, 2.12.1970 
 
"Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał  i nie potrzebował niczyjego 
świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje". Jan 2:24-25 

 
Czy ktoś jest skłonny zgodzić się, że obecna apostazja i wielka apostazja to jedno i to samo, 
czy nie, oba pokazują religię skupiającą się na człowieku dążącą do ziemskiej utopii jako 
jednego z objawów: 
 
Źródła 

 
• 2 Tes. mówi o "synu zatracenia", antychryście, człowieku wynoszącym się jako najwyższy 
obiekt czci. 
 
• Św. Antoni Pustelnik napisał, że kiedy Kościół i świat staną się jednym, koniec jest bliski. 
Rozmydlenie się Kościoła w świecie, nawet ustawienie się go poniżej świata, już zostało 
udokumentowane. I tak samo Kościół w wielkiej apostazji odstawi Boga na bok, umieści w 
centrum człowieka, i będzie realizował czysto ziemskie cele. 
 
• Papież Pius XII stwierdził, że nowoczesna apostazja miała za korzenie, między innymi, 
materializm i ateizm naukowy. 
• Tak samo będąc jeszcze kardynałem, Pius XII przepowiedział dzień kiedy "On [Kosciół] 
będzie kuszony by uwierzył, że człowiek stał się Bogiem". 
 
•  Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że koniec czasów będzie oznaczony oszustwem 
antychrysta, dzięki któremu "człowiek gloryfikuje siebie zamiast Boga". 
 
• Papież św. Pius X: "To jest rozróżniającym znakiem antychrysta, człowiek ma 
nieskończoną zuchwałość stawiania się w miejsce Boga…" [1] 
Temu że Kościół doszedł do tego stanu trudno zaprzeczać, biorąc pod uwagę to, że Paweł 
VI otwarcie ogłosił to na zakończenie soboru, i często powtarzał. Ale najpierw spójrzmy na 
sam sobór gdzie przy wielu okazjach widoczna jest gloryfikacja człowieka zamiast Boga. 

 
Część  1:  Przejawy apostazji na II SW i później 

 
Dokument soborowy Gaudium et Spes: Papież Benedykt XVI, jeszcze jako kard. Ratzinger, 
przyznał, że język tego dokumentu był "całkowicie pelagiański" [2], czyli heretycki. Własne 
słowa soboru, a nie przekręcanie ich czy ich kontekstu, stawiają człowieka w miejscu Boga.  
 
• "Wedle niemal zgodnego zapatrywania wierzących i niewierzących, wszystkie rzeczy, które 
są na ziemi, należy skierować ku człowiekowi, stanowiącemu ich ośrodek i szczyt". [3] Jest 
to pogląd modernistów, komunistów i masonów, a w wieku apostazji również Kościoła. 
Katolicki pogląd przed apostazją był taki, że Bóg jest centrum i końcem wszystkiego, jak 
nauczał św. Paweł: "Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi.."  
(Kol. 3:23). 

 
• "Człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego". [4] 
Katolicka nauka jest taka, ze Bóg stworzył człowieka dla Siebie (Przysł 16:4: "Wszystko 
celowo uczynił Pan"), w człowieku skupił Kościół, człowieka stworzył dla człowieka, pogląd z 
którym zgodziłby się każdy modernista, hedonista czy ateista. Jest niesamowite, że przed 
soborem każde katolickie dziecko, uczone jakby to był Katechizm Baltimore, rozpoznałoby 
ten pogląd soboru jako fałszywy, wiedząc, że człowiek miał "znać, kochać, i służyć Bogu", a 
nie istnieć dla siebie. 

 



• To przekłamanie miejsca człowieka w tworzeniu jest podobnie poszerzone na Ewangelię, z 
ponownym napisaniem Wielkiego Przykazania: "Dlatego to miłość Boga i bliźniego jest 
pierwszym i największym przykazaniem". [5] Jest to proste zaprzeczenie słów Pana, że 
pierwsze przykazanie to "Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą 
swoją duszą i całym swoim umysłem", a drugie to "będziesz miłował bliźniego swego jak 
siebie samego". (Mt 22:37 i 39) 

 
• Herezję pelegianizmu bezwstydnie wyraża następujące gloryfikujące człowieka twierdzenie:  
"Aktywność ludzka, jak pochodzi od człowieka, tak też ku niemu się skierowuje. Człowiek 
bowiem pracując nie tylko przemienia rzeczy i społeczność, lecz doskonali też samego 
siebie." [6]  
Sobór wierzy w bardzo inny typ człowieka niż Jezus, który powiedział uczniom: "beze Mnie 
nic nie możecie uczynić" (Jan 15:5). Nowy "rozwinięty" człowiek soboru, budujący "nową 
ludzkość", może nie tylko zrobić coś bez Chrystusa, on może się udoskonalać bez 
Chrystusa. Jeszcze raz sobór usunął Chrystusa i w jego miejscu umieścił człowieka, jak św. 
Paweł napisał, że powinniśmy wszystko robić dla Pana raczej niż dla ludzi. Sobór każe nam 
robić wszystko jako człowiek dla człowieka, z Panem ani nie jako początkiem ani końcem 
naszych działań. 

 
• Skoro "Novus Ordo" ucieleśnia skupiającą się na człowieku orientację Kościoła 
posoborowego, oto tylko jeden tego przykład:  
Modlitwa nad darami w 25 niedzielę zwykłą brzmi [dosłowne tłumaczenie z ang.]: "Niech kult 
każdego z nas tutaj przyniesie wszystkim zbawienie". Teraz jest to "mój kult", nie Tego 
którego mam czcić i którego ofiara będzie złożona i przyniesie zbawienie. Wcześniej 
modlitwa ta brzmiała: "…pomóż nam, błagamy, że kiedy już poznamy Twoją prawdę, byśmy 
zgodnie z nią postępowali". 
 

Wszechmogący Boże, wejrzyj na dary, które Ci składamy, † niech ta Ofiara, wyraz naszej 

służby, * przyczyni się do Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
http://brewiarz.pl/x_15/2510w2/czyt.php3 
 

Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu, + i spraw, aby w sakramencie 

Eucharystii otrzymał dobra, * w które wierzy z całego serca. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
http://ordo.pallotyni.pl/index.php/mszal-rzymski/okres-zwykly/742-xxv-niedziela-zwykla 
  

 

embodies the man-centered orientation of the post Vatican II Church, here is but one example: 

The prayer over the gifts for the twenty fifth Sunday in Ordinary Time reads, “May the 

worship of each one here bring salvation to all.” It is now “my worship,” not Him Whom I am 

about to worship and Whose Sacrifice is about to be made present that will bring salvation. 

The corresponding prayer in the former rite was, “…grant we beseech Thee, that as we know 

Thy truth, so we may follow it by worthy lives.” 

 
Rozdział Kościoła od państwa i wolność religijna 
 
"Pod zwodniczą nazwą wolności religii głoszą legalną apostazję społeczeństwa". 

- Papież Leon XIII 
 
Papież Leon napisał: 
"Od pierwszych dni naszego pontyfikatu, i od wyniesienia na Tron Apostolski, zwracaliśmy 
nasze oczy w kierunku społeczeństwa naszych czasów, by ustalić jego sytuację, zbadać 
jego potrzeby, a także doradzić środki zaradcze…" [7] Za źródło bolączek społeczeństwa 
uważał "Słabnięcie prawdy - nie tylko prawd o porządku nadprzyrodzonym, które są znane w 
świetle wiary, ale naturalnej prawdy, zarówno spekulacyjnej jak i praktycznej, 
rozpowszechnienie najbardziej zgubnych błędów... zwiększający się wszędzie chaos... 
Najsilniejszą przyczyną takiej moralnej ruiny jest separacja, próba apostazji, rzeczywistego 

http://brewiarz.pl/x_15/2510w2/czyt.php3
http://ordo.pallotyni.pl/index.php/mszal-rzymski/okres-zwykly/742-xxv-niedziela-zwykla


społeczeństwa od Chrystusa i Jego Kościoła, w którym mieszka cnota wystarczająca do 
naprawy wszelkiego  ogromnego zła jakie mu uczyniła".  

 
Leon zauważył, jak wiedzieli wszyscy jego poprzednicy, że należne Kościołowi miejsce w 
społeczeństwie było ważnym elementem w jego dziele zbawienia dusz, i logicznie, 
wykluczenie z niego Kościoła skutkowałoby utratą dusz. "Nie ma innego celu, jaki można 
znaleźć dla uzurpacji księstwa cywilnego przyznanego przed wielu wiekami przez 
Opatrzność Bożą, Biskupowi Rzymu, aby umożliwić mu swobodne sprawowanie, bez 
utrudnień, władzy danej mu przez Chrystusa dla wiecznego zbawienia ludzkości". [8] 

 
Papież Pius XII logicznie spostrzegł, że "dusze są pod lepszym lub gorszym wpływem formy 
danego społeczeństwa, w zależności od tego, czy jest to w zgodzie z prawem Bożym, czy 
nie". [9] 
 
Papież Leon rozumiał prawdziwy humanizm, nawet kiedy jego następcy uważali 
pomniejszanie katolicyzmu równając go z innymi religiami za wielki krok naprzód w sprawie 
humanitarnej.  
 
Prawdziwi humanitarianie szukają zbawienia dusz, a prawdziwi katolicy zdają sobie sprawę, 
że to z tego powodu nie ma nic bardziej humanitarnego niż ochrona prawa i wolności 
Kościoła do osiągnięcia tego celu: "Zawsze kiedy jest to sprawa doczesnego księstwa Stolicy 
Apostolskiej, to obejmuje to interesy dobra publicznego i zbawienia całego społeczeństwa 
ludzkiego". [10] 

 
Dla chrześcijanina jest to proste równanie; wiedza, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, i 
najbardziej prymitywna logika może prowadzić tylko do jednego wniosku: ideałem dla 
społeczeństwa jest to, żeby wzorowało się na naukach i prawach Boga, skoncentrowane na 
jedynym Zbawicielu każdego członka tego społeczeństwa. Ale gdy oddajemy nasze 
roszczenia do bycia jedną prawdziwą religią założoną przez jednego prawdziwego 
Zbawiciela, to musielibyśmy również oddać pogląd, że najlepiej służy w ten sposób 
społeczeństwu. 
 
Bł. Pius IX napisał: "Jak bardzo dobrze wiecie, Czcigodni Bracia, że w naszych czasach nie 
mało takich się znajduje, którzy, stosując bezbożne i niedorzeczne zasady naturalizmu, jak 
nazywają, do społeczeństwa publicznego, odważają się nauczać, że „najlepszy stan 
społeczeństwa publicznego i postęp społeczny wymaga koniecznie, aby społeczeństwo 
ludzkie było ustanowione i rządzone bez żadnego odniesienia do religii, jakby wcale nie 
istniała, albo przynajmniej bez czynienia żadnej różnicy pomiędzy prawdziwą religią a 
fałszywymi". [11] 
 
Jak nauczali on i papieże przed wiekiem apostazji, to jest tylko prawem Boga by ludzie 
których On stworzył, dla których umarł, i którzy całkowicie zależą od Niego, oddawali Mu kult 
i organizowali społeczeństwo zgodnie z Jego prawami. Papież Leon XIII uczy: "To 
rzeczywiście jest tu, bez wątpienia, wśród wszystkich obowiązków człowieka, największy i 
najświętszy, ten który nakazuje człowiekowi oddawać Bogu kult pobożności i religii. I ten 
obowiązek jest tylko konsekwencją tego, że jesteśmy nieustannie zależni od Boga, 
podlegamy woli i Opatrzności Bożej, i że po pochodząc od Niego, musimy do Niego wrócić ". 

 
Ale w wieku indyferentyzmu, skoro człowiek jest centrum społeczeństwa, a wszystkie religie 
składają się z ludzi, to można by rozsądnie uważać, że każda religia powinna mieć równe 
miejsce w społeczeństwie. To może tylko prowadzić do ruiny społecznej zauważonej przez 
papieża Piusa XI w 1925: "Poprzez wykluczenie Boga i Jezusa Chrystusa z życia 
politycznego, z władzą nie pochodzącą od Boga ale od człowieka, usunieto podstawy tej 
władzy, ponieważ wyeliminowano główną przyczynę różnicy między władcą a poddanym. 
Skutkiem tego jest to, że społeczeństwo ludzkie chwiejnym krokiem idzie ku upadkowi, gdyż 
nie ma już bezpiecznej i solidnej podstawy". [12] 
 



Ale ten model społeczeństwa podążającego ku upadkowi jest dokładnie tym za czym 
opowiadał się sobór, zgodnie z inspirującą go masońską wizją. 
 
Ten rozdział społeczeństw od Boga poszerzył się na każdą jednostkę dzięki przyjętej przez 
sobór "wolności sumienia", określonej przez papieża Grzegorza XVI jako "zatrute źródło 
indyferentyzmu" i  "delirium". [13] To nie jest sprawa mówienia ludziom co mają myśleć, a 
raczej zrównanie prawdy z kłamstwem, twierdzenia, że nie ma się prawa u\ważania się za 
lepszego od innych. 
 
To jest relatywizm, ale również pokazuje deizm, wierzenie, że Bóg jest rozdzielony od 
świata. Wyraźny w tej nauce jest pogląd, że Bogu jest obojętne to czy jest czy nie jest 
czczony w "duchu i prawdzie", albo czy jest się zaklinaczem węży czy czcicielem diabła albo 
ateistą. Ta herezja promuje ideę, że losy społeczeństwa w żaden sposób nie zależą od tego 
czy sprawiają Bogu radość, albo zakłada że Bóg, jak Kościół posoborowy, podpisuje się pod 
indyferentyzmem, i uważa, że kult jednej religii jest tak samo dobry jak innej (albo żadnej). 
 
Jak papież Leon indyferentyzm nazwał "ateizmem bez nazwy", tak społeczeństwa 
indyferentystyczne popierane przez II Sobór są również mandatem ateizmu. To nie jest tylko 
sprawa uznania, że państwa katolickie znikały i Kościół musiałby przyzwyczaić się do tej 
nowej rzeczywistości, a to wysuwano jako idealne. Kiedy zapytano papieża Leona XIII o 
przywrócenie Kosciołowi państw papieskich, odpowiedział, że prawie nikt już o tym nie 
myślał, i że nikt nie myslał o tym mniej niż papież. Ale to był tylko ostrożny pragmatyzm, 
przyznanie, że historia nie szła w tym kierunku. Rozpoznał to jako rzeczywistość, ale 
niemniej uznał za negatywne. 
 
Uzurpowanie sobie wpływu Kościół posoborowy postrzegał jako całkowicie pozytywne. W 
rzeczywistości w Kolumbii Stolica Apostolska poprosiła o stłumienie chrześcijańskiej 
konstytucji  państwa by ułatwić bezbożny NWO. Podobnie w Valais (Francja) bp Adam (z 
Syjonu) napisał do wiernych swojej diecezji instruując ich dlaczego powinni głosować za 
unieważnieniem chrześcijańskiego statutu i wprowadzeniem rozdziału Kościoła od państwa. 
[14] 
 
Papież Pius XI kiedyś zaproponował pogląd, że "Głowy społeczeństwa świeckiego ze swojej 
strony wspomną Sąd Ostateczny, gdy Chrystus oskarży tych, którzy wyrzucili Go z życia 
publicznego, którzy pogardliwie ustawili Go z boku lub Go zignorowali, i najsurowiej pomści 
tak wielkie zniewagi". [15] 
 
Ale to sobór i Stolica Apostolska własnymi słowami i czynami wywołały to oburzenie i 
czekają na odpowiednią pomstę. 
 
Sobór nie myślał o sądzie Bożym, a chciał aprobaty świata. Jak powiedział papież Jan XXIII 
na Mszy w swoje 85 urodziny: "To jest rodzaj świętej wolności wobec której, zwłaszcza w tej 
sytuacji, Kościół okazał swój szacunek. Dzieki temu zdobył głęboki i powszechny podziw".  
 
Głęboki i powszechny podziw? Jeszcze raz "dobry papież Jan" pokazał, że nie był tak 
wprawny w "czytaniu znaków czasu" jak może sobie wyobrażał. Kolejne dziesiątki lat 
pokazały dokładnie jak "głeboki" był podziw świata dla Kościoła. Żałosny wykrzyknik 
przyjdzie wiele lat później, kiedy "Unia Europejska", kontynent wywodzący się z Kościoła, 
pisała swój statut. Pomimo próśb papieża Jana Pawła, w ogóle nie wspomniała o 
chrześcijańskich korzeniach Europy. Soborowym biskupom udało się zrealizować ich cel – 
bezbożne państwo, i nie zdobyli "głębokiego i powszechnego podziwu" jaki wyobrażał sobie 
papież Jan. Rola Unii Europejskiej jako agenta antychrysta stała się tak widoczna, że w 
niedawnym orzeczeniu, jej "Trybunał Praw Człowieka" nakazał usunięcie krzyży z sal 
lekcyjnych. Choć świeccy przywódcy katoliccy stawiali opór, trudno jest coś zrobić kiedy 
dokumenty Kośicoła twierdzą, że katolicyzm nie powinien otrzymać tego przywileju. W 
rzeczywistości w Watykanie i wielu innych miejscach (w moim seminarium, na przykład) 
krzyże zasłonięto by nie obrażać niekatolików na ekumenicznych nabożeństwach 
modlitewnych.  Prawdziwi "wrogowie Krzyża Chrystusa". [16]   
 



Papież Paweł VI 
 
• "Czy nie można powiedzieć, że myśl Kościoła na Soborze odeszła w kierunku 
antropocentrycznych [skupionych na człowieku] stanowisk współczesnej kultury? Odeszła - 
nie! Zwróciła się - tak!" [17] 
 
- Jest to jawne potwierdzenie, że Sobór pozwolił Kościołowi by kształtował się zgodnie z 
kulturą, którą kilka lat wcześniej Pius XII opisał jako w najgorszym stanie w ogóle. 
 
- Skoro teraz Kościół obrócił się w kierunku nowego centrum, to może tylko oznaczać, że 
odwrócił się od starego, a mianowicie Boga. Humanistyczne, doczesne i utopijne cele 
Kościoła posoborowego pokażą, iż to nie była aberracja. 
 
- To co Paweł ogłosił za triumf, i czego wyraźnie nauczała Gaudium et Spes, jego 
kanonizowany poprzednik słusznie nazwał "olbrzymim i odrażającym złem, tak 
charakterystycznym dla naszych czasów: zastąpienie Boga człowiekiem". [18] Apostazja 
rozpoczęła się na górze. 
 
• "Możecie być wdzięczni [soborowi] przynajmniej za tę zasługę, wy nowocześni humaniści, 
którzy zaprzeczacie transcendencji najwyższych rzeczy i uczycie się rozpoznawać nasz 
nowy humanizm: my, bardziej niż ktokolwiek inny, podpisujemy się pod kultem człowieka". 
[19] 
 
- Bardziej niż ktokolwiek inny: Paweł deklaruje, że Kościół jest teraz bardziej światowy niż 
sam świat. 
 
- Katolicyzm jest głęboko humanistyczny, bo dąży do przyniesienia zbawienia Chrystusa 
wszystkim ludziom. Ale skoro humanizm soboru jest "nowym" humanizmem, to Paweł 
twierdzi, że sobór przyjął nowoczesną wersję ludzkości i humanizmu, a nie odwieczne 
rozumienie katolickie. 
Paweł będzie jeszcze bardziej wylewny o swoim "nowoczesnym humanizmie" w ONZ, o 
czym będziemy czytać później. 
 
• "Ten sobór… podsumowując, daje nam prostą, nową i poważną lekcję miłowania człowieka 
żeby miłować Boga". Także "Żeby poznać Boga trzeba poznać człowieka". [20] 
Tutaj jest wyraźnie pokazana logiczna dygresja o nowym światopoglądzie papieża Pawła, w 
którym człowiek zastąpił Boga jako centrum. Paweł wykorzystał to by kwestionować 
największe przykazanie o miłości. Chrystus uczył, że miłowanie Boga było pierwsze, a 
człowieka drugie. Jak zauważył Mr Amerio "Doktryna katolicka uczy, że przyczyną miłowania 
bliźniego jest miłowanie Boga… Sobór nic o tym nie mówi". [21] 
 
• Mówiąc o swoim nowym "kulcie człowieka", papież Paweł zastąpił Chrystusa człowiekiem 
jako 'księciem pokoju': "Pokój który nie pochodzi z prawdziwego kultu człowieka, zasadniczo 
nie jest pokojem". [22] 
 
• Jak powiedziałby chrześcijanin razem z Pismem Świętym: "Niech ostatnim słowem będzie: 
Bóg jest wszystkim we wszystkim". 
Ta boska prerogatywa również została przeniesiona na człowieka, jak powiedział Paweł do 
Korpusu Dyplomatycznego: "Mamy zaufanie do ludzkiego rozumu... Pewnego dnia rozum 
musi stać się ostatecznym słowem". [23] 
Kiedy rewolucja francuska prześladowała Kościół i bezcześciła Katedrę Notre Dame, to 
rozum bogini (w postaci prostytutki) umieścili na ołtarzu. 
 
• Wyznawanie nazwanego przez Pawła "kultu człowieka" i świata nie były może nigdy 
bardziej żywiołowe i żałosne niż z okazji misji kosmicznej (to współbrzmi z poprzednim 
rozdziałem omawiającym materializm, co ujawniło się w postępie technologicznym, służącym 
jako podstawa dla agentów apostazji uważających iż byli lepsi od przeszłości, umieszczając 
kategorie materialne nad religijnymi). 

 



"Szacunek dla człowieka, szacunek dla myśli, szacunek dla nauki, szacunek dla syntezy 
naukowej i zdolności organizacyjnych człowieka, który w odróżnieniu od innych zwierząt, 
potrafi wykorzystać ducha i swoją sprawność manualną [nasze kciuki mają wyższą rangę niż 
nasz duch?] jako instrumenty podboju. Szacunek dla człowieka, króla ziemi [czy ktoś 
powinien powiedzieć Chrystusowi Królowi, że został wyparty przez swojego namiestnika?]. 
Szacunek dla żywej istoty jaką jesteśmy, w której odbija się obraz Boga, i który w swoim 
panowaniu nad rzeczami słucha przykazania biblijnego: rozmnażaj się i rządź". [24] 
 
W całym tym szacunku człowiek nakłada na człowieka, wydawałoby się, że mało pozostanie 
by posłuchać napomnienia św. Pawła w 1 Tym 1:17: "A Królowi wieków nieśmiertelnemu, 
niewidzialnemu, Bogu samemu - cześć i chwała na wieki wieków! Amen". 

 
• "Człowiek… zna okrutne wątpliwości... Musimy przekazać mu przesłanie według nas  
wyzwalające. I uważamy, tym bardziej upoważnieni do zaproponowania mu go, bo jest w 
całości ludzkie. To jest przesłanie człowieka do człowieka". [25] 
 
- To już nie jest Słowo Boże do człowieka, to jest w całości ludzkie, co może tylko znaczyć w 
ogóle nie boskie. 
 
- To bycie człowiekiem według Pawła daje mu prawo do wypowiadania się, on nie jest już 
człowiekiem wypowiadającym się o autorytecie Boga jako Namiestnik Chrystusa, ale 
człowiekiem wypowiadającym się o własnym autorytecie jako człowiek. Jak powiedział 
Jezus: "Kto mówi we własnym imieniu, ten szuka własnej chwały". (Jan 7:18) Tak, człowiek 
wypowiadający się o autorytecie człowieka chce tylko gloryfikować człowieka, "centrum i 
kulminację wszystkiego".  
 
• "Jesteście znakiem. Jesteście obrazem. Jesteście tajemnicą obecności Chrystusa. 
Sakrament Eucharystii proponuje nam Jego ukrytą Obecność, żywą i prawdziwą, ale wy 
jesteście też sakramentem, świętym obrazem Pana pośród nas". [26] 
 
-  Człowiek jako człowiek jest teraz "święty", wyrażenie wcześniej zarezerwowane dla osób 
wyróżnionych i konsekrowanych Panu poprzez święcenia i śluby zakonne. [27] 
 
-  Człowiek jest sakramentem? "Jesli ktoś mówi, że sakramentów jest mniej lub więcej niż 
siedem… niech będzie przeklęty". Sobór Trydencki, Kanon I, Dekret o Sakramentach. [27] 
 
-  Nawet kiedy potwierdza Prawdziwą Obecność, to wydaje się gwarantować człowiekowi, że 
on jest takim samym rodzajem obecności, bez różnicy. 
 
• "Święty naszych czasów, to co charakteryzuje, faktycznie, nasze czasy, to aspekt ludzki, 
społeczny i zorganizowany, cechujący się kultem człowieka". [28] 
 
-  Czysto świeckie, banalne kryteria zastępujące się nadprzyrodzonymi cnotami, które 
formalnie były miarą świętości, a także kult człowieka jako przedmiot, są oczywiste. Nie 
sądzę byś znalazł bullę o kanonizacji przed tą z 1960 wymieniającą "społeczne i 
zorganizowane" jako cnoty heroiczne. 
 
-  Jestem dość pewien by ten czy inny święty gwarantował nam, że oni działali dla kultu 
Boga, a nie kultu człowieka. 
 
• "O ile na dłuższą metę człowiek nic nie jest w stanie uczynić bez człowieka, o tyle z nim 
wszystkiego może dokonać. Jakże słuszne jest stwierdzenie, że to umysł i serce odnoszą 
prawdziwe zwycięstwa". [29] Znowu Chrystus zostaje zastąpiony przez człowieka. Jezus który 
powiedział: "beze Mnie nic nie możecie uczynić", nie miał racji. Zamiast tego, zdaniem Pawła, 
"z człowiekiem można zrobić wszystko", w tych opiniach widzimy podwójną niekompetencję, 
fiasko wiary i inteligencji. Po pierwsze, jest tu błąd chęć połączenia Kościoła ze światem, z 
Chrystusem jako zbędnym, jeśli nie przeszkodą w pogoni za celami ziemskimi. Po drugie, 
świat z którym on chce połączyć Kościół nie istnieje poza jego utopijnymi złudzeniami, 
dokładnie jak świat, który według papieża Jana okazywał Kościołowi gęboki szacunek.  



 
• Pogląd Pawła skupiający się na człowieku ma w sobie nutki pelagianizmu jeśli chodzi 
również o życie moralne. 
8 grudnia 1965 powiedział: "To moralnym sumieniem człowiek uwalnia się od pokus [jak w 
Gaudium et Spes człowiek może się doskonalić, teraz podobnie może się uwalniać, a nie z 
łaski Bożej]… To tym moralnym sumieniem pokonuje się sprawy korumpujące jego godność, 
pokonuje się lęki przyprawiające bicie serca i bezwładność, wywołuje się poczucie godności, 
uczciwości, ba, siły. To właśnie z sumienia czerpią siłę wielkie postacie ludzkiego dramatu, 
niewinni, bohaterowie i święci…" Konieczność sakramentów, modlitwy i łaski jest wykluczona 
z tego równania.  

 
• Jest wzruszający przypis do kryzysu wiary i skupionej na człowieku wizji Pawła, jego nowa 
"wiara", jego "kult człowieka", również by go zawiodły. Aldo Moro był włoskim politykiem i 
przyjacielem papieża Pawła. Został porwany i brutalnie zabity. Na jego pogrzebie, Paweł 
powiedział: "Poczucie pesymizmu zniszczyło tyle spokojnych nadziei i wstrząsnęło naszą 
ufnością w dobroć rasy ludzkiej". [30] To śmierć jego politycznego mesjasza wstrząsa jego 
wiarę w kult człowieka, dlaczego nie śmierć Chrystusa? Jesli spędził życie wierząc w dobroć 
człowieka pomimo Ukrzyżowania, to dlaczego tak wpływa na niego śmierć polityka? Bo 
polityk był ucieleśnieniem Pawłowego "kultu człowieka", który miał doprowadzić do 
politycznej utopii uważanej przez niego za możliwą, dla której wyrzekł się świata 
"skupiającego się na Chrystusie". Mr Amerio tak to podsumował: "Człowiek lamentuje, ale 
papież lamentuje bardziej, blisko cienistej linii (papież umrze 3 miesiące później), i 
skonfrontowany z rozbitymi założeniami o jego całym pontyfikacie". [31]  
 
Papież Jan Paweł II 

 
Jak już widzieliśmy, encyklika Redemptor Hominis pomniejsza wiarę do unitarianizmu, gdyż 
człowiek jest zbawiony tylko dlatego że jest człowiekiem, tak samo przejawia się wyniesienie 
człowieka: 
 
• "Właśnie owo głębokie zdumienie wobec wartości. i godności człowieka nazywa się 
Ewangelią, czyli Dobrą Nowiną. Nazywa się też chrześcijaństwem. Stanowi o posłannictwie 
Kościoła w świecie — również, a może nawet szczególnie – "w świecie współczesnym”. [32] 
Chrześcijaństwo określa jako 'człowieka zdumionego sobą', bo Ewangelia teraz ma 
człowieka jako przedmiot i podmiot wiary. 
 
• W tej samej części kontynuuje: "Ono wyznacza zarazem Jego miejsce. Jego - jeśli tak 
można się wyrazić - szczególne prawo obywatelstwa w dziejach człowieka i ludzkości". On 
już nie jest Chrystusem Królem, a Chrystusem Obywatelem, człowiekiem pośród ludzi. 
 
• Czytamy nawet jeszcze wyraźniej: "człowiek jest drogą Kościoła". Więc jest tak, że Jezus 
"Droga, Prawda i Życie" został zastąpiony przez człowieka, drogę Kościoła "o zmienionej 
istocie" II Soboru. [33]  
 
W 1914 papież Benedykt XV napisał: "Odkąd bowiem w rządach państw zaprzestano 
przestrzegać chrześcijańskiej mądrości, przykazań i ustanowień, które zabezpieczały 
trwałość ich i spokój, przyjść koniecznie musiało to, że państwa w swych posadach chwiać 
się poczęły i taki nastąpił w myśleniu i obyczajach zwrot, że jeśliby Bóg zawczasu nie 
pospieszył z pomocą, wnet ruina społeczności ludzkiej nastąpić by mogła". [34] Ale pół wieku 
później postanowi się, że Bóg w ogóle nie musiał przyjść, człowiek mogący się udoskonalić 
teraz może doskonalić społeczeństwo, właśnie porzucając Chrystusa jako fundament. I 
podobnie koniec cywilizacji jakiego obawiał się papież Benedykt był faktycznie "nową 
wiosną", dzięki "nowej ludzkości", głoszonej przez "nowy kościół", z jego świeżo upieczoną 
istotą, dołączając do świata w jego dążeniu do ...  
 
Część 2:  Ziemska utopia  

 



"Wielkie przedsięwzięcie, również godne jednoczenia się każdego człowieka dobrej woli w 
ogromnym i nieodpartym spisku wobec tego integralnego rozwoju człowieka, tego 
równoczesnego rozwoju ludzkości, do którego odważyliśmy się zachęcać go w imię 
'integralnego humanizmu', w naszej encyklice 'Populorum progressio'". 
- Paweł VI, 4.10.1970 

 
Chęć soboru rozpuszczenia się w świecie dla dobra ziemskich celów była zła jako sprawa  
zasady religijnej, ale także pełna wad w nieuzasadnionym różowym obrazie świata, który 
istniał tylko w umysłach jego uczestników. Była to wada, która poprzedziła sam sobór. 

 
Można tu przywołać obszerny fragment wypowiedzi pewnego ojca z komisji 
przygotowawczej, ponieważ daje prawdziwy portret świata, z którym sobór chciał 
dialogować, łączyć się, szukać prawdy, a także budować utopię:  
Nie pochwalam opisu sytuacji Kościoła podawanego z taką wylewnością, bardziej z nadzieją 
niż rzeczywistością.  
Dlaczego, i w porównaniu z jakim okresem, mówisz o zwiększonym zapale religijnym?  
Czy nie powinniśmy mieć danych statystycznych, jak się je nazywa, przed nami, z których 
jasno wynika, że kult Boga, wiara katolicka i moralność publiczna wśród wielu ludzi, walą się, 
a nawet są niemal w ruinie?  
Czy umysły ludzkie ogólnie nie oddalają się od religii katolickiej, kiedy państwo jest 
oddzielone od Kościoła, filozofia od dogmatów wiary, badanie świata od szacunku dla 
Stwórcy, odkrycia techniczne od zgodności z porządkiem moralnym?  
Czy  Kościół nie pracuje przy niedoborze pracowników w świętej posłudze?  
Czy wiele części Kościoła Świętego nie są brutalnie deptane przez Olbrzymy i Minotaury, 
którzy dumnie kroczą po świecie, albo wpadli w schizmę, jak wśród Chińczyków?  
Czy wróg nie zdewastował naszych misji wśród niewiernych, które posadzono i podlewano z 
takim zapałem i taką miłością?  
Czy ateizm nie jest już chwalony tylko przez osoby prywatne, ale (co jest zupełnie 
niespotykane) przez całe narody, i podtrzymywany państwowymi przepisami prawa?  
Czy liczba nas nie maleje proporcjonalnie, codziennie, a mahometanizmu i pogaństwa 
znacznie się zwiększa? 
Stanowimy 1 / 5 ludzkości, a niedawno była to 1 / 4.  Czy nasza moralność nie staje się 
pogańska dzięki rozwodom, aborcji, eutanazji, sodomii i gonitwie za mamoną? [35] 
 
Mrzonki o tym, że ziemska utopia jest możliwa, i pogoń za nią powinna być misją Kościoła 
jest oczywiście wbrew wierze, jak nauczał papież Pius X. Tu dobrze podsumowuje 
stanowisko katolickie: 
"W końcu [Jezus] nie obwieścił panowania doskonałej szczęśliwości w przyszłym 
społeczeństwie, w którym cierpienie zostałoby usunięte. Ale poprzez kazania i przykłady 
nakreślił drogę możliwego szczęścia na ziemi oraz doskonałej szczęśliwości w niebie – 
królewską drogę Krzyża. To właśnie jest nauka, którą niesłusznie chciałoby się odnieść 
wyłącznie do życia osobistego, mając na uwadze wieczne zbawienie. Jest to również nauka 
w najwyższym stopniu społeczna, która ukazuje nam w naszym Panu Jezusie Chrystusie 
kogoś innego, niż jałowy i pozbawiony autorytetu humanitaryzm". [36] 
 
Podstawową zasadą Ewangelii jest to, że chrześcijaństwo zawsze będzie w taki czy inny 
sposób, w opozycji wobec świata. To odnosi się do walki jednostki z ziemskimi pokusami, a 
także do faktu, że świat zawsze zachowuje swój upadły stan i stawia przeszkody dla dzieła 
Boga. Nawet gdy narody wyznawały katolicyzm, wewnątrz  zawsze pojawiali się liderzy i 
ruchy które kwestionowały Kościół i podważały wiarę, więcej niż jeden "katolicki" lider 
najeżdżał na Rzym, plądrował Lateran i Watykan, groził, a nawet porwał papieża. Chociaż 
stanowisko katolickie nie takie jak kwakrów - milczenie i rezygnacja, co oznacza akceptację 
faktu, że ten świat nigdy nie będzie idealny, nawet jeśli postaramy się go poprawić w 
jakikolwiek sposób wiek i okoliczności pozwolą. 

 
Tak, zawsze będzie fundamentalne napięcie. Diabeł będzie |księciem świata", więc jak 
napisał św. Jakub (4:4): "Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z 



Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem 
Boga". 
 
Papież Leon XIII wymownie napisał o tej opozycji jaka ma trwać do końca wieków: " Gdy 
rodzaj ludzki…podzielił się wtedy na dwa obozy, różniące się między sobą i wzajemnie sobie 
nieprzyjazne; jeden z nich bezustannie walczy w obronie prawdy i cnoty, drugi natomiast 
walkę prowadzi o to, co się cnocie i prawdzie przeciwstawia. Pierwszy to Królestwo Boże na 
ziemi, to jest Kościół Jezusa Chrystusa…Drugi obóz - to królestwo Szatana". [37] 
 
Rozpuszczanie się na światowość zaczęło się od odrzucenia katolicyzmu jako tego 
prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa. 
 
Kiedy  II Sobór usunął tę różnicę z Kościoła, i dał ją każdej religii, bez rozróżnienia, to jeden 
"prawdziwy Kościół" jest nie mniej niż cała ludzkość opisana w Redemptor hominis. 
Stąd pożądanym rezultatem tego procesu jest to rozpuszczenie w jednej światowej religii 
obejmującej całą ludzkość. 

 
Być może przejście posoborowego Kościoła od skupionego wobec Boga, przedsięwzięcia 
szukającego nieba do skupionego na człowieku, byt politycznie zorganizowanej utopii 
najlepiej przejawia się zarówno w symbolu jak i w rzeczywistości, przez restrukturyzację 
przez Pawła VI Kurii Watykańskiej. W 1967 Święte Oficjum, to które odpowiadało za 
utrzymywanie czystości wiary i doktryny, zostało podporządkowane sekretarzowi stanu, 
politycznemu ramieniu Watykanu. 

 
Znaczenie tego odwrócenia było oczywiste. Faktycznie architektem tego triumfu polityki nad 
wiarą był kard. Jean Villot, którego nazwisko było w masońskim rejestrze wymaganym przez 
włoskie prawo. Po śmierci znaleziono odręcznie napisaną notę od wielkiego mistrza loży 
masońskiej Villota, chwalącego go za wysiłki na rzecz masonerii. 

 
Jak z Mszą, masoni jeszcze raz "zebrali się wokół tronu Piotrowego", niszcząc Kościół pod 
jego nosem i z jego upoważnienia. Ale zanim zaczniemy czytać dowody na program dążący 
do utopii politycznie zorientowanego Kośicoła, odświeżmy nasze dusze pokaując katolicką 
wizję świata opisaną przez niemasońskiego papieża św. Piusa X: 
"Nie, Czcigodni Bracia – w tych czasach duchowej i społecznej anarchii, kiedy każdy uważa 
się za nauczyciela i prawodawcę, musimy stanowczo przypomnieć, iż nie jest możliwe 
zbudowanie społeczeństwa w inny sposób, niż zbudował je Bóg. Nie jest możliwe 
zbudowanie społeczeństwa, jeśli Kościół nie położy jego fundamentów i nie będzie kierował 
jego budową. Cywilizacji nie trzeba już odkrywać, ani budować nowego społeczeństwa w 
obłokach. Ona była i jest – to cywilizacja chrześcijańska i katolickie społeczeństwo. Chodzi 
jedynie o ich ustanowienie i nieustanne odnawianie na naturalnych i nadprzyrodzonych 
podwalinach, przeciwko ciągle odradzającym się atakom szkodliwych utopii, buntów i 
bezbożności: "Omnia instaurare in Christo”. 

 
Nie jest nadużyciem by ze słów świętego papieża wywnioskować, że przyszłych papieży 
nazywa szalonymi marzycielami i niegodziwcami, bo to jest właśnie droga jaką szli. To nie 
jest kwestia rozwiązania rzeczywistości politycznej w różnych kontekstach historycznych: 
papież pisał o ponadczasowych zasadach opartych na Bogu i Jego Prawdzie. Porównajmy 
jego słowa z brutalnie naiwnym, soczystym utopizmem Pawła VI: 
"Otóż wiedzcie, przyjaciele, którzy nas słuchacie, że jesteśmy dziś gotowi zwrócić się do 
was z przesłaniem nadziei. Sprawa człowieka nie tylko nie jest przegrana, lecz rokuje całkiem 
korzystnie. Wielkie idee które są niczym latarnia dla współczesnego świata, nie gasną. 
Jedność świata stanie się faktem. Godność osoby ludzkiej zostanie uznana faktycznie, nie 
tylko formalnie... Rażące nierówności społeczne zostaną zlikwidowane. Stosunki między 
narodami zostaną oparte na pokoju, rozumie i braterstwie... To nie marzenie, ni utopia, ni 
mit: to realizm ewangeliczny!" [39] 
 
Gdzie dokładnie w Ewangelii (rdzeń słowa ewangeliczny) Ojciec Święty znalazłby propozycję 
tego syropowego "realizmu"? Nie, to jest masońska ewangelia, do której Paweł nawiązywał, 



a jego "fundamenty" nie obejmowały Jezusa, tylko ich własne humanistyczne filary. Chrystus 
i całe Pismo wyraźnie zapowiadają, że świat zawsze będzie cierpiał, wręcz przeciwnie idąc w 
kierunku utopii, rozpadnie się do takiego nędznego stanu, że gdyby Chrystus nie skrócił dni 
ucisku, nikt by się nie uratował. 
 
Jak nawet musiał zgodzić się kard. Ratzinger, takie utopiijne idee oparte na ewolucyjnym 
założeniu, że sprawy muszą się rozwijać na lepsze by wyraźnie przeciwstawiać się Pismu,  
co zapewnia wierzących, że koniec będzie charakteryzował się niespotykanym dotąd 
panowaniem grzechu i nędzy. Jak napisał św. Paweł, jeśli nasze nadzieje będą ograniczać 
się tylko do tego świata, to jesteśmy najbardziej żałosnymi ludźmi. Rzeczywiście, "szalonym  
marzycielom, rebeliantom i złoczyńcom" należy współczuć, ale nie tak bardzo jak tym których 
zostawiają w tyle by żyli w następstwie ich monomaniakalnego dążenia do zniszczenia. 

 
Jak już wspomniano, posoborowy Kościół szeroko rozpowszechniał, zarówno w sposób 
dorozumiany jak i wyraźny, fałsz powszechnego zbawienia. Jeśli Niebo uznaje się za 
przeznaczenie dla wszystkich, to pozostawia niewielki bodziec by "starać się wejść przez 
wąską bramę". Zamiast tego celem staje się ziemska utopia, gdyż albo jesteś ateistą, który 
nie wierzy w Niebo, albo modernistą przekonanym, że każdy tam idzie. Równia pochyła od 
dawnego przekonania Kościoła do opowiadania się za bezbożnym społeczeństwem 
zastosowała tę trajektorię: 
 
• Stanowisko katolickie było takie jak przedstawił Pius X powyżej, i takie było stanowisko 
oparte na logicznej konieczności. Skoro Chrystus jest Zbawicielem Świata, i On zostawił 
swój Kościół ze swoim Namiestnikiem jako głową i jedynym przewodnikiem do zbawienia, to 
Kościół powinien być przewodnikiem w budowaniu prawdziwej cywilizacji, bo tylko Kośicół 
może prowadzić społeczeństwo i jego obywateli do prawdziwego celu – wiecznego życia w 
Niebie. 

 
• Wraz z nadejściem liberalizmu, społeczeństwa zaczęły odrzucać i atakować Kościół, a 
zatem środki konieczne do zbawienia (prawdziwa nauka, sakramenty, członkostwo w 
Kościele). 
 
• Przez wieki liberałowie pokazywali Kościół jako wroga prawdziwej cywilizacji i łotra w całych 
dziejach. 
 
• W końcu Kościół zaczął podpiswać się pod wersją wrogów jego historii i teologii zbawienia, 
i zrzekł się swojej uprzywilejowanej pozycji jako jeden prawdziwy Kościół. To wyraźnie 
przepowiedziało proroctwo kard. Pacellego (Pius XII). 
 
• Teraz te same kościoły, którym brakuje tego co katolicka doktryna zawsze uważała za 
konieczne do zbawienia, tak samo uważają się za środki do zbawienia jak religie które nie 
uznają Chrystusa. 

 
• Z tym relatywizmem i indyferentyzmem jako jego podstawą, posoborowy Kościół zaczął 
głosić własną nieważność, zamiast jego konieczności. Jeśli Kościół nie jest tym za co 
zawsze się uważał, to na pewno nie może zajmować uprzywilejowanego miejsca w 
społeczeństwie. I, jeśli każda religia jest środkiem do zbawienia, to żadna religia nie może 
domagać się specjalnego traktowania, więc jedynym prawdziwym społeczeństwem jest to 
zbudowane przez człowieka dla człowieka, z czysto ziemskimi celami. 

 
• W wieku apostazji, Kościół nie postrzega już Chrystusa jako podstawy najbardziej 
pożądanego świata, z całą ludzkością zgromadzoną pod sztandarem Jednej Prawdziwej 
Wiary w Jednym Prawdziwym Kościele, a raczej Kościół tylko chce być jednym kawałkiem 
globalnej puzzli, ramię w ramię z innymi religiami, bo większy cel "zjednoczonej ludzkości" 
nie zważającej na to, że będzie to jedność nieszczęścia i zniewolenia, "żniwo nędzy" [40], 
przepowiedzianej przez papieża Leona XIII, brak jedności wiary nie jest już problemem. Mr 
Romano Amerio tak podsumował jeden z takich pokazów tej mentalności papieża Jana 
Pawła II w przemówieniu w Nigerii w 1982: 



"Nie ma żadnej wzmianki o nawróceniu do Chrystusa, ale poprzez specjalne przesłanie do 
muzułmanów, które nie zostało przyjęte przez żadnego z nich, ani nie było na nie żadnej 
reakcji, papież oczekiwał na współpracę między dwu religiami 'w interesie nigeryjskiej 
jedności', i 'żeby wpływać na dobry porządek świata jako nowej cywilizacji miłości'. Jak 
napisaliśmy, harmonii na świecie już nie przedstawia się w kategoriach jednej religii, a jednej 
cywilizacji". [41] 
 
To przedstawia więcej niż inne stanowisko czy politykę, jest to inna opinia o samym 
katolicyzmie, rodzaju świata do jakiego dąży, jego miejscu na tym świecie, i konieczności  
ratowania jego ludzi. Tylko kilkadziesiąt lat wcześniej papież Pius XI ogłosił prawdziwie 
katolicki plan dla jedności świata by publicznie modlono się w Święto Chrystusa Króla: 
"Królem bądź wreszcie wszystkich tych, którzy są oszukiwani przez błędne poglądy lub 
których niezgoda trzyma na uboczu, i przywołaj ich z powrotem do przystani prawdy i 
jedności wiary, żeby wkrótce mogła zaistnieć tylko jedna owczarnia i jeden pasterz". [42] 

 
Podobnie przeciwstawmy to mądrości św. Piusa X kiedy rozpoznał zdradę naszej wiary i 
naszej przeszłości, jak również autodestrukcyjną naiwność takich utopijnych przedsięwzięć 
jak to opisane przez Jana Pawła i Kościół posoborowy: 
"Zastanówmy się nad tym, ile trzeba było siły, wiedzy i nadprzyrodzonych cnót, aby stworzyć 
chrześcijańskie społeczeństwo. Pomyślmy o cierpieniach milionów męczenników, o 
zdolnościach Ojców i Doktorów Kościoła, o poświęceniu wszystkich bohaterów 
chrześcijańskiego miłosierdzia, o potężnej hierarchii, biorącej początek w Niebie, o 
strumieniach Bożych łask – a wszystko to razem ustanowione, spojone i przeniknięte życiem 
i duchem Jezusa Chrystusa oraz mądrością Boga-Słowa, które stało się Człowiekiem. Kiedy 
wspomnimy na to wszystko, jesteśmy przerażeni, widząc nowych apostołów dokładających 
wszelkich starań, aby poprzez wspólne promowanie mglistego idealizmu i cnót 
obywatelskich, zbudować coś lepszego. Co oni pragną osiągnąć? Co będzie rezultatem tej 
współpracy? Budowla czysto werbalna i utopijna, w której ujrzymy bezładnie połyskujące w 
kuszącym pomieszaniu słowa o wolności, sprawiedliwości, braterstwie, miłości, równości, 
wywyższeniu człowieka. A wszystko oparte na źle pojętej godności ludzkiej. Będzie to 
gwałtowne poruszenie, ale w odniesieniu do zamierzonego celu jałowe i przynoszące 
korzyść mniej utopijnym podżegaczom mas". [43] 

 
To co święty papież tak jasno przepowiedział 100 lat wcześniej, jego następcy nie mogli 
rozeznać nawet kiedy już się wydarzyło, i opowiadali się za jego realizacją. 
 
Część  3:  Dowody    

 
Poniższe cytaty mówią same za siebie, pokazują nową wizję misji Kościoła dążącego do 
przyszłości, która w żaden sposób nie różni się od tej jaką jakiś mason czy socjalista 
nazwałby własnym celem. 
 
Papież Paweł VI 
 
• Na temat postępu liberalizmu powiedział: "Powstaje coś wielkiego i nowego co może 
zmienić oblicze ziemi". [44] W tym jednym stwierdzeniu przejawia się tak wiele elementów 
apostazji: jest lepszy od minionego, ewolucja i rażąco zawyżone szacunki dotyczące 
pelagiańskiego potencjału ludzkości. 
 
• "Kościół, choć szanuje jurysdykcję narodów, musi oferować swoją pomoc w celu 
promowania globalnego humanizmu, chcę powiedzieć, integralny rozwój człowieka jako 
całości i każdego człowieka... Stawianie się na czele działań społecznych, wszystkie swoje 
wysiłki musi kierować w celu podtrzymania, wspierania i prowadzenia inicjatyw, które działają 
w kierunku integralnej promocji człowieka". [45] 

 
- To pokazuje odejście od mandatu Chrystusa w szerzeniu Ewangelii na cały świat, teraz 
mamy dotrzeć do każdego człowieka dla sprawy globalnego humanizmu, a nie powszechnej 
religii. 



 
- Kościół musi wszystkie swoje wysiłki kierować na ten cel, żeby żadnej miary wysiłku nie 
można było zachować w prawdziwej katolickiej działalności misyjnej już przez nas opisanej. 
 
• "Całe to bogactwo doktrynalne wskazuje jeden kierunek: służbę człowiekowi… Kościół 
ogłosił się, że tak powiem, sługą ludzkości". [46] Teraz nie tylko zasoby ludzkie Kościoła 
mają być skierowane na cel humanistyczny, nawet jego nauka wskazuje tylko na człowieka, 
a nie na Boga. 
 
• Papież Paweł opisał swoją wizję ziemskiej utopii używając dokładnych masońskich 
sloganów: 
"Kościół Katolicki zachęca wszystkich swoich synów do podjęcia, wraz z wszystkimi ludźmi 
dobrej woli każdej rasy i narodu, tej spokojnej krucjaty dla dobrego samopoczucia człowieka 
... w celu ustanowienia globalnej społeczności, zjednoczonej i braterskiej". [47] Przy innej 
okazji oświadczył: "Nie ma już miejsca dla życia w izolacji. Wybiła godzina wielkiej, 
międzyludzkiej solidarności, na rzecz tworzenia światowej braterskiej wspólnoty ". [48] 
 
- Przypomnijmy, że papież Benedykt XV powiedział, że to globalne społeczeństwo tak 
oczekiwane doprowadzi do panowania niewyobrażalnego terroru. 
 
- "Nie ma miejsca dla izolacji" wydawałoby się również wskazywać , że niemożliwe jest 
zachowanie przez narody suwerenności, a tym samym opór wobec ruchu globalizacji. 

 
• Nie mamy żadnego innego celu różnych naszych podróży do wszystkich punktów globu. Co 
staramy się zrobić z całą naszą słabą siłą jest praca dla dobra człowieka, w celu 
doprowadzenia do panowania pokoju i triumfu sprawiedliwości, bez której nie może być 
trwałego pokoju". [49] "Nie ma żadnego innego celu", pomijając w ten sposób nawracanie 
na Chrystusa, albo osiągnięcia życia wiecznego. 

• "Obywatele całego świata! Gdy obudzicie się rankiem w nowym roku 1970, zastanówcie się 
przez chwilę: dokąd prowadzi droga ludzkości? Takie spojrzenie perspektywiczne, taka wizja 
prorocza jest dziś możliwa.Ludzkość kroczy naprzód, to znaczy zmierza do coraz to 
większego panowania nad światem. .. A do czego służy ono ludzkości? Do tego, aby lepiej 
żyć, aby pełniej żyć. Ludzkość poszukuje pełni życia w ramach czasu i tę pełnię stopniowo 
osiąga… dąży do jedności, do sprawiedliwości, do równowagi i doskonałości, a więc do tego, 
co określamy mianem pokoju… Pokój jest logicznym celem współczesnego świata, jest 
ostatecznym celem postępu, jest docelowym punktem do jekiego dąży cywilizacja… 
Wymieniamy pokój jako zasadniczą wartość świadomego życia człowieka, który chce 
obejmować perspektywy swojej najbliższej i przyszłej drogi. Znowu mówimy o pokoju, gdyż 
jest on - jednocześnie z różnych punktów widzenia rozważany - punktem wyjścia i celem 
ostatecznym dla normalnego i postępowego rozwoju społeczności ludzkiej". [50] Przesłanie 
na Dzień Pokoju 1970. 

- Ojcze Święty, czy Chrystus nie powinien być początkiem i końcem rozwoju społeczeństwa? 
 
- "Przyćmienie inteligencji": Papież jeszcze raz deklaruje, iż ludzkość jest lepsza od byłej z 
uwagi na techno-pelagianizm. I to jest w przeddzień tej samej technologii prowadzącej do 
legalizacji aborcji, bo "rozwijająca się" ludzkość Pawła miała budować przyszłość, która jest 
jej "przeznaczeniem", na ciałach dzisiątków milionów zamordowanych dzieci. Ta sama 
technologia dała światu bezprecedensową władzę do masowej destrukcji, unicestwienia 
rodziny i moralności z powodu sztucznej antykoncepcji, i początku masowej pornografii i 
epidemicznego uzależnienia, których nikt nigdy nie mógł pojąć. 
 
- W tym samym duchu Chrystus już nie jest źródłem pełni życia, a raczej osiąga się ją dzięki 
jeszcze większemu panowaniu człowieka nad światem. 
 
• W końcu w czasie pobytu w Betlejem, anemiczna próba która wydawalaby się być ważna 
dla świata, że już nie wierzy w potrzebę jaką może dać tylko Kościół: "Misją chrześcijaństwa 



jest misja przyjaźni między narodami ziemi, misja zrozumienia, zachęty, promowania, 
wynoszenia, i powiedzmy to jeszcze raz, misja zdrowia". [51] W każdym miejscu gdzie 
rozpoczęła się misja Chrystusa ratowania ludzkości, Jego namiestnik może tylko mówić w 
kategoriach ogólnych, banalnych, modernistycznych sloganów, których cele w żaden sposób 
nie potrzebują Chrystusa, i do których świat nie ma potrzeby przewodnictwa Kościoła. 
 
Papież Jan Paweł 
 
• "Dialog pozwala dostrzec, że różnorodność jest bogactwem, i skłania umysły ludzi do 
wzajemnej akceptacji, prowadzącej do autentycznej współpracy, zgodnej z pierwotnym 
powołaniem całej ludzkiej rodziny do jedności. Dialog jest zatem znakomitym narzędziem 
budowania cywilizacji miłości i pokoju, wskazanej przez mego czcigodnego poprzednika, 
papieża Pawła VI, jako ideał, na którym winno się wzorować życie kulturalne, społeczne, 
polityczne i ekonomiczne naszej epoki… różnych religii może przynieść wielkie korzyści 
sprawie pokoju i przysłużyć się wspólnemu dobru ludzkości". [52] 

 
• Oświadczył zwięźlej: "Jedność chrześcijan jest otwarta dla jedności jeszcze większej, z całą 
ludzkością". [53] Celem jest masońska koncepcja globalnej jedności, a my jesteśmy jedynie 
jej podzbiorem, gotowym zająć przypisane nam miejsce w globalistycznej klatce. I ta 
globalistyczna klatka to dokładnie tyrania przepowiedziana przez Benedykta XV, kiedy 
ustanowiono ten upragniony porządek świata, i jest już w trakcie budowy przez ... 
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ROZDZIAŁ  XIV ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH 
 
"Porad na temat celu życia szuka się u promotorów śmierci" 
- Papież Grzegorz Wielki 
 
Czytaliśmy świadectwa o papieżach, że Kościół posoborowy chętnie ustawił się w służbie dla 
celów czysto ludzkich, odstawiając wiarę na bok by nie obrażać naszych braci budujących 
utopię.  
 
Teraz Kościół za swoją misję uznaje służalczość wobec budowania "jednej wspólnoty 
globalnej". Jest to ten sam cel jaki wyobrażali sobie wrogowie Kościoła, co już opisaliśmy na 
początku niniejszej książki.  
 
Powodem tego, że ci wrogowie zawsze chcieli zniszczyć Kościół jest to, że jest jedynym 
bytem obecnym globalnie i o autorytecie sprzeciwiającym się takiemu ruchowi. Ale skoro 
Kościół "poddał się duchowi wieku", teraz połączył się z wrogami, gotów przekształcić 
Kościół według ich planów, co było dokładnie ich celem. Na II Soborze Kościół dał sobie 
"nową definicję", i uczył, że ci poza Kościołem są nadal jego częścią. 
 
Ten "nowy Kościół" z definicji nie ma władzy centralnej, gdyż jest "szerszy niż Kościół 
Katolicki". Zgadzając się z tym, że istnieje władza większa od niego, Kościół i papiestwo 
przygotowały drogę do kapitulacji i poddania się władzy obejmującej cały "nowy Kościół". 
Ten jeden porządek świata ze swoją światową religią musi mieć prawdziwy ośrodek i 
agencję globalną mogącą do tego doprowadzić. W rzczywistości II Sobór wyraźnie o tym 
powiedział, nawołując do:  
"ustanowienia jakiejś powszechnej, przez wszystkich uznanej władzy publicznej, która by 
rozporządzała skuteczną siłą, zdolną wszystkim zapewnić zarówno bezpieczeństwo, jak i 
przestrzeganie sprawiedliwości oraz poszanowanie praw". [1] 

 
Nie mówi się dokładnie które prawa będą przestrzegane, na jakich warunkach takie 
zabezpieczenie będzie istnieć i ta "skuteczna władza" będzie sprawowana (tyrani mogą 
równie dobrze wprowadzać porządek, jak każdy inny). Możemy tylko przypuszczać, że to nie 
będzie katolicka idea sprawiedliwego społeczeństwa, ponieważ, jak już wspomniano, 
porzucili ideę Chrystusa jako wzór i fundament idealnego społeczeństwa. 
 
Słowami papieża Piusa XI: "Nie może być pokoju godnego tej nazwy bez społecznego 
panowania Chrystusa nad każdym człowiekiem i każdym narodem". [2] II Sobór się nie 
zgodził. W czasie i po soborze kard. Ottavianiego uważano za jednego z nielicznych 
pozostałych duchownych, który był prawdziwym katolikiem na każdy sposób, i absolutnie 
świadom  groźnie niekatolickiej drogi na jaką zboczył Kościół. Ale na soborze przyjęto go 
długim głośnym aplauzem kiedy oświadczył: "Z pośród narodów świata utworzy się jedną 
Republikę Świata, w której nie będzie już kłótni, jakie istnieją między narodami. Zamiast 
tego, cały świat będzie w pokoju…" [3] 

 
Prawdziwi mocodawcy tej "Republiki Świata nie mieli takich złudzeń. Brock Chisolm, szef 
UNESCO, napisał o potrzebie "delikatnego odstawienia błędnych starych dróg, jeśli to 
możliwe [odnosząc się specyficznie do religii, moralności i pojęcia dobra i zła] naszych 
starszych. Jeśli nie da się zrobić tego delikatnie, zrobi się to ostro, a nawet stosując 
przemoc". [4] Jednym z niezliczonych przykładów tego spostrzeżenia stającego się 
rzeczywistością było spotkanie ONZ w 2003 z udziałem jej sekretarza generalnego Kofi 
Annana. Na tym spotkaniu rzymski katolicyzm wytypowano jako przeszkodę dla ich strategii 
zatytułowanej "Starcie z religią". 

 
Kościół posoborowy przyjmujący pacyfizm omówimy w dalszej części książki, ale to ważne 
jest dla tego właśnie tematu. W oświadczeniu otwierającym sobór papież Jan pokazał wgląd 
o ponownym pisaniu historii i negowaniu niewygodnych faktów, które są nieodłączną częścią 
programu liberalnego. Forsował pacyfistyczną linię partii, że wojna nigdy nie była 



uzasadniona, i to mniej niż 20 lat od uniemożliwienia Hitlerowi podbicia Europy właśnie 
dlatego, że narody były skłonne mu się przeciwstawić. 
Zgodne z tą linią rozumowania jest usunięcie z kalendarza Kościoła "Matki Bożej 
Zwycięskiej". Już nie świętujemy tego, że siły chrześcijańskie odparły wrogich najeźdźców, 
zamiast tego przepraszamy za te armie, które nie pozwoliły na pokonanie narodów 
chrześcijańskich, czy próby wyzwalania ich po inwazji. I znowu kluczowe jest tu odrzucenie 
Matki Bożej Fatimskiej, pokój był darem jaki zaoferowała, a Kościół odrzucił Jej warunki. 
Teraz bezbożny świat oferuje swoją wersję pokoju, i przyjmujemy ją, nawet kiedy otwarcie 
twierdzą, że konieczna jest eliminacja naszej wiary. Ta globalna władza, której papieże 
już obiecali się poddać, teraz wydawałaby się reprezentowana w ONZ. 
 
Płaszczące się przyzwolenie papieża Pawła wobec ONZ jest tak zdumiewające jak 
bezwstydne: 
"Organizacja ta stanowi obowiązkową drogę współczesnej cywilizacji i pokoju na świecie ... 
Dlatego odnawiamy naszą pewność, że wasza organizacja będzie w stanie zareagować na 
ogromną nadzieję braterskiej globalnej społeczności, gdzie każdy może doświadczyć 
prawdziwie ludzkiego życia". [5] 
 
• Kościół który wcześniej uważał się za obowiązkową drogę dla wszystkich pragnących życia 
wiecznego, porzucił tę rolę, a jeszcze przeniósł ten nakaz na ONZ dla sprawy utopii. Nie 
powiemy wam jaka powinna być religia, ale powiemy którego bezbożnego bytu musicie 
słuchać. 
 
• "Prawdziwie ludzkie życie?" Czy do tej chwili byliśmy zwierzęciem, warzywem czy 
minerałem? Może papież odnosił się do trudów i wyrzeczeń, które są niezgodne z 
podstawową godnością człowieka, przecież to uproszczenie ponownie pokazuje podpowiedź 
materializmu jako miary ludzkości. Chrześcijanie wszystkich wieków żyli w biedzie, 
niedostatku i niesprawiedliwości, ale prowadzili najwyższe ludzkie życie - w świętości - nie 
tylko pomimo tych warunków, ale ze względu na nie. To dlatego Łazarz był biedny w tym 
życiu, żeby cieszył się w przyszłym. Kościół zawsze starał się pomagać osobom żyjącym w 
kłopotach materialnych, ale nigdy nie traktował ich z tego powodu jako żyjących mniej niż 
"prawdziwie ludzkim życiem". W przeciwnym razie byłby nielogiczny kult św. Franciszka, 
który świadomie szukał tego samego stanu, a zamiast tego powinno się go krytykować za 
poświęcenie swojego "prawdziwego człowieczeństwa", a nie udoskonalanie go. 
 
Tego samego dnia w 1965 jego przemówienie do tej samej instytucji było jeszcze bardziej 
otwarte, kiedy Chrystusa zastąpił ONZ-etem: "Wnosimy do tej organizacji modlitwy 
wstawiennicze naszych ostatnich poprzedników, całego episkopatu katolickiego, i nasze 
własne, przekonani, że ta organizacja reprezentuje obowiązującą drogę współczesnej 
cywilizacji i pokoju na świecie ... Narody świata zwracają się do ONZ jako ostatniej nadziei 
na zgodę i pokój. Zakładamy, że tutaj przedstawiamy, wraz z naszym własnym, ich hołd czci 
i nadziei". [6] 
 
• Wyczerpała się nasza nadzieja w Chrystusie: to ONZ jest naszą ostatnią nadzieją na pokój. 
I znowu widoczne jest odrzucenie Matki Bożej Fatimskiej, bo Jej obietnicę pokoju uznaje się 
za bardziej wykonalną poprzez posłuszeństwo bezbożnej instytucji, niż Boży plan 
przekazany przez Jego Matkę. 

 
• Jak w przypadku oddania swojej tiary, podobnie Paweł VI wykorzystał symbole swojego 
urzędu do pokazania uległości wobec świata. Swój pierścień, Pierścień Rybaka, symbol 
władzy papieskiej pochodzącej z sukcesji Piotrowej, podarował birmańskiemu buddyście U 
Thantowi, sekretarzowi generalnemu ONZ. 
 
Wysiłki Pawła na rzecz apostazji i poddania ludzkości tej instytucji, a nie Chrystusowi, 
przedstawił w encyklice Populorum progressio, w której opowiada się za Bankiem 
Światowym wspieranym przez "rząd światowy", powiązany "sztuczną i uniwersalną religią".  
 
Niewiarygodne, nawet po widocznym złym zamiarze każdej ponadnarodowej instytucji 
powstałej w ostatnich dziesięcioleciach, papież Benedykt XVI również wezwał do globalnej 



władzy ekonomicznej. Jak mogłoby to się skończyć, globalną gospodarką całkowicie 
kontrolowaną przez jedną bezbożną instytucję? Czy nie możemy racjonalnie zbadać księgi 
Apokalipsy, w którym "Bestia", bez względu na przyjętą przez nią formę, ma prawo do 
wstrzymania wszystkich zasobów ekonomicznych tym, którzy odmawiają jej znaku, i oni nie 
będą nawet mogli kupić chleba? A przecież to sami papieże wzywają do tego. 

 
Żeby nie czuć się gorszym, Jan Paweł II musiał nie szczędzić słów uznania również dla 
ONZ. Swoje uznanie przedstawił nawet w bardziej poważnej formie, encyklice papieskiej: 
"W każdym razie trudno tutaj nie wspomnieć z uznaniem i głęboką nadzieją na przyszłość o 
tym wspaniałym wysiłku, jaki podjęto wraz z powołaniem do życia Organizacji Narodów 
Zjednoczonych - o wysiłku zmierzającym do tego, aby określić i ustalić obiektywne i 
nienaruszalne prawa człowieka, zobowiązując się wzajemnie do ich przestrzegania. 
Zobowiązanie to zostało przyjęte i ratyfikowane przez wszystkie prawie państwa 
współczesne, co powinno być gwarancją, że prawa człowieka staną się wszędzie na świecie 
podstawową zasadą pracy dla dobra człowieka". [7] 

 
 • Niezaprzeczalny jest masoński ton. Kościół kiedyś pamiętał słowa Chrystusa, że to my 
mieliśmy iść na cały świat głosząc "Dobra Nowinę wszystkim narodom". Teraz jest to mandat 
ONZ. 
 
• Prawa człowieka, a nie chwała Boża, są fundamentalną zasadą działalności człowieka. Jak 
omówiliśmy w części o śmierci działalności misjonarskiej, wydawałoby się, że Bóg nie ma 
prawa by poznał Go każdy człowiek. 
 
Papież Paweł wyraził swoje pragnienie, żeby "ta wyniosła instytucja" zwiększyła swoją 
władzę, i poddaństwo ludzkości jaką nakazywała: "Niech zwiększa się jednomyślne zaufanie 
do tej instytucji, niech zwiększa się jej władza". [8] Twoje życzenie się spełni, Ojcze Święty, 
ku wielkiej boleści świata.  

 
Kultura śmierci   

 
Organizacja Narodów Zjednoczonych, od dawna upragniona władza globalna, przed którą 
ostrzegano przed soborem, bardzo mile widziana przez sobór, niezasłużenie wychwalana po 
soborze, dawno udowodniła rację papieża Benedykta XV.  
 
ONZ to globalny promotor aborcji i cuchnie korupcją. Jej członków złapano na 
wykorzystywaniu dziewcząt jako niewolnice seksualne, i jeśli robi coś dobrego, to pochodzi z 
zastrzeżeniem przyjęcia "praw reprodukcyjnych", z mocnymi dowodami, że nawet narzucają 
przymusowe aborcje na kobiety którym "pomagają". W rzeczywistości to za kadencji 
ambasadora USA George'a W Busha w ONZ, pod kierunkiem Nixona, Bush poradził Chinom 
sformułowanie polityki jednego dziecka (mniej więcej w tym samym czasie rząd federalny 
zmusił do sterylizacji około 40% tubylczych amerykańskich kobiet żyjących w rezerwatach). 
[9] Poniżej kilka faktów: 

 
• The London Telegraph poinformował o ponad 20 przypadkach niewolnictwa seksualnego 
dzieci z udziałem personelu ONZ w południowym Sudanie. 
 
• Śledztwo BBC ujawniło, że dzieci już w wieku 11 lat gwałcili i wykorzystywali w prostytucji 
członkowie sił pokojowych ONZ na Haiti i w Liberii, gdzie ujawniono, że nastolatków 
zmuszano do seksu za żywność. 
 
• W 2003 AP poinformowała, że funkcjonariusze ONZ czarterowali statek dla 'sił pokojowych' 
do transportu młodych dziewcząt z Tajlandii na Wschodni Timor do przymusowej prostytucji. 
 
• W 2002 odkryto ogromny skandal pedofilski w ONZ, molestowanie seksualne dzieci 
uchodźców w Sierra Leone, Liberii i Gwinei. Agencja UPI informowała, że wysocy urzędnicy 
ONZ o tym wiedzieli i ukrywali te okrucieństwa. 
 



• W 2004 New York Post poinformował, że ONZ usiłowała zablokować publikację książki 
trzech pracowników ONZ o seksie, narkotykach i korupcji w ONZ.  

 
• 25% wracających z Pakistanu kobiet poinformowały, że poddano je aborcji albo sterylizacji 
w obozach dla uchodźców. Ani jedna z tych kobiet nie zgadzała się na to. ONZ nie 
zapewniała ani opieki przed- ani neonatalnej. [10] 
 
Oprócz szalonych zbrodni jakich dokonują i ukrywają, ich formalna polityka zła to sprawa 
dostępnych publicznie materiałów. W zarysie niedawnej pracy ONZ ocena globalnej 
bioróżnorodności twierdzą, że populację świata trzeba zredukować do 1 miliarda. Faktycznie 
ONZ przyjęła miliard dolarów od Teda Turnera by narzucić opinię, że musi być 95% redukcja 
populacji. Ale te sprawy to nie dewiacje od oryginalnego zamiaru ONZ, od jej powstania jej 
członkowie byli dość otwarci co do jej celu – zniewolenie ludzkości pod jej autorytarną, 
bezbożną władzą. I znowu odrzucenie Matki Bożej Fatimskiej jest w tym tak istotne, kiedy 
ostrzegła, że szerzenie błędów Rosji będzie zapłatą za to nieposłuszeństwo. To nie tylko 
dotyczy komunistycznych rządów, ale komunistycznych technik wykorzystywanych w 
"wolnych" krajach, by przygotować ich społeczeństwa do przyszłego zniewolenia. Drogi 
Czytelniku, jeśli jeszcze nie okazałem się być szalonym "teoretykiem spiskowym", to może w 
tym momencie zacznę nim się wydawać. Naprawdę muszę opierać się by ten rodział książki 
nie stał się osobną książką, i mogę tylko zalecić ci przeczytanie prac cytowanych w 
bibliografii dla bezspornej dokumentacji odnośnie sukcesu tego planu dzięki psychologii i 
edukacji. 

 
Jedną z tych prac jest książka Uwodziciele dzieci, w której czytamy: "ONZ ma całkowitą 
kontrolę nad waszymi dziećmi i całą edukacją w tym kraju od 4 października 1946, ale 
większość Amerykanów tego nie wie". [11] Autor cytuje tę datę, bo wtedy ONZ wydała "Kartę 
Praw Dziecka", gdzie czytamy: "Dziecko należy chronić przed praktykami, jakie mogą  
prowadzić do rasowej, religijnej lub wszelkiej innej dyskryminacji. Należy je wychowywać w 
duchu zrozumienia innych, tolerancji, przyjaźni między narodami, pokoju i powszechnego 
braterstwa. Należy wpajać w nie przekonanie, że powinno poświęcić swoją energię i swoje 
uzdolnienia dla dobra bliźnich". [12]  
 
Laureat Nagrody Nobla Bertrand Russell był wśród tych którzy otwarcie wypowiadali się o 
tym etapie przygotowawczym w kierunku zniewolenia i globalnego rządzenia. "Dieta, 
zastrzyki i nakazy będą łączone z bardzo młodym wiekiem w celu wytworzenia rodzaju 
charakteru i przekonania, które władze uznają za pożądane i każda poważna krytyka władzy 
stanie się psychologicznie niemożliwa. Nawet kiedy wszyscy będą nieszczęśliwi, wszyscy 
uwierzą, że są szczęśliwi, ponieważ rząd powie im że tak jest". 
 
Był również intsrumentalny w przeprowadzaniu eksperymentów by pomóc udoskonalić ten 
rodzaj prania mózgu poprzez edukację publiczną. "Kiedy udoskonalono już technikę, każdy 
rząd którzy kierował edukacją przez pokolenie będzie mógł kontrolować swoich poddanych 
bez potrzeby armii czy policji. Fichte był zdania, że celem edukacji będzie zniszczenie wolnej 
woli, tak, żeby absolwenci szkół do końca życia nie byli w stanie myśleć czy działać inaczej 
niż zgodnie z życzeniami nauczycieli". [13] 
 
Brock Chisholm był bardzo wpływowym architektem planu zniewolenia globalnego, i 
pierwszym dyrektorem generalnym potężnej Światowej Organizacji Zdrowia ONZ. Cel swojej 
organizacji opisał następująco: "Dla sprawy musimy szukać jakiejś spójnej nici biegnącej 
przez splot wszystkich cywilizacji jakie znamy i zapobiegać rozwojowi wszystkich, lub prawie 
wszystkich narodów do stanu prawdziwej dojrzałości. Jakie podstawowe zniekształcenia 
psychologiczne można znaleźć w każdej cywilizacji, o których cokolwiek wiemy? To musi być 
siła która zniechęca zdolność dostrzegania i potwierdzania oczywistych faktów, co 
uniemożliwia racjonalne wykorzystanie inteligencji, która uczy lub zachęca zdolność do 
dysocjacji i wierzenia, wbrew i pomimo wyraźnych dowodów, które produkuje kompleks 
niższości, poczucie winy i strach, co sprawia, że emocjonalnie konieczne jest kontrolowanie 
osobistego zachowania ludzi, co zachęca do uprzedzeń i niezdolności widzenia, rozumienia i 
współczucia wobec opinii innych ludzi. 
 



"Czy jest jakaś siła, tak potężna i tak wszechobecna, ktora może robić wszystkie te rzeczy 
we wszystkich cywilizacjach? Jest - tylko jedna. Jedynym najniższym wspólnym 
mianownikiem wszystkich cywilizacji, i jedyną siłą psychologiczną mogącą produkować te 
perwersje, jest moralność, pojęcie dobra i zła. Musimy pozbyć się moralności". Środki jakie 
zaproponował? Psychologia, szkolenia w zakresie wrażliwosci, terapia grupowa. Jeśli naród 
ma być uwolniony od paraliżującego ciężaru dobra i zła, to musi być psychiatra biorący na 
siebie odpowiedzialność karną". [14] 

 
I znowu, taki był plan od samego początku. Filią ONZ odpowiedzialną za masową 
manipulację ludzkości jest UNESCO – Organizacja ds. Kultury, Oświaty i Nauki ONZ. Jej 
pierwszy dyrektor, Julian Huxley, tak wyjaśnił jej cele: "Poprzez techniki perswazji oraz 
informacje i prawdziwą propagandę, jakie nauczyliśmy się stosować w kraju w czasie wojny i 
celowo dostosowując je do międzynarodowych zadań w czasie pokoju, w razie potrzeby 
wykorzystamy je - jak przewidział Lenin - do "pokonania oporu milionów" w celu osiągnięcia 
pożądanych zmian". [15] 

 
A jakie, według Huxleya, są te 'pożądane zmiany'? "Najniższa klasa zbyt szybko się 
reprodukuje. Dlatego nie wolno im mieć zbyt łatwego dostępu do pomocy i leczenia 
szpitalnego, gdyby usunięcie ostatniej kontroli doboru naturalnego zbyt ułatwiło dzieci, które 
mają być urodzone lub przetrwać, długi okres bezrobocia powinnien stanowić podstawę do 
sterylizacji". I znowu "Zadaniem UNESCO… jest pomoc w powstaniu jednej kultury 
światowej, z własną filozofią i pochodzeniem idei, i z własnymi szeroko zakrojonymi celami". 
[16] 
 
Biorąc pod uwagę szerokie kontakty dyplomatyczne i kanały informacyjne Watykanu, jest to 
absolutnie niemożliwe, żeby nie zawsze byli świadomi tych jawnie wyrażonych złych planów 
dla ludzkości. Nigdy nie śmiałbym pomyśleć, by papież rzeczywiście zgodził się z 
czymkolwiek z tego, co sprawia, że ich reakcje są bardziej źródłem apopleksji. Krótko 
mówiąc, co mogliby mieć na myśli? Musisz być znużony moim wiecznym uciekaniem się do 
określenia "przyćmienia inteligencji" i "niespójności liberałów", bo rzeczywiście męczy mnie 
widzenie tak wielu dowodów, które proszą się by je przywołać. 

 
W Caritas in Veritate papież Benedykt XVI wzywa do władzy globalnej "aby zarządzać 
ekonomią światową; uzdrowić gospodarki dotknięte kryzysem… przeprowadzić właściwe, 
pełne rozbrojenie, oraz zagwarantować bezpieczeństwo żywieniowe i pokój; zapewnić 
ochronę środowiska i uregulować ruchy migracyjne. Ponadto władza ta powinna zostać 
uznana przez wszystkich, być w stanie rzeczywiście każdemu zagwarantować 
bezpieczeństwo, przestrzeganie zasad sprawiedliwości i prawa. Oczywiście, powinna mieć 
takie uprawnienia, by strony musiały szanować jej decyzje… [17] Czy tego nie mógłby 
napisać również najbardziej zjadliwy globalista? 
 
W imię "środowiska" i "pokoju" jeden globalny byt musi mieć całkowitą despotyczną władzę i 
siłę by żądać współpracy z resztą rozbrojonej ludzkości? Czy będą oni mogli zlikwidować 
każdą pozostałą chrześcijanską enklawę poprzez ich globalną władzę by regulować 
imigrację, wyraźnie wskazując, że pojedyńcze narody czy regiony nie mają prawa określać 
podstawy do wejścia, obywatelstwa, czy nawet ich dalszej egzystencji?  

 
Nie chcę przekręcać słów Ojca Świętego, bo on podobnie napisał: "Żeby nie stworzyć 
niebezpiecznej uniwersalnej władzy o despotycznym charakterze, zarządzanie globalizacją 
musi być naznaczone pomocniczością, podzielone na kilka warstw i obejmujące różne 
poziomy które mogą ze sobą współpracować. Globalizacja z pewnością wymaga 
uprawnienia w takim zakresie, który stanowi problem globalnego dobra wspólnego, do 
którego trzeba dążyć. Organ ten musi jednak być zorganizowany i rozwarstwiony tak, by nie 
naruszać wolności i jeśli ma przynieść rezultaty w praktyce". Więc wszechmocna władza 
światowa (a on wyraźnie nazwał ONZ najlepszym kandydatem), z kontrolą nad każdym 
wymiarem życia każdego człowieka, i siłą by zapewnić zgodność, będzie jakoś trzymana w 
ryzach przez "zasadę subsydiarności?" 
 



Jest to nie więcej niż słaby strach na wróble, i stwierdzenie oczywistego, taka globalna 
instytucja wymagałaby globalnej biurokracji skażającej każdy aspkt społeczeństwa, nic 
takiego jak "kontrola i równowaga" nie mogłaby istnieć, czy nawet być powołaną. Wreszcie, 
drogi Czytelniku, na poziomie najbardziej praktycznym, czy jest ktoś wśród architektów 
globalizmu, który dzieliłby katolicką ideę "wspólnego dobra", albo kogo nigdy nie 
obchodziłoby ani trochę co jakiś papież mówi, i co wymaga włączenia do tego ateistycznego 
"globalizmu", konieczność i celowość którego papież nawet nie kwestionuje? Oczywiście nie; 
to tylko oznacza, że kiedy nadejdzie będą mogli powiedzieć: "Widzisz, nawet twój papież 
mówi, że potrzebujemy mieć władzę, która by narzucała na ciebie naszą wolę  - oczywiście 
dla twojego dobra". 
 
Jednak, tak nieprzekonujące, niewykonalne, i mgliście opisane, jak było, to przynajmniej 
papież Benedykt pozwolił na pewien limit uwzględniający możliwość tyranii (czy jest tak, że 
zagwarantował jej triumf w takim przedsięwzięciu, co ostatni papież Benedykt tak wyraźnie 
przewidział 100 lat zanim się pojawiło). Wylewne poparcie tej złej instytucji przez papieża 
Jana Pawła było jednoznacznie pozytywne. Wyraził "szacunek Stolicy Apostolskiej i Kościoła 
Katolickiego dla tej instytucji", nazywając ją "doskonałym narzędziem harmonizacji i 
koordynacji życia międzynarodowego".  [18] 
 
Przeczytaj jeszcze raz o "przyćmieniu inteligencji" przepowiedzianym w La Salette i o 
bezwzględnej niespójności liberałów, ten sam papież, który tak często potępiał "kulturę 
śmierci" powierzał jej architektom zadanie "harmonizacji życia". Oskarżył ONZ o 
"historyczne, nawet doniosłe, zadanie promowania tego skoku jakościowego w życiu 
międzynarodowym, nie tylko służącą jako centrum skutecznej mediacji w rozwiązywaniu 
konfliktów, ale także poprzez propagowanie wartości, postaw i konkretnych inicjatyw 
solidarności..." Musiałeś czytać ich umysły, Ojcze Święty – oni mieli ten sam zamiar... 

 
ONZ wchodzi w biznes religii  

 
Po powstaniu ONZ, już cytowany Julian Huxley przewidział potrzebę syntezy wszystkich 
religii pod jednym parasolem. Przepraszam za powtarzanie tego, ale jest oczywiste, że ONZ 
jest znów antytezą szatana do Matki Bożej Fatimskiej. Obiecała zakończyć te błędy, a ci 
którzy ją odrzucili starali się przelać na Kościół te same błędy. Stąd można tylko domniemać, 
że ONZ będzie realizować to zadanie: "Czy te przeciwieństwa [chrześcijaństwo i marksizm] 
można pogodzić, te przeciwieństwa rozwiązać wyższą syntezą? Wierzę, że nie tylko to może 
się zdarzyć, ale dzięki nieubłaganej dialektyce rozwoju, to musi się zdarzyć". [19] W końcu ta 
organizacja zmęczona czekaniem na tę organiczną "syntezę" wywołaną przez ewolucję, 
postanowiła, że rozkład religii trzeba przyspieszyć. 

 
Jak napisaliśmy wcześniej, asystent sekretarza generaknego ONZ, Robert Muller, ujawnił cel 
tej organizacji: "Musimy szybko jak możliwe osiągnąć jeden rząd światowy, jedną religię 
światową pod jednym liderem".  
 
Kiedy ONZ postanowiła, że nadszedł czas na zgromadzenie światowych liderów religijnych 
dla omówienia roli jaką będą spełniać w NWO, wyznaczyli Teda Turnera na szefa tych 
wysiłków, człowieka który chrześcijaństwo nazywał "religią dla głupich ludzi". Na konferencji 
dyskutowali "inicjatywę zjednoczonych religii", wysiłek z przyczółkami w 58 krajach świata dla 
utworzenia jednej religii światowej. Konferencja była przewidywalnie liberalna, i skupiała się 
na masońskim marzeniu o ziemskiej utopii, i potępiła każdą religię która ewangelizowała albo 
uważała się za inną od innych. Był to, w ostatecznej analizie, krok dalej na ścieżce Jana 
Pawła II i jego dni modłów w Asyżu. Ale, by nie pozostać w tyle, Kościół posoborowy musiał 
dołączyć do nich i pójść krok dalej – do apostazji… 
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ROZDZIAŁ  XV POWRÓT DO FATIMY 
 
"Pamiętajmy, że Jezus Chrystus jest bardzo dobrym Synem, i nie pozwoli byśmy obrażali i 
gardzili Jego Najświętszą Matką". 
- Siostra Łucja 

 
Chociaż jest to z pewnością prawda o Chrystusie, to wydaje się, że mamy powody by wątpić, 
czy to jest prawda o Jego ostatnich namiestnikach. Od odrzucenia do świętokradztwa, od 
konwersji do apostazji: tak jak wydarzenia w Fatimie i późniejsze odrzucenie nakazów Matki 
Bożej reprezentują ogniwo wszystkich sił budujących się w kierunku wielkiej apostazji, to w 
Fatimie, gdzie widzimy, symbolicznie i w rzeczywistości, te same siły afiszujące się swoim 
triumfem. To miejsce, gdzie pojawiła się Matka Boża by zaoferować Kościołowi niebiańskie 
rozwiązanie jego problemów. stanie się miejscem, w którym Kościół będzie szydził z Maryi i 
Jej przesłania, i będzie czcił narodziny nowej światowej religii. Kościół uparcie odmawiał 
poświęcenia Rosji Maryi, a zamiast tego poświęcił światu Jej sanktuarium. W świetle 
wydarzeń, które opowiemy, w żaden sposób nie można ich uznać za histrioniczną przesadę. 
 
Już udokumentowana jest pycha papieża Jana w odrzuceniu nakazów i obietnic Maryi, i jego  
opinii, iż jego własne rozwiązanie dla pokoju na świecie jest lepsze. Paweł VI tak samo 
jawnie pokazał pogardę dla Fatimy i wszystko co się z ną wiąże. W swojej książce Socci 
nawiązuje do relacji Andrea Tornielliego, opisującego spotkanie Pawła z Łucją podczas jego 
wizyty w Fatimie: "Siostra Łucja jest na kolanach, widać iż coś mówi do papieża, ale tutaj 
postawa  papieża się zmienia, to widać z jego gestów, że powiedział 'nie' i poprosił 
zakonnicę by nie nalegała. Łucja chciała spotkania z nim twarzą w twarz, Montini poprosił ją 
uprzejmie, ale stanowczo, by zwróciła się do swojego biskupa. 'W istocie papież nie chciał 
rozmawiać z nią prywatnie' i 'odmowa papieża została utrwalona na zawsze na filmach 
kamerzystów'. Każdy może zobaczyć zirytowaną odmowę papieża Montiniego". [1] 

 
Liberałowie to kłamcy 
 
Ciągłe orędowanie Pawła VI za "otwarciem" i "dialogiem" nigdy nie było bardziej widoczne, a 
w najlepszym przypadku niespójne, niż w jego działaniach w kwestii Fatimy. Jak z jego 
odmową dla każdej tradycyjnej organizacji w Watykanie, jego czyny w Fatimie podobnie 
pokazały jego "otwarcie" wobec wszystkiego oprócz prawdziwego katolicyzmu. 

 
Ks. Villa tak opisał jego przyjazd do Fatimy: "Paweł VI na pewno podróżował do Fatimy 13 
maja 1967, 50 lat po niebiańskich objawieniach, ale nie pojechał tam by zobaczyć, a być 
widzianym, nie usłyszeć przekazu Najświętszej Dziewicy, a stanąć na scenie, nie klękać, a 
dominować niekończący się wypraszający tłum, nie przyjąć niebiańskie nakazy, a narzucić 
swoje ziemskie plany, nie błagać o pokój Matki Bożej, a żądać go od człowieka, narzucić, 
właśnie tutaj, w sferze Maryi Dziewicy, "planów" masońskiego świata z Manhattanu, jednym 
słowem, być wiernym sobie samemu. To było wyraźne od samego początku… Pod 
dziecinnym i nieuprzejmym pretekstem poniżył prezydenta Portugalii Salazara (jednego z 
najbardziej prestiżowych liderów stulecia, i jednego z głównych autorów chrześcijańskiej 
cywilizacji), najpierw nie mając czasu by się z nim spotkać, potem przyjmując go jak kadego 
innego portugalskiego obywatela, nie w pomieszczeniu, bez fotografów, bez żadnego 
aparatu wymaganego przez godność prezydenta. I poniżając w ten sposób głowę państwa, 
Paweł VI upokorzył Portugalię – najbardziej oddany wierze katolickiej kraj – nie zwracając 
uwagi na naród czy jego przywódcę. Nawet postępowa prasa pisała o tym pogardliwym 
czynie, jaki Paweł VI zrobił temu bardzo katolickiemu narodowi'. 

 
"Następnie odprawił, po portugalsku, szybką i zimną Mszę, niemożliwą do prześledzenia, do 
tego stopnia, że nawet Laurentin nazwał ją 'bełkotliwą'. Wtedy zauważono, że w swoich 
przemówieniach ledwie krótko wspomniał o objawieniach w 1917, i nawet one były 
powierzchowne i nie na temat.  
 
"Zajęty swoimi chimerami politycznymi i ekumenicznymi, Paweł VI zorganizował szereg 
audiencji, które pochłaniały cały jego czas, zwłaszcza 'spotkanie ekumeniczne' z 



'przedstawicielami wspólnot niekatolickich'. Ale Pan go upokorzył. Z pośród wszystkich 
zaproszonych, pokazali się tylko dwaj prezbiterianie, z którymi, skoro nie mogli zrozumieć 
wypowiedzi Pawła VI po francusku, mógł jedynie wymienić kilka nic nie znaczących słów, 
podczas gdy wielu dobrych katolików bardzo chętnie by się z nim modliło i rozmawiało. 
 
"Ponadto, nie mając życzenia odwiedzin miejsc objawień w Cova da Iria, pomimo jego 
bliskości, u każdego sprawił wrażenie iż w nie nie wierzył. Ale od samego początku pobytu w 
Fatimie nie znalazł czasu by powitać najpierw Matkę Bożą Fatimską, bo natychmiast wszedł 
na scenę i powitał ludzi. Przeszedł obok Matki Bożej nawet nie podnosząc ku Niej wzroku, 
tak jak później odmówił odmówienia Różańca z tłumem. Nawet TV pokazała, i opisały 
gazety, że Paweł VI nie odmówił  jednego 'Zdrowaś Maryjo'". [2] 
 
Liberałowie to kłamcy 2 
 
Jak Jan przed nim, Paweł był mniej niż szczery w swoich liberalnych deklaracjach, że twórcy 
nie będą już cenzurowani czy wyciszani. Tak jak Jan ocenzurował Matkę Bożą Fatimską i 
przesłanie którego głoszenie nakazała, zamknął w watykańskim sejfie, tak Paweł był 
selektywny w swoim "liberalizmie", bo s. Łucja była wyjątkiem w jego "tolerancji" w ogóle.  
 
Jeszcze raz przywołam zręczne podsumowanie Mr Socci: 
"Siostra Łucja spędziła 45 lat życia (od 1960 do śmierci) w warunkach jakich nie narzuca się 
na nikogo w cywilizowanym świecie, nawet nie na najgroźniejszych przestępców. W 
Watykanie, począwszy od czasów papieża Jana XXIII, mieli więcej niż dosyć słuchania 
świadectw s. Łucji. Do tego stopnia, że nie zadowalało ich tylko powstrzymywanie jej przed 
wypowiedziami, i spotkaniami każdego kto relacjonował to co mówiła, ale przed watykańską 
Kurią – mam osobiste świadectwa o tym co działo się w dekadzie lat 1980 – posunęlli się tak 
daleko by dyskredytować tę drobną zamkniętą w klasztorze zakonnicę [do tego spisku 
dołączył przyszły papież] i uniemożliwił jej samoobronę [co z 'prawami człowieka', które tak 
bez końca głosicie, Święci Ojcowie?]  
Oni uznali ją za 'grafomankę, osobę z obsesją spisywania rzeczy, i z obsesją bycia w 
centrum zainteresowania' z powodu naglących apeli, nigdy nieupublicznionych, które przez 
te wszystkie lata wysyłała do Watykanu". [3] 

 
Pośrednie dekady z pewnością wykazały zasadność ostrzeżenia Matki Bożej o cenie 
nieposłuszeństwa. Narody zostały unicestwione, w szczególności narody katolickie. Gdzie 
indziej wspomnieliśmy w pewnych szczegółach cierpienia i eksterminację tych narodów w  
bloku komunistycznym. Ponadto przyjrzymy się Hiszpanii, gdzie w rocznicę Cudu Słońca w 
1931, premier Azana zadeklarował Parlamentowi "Dziś Hiszpania przestała być katolicka". 
 
Również spełniły się słowa Matki Najświętszej, że Rosja będzie szerzyć swoje błędy. 
Katolickie Ameryki - Środkową i Południową zdziesiątkowała "teologia wyzwolenia", 
zastępukąca wiarę katolicką doktryną komunistyczną. Również w tym przypadku Jan Paweł 
poznał z pierwszej ręki owoce apostazji jakim przyszła zapobiec Matka Boża Fatimska. 
Upokorzenie któremu go poddano kiedy odwiedził jeden taki kraj jest naprawdę 
zdumiewające w świetle ogromnej populacji "katolickiej". Na ironię, byli to ci sami "teolodzy" 
których dezaprobata powstrzymała Jana Pawła przed wezwaniem Królowej Nieba by 
usunęła z Kościoła tych otwartych wrogów. [4] 
 
Ale przede wszystkim pożyteczne jest przejrzenie dowodu na to, że rozwiązanie Matki 
Najświętszej odniosłoby sukces (jakby wymagany był jakiś dowód poza Jej słowem). 
Wcześniej napisaliśmy jak Portugalia uciekła przed spustoszeniem II wojny światowej dzięki 
jej "mikro" konsekracji, kiedy kraj poświęcono Niepokalanemu Sercu Maryi. Podobnie 
papieże Pius XII i Jan Paweł II dokonali aktu poświęcenia świata Niepokalanej Maryi, jako 
próbie wykonania Jej nakazów w Fatimie, ale obchodząc Jej wyraźny zamiar udobruchania 
tych samych ludzi których Maryja zamierzała nawrócić. 

 
A jeszcze te niekompletne wysiłki przyniosły wspaniałe błogosławieństwa Niebios. 
 



W maju 1952 Matka Boża pokazała się znowu Łucji, mówiąc: "powiedz Ojcu Świętemu, że 
nadal czekam na poświęcenie Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu. Bez tego poświęcenia 
świat nie zazna pokoju". Z nieznanych przyczyn (w żadnym miejscu publicznym) Pius 
próbował  podejścia "srodka drogi" między wyraźnymi, nienegocjowalnymi warunkami Matki 
Najświętszej, i głosami tych, którzy obawiali się odwetu świata. 7 sierpnia opublikował List 
Apostolski do narodów Rosji. Poświęcenie zawarł w tym dokumencie na piśmie, ale to nie 
jest akt formalny, w jedności z biskupami świata, nakazany przez Maryję. Ale nasza 
Niebiańska Matka częściowo nagrodziła nas za częściowe posłuszeństwo, bo do 14 
października 1952 Stalin wygłosił przemówienie przygotowujące do nieuniknionej ofensywy 
militarnej na Europę zachodnią. Był zdecydowany na podbicie Europy za życia, ale wkrótce 
po tym doznał udaru mózgu i zmarł. 
 
Podobnie powiedziała s. Łucja, że w objawieniu została zapewniona, że akt Jana Pawla II 
ocalił świat od katastrofalnej wojny, która wybuchłaby w 1985. Rosja już miała plany działań 
wojskowych które wywołałyby tę wojnę, kiedy 13 maja 1984, w rocznicę pierwszego 
objawienia w Fatimie, i mniej niż 2 miesiące po akcie poświęcenia Jana Pawła, w jednym z 
ich arsenałów rakiet w niewyjaśniony sposób wybuchł pożar. Bez tej broni działania 
wojskowe nie były już możliwe. Ale Łucja również potwerdziła, że ten akt, choć akceptowany 
przez Niebo, nie spełnil prośby Maryi w Fatimie, bo nie wymieniono Rosji z nazwy. Skoro 
niekompletny akt zdobył nam taką litościwą ulgę (to już 28 lat!), to naprawdę rozdziera serce 
by pomyśleć, co dałoby światu kompletne spełnienie Jej nakazu. 

 
Jak podczas całego pontyfikatu, działania papieża Jana  Pawła w kwestii Fatimy dalej są 
enigmatyczne i niespójne: z jednej strony wzorzec katolickej pobożności i dewocji, z drugiej 
stuprocentowy modernista. Przypisał Matce Bożej Fatimskiej uratowanie mu życia kiedy był 
postrzelony w rocznicę pierwszego objawienia, i po opuszczeniu szpitala powiedział 
swojemu asystentowi: "Rozumiem, że jest tylko jeden sposób ratowania świata od wojny, 
ratowania go od ateizmu, jest to poświęcenie i nawrócenie Rosji zgodnie z fatimskim 
przesłaniem". [5] Ale jeszcze nie był na tyle przekonany by faktycznie to zrobić! Biskup 
poświadczył, że papież sam powiedział mu, że to pominięcie ciąży na nim, i to samo mówili 
inni. 

 
Jeszcze bardziej przykrą ironię pokazuje to: Tajemnica Fatimska jaką poznał Jan Paweł, 
ostrzegała o apostazji na samej górze Kościoła. Ale to było spowodowane owocem 
apostazji, że odmówił zastosowania tego remedium! 

 
Msgr. Hnicla wspomina takie spotkanie z papieżem: "Miałem okazję witać się z nim kilka dni 
po wyborze, i powiedzialem mu: 'Bóg Cię wezwał, bo pierwszym Twoim aktem musi być 
poświęcenie i nawrócenie Rosji'". Odpowiedział mi: "Jestem gotów zrobić to nawet jutro. Jeśli 
przekonasz biskupów'". (Andrea Tornielli, Tajemnica ujawniona).  

 
To że biskupi nie posłuchają nakazu papieża i samej Matki Boga jest jeszcze większym 
dowodem na postępująca apostazję. Ten sam prałat, wiele lat później, powiedział Janowi 
Pawłowi prosto z mostu, że jego "zawierzenie" nie wystarczało, na co papież odpowiedział: 
"Wiem, are sprzeciwiło się temu wielu teologów". [6] W tej dygresji widzimy słabość i 
niemozliwość chodzenia "środkiem drogi". Dopiero za 3 lata papież odszedł od obawy o 
sprzeciw ze strony biskupów do obawy o niełaskę pedantycznych teologów 
uniemożliwiających mu posłuchania Matki Bożej i uwolnienia świata od plagi wywołanej 
dziesiątkami lat odmowy. Ale on nie tylko zgodził się z wrogami przesłania w tej kwestii, on 
przyczynił się do kolejnych prób tłumienia prawdziwego orędzia i "zacierania śladow" tego 
oszałamiającego papieskiego zaniedbania w minionych 50 latach. 

 
Atak na oryginalne wydarzenia i przesłanie   

 
Tak sprzeczne jak wydarzenia i przesłanie fatimskie są dla planów liberałów, modernistyczne 
obalenie objawienia, i skulona postawa wymagana przez nowych architektów Kościoła, ich 
prawdziwość zawsze atakowały elementy liberalne w Kościele. Jak już napisaliśmy, w 1960 
Watykan wydaje informację, która twierdzi, że Matki Najświętszej nie posłucha się i 



przesłania nie ujawni, czytamy w niej, że Kościół "nie zobowiązuje się co do prawdziwości 
słów, które, jak mówi trójka pastuszków, usłyszeli od Matki Bożej". Wcześniej uznane 
objawienie teraz zostaje zdegradowane do "mówienia". 

 
Ale w roku 2000, nagle wydarzeniom tym znowu przyznano status prawdziwości, i Watykan 
rzeczywiście chciał ujawnić światu tajemnicę. Podano wyjaśnienie, że wydarzenia się 
spełniły, kulminując w zamachu na papieża Jana Pawła, i że obiecane nawrócenie Rosji 
osiągnięto "upadkiem komunzmu". Ale fakty wskazywały inaczej, i ujawnienie tajemnicy było 
kolejnym krokiem, dzięki któremu Watykan będzie mógł zakopać go na zawsze. A przede 
wszystkim, wedlug jakiej dokładnie kalkulacji czy kryteriów można uważać, że Rosja się 
nawrociła? 
 
• Katolicyzm, religia na którą Maryja obiecała iż Rosja się nawróci,  dalej jest przedmiotem 
prześladowań. Islam, judaizm i buddyzm są sankcjonowane jako "tradycyjne religie" Rosji, a 
parafie katolickie muszą mieć pozwolenie rządu. 
 
• Rosja ma najwyższy wskaźnik aborcji na świecie, średnio 8 na Rosjankę. 

 

• Rosja ma największy wskaźnik spożycia alkoholu na świecie. 

 
• Homoseksualizm i pornografia dziecięca są powszechne w Rosji. 
 
• Komunizm rządzi nadal: Wladimir Putin systematycznie zamykał wszystkie niezależne 
media, z ostatnią niezależną TV zamknietą 11 stycznia 2002  (londyński Times). Obecnie  
poszerza partnerstwo z Chinami. 
 
• Rosyjski patriarcha prawosławny Aleksiej II "potępił duchową degenerację społeczeństwa 
rosyjskiego na okultyzm, satanizm, i różne sekty niechrześcijańskie od "upadku" komunizmu, 
[7] tego samego "upadku" który jest rzekomo oznaką "konwersji" obiecanej w Fatimie. 
 
• Muzułmanów jest mniej więcej 10 razy więcej niż katolików. 
 
• Zgodnie z nową orientacją Kościoła, w której sekretarz stanu jest wyżej od Kongregacji 
Doktryny Wiary, tylko zmiany w reżimach politycznych, i jeszcze bardzej powierzchowne, są 
tym co teraz Kościół posoborowy uważa za "nawrócenie". 

 
Tajemnica ujawniona?  

 
Nie jest bardzo naciąganą teorią, że tu w grę może wchodzić obłuda, i że kierowała tym 
nowa politycznie zorientowana misja Kościoła, kiedy rzekomo została ujawniona tajemnica. 
W rzeczywistości, jedyny teologiczny "ekspert", na którego powołano się w tym oświadczeniu 
już był znany z opinii, że Łucja kłamała. Nawet Matka Angelica z EWTN, szczera w swoim 
oddaniu dla papieża Jana Pawła i papiestwa, i może zbyt chętna by bronić tego co nie było 
do obrony w jego imieniu, musiała przyznać, że nie wierzy iż Watykan mówił nam wszystko.  
 
Ona może mieć rację, rozważ to: 
 
• Zadanie skomponowania oficjalnego przekładu dla Watykanu i komentarza o tajemnicy 
powierzono kard. Sodano, szefowi politycznego skrzydla Watykanu. Dlaczego nie miałby 
zrobić tego papież albo Kongregacja Depozytu Wiary? 

 
• W objawieniu papież zostaje zabity, nie ranny jak w przypadku Jana Pawła, co uważa się 
za spełnienie proroctwa. Biorąc pod uwagę to, że papież został postrzelony w rocznicę 
pierwszego objawienia, nie jest bezpodstawne by spekulować, że jego miłość do 
Najświętszej Dziewcy i oddanie Fatimie, ze wszystkimi jego niespójnościami, doprowadziły 
do mniejszego spełnienia tego proroctwa. Ale to nie jest bardzo mocny argument, i nie 
największa z niespójności w oficjalnej wersji wydarzeń. 
 



• Nie spełniając nakazu Matki Bożej opublikowania trzeciej tajemnicy w 1960, Watykan 
powiedział o liście, w którym s. Łucja napisała słowa Maryi Dziewicy. Tajemnica taka jak ją 
ujawniono, nie zawiera żadnych tych słów. 
 
• Podobnie wiadomo publicznie, że "tajna" część tajemnicy była tuż po obietnicy, że 
Portugalia zachowa wiarę, i po tym jest "itd…." To "itd…" wskazywało na tajemnicę, i 
wyraźnie pokazuje, że po nim musiały być inne słowa. 
 
• Msgr. Capovilla, człowiek majacy wiedzę z pierwszej ręki o tajemnicy, potwierdzil, że 
zawierala dwie części: objawienie i napisany przekaz. [8] 
 
• Nawet w oficjalnym tekście, kard. Bertone kłamliwie mówił o znanej części przesłania, 
nawiązując do "tak zwanego 'poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi'". 
Powszechnie wiadomo, że to Rosja, a nie świat, jak Maryja nakazała, miała być 
przedmiotem tego poświęcenia, choć jego szydercze "tak zwane" zdradza jego ocenę 
prawdziwości objawień. 

 
Atak na przesłanie 

 
Jest tak dużo zapisanych pedantycznych oświadczeń kiedy Watykan chciał zdyskredytować 
zarówno Łucję jak i Matkę Najświętszą, że trudno jest wybrać najlepszych kandydatów. Oto 
niektóre  z nich: 
 
• Komunikat mówiący, że odmowę posluszeństwa papieża Jana wobec Maryi tłumaczyło to: 
"On [Kościół] nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności za zagwarantowanie prawdziwości 
słów, które według trójki pastuszków powiedziała im Maryja Dziewica". [9] 

 
• Matka Boża stwierdziła, że "w końcu moje Niepokalane Serce zwycięży". A jeszcze, 
zdaniem kard. Ratzingera, Maryja albo pomyliła czasy w czasownikach, albo historyczną 
sekwencję wydarzeń. Według kardynała, to twierdzenie oznaczało, że Niepokalane Serce 
Maryi już zwyciężyło, kedy zgodziła się być Matką Boga. Inaczej mówiąc, Maryja przyszła do 
Fatimy wielokrotnie, pokazując dzieciom wizję piekła i tysiącom cud slońca, tylko po to by 
przekazać im coś co faktyczne wyarzylo się 2.000 lat temu. 

 
• Ponownie opowiadając jej wersję piekła, s.Łucja powiedziała, że gdyby Maryja nie obiecala 
im wcześniej zabrać ich do nieba, to "uważam, że umarlibyśmy ze strachu i grozy". Ale kard. 
Ratzinger, podtrzymując trwającą od lat watykańską kampanię dyskredytowania jej, 
przypuszczał, że to co pamięta s. łucja jako wizję piekła to mogą być wspomnienia albo 
obrazy jakie "mogła widzieć w religijnych książkach". [10] Tak, człowiek który zostanie 
papieżem naprawdę próbuje nam wmówić, że z pierwszej ręki doświadczenie grozy piekła i 
wiecznego potępienia jest tak nieszkodliwe, że można je pomylić z rysunkiem jaki kiedyś się 
widzialo (czy s. Łucja jest jedyną którą on postrzega jako roztargnioną i niewiarygodną?). 

 
• Powyższy cytat również chce zdyskredytować Maryję, implikując, że chcąc przekazać coś 
przez objawienie, jest w stanie tylko wyprodukować obraz tak słaby i niewiarygodny, że 
wizjonerka nie pamięta czy to faktycznie się wydarzylo, czy widziała to jako obrazek w 
książce. 
 
• Chce zdyskredytować Maryję bardziej bezpośrednio, dyskredytując w ogóle proroctwo: 
"Osoba która przepowiada to co ma się wydarzyć reaguje na ciekawość umysłu, który chce 
zaciągnąć zasłonę na przyszłość". [11] 

 
• Prawdziwie nedorzeczny jest pogląd kard. Castrillona, że Matka Najświętsza pokazała się 
trójce młodych wizjonerów w Cova da Iria na początki stulecia, i zaznaczyła program Nowej 
Ewangelizacji, w jaką zaangażowany jest caly Kościół…" [12] 
Mimo że "program" Matki Najświętszej w ogóle nie został wprowadzony, jak sama się 
skarżyła, i mimo że nie powiedziała nic o "Nowej Ewangelizacji", mamy wierzyć, że 



wydarzenia w Fatimie to nic więcej niż poparcie głupiej modernistycznej cliché jaka miała być 
wprowadzona 60 lat później na drodze do indyferentyzmu i apostazji.  
 
Fatima poświęcona jako świątynia synkretyzmu i indyferentyzmu 
 
• W październiku 2003, Watykan i ONZ sponsorowali kongres międzywyznaniowy w 
fatimskim sanktuarium. Celem tego wydarzenia miało być powstanie "jednej religii świata" 
chcianej przez ONZ, co jest widoczne w nieznośnym haśle konferencji – "Przyszlość Boga". 
 
• Jako jeszcze jeden pokaz jawnej pogardy wobec Matki Najświętszej, kongres odbył się w 
sali spotkań nazwanej od papieża Pawła VI, papieża tak instrumentalnego w ustawieniu 
Kościoła na kursie do masońskiego, ziemskiego celu, i którego brak poszanowania dla 
wydarzeń fatimskich był oczywisty. 

 
• Zdaniem rektora sanktuarium, Msgr. Luciano Guerra, Fatima "zmieni się na lepsze… 
Przyszłość Fatimy, albo adoracja Boga i Jego Matki [tak, prałat Kościoła wielkiej apostazji 
uważa, że adorujemy Matkę Najświętszą] w tym sanktuarium, musi przejść przez utworzenie 
świątyni w której mogą się mieszać różne religie. Dalog międzywyznaniowy w Portugalii, i w 
Kościele Katolickim, jest jeszcze na etapie embrionalnym, ale Sanktuarium Fatmskie nie jest 
na to obojętne i już otwiera się na to, że będzie uniwersalistycznym miejscem powołań". [13] 
 
• To że prałat używa słowa "obojętne" w odniesieniu do sanktuarium, pasuje, bo ono staje się 
świątynią religijnego indyferentyzmu. 

 
• Matka Boża była odbiorczynią dalszej laskawości, bo Msgr. Guerra zapewnił sluchaczy: 
"Musimy zakładać, że taka była wola Najświętszej Dziewicy Maryi iż tak się stanie". 
Domniemaniem jest twierdzenie, że on zna wolę Matki Bożej, bluźnierstwem mówienie, że 
Ona chce zbezczeszczenia Jej sanktuarium i uczynienia z niego świątyni indyferentyzmu, i 
obłudną arogancją godną szatana by stwierdzić, że jego intuicyjne zrozumienie woli Matki 
Bożej musi zostać wykonane, podczas gdy zignorowano Jej wyraźną wolę wyrażoną 
wizjonerom dokładnie w tym samym miejscu. 

 
• Znak czasów przyszłych: Jak Monsignor dumnie opisał wizję ONZ o jednym świecie, 
synkretyczny kościół rozwinie się w Fatimie, dał także wyraźną wskazówkę iż jedyną religią 
dla której nie będzie tu miejsca będzie katolicyzm sprzed apostazji, bo tych którzy 
sprzeciwiali się kongresowi, co zrobiłby każdy katolik przed 1963, nazwano "staromodnymi, 
ograniczonymi umysłowo fanatycznymi ekstremistami i prowokatorami". Apostata kardynał  
patriarcha Lizbony powiedział mediom, że sanktuarium stanie się nowoczesnym panteonem 
pogańskim, "centrum gdzie będą gromadzić się wszystkie religie świata by składać hołd 
swoim róznym bogom". [14] 

 
• Gdyby czytelnik chciał podejrzewać mnie o przesadę co do zamiarów kongresu, to słowa 
kluczowego uczestnika, ks. Jacquesa Dupuis, wyraźnie przekazują ten zamiar: "Religią 
przyszlości będzie ogólna konwergencja religii w uniwersalnym Chrystusie, która zadowoli 
wszystkich".  
Jego wizja rozpadu Kościoła na synkretyzm i indyferentyzm idealnie pasuje do tego co 
opisaliśmy we wcześniejszych rozdziałach: "Inne tradycyjne religie świata są częścią Bożego 
planu dla ludzkości i Duch Święty działa i jest obecny w budyjskich, hinduistycznych i innych 
świętych pismach, również chrześcijańskich i niechrześcijańskich. Uniwersalność królestwa 
Boga na to pozwala, i to nie jest niczym więcej niż zdywersyfikowaną formą wspolnej tej 
samej tajemnicy zbawienia. W końcu oczekuje się, że chrześcijanin stanie się lepszym 
chrześcijaninem, i każdy hinduista lepszym hinduistą". 

 
• W linii posoborowego Kościoła w negowaniu prawdziwego charakteru Kościoła, wydany 
przez kongres oficjalny komunikat odrzucił ewangelizację. "Żadna religia nie może się 
wywyższać czy wzmacniać poniżając inne, a otwarty dialog jest sposobem na budowanie 
mostów i burzenie murów wiekowej nienawiści. [Zauważmy odwoływanie się do ciągłej 
liberalnej taktyki wyzwisk: jeśli nie zgodzisz się z nami jesteś winien 'nienawiści', dokładnie 



taktyka stosowana w społeczeństwie by narzucić 'róznorodość' i 'tolerancję', i w celu obrony 
przed wszelką formą krytyki.]  
 
Potrzebne jest to, by każda religia była integralnie wierna swojej wierze i traktowała każdą na 
tej samej zasadzie równości, bez żadnych kompleksów niższości czy wyższości". Skoro 
Matka Najświętsza obiecała pokój przez nawrócenie, kongres wołał o odrzucenie Jej, i 
orzekł, że pokój osiągnie się przez indyferentyzm. Oczywiście nie mogli oprzeć się starej 
masońskiej mantrze Jana XXIII, że pokój osiągnie się skupiając się na tym co ich łączy, a nie 
na tym co ich dzieli. Jeszcze raz każda religia jest zredukowana do przedsięwzięcia 
ludzkiego, ziemskiego i materalistycznego, z wykluczeniem Jezusa. 

 
• Jednemu spotkaniu sponsorów przewodniczył Michail Gorbaczew (Światowa Konferencja o 
Religii i Pokoju), zaciekły zwolennik aborcji na świecie. Oficjalnym celem grupy jest 
zjednoczenie religii świata w jedną "duchową filię ONZ".  To otwarcie ogłoszono na spotkaniu 
grupy w Chicago w 1993. 
 
• Papież Jan Paweł popierał tę grupę, i na jego zaproszenie w Watykanie zebrało się 1.000 
przedstawicieli w 1994, reprezentujących 15 różnych wyznań pogańskich i chrześcijańskich. 
"Rzym utraci Wiarę i stanie się siedliskiem antychrysta…" (Matka Boża w La Salette) 

 
Kolejna zniewaga Matki Bożej  

 
W kaplicy wybudowanej dokładnie w miejscu gdzie Matka Najświętsza pojawiła się i 
przedstawiła światu niebiańskie wskazówki na pokój, hindu kapłan prowadził przy ołtarzu 
modły. Jako kolejny afront wobec Maryi, dokładnie w tym samym miejscu gdzie przedstawiła 
plan pokojowy który Kościół odrzucił, hinduiści odmawiali modlitwę o pokój. Po nabożeństwie 
modlitewnym, biskup Leirii-Fatimy, D Serafim Ferreira e Silva, był ubrany przez arcykapłana 
w hinduistyczny szal modlitewny. 
 
Prace Mr Socci i ks. Kramera wymienione w bibliografii to teksty do dalszego badania 
wszystkich sprzeczności i prób dyskredytacji monumentanych wydarzeń w Fatimie. 

 
S. Łucja miała kiedyś inne objawienie: "Najświętsza Dziewica powiedziała mi, że szatan jest 
w nastroju zaangażowania się w decydującą bitwę z Dziewicą. Od tej chwili musimy wybrać 
strony. Albo staniemy za Bogiem, albo za szatanem. Nie ma żadnej innej możliwości". Mimo 
że mamy zagwarantowane ostatecznie zwycięstwo Maryi, to w świetle podsumowanych 
wyżej faktów i wydarzeń, kto według ciebie teraz wygrywa? Co więcej, my którzy patrzymy 
przez to ohydztwo, nadal mamy dobry powód by "bać się lub drżeć" o nasze zbawienie, jak 
ostrzegł nas Jezus… 
 
[1] Socci, s. 84. 
[2] Villa, Paweł VI, s. 153-54. 
[3] Socci, s. 82. 
[4] Zob. książkę Malachi Martina Jezuici, pełna historia i relacje o tych wydarzeniach. 
[5] 30 Giorni, marzec 1990, cyt. w Socci, s. 20. 
[6] Tornielli, Andrea, Tajemnica ujawniona [The Secret Revealed], cyt. w Socci, s. 138. 
[7] Ferrara & Woods, s. 117. 
[8] Socci, s. 107. 
[9] Ks. Kramer, s. 52. 
[10] Ks.Kramer, S. 141. 
[11] Ibid., s. 138. 
[12] Ibid., s. 125. 
[13] The Portugal News, Fatima będzie świątynią międzywyznaniową [“Fatima to Become an Interfaith 
Shrine], 1.11.2003. 
[14] Ibid. 

 

 
 
 
 



ROZDZIAŁ  XVI  "NAWET  WYBRANI…" 

 
W swojej wypowiedzi o wielkiej apostazji i pojawieniu się antychrysta, Jezus dał niepokojące 
ostrzeżenie, że nawet wybrani mogą zostać uwiedzeni. Każde odstępstwo z definicji zakłada 
odejście katolików od wiary. Ale w scenariuszu opowiedzianym przez Chrystusa, w końcowej 
apostazji, nawet wybrani, ci którzy, choć szczerze chcą pozostać, mogą zostać oszukani i 
odpadną, nie wiedząc o tym. Chrześcijanie których poświęcono rzymskim bogom wiedzieli iż 
byli odstępcami i że musieli pokutować albo umrzeć rozdzieleni. 

 
Podobnie, pomimo wszelkich powierzchownych konstruktów lub słabych opisów, ci którzy 
odeszli od Kościoła pod auspicjami kościoła narodowego, prawosławnego czy 
protestanckiego, wiedzieli że oderwali się od Kościoła zbudowanego na Piotrze, i że teraz 
tworzyli część innego bytu. 

 
W czasie francuskiej apostazji, odeszło 24.000 z 29.000 księży [1], jak i 1 / 4 wszystkich 
biskupów, ale pomimo zdumiewającej liczby, zrobili to podpisując "Obywatelską Konstytucję 
Kleru", upublicznienie odejścia od Kościoła. Ale tak samo jak ludzie mogą nienawidzić 
wierząc że kochali (o tym dalej), to czy można odejść uważając że się zostało? 

 
Dzięki posoborowej apostazji wielu jawnie odeszło od wiary, albo przestało ją praktykować. 
Wielu którzy upierają się iż zostali katolikami i może dalej przychodzą na Mszę – również 
odpadli. To jest ta "większość" w posoborowym Kościele: popierają aborcję, stosują 
antykoncepcję, odrzucają zasady wiary i negują nauki Kościoła. (Grzeszność w tym nie 
usuwa nikogo z wiary, jest to tylko kwestia wolnego, świadomego odrzucenia ich. Mimo że 
Kościół w większości zrzekł się roli pasterza i rzadko przyjmuje takich ludzi, to niemniej oni 
wiedzą, że są w sprzeczności z naukami Kościoła i nie mogą tłumaczyć się ignorancją.) 

 
Ale co z tymi katolikami, którzy naprawdę chcą być tacy: wiernie uczestniczyć w Mszy, 
zachowywać i żyć jego naukami moralnymi i pilnie starać się zwiększać swoją wiedzę o 
wierze? Jak to jest, że mogliby być jednak oszukani? W następnej części opiszę ten proces 
(lub co najmniej jeden sposób postrzegania go), przez który wierni, mimo własnej szczerości, 
są osłabieni i podatni na takie zagrożenia. To może być traktowane jako śmiertelny, 
narastający proces występujący w koncentrycznych kręgach: osłabienie nadprzyrodzonej 
ochrony łaski, osłabienie naturalnej kościelnej ochrony pasterzy trzody, i tego osłabienia, na 
który każdy człowiek jest podatny na skutek grzechu pierworodnego. Najpierw 
przygotowanie wybranego który ma zostać uwiedziony, co wydarzyło się na poziomie 
nadprzyrodzonym ... 

 
Część  1:  Usunięty ten który powstrzymuje [restryktor] 

 
Źródło:  2 Tes 2:3-4,6-8: "Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie 
nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo (apostazja) i nie objawi się człowiek 
grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się 
Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest 
Bogiem… Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. Albowiem już 
działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca". [ang: 
Ale jest ktoś kto go będzie powstrzymywał dotąd aż on sam zostanie usunięty] 

 
W tym proroctwie odnoszącym się do apostazji która poprzedza nadejście antychrysta, św. 
Paweł opisał symptom samowywyższania się. Jak omówilismy wczesniej, ta mentalność jest 
widoczna w Kosciele posoborowym poprzez następujące rzeczy: 
 
• Szydzenie z przeszłości i domniemanie swojej wyższości.  
 
• Zwrócenie się na religię skupiająca się na człowieku. 
 
• Samozadowolenie graniczące z samouwielbieniem.  
 



W tym rozdziale przedstawię pewne pomysły odnośnie formy tej "bezbożności" i znaczenie 
"restryktora", którego usunięcie pozwoli na panowanie "siły bezbożności'. 
Wprowadzenie 
 
Aby docenić wagę restryktora i katastrofalnych rezultatów jego usunięcia, należy mieć na 
uwadze znaczenie mediacji w katolicyzmie. Choć wszelka łaska pochodzi od Boga, Bóg ma 
swoich wybrane środki, poprzez które On rozdaje tę łaskę. W Starym Testamencie, 
trędowaty Naaman mógl wyleczyć się tylko w wodach Jordanu. Wyleczając w świątyni 
niewidomego od urodzenia, Jezus z pewnością nie musiał rozmazać błota na jego oczy i 
umyć go w sadzawce Syloe. Wystarczało by On "powiedział tylko słowo", i zostałby 
uzdrowiony. Ale, co jest oczywiste w tych dwu przypadkach, tego typu mediacja jest wolą 
Bożą, a gdyby środki poprzez które łaska jest oferowana zostały odrzucone, to łaska nie 
zostałaby udzielona. 

 
Skoro Bóg na kanały łaski wybrał martwą materię, to o ile więcej udziela ich wykorzystując 
ludzi. Oczywistym tego przykładem jest poświęcenie na Mszy. Bóg nie potrzebuje księdza by 
zmieniał chleb i wino na Ciało i Krew Chrystusa. On na pewno ma moc sprawiania tego 
bezpośrednio, ale nigdy by tego nie zrobił. Tam gdzie brakuje środków mediacji, nie przyjmie 
się łaski, ponieważ Bóg tak postanowił. 

 
Dlatego restryktor jest wybranym przez Boga środkiem dla powstrzymania "człowieka 
bezbożnosci" przed zdobyciem przez niego pełni władzy. Ale, jak ostrzegł św. Paweł, "ten 
który powstrzymuje" zostanie usunięty ze sceny. Zauważmy to, ze on nie zejdzie ze sceny z 
własnej woli, a raczej zostanie usunięty przez tych, którzy chcą ułatwić panowanie człowieka 
bezbożności. Kiedy już ten który powstrzymuje zostanie usunięty, tak usunięta zostanie 
łaska Bożej ochrony którą On zapewnia tym środkiem. 
 
Nowoczesność i liberalizm albo zaprzeczają nadprzyrodzonemu w ogóle, albo zmniejszają 
jego znaczenie, w zależności od stopnia, w którym jest się zainfekowanym tymi błędami. 
Dlatego część obecnej apostazji skupia się na niszczeniu mostów między naturalnym i 
nadprzyrodzonym, lub po prostu ukrywaniu tych których nie można zniszczyć, by zapobiec 
temu żeby wierni korzystali z łaski i ochrony jakie Bóg daje przez każdy konkretny środek. To 
zapowiedziano na II Soborze, który nie wspomina ani aniołów, ani demonów, gdyż jego 
świecki, humanistyczny akcent został należycie zauważony. 

 
Kim jest "ten który powstrzymuje"? 

 
Teraz powiem, że tym "restryktorem" o którym napisał św. Paweł jest św. Michał Archanioł. 
Św. Franciszek z Asyżu tak bardzo rozumiał wstawiennictwo i protekcję św. Michała, że ku 
jego czci poświęcał dodatkowe 40 dni Wielkiego Postu w roku, nauczając, że "każdy 
człowiek powinien oferować Bogu jakąś szczególną chwałę albo prezent ku czci tak 
wielkiego księcia". Zanim przyjrzymy się ostatniej historii roli św. Michała jako "tego  który 
powstrzymuje", warto przypomnieć jego odwieczną rolę w Kościele i okazywany mu 
szacunek. Poniżej kilka ważnych przykładow: 

 
• To Bóg nakazał św. Michałowi wyrzucić szatana z Nieba, i jeszcze raz wyśle go by wrzucił 
szatana do piekła w końcu czasów. 
 
• Oto tytuły dane św. Michałowi przez Kościół w poświęconej mu litanii: 
-  Nasz Książę i Obrońca 
-  Doskonały adorator Słowa Wcielonego 
-  Ukoronowany szacunkiem i chwałą 
-  Najpotężniejszy książę w zastępach Pana 
-  Chorąży Trójcy Przenajświętszej 
-  Strażnik raju 
-  Twierdza Kościoła wojującego 
-  Chluba i radość Kościoła triumfującego 
-  Szaniec prawowiernych 



-  Siła tych, którzy walczą pod sztandarem Krzyża 
-  Światłość i otucha dusz w godzinie śmierci 
-  Najpewniejszy wspomożyciel 
-  Wspomożyciel we wszelkich przeciwnościach 
-  Pocieszyciel dusz pozostających wśród ogni czyśćcowych 
-  Któremu Pan powierzył odprowadzanie dusz po śmierci. 
 
• W starej Mszy ku jego czci, wzywano go by "bronił nas w walce, byśmy nie zginęli na 
strasznym sądzie". 
 
• Jest wiele przykładów łask jakie Bóg dał światu dzięki jego wstawiennictwu. Poniżej tylko 
dwa z nich:  
 
-  Za pontyfikatu Grzegorza Wielkiego Rzym pustoszyła zaraza. Zorganizował procesję w 
całym mieście by szukać boskiej interwencji. Kiedy wielka procesja się kończyła, papież 
ujrzał św. Michała stojącego na szczycie grobu Hadriana (jest to rzeczywiście zamek) z  
ognistym mieczem wyciągnietym w obronie wiecznego miasta. W tym momencie zakończyła 
się zaraza. Do dziś ogromny posąg św. Michała zdobi miejsce gdzie zobaczył go Grzegorz 
Wielki. 
 
-  Choć nieco bardziej przyziemny przykład, to demonstruje wstawienniczą rolę św. Michała 
w ochronie każdej chrześcijańskiej duszy. Mimo że sam w sobie był odrażającym 
zniekształcenien faktów, film Egzorcysta opierał się na prawdziwym przypadku opętania. 
Demon który opętał młodego chłopaka zapewnił egzorcystę, że nie odejdzie, dopóki chłopak 
nie wypowie pewnego słowa. W końcu św. Michał przyszedł, przedstawił się, wypowiedział 
słowo "Dominus" i osobiście uwolnił chłopca z jego męki. Natychmiast objawił się w 
odległości wielu mil pewnym modlącym się jezuitom (których współbratem był egzorcysta), 
znowu z wyciągnietym mieczem, żeby nie było błędu co do tego kogo Bóg wysłał by 
wypędzić demona. 

 
To że św. Michał jest "tym który powstrzymuje" szatana nietrudno jest wywnioskować, bo 
papież Leon XIII już to potwierdził. Pewnego dnia podczas Mszy papież wpadł w ekstazę i 
jego asystenci mysleli iż umarł. Po odzyskaniu przytomności powiedział że miał wizję 
szatana mającego bezprecedensową swobodę do atakowania Kościoła. W odpowiedzi 
papież Leon ułożył słynną modlitwę do św. Michała i nakazał odmawianie jej po każdej Mszy. 
Kiedy zły atakował, "tego który powstrzymywał" wzywano by nas chronił, jak robił to od 
początku świata. Nagle kiedy rozpoczął się II Sobór Watykański, władze Kościoła 
zdecydowały, że ta pomoc już nie jest potrzebna, i że powinno się go zmarginalizować do 
tego stopnia, że wykluczono go z życia liturgicznego Kościoła. 
 
Poniżej niektóre sposoby w jakie posoborowy Kościół dążył do usunięcia "tego który 
powstrzymuje" poprzez eliminację inwokacji do św. Michała, szczególnie podczas Mszy: 

 
• Jego imię usunięto z “Confiteor,” [łac. "wyznanie", pierwsze słowo spowiedzi powszechnej] 
w której była inwokacja do niego przez ponad 1.000 lat. 
 
• Modlitwa odmawiana podczas święcenia kadzidła prosiła św. Michała o wstawiennictwo za 
nas – usunięta. 
 
• Święto Objawienia św. Michała (8 maja) usunięte z kalendarza Kościoła. 
To święto upamiętniało pojawienie się Archanioła na spotkaniu w Monte Gargano we 
Wloszech w 525, gdzie nakazał wybudowanie dla siebie sanktuarium. Liczne cuda które tam  
miały miejsce doprowadziły do umieszczenia go w powszechnym kalendarzu. 
 
• Ułożoną i nakazaną przez papieża Leona modlitwę do odmawiania po każdej Mszy 
stłumiono. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Wstawka od tłumacza: 



 
Proroctwo Leona XIII, Modlitwa do św. Michała Archanioła 

Modlitwa papieża Leona XIII do św. Michała Archanioła jest prorocza. Ułożona ponad 
100 lat temu, a później stłumiona, oryginalna modlitwa jest bardzo ciekawa i 
kontrowersyjna, odnosi się do obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się prawdziwy 
Kościół Katolicki. 25 września 1888 roku, po porannej Mszy, papież Leon XIII dostał 
takiego szoku, że upadł. Towarzyszące mu osoby myślały, że zmarł. Po odzyskaniu 
przytomności papież opisał przerażającą rozmowę jaką usłyszał wychodzącą od 
strony tabernakulum. W rozmowie uczestniczyły dwa głosy, które papież wyraźnie 
rozpoznał jako Jezusa Chrystusa i szatana. Szatan przechwalał się, że może 
zniszczyć Kościół, jeśli dostanie 75 lat na realizację swojego planu [1888+75=1963 
początek II SW – OG], albo jak mówią inni, 100 lat. Szatan poprosił także o 
możliwość “większego wpływu na tych, którzy oddadzą się mojej służbie”. Na prośby 
szatana Pan udzielił takiej odpowiedzi: “dostaniesz i czas i władzę”. 

Głęboko wstrząśnięty tym co usłyszał, papież Leon XIII ułożył następującą Modlitwę 
do św. Michała (która jest także proroctwem) i nakazał odmawianie jej po wszystkich 
cichych Mszach jako ochronę dla Kościoła przed piekielnymi atakami. Poniżej 
modlitwa (proszę zwrócić uwagę na wytłuszczone fragmenty) i nasze komentarze. 

Modlitwa pochodzi ze “Zbioru” [The Roccolta], 1930, Benziger Bros., s. 314-315. 
“Zbiór” jest kolekcją oficjalnych i błagalnych modlitw posiadających imprimatur 
Kościoła. 

Modlitwa 

O chwalebny św. Michale Archaniele, Książę wojska niebieskiego, bądź naszą 
obroną w straszliwej wojnie, którą toczymy z księstwami i mocami, z władcami tego 
świata ciemności, duchami zła. Przyjdź z pomocą człowiekowi, którego Bóg uczynił 
nieśmiertelnym, stworzył na swój obraz i podobieństwo, i wykupił za wielką cenę od 
tyranii szatana. 

Tocz dzisiaj tę bitwę Pana, razem z aniołami świętymi, jak już walczyłeś z liderem 
dumnych aniołów, Lucyferem i jego odszczepieńczym wojskiem, którzy byli bezsilni 
by oprzeć się Tobie, a nie było już dla nich miejsca w niebie. 

Ten okrutny, starodawny wąż, którego nazywa się diabłem lub szatanem, który 
zwodzi cały świat, został rzucony w otchłań ze swoimi aniołami. Oto ten prastary wróg 
i morderca ludzi nabrał odwagi. Przekształcając się w anioła światłości, wędruje z 
całym tłumem złych duchów, atakuje ziemię w celu wymazania imienia Boga i Jego 
Chrystusa, by schwytać, zabić i rzucić na wieczną zgubę dusze przeznaczone do 
korony wiecznej chwały. Ten niegodziwy smok wylewa jak najbardziej nieczystą 
powódź, jad swojej złośliwości na ludzi o zdeprawowanym umyśle i skorumpowanym 
sercu, ducha kłamstwa, bezbożności, bluźnierstwa, i zgubny oddech nieczystości i 
wszelkiego występku i bezprawia. 

Ci najsprytniejsi wrogowie są przepełnieni i upici goryczą wobec Kościoła, 
oblubienicy niepokalanego Baranka, i położyli swoje bezbożne ręce na tym co 
ma najświętsze. 

W samym Świętym Miejscu, gdzie ustanowiono Stolicę św. Piotra i Tron Prawdy 
jako światło świata, wyniosą na tron swoją ohydną bezbożność, z niecnym 
planem, że kiedy uderzą w Pasterza, rozpierzchną się owce. 

Pokaż się, niezwyciężony Książę, udziel pomocy przeciwko atakom zagubionych 
duchów na lud Boży, i daj mu zwycięstwo. 



Lud czci cię jako swojego opiekuna i Patrona; Tobą chlubi się Kościół Święty jako 
obroną przed złośliwą mocą piekła; Tobie Bóg powierzył dusze ludzi, które mają być 
doprowadzone do niebiańskiej szczęśliwości. Oh, módlcie się do Boga pokoju, żeby 
położył szatana pod naszymi stopami, jak dotąd podbitych, by już nie mógł trzymać 
ludzi w niewoli i szkodzić Kościołowi. Ofiarujmy nasze modlitwy przed oczyma 
Najwyższego, żebyśmy mogli szybko zjednać sobie miłosierdzie Pana; i pokonując 
smoka, starodawnego węża, który jest diabłem i szatanem, byś Ty znowu zniewolił go 
w otchłani, żeby już nie mógł zwodzić narodów. Amen. 

Spójrzcie na Krzyż Pana; rozproszcie się wrogie moce. 

Lew z plemienia Judy podbił, z rodu Dawida. 
Udziel nam Twego miłosierdzia, Panie. 
Bo mamy nadzieję w Tobie. 
Panie, wysłuchaj mojej modlitwy. 
I niech moje wołanie dojdzie do Ciebie. 
Módlmy się. 

Boże, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, wołamy do Ciebie, i jako petenci 
błagamy o Twoją łaskę, żebyś za wstawiennictwem Maryj zawsze Niepokalanej 
Dziewicy i naszej Matki, i chwalebnego św. Michała Archanioła, raczył nam pomóc 
przeciwko szatanowi i wszystkim innym duchom nieczystym, które wędrują po świecie 
na szkodę rasy ludzkiej i na zgubę dusz. Amen. 

Kiedy się czyta modlitwę (zwłaszcza wytłuszczony fragment), można zauważyć, że 
papież Leon XIII wydawał się przewidzieć wielką apostazję; i wydawał się wskazać, 
że ta apostazja wyjdzie z Rzymu – Rzymu który jest “samym Świętym Miejscem, 
gdzie ustanowiono Stolicę św. Piotra i Tron Prawdy jako światło świata”. 

Papież Leon przewidział, że to miejsce (Miasto Watykan w Rzymie), gdzie 
ustanowiono Tron Piotra przez pierwszego papieża, samego św. Piotra, stanie się 
tronem obrzydliwej bezbożności szatana, “z niecnym planem, że kiedy uderzą w 
Pasterza (prawdziwy papież), rozpierzchną się owce” (katoliccy wierni). Takie są 
słowa Leona XIII. 

Papież nie przewidział odstępstwa Kościoła Katolickiego (co jest niemożliwe, gdyż 
bramy piekielne go nie przemogą [Mt 16]), ani odstępstwa Tronu Piotra (co jest 
również niemożliwe), a raczej przewidział realizację odstępczej, podrobionej religii 
katolickiej w Rzymie, w którym “pasterz” (prawdziwy papież) jest zastąpiony przez 
podstawionego antypapieża (jak to miało miejsce wcześniej w historii Kościoła), z 
niecnym planem, żeby “rozproszyły się owce”. 

Modlitwa Leona XIII przewidziała także to, że nieczyści apostaci szatana położą 
bezbożne ręce “na tym co najświętsze ma Kościół”. Czym są te najświętsze rzeczy 
Kościoła? Są to rzeczy które zawierzył mu Chrystus, a mianowicie depozyt wiary (ze 
wszystkimi dogmatami) i siedem sakramentów ustanowionych przez samego Jezusa 
Chrystusa. Dlatego modlitwa papieża Leona XIII przewidziała próby zniszczenia 
depozytu wiary poprzez II SW i nowe ryty sakramentalne posoborowego Kościoła. 
Wszystkim tym zajmiemy się szczegółowo w tej książce. Zobaczymy, że położenie 
bezbożnych rąk Pawła VI na siedmiu rytach sakramentalnych Kościoła w kwietniu 
1969 roku, co stworzyło nieważną nową mszę, nieważną ordynację w nowym rycie, i 
bardzo wątpliwe ryty bierzmowania i ostatniego namaszczenia, całkowicie spełniło 
proroctwo papieża Leona. (…) 

Dłuższa Modlitwa Leona XIII do św. Michała także idealnie zgadza się ze słynnym 
objawieniem i proroctwem Matki Bożej w La Salette w roku 1846: “Rzym straci wiarę i 
stanie się siedliskiem antychrysta. . . Kościół będzie w zaćmieniu”. Słowa papieża 
Leona mówią, że sam antychryst, albo według proroctwa Leona XIII o przyszłej 



apostazji w Rzymie siły antychrysta, ustanowią swój tron w Rzymie: “W samym 
Świętym Miejscu, gdzie ustanowiono Stolicę św. Piotra. . . wyniosą na tron swoją 
ohydną bezbożność. . .” 

 źródło: Ks. P Kramer, Ostatnia bitwa szatana  

 
Modlitwa do św. Michała Archanioła [1] 

 
Święty Michale Archaniele, książę i wodzu zastępów anielskich, przybywaj na pomoc 
ludziom zagrożonym przez moce ciemności. Przecież stworzeni zostali na obraz 
Boga, odkupieni życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, Jego 
Syna, przeznaczeni jako świątynie Boże do zamieszkania przez Ducha Świętego. 

 
W Tobie, święty Michale, Kościół ma swego stróża i patrona. Ty prowadzisz 
zbawionych do niebieskiej szczęśliwości. Błagaj Boga pokoju, aby obalił władzę 
szatana, siewcy zamętu i nie dozwolił mu trzymać ludzi w niewoli ani szkodzic 
Kościołowi.  Niech przez ciebie, Niewiasta obleczona w słońce, Królowa Aniołów, 
zetrze głowę Antychrysta i osłania swoje ziemskie dzieci przed jego złowrogim 
wpływem. 

 
Pierwszy obrońco chwały Najwyższego, zanieś nasze prośby do Boga i wyjednaj nam 
Jego miłosierdzie. Zwiąż szatana i wtrąć w przepastne czeluście, aby więcej nie 
zwodził narodów. Przyczyń się do tego, abyśmy przez życie pielgrzymie i przez całą 
wieczność wypowiadali twoje hasło: "Któż jak Bóg!"  
 
Modlitwa do św.Michała Archanioła [2] 
 
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom 
złego ducha bądź nam obroną. A ty, Książę wojska niebieskiego, mocą Bożą strąć do 
piekła szataba i inne złe duchy, które na zgubę dusz krążą po tym świecie. Amen. 
 
źródło obu: przedwojenny Modlitewnik, bez okładek, bez daty wydania 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Podczas Ofiarowania na Mszach pogrzebowych odmawiano następującą modlitwę: "Niech 
chorąży, św. Michał, prowadzi ich do wiekuistego światła…" - ją też usunięto. 
 
II Sobór stwierdził, że dokona się tylko tych zmian we Mszy, które naprawdę są korzystne dla 
wiernych. A kto korzysta ze wszystkich łask i ochrony odmówionej Kościołowi i wiernym 
poprzez usunięcie inwokacji do św. Michała o ochronę? Ten kogo on powstrzymuje. 
 
Część  2:  Usunięte inne restryktory    

 
Nowy ryt egzorcyzmu 
 
Są inne sposoby jakimi  II Sobór dał szatanowi większą władzę nad Kościołem i nad 
duszami. Jeden z najgorszych to stłumienie Rytu egzorcyzmu, i zastąpienie go zupełnie 
nieskutecznym. Tą sprawą zajmowali się szczegółowo eksperci, ja tylko poinformuję 
Czytelnika o następujących sprawach:  
 
• W komisji która sfabrykowała nowy ryt nie było ani jednego egzorcysty, ani żadnego z nich 
nie skonsultowała. 
 
• Był to konsensus praktykujących egzorcystów, że nowy ryt był całkowicie nieskuteczny, 
pozostawiał opętanych bezbronnymi wobec szatana i jego demonów. 
 
• Tylko dzięki uporowi niektórych egzorcystów Watykan pozwolił na stosowanie starego rytu. 
Nie byłoby nierealistyczne uważać, że ich prośbę spełniono tylko ze względu na ujawnienie 
tego wykroczenia w katolickich mediach. 



The Minor Order of Exorcist – nie wiem co to jest: Mały nakaz egzorcyzmu? 

 
Kiedy Jezus "zaczął rozsyłać ich po dwóch, dał im władzę nad duchami nieczystymi" (Marek 
6:7). Była to pierwsza dana uczniom przez Niego władza. Zgodnie z tym, na drodze do 
kapłaństwa zawsze otrzymywalo się "nakaz egzorcyzmu", bo Sobór Trydencki nauczał, że 
ten nakaz wraz z właściwymi obowiązkami stosowano "od samego początku". Papież św. 
Korneliusz I (251-253) napisał, że za jego pontyfikatu w Rzymie było 52 egzorcystów razem 
z lektorami i tragarzami (pozostałe dwa ? Podczas tego rytuału biskup wręczał 
kandydatowi książkę o egzorcyzmach, mowiąc "Weź i naucz się na pamięć, i używaj mocy 
nakładania rąk na opętanych, ochrzczonych czy katechumenów".  

 

Pope St. Cornelius I (251 – 53) wrote that, during his pontificate, Rome had fifty two 

exorcists along with lectors and porters (the other two minor orders). During the rite, the 

bishop presented the candidate the book of exorcisms, saying “Take, and commit to memory, 

and have the power of imposing hands over the possessed, whether baptized or catechumen.”  
 
Tych samych starożytnych słów, skodyfikowanych na Soborze w Chalcedonie w 451, 
używano do przekazywania tego urzędu każdemu przyszłemu księdzu, aż ten nakaz 
anulował papież Paweł VI w 1972.  
 
Na ironię, a może stosownie, ten soborowy papież podjął się unieważnienia rytu istniejącego 
od początku Kościoła, 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Dziewicy. Czytanie wyznaczone dla Mszy tego dnia pochodzi z Księgi Apokalipsy, opisującej 
wojnę szatana z "Niewiastą odzianą w słońce", i św. Michałem Archaniołem podejmującym 
walkę i wyrzucającym go z Nieba. 

 
To tego dnia słyszymy o niebiańskiej walce z szatanem i jego demonami, a papież "usunął 
tego który powstrzymuje", i odebrał przyszłym księżom władzę daną im poprzez ten mały 
nakaz walki z tymi samymi "siłami nieczystymi". 
 
A powód zniszczenia tego urzędu, z jego korespondującą władzą i łaską boską, który istniał 
"od początku Kościoła"? Według własnych słów papieża, jego celem było "wyeliminowanie 
tego co przestarzałe". [2] Przestarzałe? Samo użycie tego słowa powinno przerażać każdego 
katolika i zadowalać każdego demona. Co dokładnie znaczy "przestarzały"? Władza 
wypędzania demonów? Wiara w to że istnieją? Faktycznie, dziwne użycie słów przez Pawła 
zmusza do jeszcze bardziej niepokojących pytań, bo wyjaśnił, że decyzję podjął "po 
przemyśleniu każdego aspektu problemu". 
 
Problemu?! Jakiego problemu? Tego, że przez 2.000 lat Kościół przekazywał swoim księżom 
tę samą władzę jaką Jezus dawał swoim uczniom? Raczej czy problemem nie jest to, że 
duch modernizmu w końcu zatriumfopwał, i po raz pierwszy w ciągu 2.000 lat Kościół miał 
papieża, który taką władzę uważał za "przestarzałą?" Duchowej broni dawanej księżom od 
początku Kościoła teraz im się odmawia, kolejny "powstrzymywacz" usunięty. 

 
Boski Urząd – czy tu chodzi o Brewiarz? Godziny świete? 

Holy Office 
Od początku stanowił on istotną część modlitewnego życia Kościoła. Skupiał się na 
odmawianiu psalmów pochodzących z judaizmu i odmawianiu modlitw o określonych 
godzinach w ciągu dnia. W początkowym Kościele zachowano żydowski zwyczaj, jak 
czytamy w Dziejach Apostolskich, że apostołowie faktycznie nadal chodzili do świątyni na 
modlitwy w określonych godzinach. Wcześni mnisi kontynuowali to i wzbogacali, czyniąc 
modlitwy psałterzowe (Księga Psalmów) główną częścią ich życia. Św. Benedykt, w 
Zasadach dla mnichów nakazał swoim mnichom by zadbali o to, żeby w ciągu tygodnia 
odmawiali cały psałterz, i niespełnienie tego nazwał "lenistwem". Napisał: "czytamy, że nasi 
święci ojcowie usilnie odmawiali w ciągu jednego dnia tyle, o co proszę byśmy my, letni 
zakonnicy, mogli odmawiać w całym tygodniu". [3] W V wieku ustanowiono liczbę godzin (ile 
razy dziennie każdy mnich i ksiądz odmawiał wyznaczone na dany dzień psalmy). 
 



Tu przywołam kilka przykładów o sile i znaczeniu tych świętych modlitw. Św. Gertruda 
Wielka kiedyś opowiadała, że przy jednej okazji, "kiedy odmawiała swoje modlitwy nie 
przykładając do nich dużej uwagi, dostrzegła naszego starego wroga kpiącego z jej psalmu  
Mirabilia (118), skracającego każde słowo, przesadnie naśladując ją. Zarzucił jej: 'Twój 
Stwórca, twój Zbawiciel, twój Odkupiciel, hojnie obdarzył cię łaską mowy, skoro możesz 
odmawiać tak bez zająknienia, że tylko w jednym psalmie ominęłaś tak wiele liter, tak wiele 
sylab, tak wiele wyrazów!'  Z tego się dowiedziała, że skoro ten zdradziecki wróg dokładnie 
liczył nawet litery lub sylaby Psalmu które pominęła czy niestarannie wymawiała, to jakie 
straszne zarzuty wysunie po śmierci wobec tych, którzy mieli zwyczaj odmawiania modlitw  
pospiesznie, nie przywiązując do nich uwagi". [4]  

 
Św. Katarzyna ze Sieny zapisała te słowa wypowiedziane do niej przez Boga: "Księża i 
zakonnicy mają obowiązek je odmawiać, i grzeszą jeśli tego nie robią. Muszą odmawiać je 
aż do śmierci. Jeśli czują ich umysł przyciąga pragnienie i podnoszą się w czasie 
wyznaczonym na brewiarz, powinni odmawiać go albo wcześniej albo później, żeby nie 
zaniedbać obowiązku odmawiania go". [5] 

 
Jak opisał to tak elokwentnie ksiądz podsumowujący Zasadę św. Brygidy Szwedzkiej: 
"Psałterz zwiększa wiarę chrześcijanina, oświeca jak słońce, oczyszcza jak woda, gasi 
wszelkie nadmierne pragnienia, zwiększa miłość Boga w sercu". O dziwo, choć może 
przewidywalnie, Kościół posoborowy nie mógł pozostawić tej starej praktyki. 

 
Przede wszystkim mówi, że po soborze "Boski Urząd" stał się znany jako "Liturgia Godzin". 
Chociaż prosta zmiana nazwy może wydawać się trywialna, to czy nie możemy jasno 
zobaczyć modernistycznego programu przenikającego do kolejnego elementu życia 
Kościoła, bo słowo "boski" postrzegano jako coś co potrzebne, a które zostało 
wyeliminowane? Podobnie jak w przypadku Mszy, to zdradza ten sam program, który ma na 
celu uczynić życie liturgiczne Kościoła poziomym ćwiczeniem, pochłoniętym świeckim, a nie 
pobożnym ćwiczeniem w sięganiu do góry w kierunku Boskości, łączącym ziemię z niebem. 
Jak już wspomniano, mentalnością, która podsumowuje nowoczesność, jest "nic nie jest 
święte", więc zgodnie z tym Urząd nie może być nazywany "Boskim". 

 
W następstwie soboru, jak w przypadku każdej innej starożytnej tradycji, brutalne ręce 
położono na brewiarzu [Boski Urząd] i go okaleczono, tak by nie zachował swojej starej 
formy. Cztery godziny w urzędzie, cztery razy dziennie, gdy każdy ksiądz, zakonnica i mnich, 
od ponad 1.400 lat mieli krótką przerwę w swoim dniu, żeby kierować serca i umysł ku Bogu, 
zostały wyeliminowane, a pozostałe godziny znacząco skrócone. Istnieje wiele przykładów w 
historii Kościoła, kiedy podejmowano działania w celu zreformowania duchownych i 
zakonników, oczyszczenia ich z nadchodzącej pobłażliwości i przywrócenia ich do pełnego i 
prawidłowego wykonywania urzędu. Nigdy nie znajdziesz czasów, gdy księża i zakonnicy 
otrzymali nakaz by się mniej modlili. 

 
Podobnie jak w przypadku wielu okaleczeń starożytnych tradycji Kościoła, posoborowy 
Kościół oferuje wiele cytatów o przeszłych papieżach i soborach, aby sprawić wrażenie, że 
taka zmiana jest niczym innym, jak ostatnią w długim szeregu podobnych działań. To jest 
nieuczciwe. Prawdą jest, że Urząd Boski, przez wieki, przeszedł wiele przeróbek, modyfikacji 
i kodyfikacji, ale nigdy nie miało miejsca jawne unieważnienie samej modlitwy. Starożytną 
aranżację liczby godzin postrzegano jako świętą i niezmienną. Rzeczywiście, mimo 
wszystkich wariantów i adaptacji jakie przeszedł Urząd Boski, nie ma żadnych oznak, żeby 
ktoś kiedyś stwierdził, że jedną z tych zmian powinno być po prostu wyeliminowanie modlitw. 

 
Powód jaki dano dla tego okaleczenia godzin Urzędu znowu dobrze pasuje do mentalności 
modernistów. W oficjalnym biuletynie informacyjnym Biura Prasowego Soboru czytamy, że 
powodem danym prrez ojców soboru skrócenia Boskiego Urzędu było "umożliwienie księżom 
oddawania się bardziej działalności apostolskiej". [6] 
 



Inaczej mówiąc, księża obecnie są w jakiś sposób bardziej zajęci niż ci w minionych 
stuleciach, i odwrotnie do ich poprzedników, nie mogą mieć wcześniej zorganizowanych 
godzin modlitwy z powodu nadmiaru pracy. 
 
I znowu odkrywamy mentalność wywyższania się nad przeszłością. Księża i zakonnice, od 
wieków, pośród trudów i wyrzeczeń niewyobrażalnych dla większości nowoczesnych księży, 
zawsze mogli szczerze się modlić w całych godzinach Boskiego Urzędu, zaś nowocześni, 
jakoś bardziej apostolscy i pochłonięci swoimi sprawami, muszą zostać uwolnieni od tego 
"ciężaru". 

 
Nawet sobór sam pomniejsza to słabe uzasadnienie. W swoim dokumencie o "Życiu 
kapłanów" stwierdza, że "przez Urząd modlą się do Boga w imieniu Kościoła za 
powierzonych im ludzi i w rzeczywistości za cały świat". [7] Nie ma bardziej "apostolskiej" 
pracy niż to. W tej mentalności można wykryć ślady pelagiańskiej herezji. Pelagiusz był 
jednym z pierwszych heretyków, którzy uważali, że ludzkie wysiłki i natura ludzka 
wystarczały do zbawienia, bez pomocy łaski Bożej. 
  
Podobnie teraz jesteśmy w erze kiedy Kościół sam dekretuje, że Boski Urząd i boska łaska 
zdobywane przez odmawianie modlitw mogą raczej utrudniać ludzką pracę księżom, niż 
dawać im boską pomoc i błogosławieństwo duchowe, by te trudy przynosiły większe owoce. 

 
Nic dziwnego w tym, że w wielu parafiach gdzie kiedyś katolik miał adorację, nabożeństwa i 
różne apostolaty modlitwy codziennie, teraz mają komitety, spotkania i inne jałowe ludzkie 
przedsięwzięcia. Smutną ironią jest to, że kiedy parafie coraz bardziej się kurczą, kiedy 
uczestnictwo we Mszy i zapisy do szkoły maleją, parafie coraz głośniej krzyczą o potrzebie 
"miejsc spotkań". 
 
Dlaczego kościoły, które opiekują się coraz mniejszą liczbą dusz, potrzebują coraz więcej 
miejsca na banalną ludzką działalność? Bo opanował je pelagianizm, i jak ci którzy uważali, 
że nowocześni księża są zbyt zajęci by odmawiać w pełni Boski Urząd, tak świeccy również 
złapali się w swoich drobnych przedsięwzięciach by zobaczyć oczywisty rezultat nie 
ustawienia Boga na pierwszym miejscu. 
 
Sakramentalia 
 
Sakramentalia można określić jako "każdy wyznaczony i pobłogosławiony przez Kościół 
przedmiot w celu wywołania dobrych myśli, zwiększenia dewocji, a tym samym 
odpuszczenia powszedniego grzechu". Są jak sakramenty, bo są środkami łaski, ale różnią 
się od sakramentów tym, że dają łaskę pośrednio poprzez wstawiennictwo modlitewne 
Kościoła, i wywołanie dewocji w umyśle użytkownika. [8] Te proste przedmioty które Bóg 
wykorzystuje do przekazywania łaski, zostały ustanowione przez samego Boga, kiedy 
kobieta została uzdrowiona przez Jezusa tylko dotykając rąbka Jego szaty. Podobnie Biblia 
mówi o osobach uzdrowionych przez szaty św. Pawła, jak również przez cień św. Piotra. 

 
Jednym z najważniejszych sakramentaliów jest woda święcona. Jej moc uzdrawiania i 
ochrony przed złem zawsze miała miejsce w historii Kościoła. Św. Filip Neri kiedyś wskrzesił 
czlowieka używając wody święconej. W Lourdes sama Matka Najświętsza dała źródełko 
wody, święconej już dzięki temu to kto ją dał, która wyleczyła niezliczone ciała i dusze w 
ostatnich 150 latach. 

 
Jak mówił tekst wcześniejszego błogosławieństwa święconej wody, jej celem było 
"zmuszenie do ucieczki wszystkich sił wroga ... (i) stały środek łaski Bożej w służbie Twoich 
[Boga] tajemnic, by odpędzać złe duchy i rozpędzać choroby, tak żeby wszystko w domach i 
innych budynkach wiernych, które jest pokropione tą wodą mogło pozbyć się wszelkich 
nieczystości i uwolnić od wszelkiego złego".  

 
Tragicznie, teraz wierni są pozbawieni wszystkich tych korzyści, bo nowy ryt 
"błogosławieństwa" święconej wody nie przekazuje w ogóle błogosławieństwa. Ani woda 



używana podczas Chrztu nie jest święona. "Nowa" Księga błogosławieństw jest w 
rzeczywistości księgą nie-błogosławieństw, bo jej modlitwy już niczego nie błogosławią. 
Wiernym odmawia się wszystkich kanałów które nazwano kanałami Bożej łaski i ochrony. 
Usunięto jeszcze wiecej "restryktorów".  
Wstrzymane dalsze łaski 
 
Ostatnie Namaszczenie to uderzający przykład tego jak sprotestantyzowano i 
zminimalizowano obrzędy kościelne. Wcześniejszy ryt miał modlitwę egzorcyzmu, w świetle 
"ostatecznej walki", ostatniego ataku duchowego kiedy zbliża się śmierć. Nowy ryt to pomija. 
Stary ryt włada potężną bronią katolickiej modlitwy wstawienniczej, wzywającej "chwalebną i 
Najświętszą Matkę Boga, Dziewicę Maryję", wraz ze św. Józefem, wszystkimi aniołami, 
archaniołami, patriarchami, prorokami, apostołami, męczennikami, spowiednikami, 
dziewicami i wszystkimi świętymi. W nowym rycie to wszystko zostało wyeliminowane, 
zgodnie z protestanckim odrzuceniem dewocji do świętych i modlitw wstawienniczych. 
[warto przeczytać: 
http://archidiecezja.lodz.pl/~srk/Blogoslawcie%20ks%20T%20Jaklewicz.pdf] 
 

 
Wcześniejszy ryt wyraźnie oferował przebaczenie grzechów, nowy tego nie robi. Podobnie 
Apostolskie Błogosławieństwo w Godzinie Śmierci we wcześniejszym rycie obejmowało 
odpuszczenie kary za grzechy, czyli odpust zupełny, który anulował spędzenie czasu w 
czyśćcu. Nowy ryt tego nie robi. Utratę łaski poprzez to okaleczenie mogą wyobrazić sobie 
tylko skazani na czyściec z powodu jego pominięcia. Zachęcam Czytelnika do porównania 
starych rytów by lepiej zrozumieć to jak zubożałe są nowe ryty w kwestii przekazywania 
wiernym łaski niebiańskiego wstawiennictwa. 
 
Część  3: Grzeszność / Bezbożność 

 
Skoro już zbadaliśmy w jaki sposób współczesnym katolikom odmawia się łaski z wielu 
kanałów (niebiańskie wstawiennictwo, modlitwa, sakramentalia i dewocjonalia), a tym samym 
pozostawia bardziej podatnymi na grzech i zło, to teraz spojrzymy na sposób w jaki to samo 
"usunięcie restryktora" przechodzi również do życia Kościoła w dyscyplinie. Św. Paweł w 
wersie cytowanym na początku tego rozdziału, napisał jak "usunięcie tego co powstrzymuje" 
wiązało się z powstaniem "grzeszności". Sposoby w jakie katolicy są osłabiani poprzez 
ograniczanie odbioru łask, są osłabione poprzez usunięcie władzy zdobywanej przez 
nakazane życie Kościoła w dyscyplinie. Rozważ co następuje… 

 
Źródło 1 
 
Mistyczka św. Hildegarda z Bingen tak opisała antychrysta: "On zdobędzie dla siebie wielu 
ludzi, mówiąc im by wykonywali swoją własną wolę i nie powstrzymywali się czuwaniem lub 
postem. Powie im, że muszą kochać tylko swego Boga, którego on będzie udawał, a później 
zostaną uratowani od piekła i osiągną życie. A oni, oszukani, powiedzą: 'Ach, biada 
nieszczęśnikom którzy żyli wcześniej! Bo swoje życie uczynili nieszczęśliwym strasznymi   
bólami, nie znając, niestety, miłującej dobroci Boga!'" [9] [Św. Hildegarda potwierdziła, że jej 
objawienia i proroctwa nie były intuicyjne, a bezpośrednimi objawieniami Boga, nie 
różniącymi się niczym od bezpośredniej rozmowy z innym człowiekiem.] 
Na podstawie tego źródła widzimy, że antychryst będzie zniechęcał do dyscypliny i 
samokontroli. Zauważmy też aurę modernizmu z kpiną wobec przeszłości z ich pobożnością 
i ich pojęciem Boga, z bezpodstawną lepszością ich własnych fałszywych pojęć.  To 
omówiliśmy już w kontekście II Soboru i nie ma potrzeby dalszego badania. 
 
Źródło 2 
 
Papież Pius X: Napisał o "wielkim, zorganizowanym ruchu apostazji we wszystkich krajach, 
zmierzającym do zbudowania jakiegoś uniwersalnego Kościoła, w którym nie będzie już ani 
dogmatów, ani hierarchii, ani prawideł dla ducha, ani hamulca dla namiętności…" [10] 

http://archidiecezja.lodz.pl/~srk/Blogoslawcie%20ks%20T%20Jaklewicz.pdf


Niektóre z oznak apostazji badamy w innych częściach tej książki, ale dla celów tej dyskusji 
zauważmy: 
• On nie teoretyzuje, apostazja już występuje.  
• Nieobecność dyscypliny i samokontroli jest jednym z celów promujących apostazję. 
Dlaczego prosty brak dyscypliny ułatwia wielką apostazję i jest korzystny dla antychrysta? 
Dlatego, że to jest usunięciem kolejnego "restryktora". Rozważmy korzyści postu: 
 
• Św. Ambroży: Mistyczny stół osiąga się postem za cenę głodówki. Do tego szacownego 
Stołu prowadzi nas święty post, przez tę głodówkę nabywamy rzeczy wieczne. 
 
• Papież św. Klemens: "Post jest lepszy od modlitwy".  
 
• Św. Augustyn: "Post oczyszcza duszę, rozwija umysł, poddaje ciało duchowi, czyni serce 
skruszonym i pokornym, rozprasza chmurę pożądliwości, gasi ogień pożądania, rozpala 
prawdziwe światło czystości".  
 
• Św. Tomasz z Akwinu: "Post nie jest sprzeczny z wolnością wiernych, a służy jako 
utrudnienie dla niewoli grzechu".  
 
• Papież św. Leon Wielki: "Poprzez post gasimy pożądliwość ciała". 

 
Podobnie Pismo Święte podaje liczne przykłady nie tylko znaczenia postu, ale jego 
konieczności w walce ze złym. Jezus pościł na pustyni zanim kusił Go diabeł. Może nawet 
ważniejszy jest przypadek kiedy apostołowie nie mogli wypędzić demona. Kiedy zapytali 
Jezusa, dlaczego tak się stało, powiedział im, że niektóre demony można wypędzić tylko 
modlitwą i postem. W związku z tym jest to oczywisty wniosek, że brak postu i innych form 
dyscypliny pozostawia nas bezsilnymi w obliczu pewnego zła. Dlatego promotorzy apostazji 
starają się odebrać chrześcijanom tę potężną broń, i to dlatego antychryst znajdzie otwartych 
na niego ludzi. 
 
Może taki jest sens słów św Pawła "człowiek grzechu". W każdym okresie historii byli ludzie, 
którzy łamali prawo, i wiele miejsc gdzie dominowały barbaryzm i grzeszność. Nie jest 
bezpodstawne by ten rodzaj bezbożności był unikalny, bo odnosi się nie do łamania praw, a 
raczej do ich braku. Takie było odniesienie św. Piusa X: kościół apostazji nie będzie miał 
żadnych moralnych praw, które wymagałyby posłuszeństwa, i nieobecność praw postu i 
odmawiania sobie będą przygotowywać wiernych do przyjęcia oszustwa antychrysta. 
 
Zawsze prawem Kościoła było to, że wierni zbroją się duchowo poprzez dyscyplinę postu, 
żeby otrzymać już opisane wszystkie łaski i korzyści. Można uważać, że antychryst chce 
wręcz odwrotnie, i w ten sposób chrześcijanie - bezbronni i dogadzający sobie – byliby łatwo 
przez niego pozyskiwani.  

 
Przed soborem Kościół nakazywał swoim dzieciom następujący post: 
 
• Post ścisły (bez mięsa czy zup / sosów na mięsie) w każdy piątek, Środę Popielcową, 
wigilię Bożego Narodzenia i Wniebowstapienia i w Wielką Sobotę. 
 
• Częściowy post (jedno danie mięsne) w 'suche' środy i soboty, oraz w wigilię Zielonych 
Świątek [Pięćdziesiątnicy] i Dnia Wszystkich Świętych.  
 
• Żadnego jedzenia i napojów, oprócz wody, od północy do przyjęcia Komunii świętej. 
 
• Post (1 główny posiłek + 2 mniejsze bezmięsne) przestrzegano w dni powszednie w 
Wielkim Poście, wigilię Pięćdziesiątnicy, Wniebowstąpienia, Wszystkich Świetych i Bożego 
Narodzenia. 
 
Papież Grzegorz VII (1073-1085) organizował i wyznaczał dla całego Kościoła 213 dni 
suchych na początku każdej z 4 pór roku. Ich celem było podziękowanie Bogu za dary 



przyrody, uczenie każdego człowieka korzystać z nich umiarkowanie, i pomoc 
potrzebującym.  
Rezygnacja z tego starożytnego zwyczaju to kolejny smutny przykład zamierzonego 
zubożenia pobożnego życia Kościoła i wyraźna próba odcięcia wszelkiego możliwego 
związku z przeszłością. 
 
Pius X miał to do powiedzenia o świcie wieku pobłażania sobie, w którym asceza była 
"minimalna we współczesnym świecie. Stare heroiczne hasło 'abstine et sustine' zastąpiono 
nowymi sloganami, lepiej nadającymi się dla pokolenia które utraciło swoją pozycję w 
duchowych ideałach i jest zagłębione w materializmie neopogańskiego świata. Przyjemność 
stała się obecnie najwyższym celem życia, jeden Bóg zasługujący na kult". Ten 
"neopogański" świat pokazał, że w Kościele nakreślono linię, gdzie prawa postu pozostawały 
w mocy, i nadawane łaski nadal odbierano. Ale, podobnie jak w przypadku wszystkich innych 
wrogow Kościoła, wszystkim co neopogaństwo potrzebowało było trochę cierpliwości, 
wkrótce jego triumf był pod ręką. 
 
Teraz przemyślmy słowa papieża Pawła VI: "Idziemy w kierunku okresu większej swobody w 
życiu Kościoła, a co za tym idzie, dla każdego z jego dzieci. Ta wolność oznacza mniej 
zobowiązań prawnych i mniej wewnętrznych zahamowań. Formalna dyscyplina musi być 
zmiękczona, wszelka samowola zniesiona... Każda nietolerancja i każdy absolutyzm muszą 
być podobnie zniesione". [11] Każdy absolutyzm, czy dziwi to, że 25 lat później papież 
będzie musiał napisać encyklikę próbując przekonać nawet chrześcijan o tym, że istnieją 
absolutne prawdy moralne? Ale, jak św. Pius wiedział, porzucenie dyscypliny doprowadzi do 
porzucenia moralności. Płytkość rozumienia życia duchowego i podstawowej ludzkiej natury 
przejawiające się w tym stwierdzeniu jest nie do opisania. Post, który nawet sam Jezus 
stosował dla spełnienia swojej misji, to "nietolerancja" i "absolutyzm?" Czy jakikolwiek 
hedonista nie zgodziłby się z tą oceną samodyscypliny i wyrzekania się przyjemności? 
 
Teraz jedynymi dniami postu są Środa Popielcowa i Wielki Piątek, a abstynencję zaleca się  
tylko w piątki Wielkiego Postu. Oczywiście, utrata znacznej większości tych dni doprowadziła 
do proporcjonalnej utraty łask w wyniku postu opisanych powyżej, a także tej zwykłej 
samokontroli i panowania nad naszymi reakcjami, które dają chrześcijaninowi moralną siłę 
aby oprzeć się pokusie. 
 
Matka Boża Fatimska powiedziała, że więcej ludzi idzie do piekła za grzechy cielesne niż 
jakiekolwiek inne, i to papież deklaruje, że "nietolerancyjna" obrona przed tym losem ma 
skapitulować, bo on chce pomóc wyeliminować "zahamowania wewnętrzne" katolików. 
Usunięto "restryktor", a to że stan moralny (i standardy) nowoczesnych katolików niewiele się 
róznią od ich świeckich współczesnych, jest jasnym dowodem skutków, skutków jakie, 
ostrzegał, były pożądane przez autorów trwającej apostazji.  
 
"Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i 
ostać, zwalczywszy wszystko" (Ef 6:13). Jeśli to dzięki pełnej zbroi Bożej możemy się 
przeciwstawić, to co się stanie z wybranymi kiedy odda się zbroję? Broń wstawiennictwa św. 
Michała i tylu innych świętych oddano, i znowu chciałbym zachęcić Czytelnika do  
porównawczego czytania starych i nowych mszałów, by zorientować się, w ilu przypadkach 
niszczy się wstawienniczą modlitwę, zgodnie z protestanckim rozmachem Novus Ordo. 
Pancerz łaski otrzymanej przez pobożne używanie wody święconej i innych święconych 
przedmiotów oddano przez wadliwe rytuały (takie rażące zaniedbanie, tak konsekwentnie, na 
tak wysokim poziomie, nie może być niczym innym niż celowe). 
 
Podobnie oddano broń postu, dzięki któremu zyskujemy moralny hart ducha, opanowanie, 
odpuszczenie grzechów, moc pokonania zła i opanowanie zmysłowości. Papież, który 
pozbawił wiernych takiej zbroi, traktował ją jako "arbitralną" i "nietolerancyjną"; rzeczywiście, 
to był święty pancerz nietolujący sił wewnątrz, i bez nas stara się doprowadzić nas do ruiny. 
Postanowieniem Wikariusza Chrystusa, ograniczenia zostaną usunięte. To nie był jedyny 
sposób, w jaki wybrani zostaną osłabieni i niezabezpieczeni. 

 
[1] Amerio, s. 180. 
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ROZDZIAŁ  XVII  "MIŁOŚĆ ZMIENI SIĘ W NIENAWIŚĆ" 

 
Tytuł tego rozdziału to enigmatyczne wyrażenie znajdujące się w chrześcijańskiej pracy 
Didache (Nauki Dwunastu Apostołów) z I wieku. Nigdy nie przyznano jej statusu 
kanonicznego, ale znalazła się wśród ksiąg proponowanych do włączenia w Nowy 
Testament. Opisuje oznaki końca czasów, a w rzeczywistości, miedzy innymi to, że "miłość 
zmieni się w nienawiść". Wyrażenie to zawsze wydawało mi się ciekawe. 
 
To nie będzie tylko oznaczać, że świat stanie się nienawistny, tak było zawsze, czy nawet 
ochłodzenie miłości, jak powiedział Jezus będzie przed końcem. Zawsze uważałem, że to 
odnosi się do zjawiska przez które ludzie naprawdę będą wierzyć iż to będzie miłość, a w 
rzeczywistości to będzie nienawiść. Czy mam rację czy nie co do oryginalnej intencji 
Didache, to są realia potwierdzone przez samego Jezusa, kiedy powiedział: "nadchodzi 
godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu" (Jan 16:2). 
Ludzie którzy myśleli iż kochali Chrystusa, faktycznie robili odwrotnie. Skoro "Bóg jest 
miłością", to mylenie miłości z nienawiścią będzie największą apostazją, całkowitym 
zaprzeczeniem samej istoty Boga. W ten sposób ludzie uważający iż służą Chrystusowi 
będą służyć antychrystowi. 
 
Historycznie, wielką ironią jest to, że "humanitarne" reżimy odpowiadają za największy 
masowy mord ludzi. Jest powód tego, że w wielkim przykazaniu miłość do Boga poprzedza 
miłość bliźniego: nie tylko Bóg jest wspanialszy i zasługuje na to by być naszą pierwszą 
miłością, ale jedynie poprzez miłość do Boga naprawdę zrozumieny znaczenie miłości 
bliźniego. Nie musimy myśleć w kategoriach komunistycznej zarazy by pokazać tragiczny 
koniec bezbożnego humanitaryzmu, to dzieje się w naszych okolicach". 

 
Ilu rodziców rani i hamuje swoje dzieci na całe życie, jeśli nie niszczą ich w ogóle, przez 
słabe sprawowanie opieki rodzicielskiej, nawet kiedy naprawdę uważają, że postępują 
dobrze? Ludzie, tzw. katolicy pośród nich, uważają iż są kochającymi rodzicami dając 
nastoletnim dzieciom alkohol, załatwiając dla córek pigułki antykoncepcyjne, i dwa razy w 
roku przyprowadzając ich do kościoła. To co uważamy za miłość może być nienawiścią, i to 
co uważamy za życie może być końcem, śmiercią, kiedy żyjemy zgodnie z humanizmem, 
który omija prymat Boga. 

 
Nie jest inaczej pod względem religijnym. Już wykazalismy na podstawie własnych słów 
soboru, który ogłosił humanizm nie pochodzacy z miłości Boga, a tylko z "człowieka jako 
człowieka", co pokazał poprzez korektę "wielkiego przykazania". Dokąd doprowadził nas ten 
"humanizm"? Coraz mniej ludzi wierzy, praktykuje wiarę, umiera w wierze – to nie jest 
miłość. Coraz więcej ludzi płaci za abortowanie własnych dzieci, uznaje się za ateistów, i 
pochodzi z i tworzy rozbite rodziny. 

 
Takie są "owoce" masońskiego humanitaryzmu na którym zbudowano Zachód, i w który chce                              
się wszczepić Kościół. To nie jest miłość. Prawdziwy humanitaryzm, prawdziwa miłość 
ludzkości oznacza, iż chce się by każdy człowiek znał i kochał Boga – takiego jakim On 
naprawdę jest, a nie jak sobie Go wyobrażasz – by wierzył w Jego prawdę, przyjmował Jego 
sakramenty i żył Jego łaskami. Posiadanie tych rzeczy i ukrywanie ich przez ludzkością albo 
negowanie ich znaczenia to nienawiść do ludzkości, a nie miłość do niej. Miłość do ludzkości 
zmusiłaby Kościół do ratowania narodów przed unicestwieniem poprzez posłuszeństwo 
wobec przesłania Matki Bożej Fatimskiej. 

 
Nie uważam by miliony ofiar nowo odkrytego przez Kościół humanitaryzmu czuły się 
kochane w syberyjskich gułagach i przedwczesnych grobach dzięki temu, że Kościół "nowej 
ludzkości" wycofał środki dzięki którym ich narody i dzieci zostałyby uratowane i żyły w 
obiecanej przez Maryję  erze pokoju. Nie uważam też, by abortowane dzieci czuły się 
"kochane" gdziekolwiek są (nie mogę nawet napisać 'w ich grobach', bo im odmówiono 
nawet tej oznaki ludzkiej godności), kiedy ludzie którzy uprawomocnili ich mord są nadal 
honorowani przez Kościół i przymują Komunię świętą i mają chrześcijańskie pogrzeby, dwie 
rzeczy do których nigdy nie mieli prawa. 



 
Już wspomniałem tę samą rozmowę Jezusa z Piotrem, którą ks. Micelli tak skomentował: 
"Piotr usiłował odwieść Chrystusa od przyjęcia oczekującej Go męki i śmierci. Na pewno, 
subiektywnie, Piotr uważał, że radził Chrystusowi z dobroci, sympatii i miłosci, z nadzieją że 
Go uratuje przed tym strasznym losem. Piotr nigdy nie myslał iż wykonuje dzieło szatana". 
[1] 

 
I podobnie to odnosi się do obecnej apostazji. Dzieło szatana wykonują ci w Kościele, którzy 
uważają iż to jest miłość, a jest nienawiścią, bo pochodzi od twórcy nienawiści i jest 
skandalem dla twórcy miłości. Odstawiając na bok moje przemyślenia o Didache, tę sytuację 
opisała s. Łucja na podstawie tego co powiedziała jej Matka Najświętsza.  

 
"Diaboliczna dezorientacja" to teraz słynne wyrażenie użyte przez s. Łucję do opisania 
obecnych nieszczęść Kościoła.  
 
Na początku lat 1970 mogła napisać do dwu bratanków-księży, i jej wyraźne słowa odnoszą 
się do duchownych "ogłupianych przez fałszywą doktrynę". Pisała o "księżach i duszach 
konsekrowanych", którzy "tak są oszukiwani i sprowadzani na manowce", bo "szatanowi 
udało się przesączyć zło pod przykrywką dobra… doprowadzając do błędu i oszukania dusz, 
mających wielką odpowiedzialność z uwagi na zajmowane przez nich miejsce… Są to ślepcy 
prowadzący ślepców…" [2]  

 
Podobnie przesłanie z La Salette przepowiada apostazję w wyniku zaniedbań i złośliwości 
pasterzy, zakończoną w Rzymie tracącym wiarę i "stającym się siedliskiem antychrysta". 
Choć winę osoby można z pewnością złagodzić jej intencjami, to dla ofiary brak intencji nic 
nie robi żeby konsekwencje były mniej prawdziwe czy mniej destrukcyjne. 
 
W rzeczywistości jest to wątek biegnący przez wszystkie objawy odstępstwa w tej książce. 
Ten rozdział stara się pokazać, jak rozumienie miłości przez Kościół posoborowy jest tylko  
podsumowaniem wszystkiego co go poprzedziło. Dwie największe miłości to chwalenie Boga 
i zbawienie dusz. 

 
Program soboru odmówił Bogu chwałę przez usunięcie świętych obrzędów Kościoła, 
wspieranie indyferentyzmu religijnego w obrazie dla Jego prawdy, odmowę konieczności 
akceptacji Syna Bożego dla zbawienia, umieszczenie pracy ludzi jako równej Jego, 
umieszczając ich kościoły na tym samym poziomie (lub powyżej) jak Jego Kościół, 
propagowanie społeczeństwa obywatelskiego oddzielonego od Jego praw, mówiąc krótko, 
starając się pozbawić Jego Krzyż znaczenia. 

 
Podobnie wieczyste przesłanie jakie oferujemy światu jest próbą odmówienia mu wiedzy i 
łask potrzebnych do zbawienia, poprzez odmowę kwestionowania jego błędów, ukrywanie 
przed nimi pełni Ewangelii, podtrzymując ich w złudzeniu, że są oni rzeczywiście księżmi z 
nadaną im sakramentalną władzą i oferując wielokrotnie wyraźne zapewnienia, że nie mają 
potrzeby Chrystusa i Jego Kościoła. To nie jest miłość, nawet kiedy duchowni, którzy 
zachowują się w taki sposób, są niemal przekonani, że są lepsi od swoich poprzedników, 
którzy wierzyli, działali i mówili dokładnie odwrotnie. 
Która grupa naprawdę miłuje, a która jest oszukiwana? 
 
Kto miłuje Boga? 
 
Ten kto promuje wiedzę o Nim, czy kto usprawiedliwia a nawet chwali niewiedzę o nim? Czy 
ten kto poświęca się, a nawet poświęca swoje życie, żeby owoce Ofiary Chrystusa mogły 
dosięgnąć tak wiele dusz jak możliwe, czy ten kto odmawia człowiekowi konieczności 
posiadania wiedzy o najwyższym akcie miłości Boga? Św. Paweł napisał, że kto przyjmuje 
niegodnie Komunię świętą "jest winny profanacji Ciała i Krwi Pańskiej". Czy ten kto miłuje 
Boga to ten który robi wszystko co w jego mocy, by temu zapobiec [Kościół przedsoborowy], 
czy ten który siedzi bezczynnie, jak to się dzieje miliony razy, a nawet go promuje [Kościół 
posoborowy]? 



 
Kto miłuje bliźniego? 
 
"Kiedy pasterz odmawia upominania tych ktorzy grzeszą, nie ma wątpliwości, że zachowując 
spokój on ich zabija" (Grzegorz Wielki) [3]. "Kiedy nie wypowiadasz się przeciwko złu osób w 
swoim kręgu, to na pewno nie odrzucasz zła. Raczej je całujesz" (św Hildegarda do 
Anastazego) [4]. Czy lekarz kocha swojego pacjenta, kiedy, po zdaniu sobie sprawy iż ma 
zaawansowanego raka trzustki, tylko mówi komplementy o jego zdrowym kolorycie skóry i 
odsyła go? Czy bogacz kocha biedaka, kiedy widząc go zniszczonego głodem, pochwala 
jego stały dopływ wody i nie oferuje mu nic ze swego magazynu żywności?   

 
I podobnie, czy namiestnik Chrystusa lub ktokolwiek inny, kocha człowieka, który myśli, że 
jest biskupem, opowiada się za mordowaniem nienarodzonych, symuluje odpuszczenie 
grzechów, sprzyja legitymizacji sodomii, i zamiast oferowania słowa nagany oferuje oznak 
czci i akty przyzwolenia? Czy katolicy kochają niekatolików, kiedy posiadając niezmierzone 
skarby Ciała i Krwi Chrystusa i odpuszczenie naszych grzechów, zapewniamy tych którzy są 
tego pozbawieni, że są "środkami zbawienia", które są "pozytywnie chciane przez Boga?" 
Czy kochamy Boga, gdy nie dokładamy żadnych starań by poszerzyć te skarby, kupione za 
cenę Jego własnego życia, i twierdzimy, że nie ma prawdziwej różnicy, wiecznej czy innej, 
pomiędzy posiadaniem ich i ich brakiem? 

 
Pius XII, tak jak jego ppoprzednicy, rozumiał prawdziwą miłość. "Miłość współweseli się z 
prawdą" (1 Kor. 13:6), i dlatego chciał by prawdy nauczano jego bliźnich dla chwały Boga i 
zbawienia ich dusz. "Zarazem jednak należy boleć, że wielu z nich, im wytrwalej opowiada 
się za słowem Bożym, tym bardziej pomniejsza znaczenie rozumu ludzkiego i im gorliwiej 
wynosi powagę Objawienia Bożego, tym zacięciej pogardza Władzą Nauczycielską Kościoła, 
przez Chrystusa Pana po to przecież założonego, by chronił i wyjaśniał prawdy przez Boga 
objawione. Taka postawa jest nie tylko jawnie sprzeczna z Księgami świętymi, ale i z 
doświadczenia okazuje się fałszywa. Często bowiem ci, co odłączyli się od prawdziwego 
Kościoła, uskarżają się otwarcie na swój brak zgody w kwestiach dogmatycznych, przez co 
wbrew woli głoszą konieczność żywego Urzędu Nauczycielskiego". [5] 

 
Jak w innym tonie jest lament Piusa o powierzchownych afirmacjach indyferentyzmu. On 
"płacze", że ludzie którzy kochający Chrystusa jednak odrzucają to co jest niezbędne, 
zamiast gładko odrzucać to co jesto marnością w świetle tego co ich łączy. Pełnia prawdy 
która wypływa z miłości jest wyraźnie sprzeczna z "najniższym wspólnym mianownikiem" do 
którego dąży ekumenizm. To nie jest mała ironia, że św. Augustyn zostałby skarcony przez 
Watykan za "przestarzałą eklezjologię" w swoim liście do Donata: "Rzeczywiście, tak długo, 
jak pozostajesz poza Kościołem i odcięty od struktury jedności i więzi miłości, byłbyś ukarany 
karą wieczną, nawet gdyby cię spalono żywcem dla Chrystusa". [6] 
 
Ewangelizacja była miarą miłości Kościoła Katolickiego do tych, którzy nie posiadali pełni 
łaski i Ewangelii. Indyferentyzm jest substytutem posoborowego Kościoła w tym akcie 
miłości, i to jest, w istocie, aktem nienawiści. W świetle tego co Kościół zawsze nauczał jako 
konieczne do zbawienia, posiadanie wszystkich tych rzeczy, a jednocześnie przekonywanie 
innych, że nie są im potrzebne, a skupianie się wyłącznie na tym co nas łączy, to mówienie 
dosłownie, "idź do piekła". To nie jest przenośnia, a powtórzenie definicji ekumenizmu św 
Piusa X: "Miłość bez wiary, dość miękka na niewiernych, która otwiera się na każdego, 
niestety, jest drogą do wiecznej ruiny". [7] To jest diaboliczna dezorientacja jaką, według 
św. Hildegardy, będzie głosił antychryst: "On zadeklaruje, że droga do piekła jest drogą do 
nieba".  
 
W przekręcony, diabelsko zdezorientowany sposób, to jest właśnie nienawistna "fałszywa 
miłość" zawarta w obu, interkomunii i niemal całkowitej ciszy dotyczącej katolików 
przyjmujących Komunię w stanie niegodnym. Wymagania Kościoła wobec Komunii zawsze 
były takie same jak te na życie wieczne, włączenie do Kościoła Katolickiego, wiara we 
wszystko czego uczył, posłuszeństwo należne jego władzy, i bycie w stanie łaski. Nie 
dopuszczenie osoby było aktem miłości, to było zmuszanie ich do uznania, że, biorąc pod 



uwagę ich obecny stan, nie posiadają dobrej nadziei na wieczne zbawienie. Aby jednak 
dopuścić taką osobę do Komunii św. to przyćmienie ich umysłu na ich prawdziwy stan, 
usuwanie bodźca do konwersji i tworzenie samozadowolenia, a nawet poczucia satysfakcji z 
ich nieodpowiedniego stanu. Imputujemy im winę o której mówił św. Paweł:  "… kto spożywa 
chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej", i dajemy im 
rekompensatę "Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie 
spożywa i pije". (1 Kor 11:27,29). To jest nienawiść. Ale pozostawienie ludzi w grzechach 
było częścią "cywilizacji miłości" soboru również na inne sposoby. 
 
Kto miłuje błądzącego? 
 
W Kościele Katolickim był to człowiek który chciał się uwolnić od tego błędu. "Kto okiem 
mruga - sprawia cierpienie, upadnie, kto wargi ma nierozsądne". [ang. Kto okiem mruga 
wywołuje niepokój, a kto szczerze gani promuje pokój"] (Przysłowia 10:10) 
 
Pius XII podobnie rozumiał, że ci którzy posiadali prawdę mogli tylko miłować błądzących 
próbując doprowadzić ich do niej, a nie ukrywać jej przed nimi: "Jednakowoż teologom i 
filozofom katolickim, z urzędu swego poważnie zobowiązanym do strzeżenia prawdy Boskiej 
i ludzkiej oraz do wszczepiania jej w dusze ludzkie, nie wolno nie znać ani lekceważyć tych 
poglądów, odchylających się w mniejszej lub większej mierze od drogi prawdy. Wręcz 
przeciwnie, muszą je dobrze poznać tak dlatego, że bez uprzedniego zbadania choroby nie 
uda się z niej należycie uleczyć chorego". [8] 

 
Dość duży kontrast z papieżem Janem, który uważał, że chorobom powinno się okazywać 
miłosierdzie pozostawiając je w spokoju, zaś Piusa bardziej niepokoiło zdrowie osoby 
dotknietej chorobą niż tania popularność osiągana przez ciszę. Która opinia jest miłością, a 
która  nienawiścią? 

 
Papież Jan uważał, że pozostawienie ludzi w ich błędach i danie tym błędom wolną rękę, 
było aktem miłości, i wyraźnie gratulował sobie za bycie bardziej "łaskawym" niż jego "ostry" 
poprzednik ". Podobnie Paweł VI wyraził swój relatywizm w 1958, jako arcybiskup 
Mediolanu: "Granice pobożności nie pokrywają się z tymi miłości duszpasterskiej" [9], tym  
samym deklarując tolerancję fałszu zarówno duszpasterskiego jak i charytatywnego (co 
chciał zademonstrować zniesieniem indeksu). 

 
Ale, skoro Paweł powiedział w swej słynnej mowie: "miłość współweseli się z prawdą", to czy 
można w ogóle uznać miłość za zadowoloną z błędu i wyrzekać się swojej 
odpowiedzialności, by chronić przed nią wiernych i starać się przypomnieć prawdę temu kto 
błądzi? 

 
Kto miłuje muzułmanów i innych niewierzących? Czy św. Katarzyna, która chciała zdobyć 
"dusze niewierzących", mówiąc o nich (szczególnie o muzułmanach) jako "naszych braciach 
i siostrach odkupionych krwią Chrystusa", tęskniąc by "wyrwać ich dusze z rąk szatana i ich 
własnej niewiary", czy Jan Paweł, który przeprosił za gorliwość Katarzyny, zamiast 
zapewniać tych którzy odrzucają Chrystusa i prześladują chrześcijan, że są na dobrej 
drodze, skoro czcimy tego samego Boga? 
 
Kto miłuje grzesznika? 
 
Upominanie grzesznika jest jednym z siedmiu uczynków miłosierdzia Kościoła, ale na próżno 
szukać tego w Katechizmie posoborowego Kościoła. Niewiarygodne jest to, że został 
pominięty zgodnie z liberalizacją Kościoła, w którym zatriumfowała nowoczesność. To jest  
nienawiść, to jest posoborowy Kościół, w którym swobodnie przepływają nieskorygowane 
błędy, i grzesznicy są w amoku niekwestionowani. Byłoby naprawdę komiczne, gdyby 
widoczna rzeczywistość nie były tak tragiczna. 
 
Z "duchowych uczynków miłosierdzia" nie tylko wykreślono "grzeszących upominać", ale i 
tych którzy pozostają okaleczono typem skrótów dość ciekawych w tak gadatliwej książce. 



Choć uczynki cielesne wymieniają przedmioty działań (np. głodnych nakarmić), to już 
skrócona lista uczynków duchowych zawiera tylko czasownik, bez odpowiadającego mu 
odbiorcy uczynków. 
 
W Kościele "pozytywnego myślenia" nie tylko nie możemy sugerować, że mógłby istnieć 
grzesznik wymagający napomnienia, ale sugerować iż ktoś może być "ignorantem" mogłoby 
implikować iż moja prawda jest lepsza od ich prawdy, i sugestia, że ktoś "wątpi" może 
oznaczać, że faktycznie uważam iż istnieje obiektywna prawda której muszą się trzymać. (Z 
uczynków miłosierdzia usunięto także modlenie się za żywych i zmarłych: w Kościele 
powszechnego zbawienia ci drudzy już nie są potrzebni, a włączanie pierwszych może 
uczynić tym bardziej widocznym pominięcie.) 
 
Kto miłuje owce? 

 
Ten kto spełnia swój obowiązek uczenia ich prawdy, czy ten kto pozwala im być 
wypaczonym przez heretyka chwalącego liberalnej cnoty "wolności naukowej?" Czy jest to 
ten kto uczy ich prawdy o niebie i piekle i jak wąska jest droga do życia wiecznego, czy ten 
kto nalega, że niezależnie od tego co robią, czy wierzą w niebo jest im zagwarantowane? 
Czy to jest ten kto mówi wilkom iż nie są mile widziane w owczarni, i że pasterz użyje 
wszelkich środków do dyspozycji by chronić przed nimi swoje owce, czy ten kto okazuje 
"miłosierdzie" wilkowi i daje mu kartę swobodnego wstępu do owczarni, nie tylko nie chroniąc 
swoich owiec, ale świadomie oddaje je wilkowi? Kto jest prawdziwym "alter Christus?" Czy 
"surowy" Pius XII i wszystko co reprezentuje, czy "miłosierny" Jan XXIII i wszystko co 
zainicjował? Odpowiedź nie może być 'tak' dla obu, bo one wykluczają się wzajemnie, co 
każdy z nich dobrze wiedział. 

 
Św. Katarzyna ze Sieny tak napisała do papieża Grzegorza XI: "Pasterz taki jak ten jest 
naprawdę najemnikiem! Nie tylko nie udaje mu się uratować jego owczarni ze szponów 
wilka, to on pożera ją sam! A wszystko dlatego, że kocha się w oderwaniu od Boga... 
Dlatego tak niebezpieczna dla niego i dla innych jest ta zboczona miłość!" [10] Faktycznie, 
jest tak zboczona, że w rzeczywistości jest to nienawiść. Ale Katarzyna napisała o 
potencjalnej pułapce dla każdego pasterza zawsze z uwagi na słabość ludzkiej natury, jej 
skłonność do kochania siebie i niechęć do nieprzyjemnych zadań. Jeśli chodzi o Kościół 
posoborowy, jest to wyraźny program. Św. Katarzyna ostrzegła papieża, że ta fałszywa 
miłość ma źródło w miłości do siebie dalekiej od Boga, tak jak aparat soborowy chciał kochać 
ludzkość w oddaleniu od Boga, co pokazał w "przeredagowaniu" wielkiego przykazania.   
 
To przed czym Katarzyna ostrzegła o mikrokosmosie jako możliwej wadzie wspólnej dla 
poszczególnych pasterzy jakie apostazja zalecała w makrokosmosie, podejmujących 
pozytywne kroki by zostawić owce podatnymi, i podkreślających, że ci spoza owczarni nie 
potrzebują wejścia. Dlatego Katarzyna podobnie napisała: "Moja nieszczęśliwa dusza! ... Ich 
miłość jest najemnicza. Oni kochają się egoistycznie. Kochają Boga egoistycznie. Kochają 
swoich bliźnich egoistycznie. Tak wszechobecna jest ta perwersyjna miłość, że naprawdę 
powinno się ją nazywać śmiertelną nienawiścią, bo jej skutkiem jest śmierć – mówię to 
płacząc!" [11] 

 
Carla Brucia i "cywilizacja miłości"  
 
Carla Brucia miała 11 lat kiedy jej uprowadzenie, zarejestrowane na monitorach pobliskiej 
myjni samochodowej, pokazywano w całym kraju przez całą dobę. Po zgwałceniu 
zmordowano ją i później znaleziono jej ciało. Jej zabójca, Joseph Smith, wcześniej 
aresztowany niewiarygodnie - 13 razy. W przeszłości był oskarżony o porwanie i bezprawne 
uwięzienie. Na miesiąc przed zabójstwem Carli naruszył wyrok w zawieszeniu, ale nie 
wysłano go do więzienia. Ale ten sam sędzia który zajmował się sprawą skazał go na rok 
więzienia za znęcanie się nad zwierzęciem. 
 
To jest liberalizm, ludzie którzy wierzą, że są "humanitarni", pozwalają winnym być wolnymi, 
a niewinni są królikami doświadczalnymi w ich eksperymencie. Po 13 aresztowaniach 



liberalizm zabezpieczył wolność Smithowi, żeby mógł mieć więcej ofiar. Tak, wystąpiło 
znaczne oburzenie w imieniu Carli, ale nic się nie zmieniło. Liberałów nie interesują niewinne 
ofiary ich "humanitaryzmu", ich celem jest ochrona "praw" złych, dobrzy mogą radzić sobie 
sami. 
 
Ta sama mentalność przekłada się na "cywilizację miłości", dążenie Kościoła do liberalnej 
utopii, nieustannie promowanej przez papieża Jana Pawła. Jaka dokładnie jest definicja 
"miłości" na której zbuduje się tę cywilizację, albo kogo prawa będą nią rządziły, można się 
domyślać, on nigdy nie przedstawił głębokiej analizy, bo żadna nie jest możliwa dla tak 
jałowego określenia. Jedyne co było jasne, to że to nie była cywilizacja katolicka którą ukuł  
Zachód, a przedsięwzięcie typu masońskiego zbudowane na ich nieszczerym pretekście o 
"miłości i braterstwie", dokładnej odmiany potępionej przez Piusa X, który był na tyle mądry, 
by wiedzieć, że to rzeczywiście doprowadzi do tyranii i zniewolenia. Jan Paweł wyznał 
gotowość Kościoła do rozpuszczenia się w takim przedsięwzięciu, stwierdzając, że jedność 
Kościoła była przedmiotem jeszcze większej jedności, tej całej ludzkości, [12] jedności którą 
można by osiągnąć tylko wtedy, gdyby Kościół wyrzekł się swojej istoty, jak wyraźnie napisał 
iż zrobił to sobór. W katolicyzmie największą jednością do której ma dążyć dla ludzkości, 
jedyną prawdziwą miłością wartą działania, była jedność w Jednym Kościele Chrystusowym, 
porcie zbawienia. 

 
To wypaczone poczucie miłości i przesunięte współczucie liberalizmu można zaobserwować 
w ostatnim, coraz częściej wyrażanym sprzeciwie Kościoła wobec kary śmierci. The Great 
Façade [Wielka fasada] oferuje analizę tego jak Jan Paweł zarówno przekroczył należne mu 
prawa w stosunku do obiektywnej doktryny i nie zrozumiał subiektywnego kontekstu którym 
starał się zająć. Ale moim jedynym zmartwieniem jest kwestia nacisku i obłudnego 
charakteru liberalnego "humanizmu", choć liberałowie wykonują doskonałą robotę ukrywania 
tego przed sobą. 

 
Charakterystyczną cechą liberalizmu jest jego wypaczone poczucie współczucia, które 
walczy o prawa winnych (nawet prawa których rzeczywiście nie mają), bo zachowuje cichą 
obojętność wobec słusznych praw niewinnych. Po prostu nie mogę policzyć ile razy 
słyszałem od papieży, duchownych, zakonników, w gazetkach diecezjalnych, od ludzi w 
ławkach, i na każdym z niezliczonych wieców, ludzi opowiadających się za końcem kary 
śmierci. Ani razu w życiu, w żadnym kontekście, nie słyszałem o papieżu (po II Soborze) czy 
jednym biskupie, grupie lub skrzydle Kościoła wołających o prawa chroniące Carle Brucia 
tego świata. 

 
Może być ogólne wzywanie do "zakończenia przemocy", ale nigdy nie wspomina się o tym 
kim byli ci brutalni ludzie, ludzie z historią przemocy uwalniani przez liberalny 
"humanitaryzm". Gdyby ona, jak jej zabójca, była mordercą i zbrodniarzem, siedzącym w celi 
śmierci za swoje zbrodnie, to od Watykanu do lokalnego biskupa, do każdego 
pedantycznego nauczyciela w jej diecezji, ludzie wołaliby ze świętoszkowatą hipokryzją w jej 
imieniu. Zamiast tego, ona jest tylko kolejną zgwałconą, zamordowaną, 11-letnią ofiarą 
liberalizmu. 

 
Wielu katolików było oburzonych i modliło się za nią, ale żadna formalna grupa w Kościele 
nigdy nie zorganizowała wiecu by wpłynąć na ustawodawstwo w jej imieniu, ten akt "miłości" 
jest zarezerwowany dla panów Smithów tego świata. Gdybyś chciał, mógłbyś znaleźć 
niezliczone fotografie prałatów i organizacji chodzących z plakatami lub transparentami 
wołającymi o "koniec kary śmierci." Jeśli znajdziesz taki mówiący "nie wypuszczajcie 
gwałcicieli i zabójców", proszę daj mi znać. Ale głównym punktem w tym wszystkim nie jest 
konkretnie kara śmierci, tu chodzi o postawę, priorytety, wypaczone poczucie miłości i chore 
poczucie współczucia, owinięte płaszczem samozadowolenia, który niewinnych czyni 
bezradnymi, a szkodliwych na wolności. To jest liberalizm, to jest nowoczesność, to jest 
wielka apostazja, i to odbywa się dzień po dniu na tysiąc sposobów w posoborowym 
Kościele... 

 
[1] Micelli, s. 147. 



[2] Kramer, s. 34. 
[3] Papież św. Grzegorz Wielki, List XXI do bpa Wenancjusza [Epistle XXI to the Bishop Venantius], 
The Nicene and Post-Nicene Fathers, Vol. XII. Grand Rapids: WM. B. Eerdmans Pub. Co., 1997. 
[4] Hildegarda z Bingen: Listy Hildegardy z Bingen [Letters of Hildegard of Bingen], t. I, Przekład 
Joseph Baird & Radd Ehrman. Nowy Jork: Oxford University Press, 1994, s. 42. 
[5] Papież Pius XII, Encyclika Humani Generis, Vatican City: 12.08.1950, cyt. w Denzinger, 2307. 
[6] Św. Augustyn, List [Epistle CLXXIII] do Donatusa, cyt. w The Loeb Classical Library, red. T.E. 
Page. Nowy Jork: G.P. Putnam’s Sons, 1930, s. 293. 
[7] Villa, Paweł VI, s. 79. 
[8] Papież Pius XII, Ibid. 
[9] Villa, Ibid. 
[10] Św. Katarzyna Sieneńska, Le Lettere, Mediolan: Figlie Di S. Paolo, 1987, no. 185. 
[11] Ibid., Ad Angelo da Ricasoli, vescovo di Fiorenza. 
[12] Papież Jan Paweł II, Anioł Pański, 17.01.1982. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ  XVIII  "NIE BĘDĘ PROWADZIŁ" 
 
"W tym najważniejszym momencie Kościoła w potrzebie, ten kto 
powinien mówić będzie milczał" 
- Matka Boża Dobrej Sprawy [Our Lady of Good Success] 

 
W poprzedniej części przedstawiliśmy pewne przemyślenia o tym jak można sprawić by 
wierni stali się bardziej podatni na ostateczne oszustwo, które przyniesie końcową apostazję. 
Skoro już omówiliśmy środki łaski, korzyści otrzymywane dzięki nim przez wiernych, i 
niebezpieczeństwo z jakim mamy do czynienia kiedy nam ich odmówiono, to teraz 
przyjrzymy się ludzkim środkom ochrony jakie już oddano. Skoro posoborowy Kościół 
odmówił wiernym ochrony wielu sposobów łaski, również nie chroni wiernych w bardziej 
bezpośredni sposób poprzez zrzeczenie się swojego świętego obowiązku, jako pasterz i 
nauczyciel, pouczać i chronić stado. Jak zauważył kard. Seper: "Kryzys w Kościele to kryzys 
biskupów". [1] 

 
Kiedy szatan zbuntoował się przeciwko Bogu, zadeklarował: "Nie będę służył!" Wydaje się, 
że przeciwne twierdzenie "Nie będę prowadził!" stało się rodzajem nakazu posoborowego 
aparatu. Ale, choć na pozór te dwa twierdzenia dotyczą tego samego uczucia, to 
prowadzenie i ochrona są dokładnie tymi usługami, których pasterze Kościoła są winni 
wiernym. 
 
Źródła: 
 
• "Przełożeni, przewodnicy Ludu Bożego, zaniedbali modlitwę i pokutę, i szatan zaciemnił ich 
umysły; stali się oni tymi błędnymi gwiazdami, które starodawny diabeł strąci swym ogonem 
na zatracenie". – Matka Boża w La Salette (Zauważmy, że to usunięcie ochrony duchowej 
omówione w poprzedniej części zezwoliło szatanowi na wejście do umysłu.) 
 
• Kard. Mario Luigi Cappi, osobisty teolog papieża Jana Pawła II, w prywatnej korespondencji 
do prof. Baumgartnera w Salzburgu, stwierdził, że częścią trzeciej tajemnicy fatimskiej było: 
"Wielka apostazja w Kościele rozpocznie się od samej góry". 
 
• Pius X napisał, że elementem obecnej apostazji był zamysł na Kościół bez hierarchii. 
Wielka apostazja oznaczałaby, że hierarchia sama zgodziła się, i chciała zanegować swoją 
istotę jako nauczyciel i strażnik, i swój obowiązek korygowania, upominania i ochrony.  
Przywództwo często było słabe lub nie było go w wielu segmentach Kościoła, w tym na 
najwyższym szczeblu w całej przestrzeni dziejów. Jednak tym co sprawia, że bieżący 
niedostatek przywództwa jest to, że to jest nie tylko kwestia słabości, zaniedbania czy nawet 
grzesznego egoizmu: jest to raczej kwestia polityki. Jest to celowo wybrany kierunek 
działania, czy braku działania, który ma być znakiem "nowej wiosny", ale w rzeczywistości 
jest przygotowaniem do finałowej apostazji. Początek soboru jest również początkiem naszej 
dyskusji:  

 
Przemówienie Jana XXIII na otwarcie II Soboru Watykańskiego 
 
Choć mówił, że Kościół nadal będzie sprzeciwiał się błędom, papież Jan powiedział:  
"Dzisiaj jednakże Oblubienica Chrystusa woli posługiwać się raczej lekarstwem miłosierdzia, 
aniżeli surowością". Teraz Kościół będzie sprzeciwiał się błędom "wskazując raczej na 
skuteczność swojej nauki, aniżeli występując z potępieniem". [2] 

 
• Samo potępienie błędu jest uczynkiem miłosierdzia, zarówno wobec błądzącego, jak i tych 
ryzykujących jego skażeniem. To dlatego, w "duchowych uczynkach miłosierdzia" Kościół 
zawsze, do II Soboru, wymieniał pouczanie nieumiejętnych i upominanie grzeszników. To o 
katechezie lekarstwa w kontekście soboru ekumenicznego z ust papieża jest rzeczywiście 
spełnieniem proroctwa z La Salette. 
 



• To wskazuje na relatywizm i indyferentyzm, dwa inne symptomy apostazji. Papież twierdzi, 
że teraz Kościół tylko ustawi prawdę obok błędu (błędu niepotępionego), i wierni będą sami 
musieli to przemyśleć. To również implikuje, że błąd ma takie same prawa jak prawda, czyli 
może się szerzyć bez przeszkód. 
 
• Papież stwierdził, że Kościół będzie traktował błędy z miłosierdziem. Błąd nie może być 
przedmiotem miłosierdzia, a tylko człowiek błądzący. Znowu widzimy tu brak zrozumienia 
bardzo podstawowej koncepcji. 
 
• Liberalna niespójność: Był jeden autor potępiony i uciszony przez Jana: S. Łucja, pisząca w 
imieniu Matki Bożej. Jan nie miał żadnego problemu z uciszeniem Najświętszej Dziewicy 
Maryi, która nakazała, że przesłanie powinno się ujawnić światu w 1960. Zgodnie z tytułem 
tej części książki, Jan pokazał orwellowski styl "przywództwa". Teraz wilki mogły swobodnie 
grasować, a Matkę Bożą, która przyszła by chronić przed nimi wiernych, zamknął w sejfie 
głęboko w watykańskich archiwach.  
 
Żeby jeszcze bardziej zaostrzyć tę niespójność, spotęgowano ją rażącą niesprawiedliwością. 
Kiedy autorzy uciszeni przez papieża Piusa jako zagrożenia dla wiary teraz zostali już 
uwolnieni dzięki łasce "dobrego Papieża Jana" i zaproszeni do udziału w soborze, 
miłosierdzie Jana wydaje się być zastosowane w sposób losowy. Wiele osób w Kościele, np.  
Jan, zaczęli dyskredytować zakonnicę i podważać jej szczerość w tej sprawie. Wszyscy 
mogli swobodnie pisać co im się podobało, politykę Jana "miłosierdzia wobec błędów" 
używano do obmowy i oszczerstwa każdego kto wyrażał swoje zdanie na temat wydarzeń w 
Fatimie, a nawet charakteru wizjonerki, a samą Łucję Watykan uciszył i nie mogła się bronić. 
"Miłosierdzie" Jana wobec wszelkiego rodzaju opinii była podobna do "otwartości" papieża 
Pawła na wszystkich chętnych: rozciągała się tylko w jednym kierunku. W podobnym duchu 
niesprawiedliwe prześladowanie o. Pio przez Jana omówimy szczegółowo później. 

 
Zrzeczenie się władzy / autorytetu 
 
Wyjaśniając swoją decyzję nie identyfikowania i korygowania już błędu osób za to 
odpowiedzialnych, papież Jan powiedział iż ci ludzie i tak zamierzali porzucić swoje błędy  
[przejawiając zarówno naiwny utopizm jak i przyćmienie inteligencji]. Dlatego rola Kościoła 
jako "matki i nauczyciela" nie jest już konieczna, i jest formalnie porzucona. Ta rezygnacja 
wyrażała się najbardziej konkretnie w rozwiązaniu Świętego Oficjum. 

 
To zrzeczenie się autorytetu pokazało się również w odmowie Jana posłuszeństwa wobec 
Matki Bożej w kwestii Fatimy. Tłumacząc ten czyn buntu Watykan stwierdził, że magisterium 
"nie chce brać na siebie odpowiedzialności" uznania wiarygodności trzeciej tajemnicy. Więc 
czyja to jest odpowiedzialność? Tym sposobem magisterium odmawia spełnienia swojego 
obowiązku, nawet odnośnie czegoś tak apokaliptycznego jak orędzie fatimskie. 
 
Ale zgodnie z liberalną niespójnością, ich pragnienie "nie mieszania się" w sprawę było 
arbitralne, bo Watykan nie miał żadnego problemu zastosowania swojej władzy w 
niesłusznym uciszeniu i prześladowaniu s. Łucji. 

 
Papież Paweł tak bardzo chciał się zdystansować od nieodłącznych obowiązków swojego 
urzędu, że wyraźnie stwierdził to w encyklice Ecclesiam Suam, że "nie proponował by ta 
encyklika była uroczystą proklamacją katolickiej doktryny czy zasad moralnych albo 
społecznych", lecz jedynie "wysłaniem szczerego przekazu, jak między braćmi i członkami 
wspólnej rodziny". [3] Nawet w encyklice widzimy papieża uważającego się za równego jego 
odbiorcom, bez zamiaru narzucania nauczania. i najwyraźniej nie wierząc iż ma prawo to 
robić w pierwszej kolejności. 

 
Jeszcze bardziej wymowne o jego utracie przekonania co do autorytetu jego urzędu były 
słowa Pawła po ogłoszeniu jego wyznania wiary: "Mamy zamiar złożyć wyznanie wiary, i 
mamy zamiar powtórzyć formułę, która rozpoczyna się od słowa Creed, które, nie będąc 
definicją dogmatyczną w ścisłym tego słowa znaczeniu ... " [4] Stąd nawet wyznanie wiary 



musi być poprzedzone zrzeczeniem o jego niewiążącym charakterze, jest to bardziej 
sugestia. 

 
II Sobór Watykański i Indeks ksiąg zakazanych 
 
Kościół zawsze i z dużą powagą traktował odpowiedzialność ochrony stada przed 
heretyckimi pismami. Papież św. Gelazjusz (492 – 496) napisał w swoim dekrecie: "Kościół 
Katolicki i Apostolski nie akceptuje rzeczy napisanych i opublikowanych przez heretyków i 
schizmatyków". [5] Ten obowiązek kodyfikowano w ciągu stuleci, aż do chwili utworzenia 
przez Watykan tylko w tym celu urzędu Kurii.  
 
Jak napisał św. Pius X, urząd Kurii odpowiedzialny za indeksację zakazanych ksiąg miał za 
zadanie "przypominać biskupom o ich świętym obowiązku zwalczania publikacji zgubnych 
pism'. [6]  
 
Najwyraźniej Jan i sobór uznali iż czas "świętego obowiązku" już minął. Teraz "nic nie jest 
święte", nawet obowiązek ochrony wiernych przed błędami. Dlatego II Sobór Watykański  
zlikwidował tę specjalną sekcję Kongregacji. 
 
To zrzekanie się przywództwa kontynuował papież Paweł VI. Unieważnił Kanony 1399 i 2318 
zakazujące książki i cenzurowanie autorów niemoralnych książek popierających fałszywe 
doktryny. W dekrecie napisał, że ci naruszający te kanony "są rozgrzeszeni poprzez 
unieważnienie tych kanonów". [7] 
 
•  Jak napisał św. Pius X, modernizm jest syntezą wszystkich herezji. Ten akt Pawła był jego 
triumfem w Kościele. W tym jednym twierdzeniu widzimy syntezę zrzeczenia się świętego 
obowiązku ochrony wiernych przed błędem, zrzeczenie się uczynku miłosierdzia, który 
nakazuje by pasterz ostrzegał tych którzy są w błędzie, oraz sprzyjanie i błogosławieństwo 
indyferentyzmu i relatywizmu. 
 
• Pisarze którzy posiadali i propagowali niemoralne książki i fałszywe doktryny, bez żadnej 
skruchy ani wycofania się z błędów, teraz są "rozgrzeszani", a relatywizm jest konsekrowany. 
 
• Jak słusznie zauważył pewien badacz: "Paweł VI, unieważniając wszystkie instrumenty 
kontroli kościelnych pisarzy i wszelką ich odpowiedzialność, usankcjonował herezję, 
zakończył rządy prawa [kolejny objaw wielkiej apostazji] i kościelnego autorytetu, i nadał 
pełne prawa obywatelskie błędom". [8]  
 
• To jeszcze jeden przykład orwellowskiego papiestwa posoborowego Kościoła, zrzekanie 
się autorytetu, który jest świętym obowiązkiem, a przypisywanie sobie władzy jakiej nie 
posiada. Św. Anzelm (zm. 1178) zganił papieża Aleksandra III, kiedy wziął na siebie 
ekskomunikę, którą Anthelm nałożył na Humberta III, hrabiego Maurienne. 

226 
Święty musiał wytłumaczyć papieżowi, że działał 'ultra vires', tj. z naruszeniem władzy, bo 
sam św. Piotr nie miałby uprawnień do zwolnienia zatwardzialca z zarzutów. 
 
Zrzekając się świętych obowiązków i legalizując "prawo swobodnego przechodzenia" do 
Kościoła poprzez likwidację Indeksu zakazanych ksiąg, kard. Ottaviani wyjaśniał, że sobór 
"przyznał świeckości większą dojrzałość i większą odpowiedzialność w Kościele". [9] 
 
• I znowu, zrzeczenie się autorytetu i obowiązku ochrony są widoczne. Teraz osoba świecka 
ma to ustalić sama dzięki "większej dojrzałości" jaką rzekomo posiada. 
 
• Przyćmienie intelektu: Jak to jest, żeby sobór mógł nadać człowiekowi dojrzałość? 
Dojrzałość człowiek osiąga, a nie otrzymuje na mocy napisanego dokumentu. 
 
• Domniemana wyższość nad przeszłością jest oczywista, bo współczesnego katolika uznaje 
się za bardziej odpowiedzialnego i zdolnego wykrywać błędy, podczas gdy jego nieoświeceni 
poprzednicy polegali na swoich przełożonych, którzy ich ostrzegali. 



 
• Widoczne jest także celowe osłabienie hierarchii: osoba świecka może to robić sama, więc 
rola Kościoła jako nauczyciela i pasterza jest niekonieczna, zgodnie z zasadami 
protestanckimi, do których sobór chciał zreformowac Kościół. 
 
• Matka Boża w La Sallette przepowiedziała ten moment: "Złe książki zaleją świat i duchy 
ciemności wszędzie rozszerzać będą powszechne rozluźnienie w tym wszystkim, co dotyczy 
służby Bożej". To dokładnie to rozluźnienie służby przez magisterium usankcjonowało te złe 
książki w Kościele, w jego szkołach i seminariach.  
 
I w końcu Kongregacja Nauki Wiary miała to do powiedzenia o likwidacji Indeksu: "Indeks nie 
ma mocy prawa kościelnego z cenzurą z nim związaną. Kościół ma zaufanie do dojrzałego 
sumienia wiernych". "Krótko mówiąc, dzisiejszy podobno bardziej dojrzały, bardziej 
inteligentny katolik będzie "po prostu wiedział" kiedy coś jest nie tak. Mniej niż 40 lat później, 
ci katolicy, którzy mieli "po prostu wiedzieć", kiedy coś było fałszywe, milionami będą pożerać 
serię Pozostawionych [Left Behind] i czytać Kod Leonarda da Vinci, dające im siłę Pisma 
Świętego, i kwestionowania własnej wiary na podstawie ich treści (jeśli w ogóle wiedzieli 
czego ich własny Kościół uczy w pierwszej kolejności). Przyćmienie inteligencji jest 
oczywiste w tym oryginalnym twierdzeniu, a skutkująca strata niezliczonych dusz pokazuje 
czyjej mentalności służyła. "Jaka śmierć duszy jest gorsza niż wolność błędu?" [10] 

 
Logiczna dygresja - od błędów tolerowanych do błędów nagradzanych: 
Powyższy to tylko jeden z przykładów, w jaki sposób posoborowy Kościół, dzięki ustalonej 
polityce, wyrzekł się wszelkiej odpowiedzialności w prowadzeniu i ochronie wiernych. 
Rozpoczęła się oczywista polityka równi pochyłej "miłosierdzia wobec błędu", i 
kontynuowana jest do naszych czasów. Po pierwsze, ci sami heretyccy autorzy, którzy 
kiedyś byliby cenzurowani przez przywództwo Kościoła, dowiadują się, że ci sami przywódcy 
zrzekli się swoich obowiązków i że mogą swobodnie błądzić. Wkrótce oni sami będą 
przywódcami,  bo ludzie kiedyś cenzurowani w Kościele Katolickim przez wzgląd na owce są 
obecnie mianowani na pasterzy owiec. Oto tylko kilka przykładów: 
 
• Kard. Avery Dulles: Był prawdziwą ikoną wpadnięcia Kościoła w indyferentyzm i 
przykładem jak daleko odszedł od prawdziwej jego istoty. Wcześniej uważany za 
podejrzanego i modernistę, pod koniec życia stał się chorążym pobożności. Ale sam nigdy 
się nie zmienił, to Kościół zmienił się by dostosować się do jego szkoły myślenia. 
Jako autor wyprodukował strasznie mdłą książkę Modele Kościoła [Models of the Church]. 
Była dość banalna, ale bardzo popularna, bo bardzo antyrzymska i przeciwko autorytetowi. 
Jako prominentny liberalny teolog, Dulles próbował osłabić autorytet Kościoła proponując 
"drugie magisterium" składające się z teologów, by przeciwdziałać boskiemu magisterium 
papieża i zgadzających się z nim biskupów. Oczywiście, w "drugim magisterium" będzie 
miejsce tylko dla kumpli-liberałów. Podczas pierwszej podróży do Stanów Zjednoczonych, 
papież Jan Paweł II faktycznie potępił tę koncepcję w homilii, mówiąc iż "nie ma miejsca na 
drugie magisterium". Takie posunięcie było dość niezwykłe w posoborowym Kościele, ale… 
 
Wiele lat później Jan Paweł musiał przemyśleć swoje stanowisko, bo ks. Dullesa wyniósł do 
Świętego Kolegium Kardynalskiego. Niespójność tego może nielicznych nadal wiernych 
katolików doprowadzić do apopleksji. Ten sam papież, który musiał wypowiedzieć się 
przeciwko błędowi zamierzającemu osłabić jego własny urząd, później wykorzystał ten urząd 
do honorowania tego człowieka, który głosił błąd (nigdy go nie wycofując). Takie jest 
przesłanie posoborowego Kościoła do wszystkich heretyków i buntowników, od Lutra do 
Dullesa, "trwajcie przy swoim, a my w końcu się poddamy. Tylko dajcie diabolicznej 
dezorientacji więcej czasu na zniszczenie, i wasz triumf wkrótce nadejdzie".  

 
• Jan Paweł wyniósł także do Świętego Kolegium Kardynalskiego Ursa von Balthasara 
(zmarł, nie doczekał ceremonii). Po otrzymaniu Premio Paolo VI oświadczył: "piekło istnieje, 
ale jest puste". Czy to oznacza, że według niego szatan i jego demony też były w niebie? 
Nie, on w ogóle nie zajmował swoich myśli tym tematem, zapytany czy szatan był 
rzeczywistością czy możliwością, odpowiedział: "Nie mam żadnej odpowiedzi, nie wiem". [11] 



• Kolejnym modernistycznym teologiem wyniesionym do Kolegium Kardynalskiego przez 
Jana Pawła był Yves Congar. Był dość otwarty o protestanckiej hermeneutyce swojej 
teologii: "Celem jest przeskoczenie 13 stuleci". Mr Amerio tak podsumowuje jego 
modernistyczną pogardę wobec przeszłości Kościoła: 
"Ks. Congar wielokrotnie twierdził, że skończył się Kościół Piusa IX i Piusa XII. Tak jakby to 
katolik mówił o Kościele tego czy tamtego papieża, albo o Kościele soborowym, zamiast 
powszechnym i wiecznym Kościele na II Soborze!" [12]  
 
Rozpowiadał o swoim indyferentyzmie (i anty-katolicyzmie) oceniając Marcina Lutra jako 
"jednego z największych zakonników w całej historii. W związku z tym mogę umieścić go na 
tym samym poziomie, co św. Augustyn, Tomasz z Akwinu czy Paschal... W pewnym sensie, 
jest jeszcze większy. On przemyślał całe chrześcijaństwo. Luter był człowiekiem Kościoła!" 
Bluźniercę wobec Mszy (a więc Chrystusowi, Jego ofierze i Jego obecności) jako 
"szumowiny i robactwo", teraz uznaje się za geniusza religijnego, a tych którzy go podziwiają 
teraz uznaje się za "książąt Kościoła".  

 
• Papież Jan Paweł uhonorował na kardynała razem ze stanowiskiem w Watykanie jeszcze 
jednego wyraźnego heretyka, Waltera Kaspera. Jest otwarty w swojej niewierze w cuda 
Jezusa, historyczność Ewangelii i doktryny wiary wiązanej z tymi wydarzeniami. W jego 
pracach czytamy o cudach jako o "problemie który działalność Jezusa czyni dziwną i trudną 
do zrozumienia dla nowoczesnego człowieka… Te nie-historyczne historyjki to oświadczenia 
o wierze w zbawcze znaczenie człowieka i przesłanie Jezusa". [13] Przedstawił także taki 
bluźnierczy pogląd o cudach Jezusa: "Można je interpretować nawet jako dzielo demona. 
Same w sobie nie są tak jasne i niekoniecznie stanowią dowód na boskość Jezusa". To jest 
w jego książce Jezus Chrystus [Gesu, Il Cristo], s. 129, i dlatego jest formalnie 
ekskomunikowany na podstawie kanonów I Soboru Watykańskiego. 

 
Wyraża opinię, że Jezus nigdy nie mówił iż był Mesjaszem, i że wcześni chrześcijanie w 
ogóle tak nie uważali. "Doktryna o boskości i człowieczeństwie Jezusa stanowi rozwój 
oryginalnego przekonania, że ten człowiek jest naszym boskim zbawieniem". Zbawienie jest 
boskie, a zbawiciel jest tylko człowiekiem. Nawiązał do wyznania "Jezus Chrystus, Syn 
Boży", jako pozostałość mitycznej mentalności, biernie przyjmowanej. Nawet 
Zmartwychwstanie nie jest faktem historycznym dla skandalicznego apostaty. "Pusty grób 
przedstawia niejednoznaczne zjawisko, otwarte na różne możliwości interpretacji". 
Pokazując swoją pogardę dla 2.000-letniej wiary chrześcijan, napisał o "bardzo błędnym 
rodzaju zapewnienia, że Jezusa dotykały ich ręce i jadł przy jednym stole z uczniami", jako 
opinii, która "ryzykuje uzasadnienie zbyt prostackiej paschalnej wiary". [14]  

 
Honorując w ten sposób bezwstydnego apostatę, papież Jan Paweł na wiele sposobów 
przyspieszył prąd apostazji: 
 
-  Religijny indyferentyzm: Zgodnie z rozwadnianiem się Kościoła żeby uwzględnić jego 
wejście do jednego kościoła świata, w Kościele za rządów Jana Pawła obok siebie żyli i 
honorowani byli zarówno ci którzy wierzyli w Zmartwychwstanie, jak i ci którzy je negowali.  
  
-  "Nie będę prowadził": Za papieży przed 1958 taki człowiek byłby cenzurowany, dostałby 
najostrzejsze ostrzeżenie, i ekskomunikowany gdyby nie odwołał swoich błędów i nie 
dokonał wyznania wiary. W Kościele relatywizmu jest honorowany jako "książę Kościoła", 
nawet jeśli otwarcie uważał się za księcia apostazji. 
 
-  Uniwersalne zbawienie: Czy papież może w ogóle obawiać się jego osądu, rozliczenia się  
za swoje czyny na najwyższym urzędzie, kiedy umozliwia apostacie dalej osłabiać wiarę? 
-  Niespójność liberalizmu: Jan Paweł wiele środowych audiencji poświęcił nauce przeciwko 
atakom modernistów na historyczność Ewangelii, a teraz przyznaje drugie najwyższe honory 
Kościoła heretykowi, który otwarcie mu zaprzecza. 
 



-  Papiestwo atakuje się samo: Kasper dalej wykorzystywał swój urząd do osłabiania 
autorytetu tego papieża, który mu go dał. To nie powinno zaskakiwać papieża, bo Kasper 
wypowiadał się także przeciwko sukcesji apostolskiej. [15] 
 
-  Relatywizm moralny: Jan Paweł musiał od razu interweniować, kiedy jako biskup w 
Niemczech, Kasper zanegował naukę Kościoła o rozwodzie i komunii, i miał współudział w 
niemieckiej polityce aborcyjnej w sposób nie do przyjęcia, co spowodowało, iż stanowisko 
Kościoła wydawało się być niejednoznaczne. To że z kolei promował czlowieka do Świętego 
Kolegium jest wyraźną wskazówką tego jak wysoko takie naruszenia moralnej nauki Kościoła 
ceniła posoborowa hierarchia wartości Kościoła. 

 
• W 1994 Bruno Forte napisał, że pusty grób był legendą, mitem stworzonym przez uczniów. 
Skoro teraz Kościół posoborowy nikogo nie cenzuruje, a zamiast tego okazuje "miłosierdzie" 
wobec błądzących, za publiczne wyrażenie apostazji został nagrodzony biskupstwem w 
Chieti Vasto. To przyszły papież Benedykt XVI, kard. Ratzinger, wyświęcił go na biskupa. 
Szacunek jakim Jan Paweł darzył tego apostatę jest dalej widoczny w tym, że w 2004 był 
wielkopostnym rekolekcjonerem Ojca Świętego. 

 
Pochwała heretyków  
 
Choć może to jest bardziej zakorzenione w desperackiej próbie uzasadnienia "nowej wiosny" 
jaką zawsze zwiastował niż promowanie indyferentyzmu religijnego, Jan Paweł rozrzutnie 
chwalił "katolickie" ruchy, które były jawnie heretyckie, wśród nich takie jak Focolare, 
Comunione e Liberazione, i Neokatechumenat. 
 
•  Na corocznym spotkaniu w Rimini w 1983 Comunione e Liberazione, powiedziano 
prezydentowi Włoch, że organizacja "poświęciła się budowaniu społeczeństwa 
ustawiającego w swoim centrum człowieka, dialogowi między różnymi kulturami i 
narodowościami, prawom każdego człowieka i pokojowi". 
To jest niczym więcej niż wzorem dla publicznie wyznawanej apostazji. Więcej niż raz Jan 
Paweł chwalił tę grupę. 

 
•  Zgodnie z narcyzmem, który przenika postawę apostazji, Neokatechumenat wymyślił 
własną liturgię. To było tak świętokradcze i nie-katolickie, że papież Benedykt XVI naprawdę 
ich skarcił. Jest to dość ważne biorąc pod uwagę skandaliczny charakter tylu nadużyć na 
całym świecie, które w ogóle nie wywołało reakcji. Mimo to, Jan Paweł nie zrobił nic, a nawet 
ciepło się wypowiadał o tym ruchu, który otwarcie popierał herezję w swoim katechizmie. Jan 
Paweł napisał list chwalący ich jako "owoce II Soboru", ale jest to ten sam papież, który 
ostrzegł, że wiele z tych "owoców" soboru pochodzi od szatana, coś czego nie udało mu się 
dostrzec w tym przypadku. 
 
Złudzenia o wielkości jej założyciela, Kiko Arguello, są z pewnością w zgodzie z aurą 
samozadowolenia, która jest rzeczywiście "owocem" soboru. Stwierdził on, że ci którzy 
sprzeciwiali się jego ruchowi będą Judaszami skazanymi na potępienie. Jest jawnym 
heretyciem, mówiąc, że ofiara Jezusa na krzyżu nie była ofiarą przebłagalną za nasze 
grzechy, i wyraźnie naucza o powszechneym zbawieniu. Ta grupa formalnie kwalifikuje się 
jako kult, Kiko wielokrotnie wypowiadał się przeciwko spowiedzi sakramentalnej, ale ci, 
którzy uciekli z jego kultu donosili, że spowiedź publiczną w ruchu jest poźniej wykorzystuje 
się jako narzędzie szantażu. 

 
Neokatechumenat wyznaje protestancką zasadę, że Kościół katolicki przez wieki 
korumpował i zakrywał prawdziwy kościół, i dopiero II Sobór go przywrócił.   
 
"Wyższość nad przeszłością", wizytówka obecnych apostatów jest z pewnością widoczna w 
tej samozadowalającej ocenie historii Kościoła. Ich samowielbiącą się arogancję 
podsumowuje ich własny slogan "My jesteśmy siłą!" Tak samo jest nią szatan, wy, oszukani. 
[16] 
 



• Focolare to ruch, którego celem jest "jedność w duchu". Ale co to jest za duch, można się 
domyślać. Składa się z "katolików", chrześcijan, buddystów, muzułmanów i asortymentu 
nowo-wiekowców. Jest to dokładnie rodzaj religii do jakiej dąży NWO, i mają pełne wsparcie 
papieża Jana Pawła: "Wasz kongres wzmocni was w ekumenicznym obowiązku 
przyspieszenia na drodze do pełnej jedności, o którą modlił się Jezus do Ojca, i za którą 
oddał życie". [17] To nie jest niczym innym jak całkowitym i niekwestionowanym papieskim 
poparciem dla synkretyzmu, indyferentyzmu i apostazji. Chrystus już nie zmarł za jedność w 
Jego zbudowanym na Piotrze Kościele, a za tę jedność wielokrotnie potępioną przez 
papieży, "jedność" do  której dążyli prekursorzy antychrysta.  
 
Uwagi papieża były skierowane głównie do biskupów katolickich w tej grupie, zamiast 
wzywać ich do prawdziwej wiary, zachęcał ich do przyspieszenia na drodze do apostazji. 
"Rzym straci wiarę…" 

 
• Podobnie kard. Ratzinger wyraził szacunek dla heretyków, mówiąc, że szanuje ścieżkę 
wybraną przez Hansa Kunga, bo on "dalej dystansował się od wiary Kościoła". [18] Tak 
samo jak wydaje się teraz przymusowe w Watykanie, jest fanem Marcina Lutra "z powodu 
wielkości jego duchowej żarliwości". [19] Dlatego jest ok., a nawet godne podziwu by 
nienawidzić Kościół i Mszę, i papieża nazywać czcicielem diabła, tak długo jak jak robi się to 
z żarliwością! 
 
Ochrona wilków 
 
A propos przypadku Carli Brucia, wielokrotnie pasterze posoborowego Kościoła nie tylko nie 
zadbali o to by trzymać z daleka wilki, ale dawali im swobodny dostęp do owiec. Wiele 
aspektów apostazji wiąże się z tym poważnym aktem zaniechania i zaniedbania. 
Indyferentyzm religijny jest niewątpliwie jej elementem, skoro nie ma żadnej prawdziwej, 
absolutnej religii, "różnorodność" i "tolerancja" są większymi dobrami, więc pobożni i 
heretycy, moralni i niemoralni muszą nauczyć się współistnieć. 
 
Ale zgodnie z "diaboliczną dezorientacją" s.Łucji, nawet to nie jest naprawdę prawdziwe. 
Prawdziwi katolicy którzy jeszcze pozostają, kiedy nalegają by biskupi wykonywali swoje 
obowiązki, często słyszą, że to oni są problemem. Choć modernista może być winnym 
herezji zdefiniowanej przez Kościół, to szerszy Kościół ekumenizmu bronią biskupi, a jego 
herezje obejmują "nietolerancję", i niezdolność do "dialogu", nalegając iż ich stanowisko jest 
lepsze, w oparciu o przestarzałe pojęcie jednej prawdziwej religii i samej prawdy. Prawdziwi 
wierni nie tylko nie mają uprzywilejowanego miejsca w ich własnej wspólnocie, ale są 
traktowani jako jedyni prawdziwi wrogowie. 

 
Zamierzone próby wypaczania dzieci w wieku szkolnym są jednymi z najbardziej 
oburzających przejawów braku przywództwa i ochrony oraz promowania zła. W Wielkiej 
fasadzie  jeden z autorów opowiada o tym kiedy był doradcą prawnym "katolickich rodziców, 
których 10-letnią córkę wyrzucono z 'katolickiej' szkoły w Archidiecezji Miami, bo rodzice nie 
chcieli pozwolić by ich mała dziewczynka uczyła się w szkole szczegółów dotyczących 
współżycia seksualnego - w tym opisów części prywatnych i aktów seksualnych tak 
wyraźnych, że reporter z lokalnej TV nie mógł odczytać ich na antenie". [20] To nie jest  
kwestia skanowania całego świata szukającego jednej lub dwóch aberracji by zakłamywać 
rozmiary kryzysu. Jak wspomniałem w innej części, gdybym miał przypominać każdy 
przykład, nigdy nie odłożyłbym pióra. Mam bezpośrednie doświadczenie innego podobnego 
zdarzenia. 

 
"Katolicką" szkołę w mojej archidiecezji skrytykowano za pokazywanie uczniom pornografii. 

 
Działania podjęte wobec szkoły i administracji za śmiertelne grzechy popełnione wobec 
nieletnich i psucia ich wiary i niewinności? Byli beneficjentami konferencji prasowej, na której 
kardynał ogłosił mediom, że w szkole "nie było żadnego problemu". Zawiedziony 
tchórzostwem takiej reakcji, wtedy miałem nadzieję, że przynajmniej wyda się prywatne 
upomnienie, nie wiem czy tak było, wiem tylko tyle, że nic się nie zmieniło. Ponad 10 lat 



później rozmawiałem z księdzem greko-prawosławnym, który w ogóle się zagubił w tym co 
ma robić, jego parafianie chodzili do tej samej szkoły, narażani na pornografię, było 
sprzyjanie lesbiaństwu i wiele herezji, niektóre z nich były skierowane przeciwko osobie 
samego Chrystusa. "Żaden problem" w tej szkole, mówi książę Kościoła budujący 
"cywilizację miłości" Kościoła Novus Ordo. Przykro mi, Szanowne Panie, to Wy jesteście 
"Carle Brucia" nowej wiosny, i się nie liczycie. 
 
Jesteście uznawanymi ofiarami naszego liberalnego eksperymentu, w którym najgorsi 
poruszają się swobodnie. Wasze prawa? 
 
Wasze prawo ochrony przed brudem, wasze prawo poznania katolickiej nauki moralnej, 
wasze prawo otrzymania podstaw, które uczynią Was dobrymi małżonkami i matkami, prawa 
waszych rodziców, którzy opłacili za sprośną naukę myśląc że opłacali za katolicką 
edukację? 'Nie macie żadnych praw, ja jestem prawem, i jedynymi "prawami człowieka" jakie 
uznaję są te które uznaję za osobiście wygodne'. Kościół i świat to jedno, tak jak groteskowy 
charakter "praw człowieka" jakie lubimy głosić publicznie kiedy ciągle odmawiamy ich 
naszym najsłabszym członkom. Wielka fasada podobnie odsyła czytelników do artykułu 
Sodomizacja niewinności [The Sodomization of Innocence] na portalu Catholictradition.org, 
który ujawnia jak głęboko zakorzeniony i rozpowszechniony jest ten wysiłek niszczenia 
niewinności dzieci i układową odmowę interwencji ze strony "pasterzy" Kościoła. 
 
Może jawna pornografia jest wyjątkiem, ale karmienie owcami wilków jest regułą. To 
wykracza poza zakres tej książki, ale prosta wyszukiwarka internetowa dostarczy 
czytelnikowi więcej danych, niż kiedykolwiek będzie w stanie syntetyzować. Praktycznie 
każda katolicka szkoła i uczelnia to szkoła apostazji, gdzie gubi się niewinność i upada 
wiara. Grzech oszustwa można dodać do zaniedbania i złośliwości jako mające współudział 
w tej sytuacji, kiedy rodzice płacą astronomiczne czesne w przekonaniu, że ich dziecku daje 
się katolicką edukację. Biskupi udzielą symbolicznej nagany, gdy na nich skupia się uwaga 
mediów, ale kolegiów nigdy nie pozbawia się ich katolickiego statusu. Majątek przewyższa 
wiarę jako wpływ na rolę kapelanów w NWO.  
 
Aborcja stanowi surowe tło pokazujące odwrócenie priorytetów. Według dużej części opinii 
publicznej, katolicyzm jest najsilniejszym na świecie rzecznikiem antyaborcji. To oznacza  
kilka rzeczy, przede wszystkim, że mimo wszystkich niepowodzeń swoich członków, Kościół 
nie może zawieść. Aborcja jest złem, Jan Paweł stwierdził to setki razy, i większość 
biskupów skrzyknie kampanię przeciw wszelkiemu nowemu ustawodawstwu, które zamierza 
wspierać aborcję. Jednocześnie jednak również wykazuje przyzwolenie Kościoła na NWO i 
drugorzędny status w sprawach wiary. 
 
Kard. Ratzinger kiedyś nawiązał do optymizmu "ery Kennedy'ego" jako wpływowej na II 
Soborze. Może powiedział więcej niż zdawał sobie z tego sprawę. Żeby zdobyć urząd w 
kraju, którego uprzedzenia wywoływały ostrożność katolickiego prezydenta, Kennedy 
wygłosił przemówienie w którym zapewnił Amerykanów, że jego wiara nie będzie odgrywała 
roli w prezydenturze. [21] Ta relegacja katolicyzmu do czysto "prywatnej sprawy" jest idealnie 
zgodna z wrogami Kościoła: "wierz w co chcesz, tylko tak nie postępuj". To również jest 
zgodne z II Soborem. Tak jak pokazało umieszczenie sekretarza stanu nad strażnikiem 
doktryny, cele polityczne zastępują zasady religijne, co już opisaliśmy. Kościół będzie 
wypowiadał się przeciwko aborcji, ale nie będzie działał przeciwko jej promotorom. Choć 
wśród biskupów są chlubne, odważne wyjątki, i niektórzy piblicznie deklarują iż proaborcyjni 
politycy mają zakaz przyjmowania Komunii, stanowią mniejszość, i do niej nie należał papież 
Jan Paweł. 
 
Zrzeczenie się autorytetu 
 
Historia Kościoła jest pełna odważnych papieży, którzy cierpieli wygnania, więzienia, tortury i 
śmierć, ponieważ nie chcieli rezygnować z prawdy. Ale choć Jan Paweł niestrudzenie 
opowiadał się przeciwko złu, był równie uparty w swojej odmowie faktycznie nie zrobić nic 
wobec jego promotorów. Ponownie widzimy, że względy polityczne, a nie Chrystus ani 



zbawienie dusz, są największym dobrem, kiedy mnożą się świętokradcze komunie, 
powiększa się skandal, i źli ludzie są spokojni że bezkarne odrzucają naukę Kościoła.  
Czy jadłeś coś mniej niż godzinę przed Komunią? To Kościół nie ma żadnego kłopotu 
powiedzieć, że nie możesz jej przyjąć.  
Jesteś rozwiedziony i ponowie wziąłeś świecki ślub? To nie możesz jej przyjąć. 
Czy uchwaliłeś prawo pozwalające na rozczłonkowanie i mord dziesiątków milionów dzieci? 
Nie jesteśmy pewni, to w końcu taka skomplikowana sprawa. 

 
Jak tchórzliwie stwierdził pewien zniewieściały kardynał o "nowej wiośnie": "nie wymagamy 
żadnych działań biskupów". [22] "Działań?" Czy to ma oznaczać mord dzieci i 
świetokradztwo? Czy to jest to "działanie" o którym mówisz, Eminencjo? Tak, apostazja 
rozpoczęła się od samej góry, pasterze odmawiają prowadzenia, miłość zmieniła się w 
nienawiść, a to dopiero początek. 

 
Jeśli pójdziemy logicznym tokiem myślenia, jest to właśnie nieugięte potępienie przez Jana 
Pawła aborcji, która, choć w konkretnym przypadku wydaje się sprzeciwiać relatywizmowi 
moralnemu, to w szerszym kręgu koncentrycznym wydawał się ją sankcjonować. Jeśli nawet 
aborcja, zło przeciwko któremu papież mówił najczęściej i z pasją, jest tak "nie" absolutna, że 
promowanie jej nie prowadzi do ekskomuniki lub jakiejkolwiek konkretnej sankcji, to za czym 
faktycznie się opowiada? [Dokładnie pacyfizm wywołany przez globalistów, aby zażegnać 
wszelki opór – o tym wkrótce].  
 
Masoński kard. Suenens o moralnym relatywizmie wypowiadał się w najbardziej 
pozytywnych słowach: 
"Moralność to przede wszystkim życie i jego dynamika, a zatem podlega wewnętrznemu 
wzrastaniu, które odrzuca wszelkiego rodzaju stałość'. [23] To jest dokładnie "wiara" do jakiej 
dążą agenci apostazji, i propagowali po soborze: oddawaj się pasjom jakim chcesz, ale 
trzymaj je dla siebie. 

 
Nie pozwól by stanęła na drodze powiązań politycznych i "nowej ludzkości" globalnej 
społeczności. Twój katolicyzm to prywatna sprawa, trzymaj ją dla siebie, i wszyscy możemy 
się dogadać. Naucz się dialogu w duchu tolerancji i różnorodności! Jak z heretyckimi 
pisarzami przed soborem, kiedy już wejdziesz na równię pochyłą tolerowania heretyków, to 
wkrótce będziesz oddawał im cześć... 
 
Żałosnym przykładem tej niespójności liberalnej jest były kard. John O’Connor z Nowego 
Jorku. Był tak nieugięty w wysiłkach pro-life [za życiem], że nawet założył zakon poświęcony 
tej sprawie. 
 
Ale nie był tak nieugięty by mogło to ingerować w jego pozycję wśród polityków. Z byłym 
burmistrzem Edwardem Kochem, wojowniczym zwolennikiem aborcji, jak i "praw gejów", 
napisał książkę. Nie był sam w pragnieniu płaszczenia się przed ludźmi przeciwko złu o 
którym się wypowiadał… 
 
27 września 2004 papież Jan Paweł nadał papieskie rycerstwo Julianowi Hunte, 
proaborcyjnemu politykowi z Indii Zachodnich, który był instrumentalny w legalizacji aborcji w 
jego kraju (Św. Łucja). "Uważam, że każda kobieta musi mieć wybór. Ja opowiadam się za 
wyborem"  [24] – powiedział rycerz Jana Pawła. To nie była żadna aberracja która 
przeleciała pod radarem. W 2011 dr Miguel Nicolelis, opowiadający się za aborcją i 
małżeństwem gejów naukowiec, został mianowany do watykańskiej Papieskiej Akademii 
Nauk. 
 
Ten rodzaj pseudo-katolicyzmu, czasami mocny w słowach, wyrywkowy w stosowaniu, 
obawiający się jakichkolwiek reperkusji, całkowicie sprzyjający rodzajowi konserwatyzmu jaki 
liberalny świat będzie znosił, tak jak w rzeczywistości nie oszczędza niczego. Podczas 
niedawnego szczytu politycznego oczekiwano dużej grupy demonstrantów, więc 
organizatorzy oklatkowali "teren protestu". Każdy protestujący poza tym terenem był 



aresztowany. Ironia była tak duża jak żałośni protestujący: 'jesteśmy tu by protestować – 
gdzie jest klatka w której pozwolicie nam to robić?' 

 
I podobnie nawet kiedy konserwatywni przywódcy Kościoła karcą skrzydło liberalne, często 
tylko na tyle na ile im się pozwoli. Sami liberałowie nie praktykują swoich zasad, one są po 
prostu po to by okazjonalny konserwatywny zwierzchnik był pożyteczny, mimo że wierzy iż 
jest silny i rządzi.    
 
Więc tak, Ojcze Święty, możesz pisać swoje encykliki, ale nie marz o ekskomunikowaniu 
mnie czy odmawianiu mi zdjęcia z tobą kiedy będę w Rzymie. Tak, lokalny biskupie, możesz 
organizować swoje kampanie wydrukowanymi pocztówkami mówiącymi mi jak wszyscy 
katolicy sprzeciwiają się mojej uchwale, ale nie mów im by na mnie nie głosowali, czy nie 
odmawiaj mi komunii, a przy okazji, zobaczymy cię na lunchu w posiadłości gubernatora w 
przyszłym tygodniu, tak? 
 
Oczywiście, wiara nie może stanowić przeszkody w naszym powierzchownym, niegroźnym 
(dla ciebie) współistnieniu. 

 
W katolicyzmie jesteś ekskomunikowany książką, dzwonem i świecą. Odmawia ci się 
Komunii św., zakazuje wejścia do budynku kościoła, i odmawia chrześcijańskiego pogrzebu. 
Oczywiście, liberałowie nie pozwalają nam odwołać się od tego, więc się nie odwołujemy. 
Zamiast tego wy macie te wszystkie rzeczy, w pełnym świetle mediów, pokazując światu, że 
my się z tym wszystkim zgadzamy, słabemu katolikowi który nie liczy się tak bardzo, i 
wiernemu katolikowi, że jesteśmy w strasznym kryzysie, czy nazywa się go apostazją, czy 
nie.   

 
Więcej o zrzeczeniu się autorytetu / władzy 
 
Ale cofając się kilkadziesiąt lat, ta oznaka apostazji, odmowa prowadzenia, była widoczna od 
początku II Soboru. To jest istotne dla szerszego kontekstu tej części: Restryktor usunięty. 
 
Podobnie jak usunięcie restryktorów może przygotować wiernych do bezprawia moralnego, 
tak brak prawowitego organu prawnego ułatwiłby powstanie bezprawia zarówno świeckiego 
jak i kościelnego. Oto kilka przykładów:  
 
• Kiedy francuscy biskupi wydali katechizm zawierający poważne błędy, kard. Ratzinger 
najpierw to skrytykował. Ale kiedy zaczęła wchodzić w to polityka, wycofał swoja krytykę 
niemal natychmmiast. 
Francuscy biskupi opublikowali to wycofanie, więc w końcu krytyka stała się rodzajem 
aprobaty. [25] 
 
• Kard. Heenan musiał potwierdzić w 1968: "Magisterium przetrwało tylko w papieżu. Już nie 
przestrzegają go biskupi, i raczej trudno jest sprawić by hierarchia potepiła fałszywą 
doktrynę. Poza Rzymem magisterium dzisiaj jest tak niepewne siebie, że nawet już nie 
próbuje prowadzić". [26] 

 
• Ten słaby kaliber biskupa wydaje się być preferowany, co przyznał kard. Ratzinger: "W 
pierwszych latach po soborze kandydat do episkopatu wydawał się być księdzem przede 
wszystkim 'otwartym na świat', i rzeczywiście był to najważniejszy wymóg. Po 1968, kiedy 
kryzys ulegał pogorszeniu, odkryto, nieczęsto gorzkim doświadczeniem, że potrzeba było 
biskupów otwartych na świat, a jeszcze jednocześnie zdolnych przeciwstawić się światu i 
jego szkodliwym tendencjom". [27]  

 
• Żeby przypomnieć chyba najgorszy przykład, szybko cofnijmy się do stałego wątku 
ubiegłego wieku: Fatimy. Zrywając zarówno z nakazem Matki Bożej i obowiązkiem 
powszechnego pasterza, papież Jan stwierdził, że nie uważał iż jego zadaniem było 
wtrącanie się w proroctwa. Więc czyim? Zrzeczenie się roli Kościoła jako pasterza 
doprowadziło nie tylko do unicestwienia narodów przepowiedzianego w Fatimie, ale utracie 



wiary u tak wielu więcej milionów, bo ich pasterze absolutnie odmówili ochrony ich przed 
wilkami, które swobodnie grasowały w ich szkołach, na uniwersytetach, w seminariach i 
parafiach. Smutne, wielu biskupów i tak stanęło po stronie wilków… 
Ta apatia po stronie duchownych i wiernych, poprzez przykład i katolicką podświadomość, 
doprowadzi do kolejnego symptomu apostazji, i kolejnego powodu sprowadzania wybranych 
na manowce: 

 
Pacyfizm 
 
Siła złych ludzi wynika z tchórzostwa dobrych. 
- Św. Jan Bosko 

 
Pacyfizm w tym kontekście oznacza coś więcej niż tylko nieuznawanie żadnego słusznego 
powodu konfliktu zbrojnego, a nawet samoobrony, jest to także bardziej osobiste. Ze 
świeckiego punktu widzenia postęp w kierunku panowania antychrysta, wywołanie całkowitej 
apatii u ludzi, zawsze było częścią programu. 
 
Rosyjski dezerter mówił o swoim zadaniu "prania mózgów" studentów w Europie. Powiedział, 
że ludzie którzy oglądają filmy szpiegowskie byliby zawiedzeni, to nie była sprawa ciemnych 
pokoi, pokrętnych warunków i wywoływania całkowitego załamania psychicznego, była to 
tylko kwestia codziennych technik wykorzystywanych w salach lekcyjnych. Powiedział, że 
ostatecznym celem była "demoralizacja" ludzi, odebrania im albo poczucia dobra i zła 
(wyraźny plan ONZ), albo przynajmniej by nie mieli przekonania iż nie będą działać gdyby 
uważali że dzieje się coś złego (np. wielu młodych Amerykanów tylko  zacznie nagrywać 
zdarzenia, by umożliwić światu cieszyć się z cierpień ofiar w internecie). Celem tego była 
całkowita apatia wobec działań rządu. Kiedy porzucił tę dehumanizację i uciekł do Stanów 
Zjednoczonych, był zaskoczony kiedy zobaczył, jak dużo dalej poszliśmy tą drogą. 
 
I znowu, jest to wyraźny plan, a nie teoria spiskowa, a dowody są "ukryte na widoku". Jakie 
są trzy rzeczy, za które człowiek zawsze był gotów walczyć i umrzeć? Jego religia, jego 
rodzina i jego kraj. To dlatego masoneria wychwala indyferentyzm religijny i zawsze 
wykorzystuje swoją siłę polityczną do legalizacji rozwodów, masz być lojalny tylko wobec 
państwa, jedynego "absolutu" do którego lgniesz i nigdy nie możesz się wyrzec, wobec 
wszystkiego innego ma być poczucie apatii. 
 
Aldous Huxley, z tej samej rodziny eugeników jak wspomniany Julian Huxley, stwierdził w 
przemówieniu: 
"Jesteśmy w trakcie opracowywania całego szeregu technik, które umożliwią całej rządzącej 
oligarchii, by ludzie rzeczywiście pokochali swoją niewolę. Ludzi można doprowadzić do tego  
by podobała się im sytuacja, która według żadnego przyzwoitego standardu, nie powinna im 
się podobać. Sądzę, że te metody są prawdziwym udoskonaleniem starszych metod terroru, 
bo  łączą metody terroru z metodami akceptacji". [28] 

 
Wyraźnie stwierdził, że elementem kluczowym będzie stosowanie farmaceutyków do 
kontrolowania nastroju. Ewolucja, psychologia, radykalna ekologia i edukacja seksualna są 
również ważnymi elementami, gdyż każdy zmierza ku dehumanizacji, która uczyni ludzi 
mniej oburzonymi, mniej zgorszonymi, prawdopodobnie mniej będą reagować na złe 
traktowanie ludzi, łącznie z nimi samymi. I jeszcze raz, są to wyraźne programy i zapraszam 
Czytelnika do zapoznania się z badaniami znajdującymi się w niektórych książkach 
wymienionych w bibliografii. Ale wróćmy do wymiarów religijnych… 

 
Co do "diabolicznej dezorientacji" pustoszącej Kościół, pełno jest orwellowskich pojęć. Miłość 
zamieniła się w nienawiść, odmowę prowadzenia uważa się za pastoralny geniusz, 
bezprecedensowe rozwodnienie Kościoła w absolutnie każdym elemencie jego zycia to 
"nowa wiosna", heretyckie sekty wymachują listami polecającymi od papieża, żadne bulle 
potepiające,  dziesiątkowanie Kościoła zbudowanego przez naszych przodków czyni nas 
lepszymi od nich, i ich źródłem zażenowania dla nas, krótko mówiąc, w każdej mierze, w 
jakiej wspólnie jesteśmy żałosnymi nieudacznikami, niegodnymi naszych chwalebnych i 



bohaterskich przodków, produkujemy jakieś zwykłe banały lub przekręconą logikę, w której 
prawdę ukrywa się przed nami, i prowadzi się nas do tego byśmy wierzyli w naszą wyższość 
dokładnie z tych powodów, z których w rzeczywistości jesteśmy dużo gorsi. 

 
Na pewno odgrywa tu rolę fałszywe poczucie odwagi. Paweł VI wykazywał niektóre z tego 
egoistycznego, a przynajmniej samo paraliżującego splotu koncepcji chwaląc się własną 
klęską w prowadzeniu Kościoła podczas tego bezprecedensowego kryzysu jaki sam 
wykreował. Oto jego słowa z 21 czerwca 1972: "Może Pan powołał mnie do tej służby nie 
dlatego iż mam do niej jakieś zdolności, czy dlatego, że kieruję i ratuję Kościół od jego 
obecnych trudności, ale dlatego, bym cierpiał jakoś dla Kościoła i dlatego, że wydaje się 
jasne, że to On, nikt inny, prowadzi go i ratuje. Zwierzamy się z tego uczucia z pewnością by 
nie dokonywać publicznego, zarozumiałego, aktu pokory, ale żeby dać wam także radość 
spokoju, którą z niego czerpiemy, myśląc, że to nie nasza słaba i niedoświadczona ręka jest 
u steru łodzi Piotrowej, a niewidoczna, a jednak silna i kochająca ręka Pana". [29] 

 
Więc to jest właśnie człowiek, którego zadaniem jest prowadzenie Kościoła, który najlepiej 
sprawuje urząd nie prowadząc go, umożliwiając w ten sposób Jezusowi przypisywać kredyt 
za wszystko? Jak napisał Mr Amerio: "Pozwalając by własne skłonności miały pierwszeństwo 
przed wymogami jego urzędu, papież zdaje się sugerować, że jest więcej pokory w 
cierpieniu niż w sprawowaniu jego funkcji. Nie jestem pewien czy ten pomysł jest 
uzasadniony: czy konieczne jest więcej pokory by ustawić sobie cel cierpienia za Kościół, niż 
uznać, że trzeba dla niego działać?". [30] Podobnie jest w tym nieomylna aura ironii, jeśli nie 
hipokryzji. Był przekonany, że rządził kiedy działał na tak wiele sposobów na szkodę 
Kościoła i znacznie przekraczał swoje uprawnienia, ale kiedy pokazała się cena jego 
lekkomyślności, papiestwo stało się znowu "zadaniem Boga". 
 
Papież mówi o swojej apatii, zrzeczeniu się odpowiedzialności, jako źródle spokoju, 
wyrażając nadzieję iż inni doświadczą tego samego spokoju. Ale to w żaden sposób nie jest 
pokój Chrystusowy, osiągnięty działaniem w Jego imieniu, to jest pokój bezwarunkowej 
kapitulacji, zrzeczenie się naszej odpowiedzialności pod pobożnym pretekstem, że Jezus i 
tak potrafi robić to lepiej.  

 
Jest to pochwała rodzaju apatii potępionej przez papieża Piusa X, bo słusznie postrzegał to 
jaki "usunięty restryktor", ułatwiający szatanowi większy postęp. "W naszych czasach 
bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości, największym atutem złośliwie nastawionym jest 
tchórzostwo i słabość dobrych ludzi, a cały wigor panowania szatana jest z powodu 
niefrasobliwej słabości katolików. Och! Gdybym mógł zapytać boskiego Odkupiciela, jak 
zrobił to w duchu prorok Zachariasz: 'Cóż to za rany masz na twoim ciele? [ang. rękach], 
odpowiedź nie byłaby wątpliwa. 'Tak mnie poraniono w domu tych którzy mnie kochali. 
Poranili mnie przyjaciele, którzy nic nie zrobili by mnie bronić, i którzy przy każdej okazji robili 
się wspólnikami moich przeciwników'. I ten zarzut można odnieść do słabych i bojaźliwych 
katolików we wszystkich krajach". [31] 
 
Potępiona przez Piusa apatia nie ma nic wspólnego z łagodnością Chrystusa, czym może 
siebie oszukujemy by wierzyć iż ją posiadamy, kiedy nie proponujemy żadnego oporu. 
Chrystusa prowadzono na rzeź dla naszego zbawienia, ostateczny akt poświęcenia się, 
nadal milczymy w akcie samoprzetrwania pomimo otaczających nas rzezi i zniszczenia, 
chcąc być wiernymi , ale tylko tak długo jak to nie stwarza ryzyka dla nas czy naszej wygody. 
Wrogowie Piusa XII otaczali Watykan, grożąc mu wypędzeniem na uchodźstwo, los jaki 
dotknął wielu jego poprzedników, i los na jaki też był gotowy. 
 
Dzisiaj nasi wrogowie wchodzą uroczyście przez wspaniałe spiżowe drzwi, traktuje się ich 
jak z królewskich rodów, robi zdjęcia które mogą pokazywać iż ich nienawiść do nas i mord 
dzieci w żaden sposób nie stanowią przeszkody w powiązaniach dyplomatycznych, i 
odchodzą obładowani prezentami i zaszczytami. 
 
Jeden z niezliczonych takich przykładów znajduje się na stronach książki Ostatnia bitwa 
szatana. [32] 



Michail Gorbaczew, bezwstydny ateista poświęcający całą energię promowaniu aborcji i 
kontroli populacji, występował na scenie w Watykanie, zwracał się do papieża Jana Pawła i 
wielu wysokiego szczebla urzędników kurii, jak również 5.000 gości. On jest trochę więcej niż 
wypolerowaną, kosmopolityczną wersją swojego poprzednika Stalina, ale skoro już 
oddaliśmy komunistom sobór, to chyba w Watykanie zaczęli czuć się jak w domu. Teraz nie 
tylko ich nie potępiamy, ale gromadzimy widownię dla nich i przekazujemy im mikrofon. 
 
Paweł VI powiedział: "Chcemy nadać sens naszemu życiu. Życie zasługuje na dany mu 
przez nas sens, kierunek jaki mu dajemy, cel w jakim go kierujemy. Jaki cel? To pokój". [33] 
Dla chrześcijanina celem jest Chrystus. 
 
Dla świeckiego relatywisty, życie jest warte tego, co mówimy jest warte, a naszym celem jest 
to co zdecydujemy, nie biorąc pod uwagę nieodłącznej wartości i nadprzyrodzonego celu 
wyznaczonego nam przez Boga, który daje nam życie. Pokój o którym marzył Paweł nie był 
pokojem Chrystusowym, ale pokojem bezwarunkowej kapitulacji. Kard. Biffi powiedział w 
przemówieniu do papieża Benedykta XVI: "Antychryst przedstawia się jako pacyfista, ekolog 
i ekumenista. On zwołuje sobór i dąży do konsensusu wszystkich wyznań chrześcijańskich, 
przyznając coś każdemu". [34] 

 
Antychryst będzie popierał pacyfizm, bo chce mieć świat i Kościół, które uważają, że nie ma 
nic za co warto walczyć, a ludzie są tak subtelnie przygotowani do apatii i dekadencji, że 
opór moralny i psychologiczny nie jest już możliwy. Posoborowi papieże wielokrotnie 
zapewniali, że nie ma już czegoś takiego jak wojna sprawiedliwa. Dlatego nawet człowiek o 
tak trzeźwym umyśle jak kard. Ottaviani nie widział niebezpieczeństwa w tym, że wszystkie 
narody świata oddają własną autonomię bezbożnej władzy globalnej, a papieże wyraźnie 
mówią o tym ONZ-owi. 

 
Choć to odnosi się do wielu poziomów rozważań przedstawionych w tej książce, tu widzimy 
pokazaną zbieżność szeregu cech, które pozwoliły wrogom Kościoła zdobyć taką przewagę i 
zniszczyć tyle fundamentów Kościoła. Przekonanie, że współczesny człowiek ewoluował i był 
lepszy, może prowadzić tylko do malejącej świadomości grzechu pierworodnego i zła, do 
którego zdolny jest każdy człowiek, zwłaszcza gdy otrzymuje mega dawkę najstarszego 
koruptora ludzkości - władzę. 

 
Podobnie, podczas gdy Kościół zawsze, jak anioł na Boże Narodzenie, zwracał się do ludzi 
dobrej woli, Kościół posoborowy nie chciał uznać, że w rzeczywistości mogą być ludzie złej 
woli. Stąd mamy nadmiernie pozytywny i, szczerze mówiąc, nieuczciwy portret świata 
pokazany przez papieża Jana na otwarciu soboru. 
 
Mamy Pawła VI zwalniającego heretyckich pisarzy od cenzury, pewnych, że ich wolny wstęp 
przekona ich, by nigdy więcej tego nie robili. Paweł pozwolił również komunistom wybierać 
za niego biskupów, nawet gdy zamęczali miliony jego dzieci. Nie wypowiedział ani słowa 
protestu, i nie otrzymał nic w zamian za swoje przyzwolenie, poza tym że sam był nietknięty 
w zaciszu Watykaniu. Papież Jan chce pokazać miłosierdzie wobec błędów, wierząc, że 
ludzie zamierzają i tak porzucić wszystkie swoje błędy. 

 
Mamy Jana Pawła kompulsywnie przepraszającego wrogów Kościoła za rzeczy, które nigdy 
nie miały miejsca, czy wydarzyły się i są w pełni uzasadnione, naprawdę wierząc, że nasi 
wrogowie przyjmą nas za ten pokaz pokory, zamiast ośmieleni tym przejawem słabości. 
Politykom opowiadającym się za aborcją nie odmawia się Komunii świętej, a skoro jesteśmy 
dla nich "mili", to oni pozwolą nam istnieć. 
 
Muzułmanie przestaną nas prześladować kiedy zobaczą, że porzuciliśmy roszczenia iż 
mamy Prawdziwą Religię, i teraz ogłosimy się współ-ewangelizatorami świata z nimi, bo 
razem czcimy "Jednego Prawdziwego Boga". Papież zapewnił nas, że im bardziej ludzie 
odrzucają Boga, tym bardziej są na Niego otwarci, i że nawet ci którzy wyraźnie odrzucają 
Kościół, są w jakiś sposób jego częścią. Nie ma złych facetów, prawda? 

 



Tylko ludzie którzy nawet jeśli odrzucają Chrystusa, w jakiś sposób tworzą jeden Kościół, 
mimo że nienawidzą Kościoła, i chętnie porzuciliby swoje błędy, gdyby tylko rozpoznali je 
jako takie. Oczywiście, Kościół już nie koryguje błędu i w Katechizmie z Uczynków 
miłosiernych względem duszy wykreślił upominanie grzesznika, bo teraz jesteśmy 
pacyfistami. Jeśli upomnimy grzesznika, to może nas nie lubić, a tak naprawdę i tak nie ma 
potrzeby konwersji. Jeśli oni nie skorygują swoich błędów z własnej woli, to musimy przestać 
mówić o prawdzie, która zestawia ich jako w błędzie, bo my tylko chcemy rozmawiać o tym 
co nas łączy, a nie o tym co nas dzieli. 
 
W końcu pacyfizm jest logicznym skutkiem Kościoła, który nie wierzy w siebie. Jest to nie 
tylko w sensie politycznym odmowa uznania jakiejkolwiek przyczyny do użycia siły, ale 
praktycznie w każdym elemencie jej istoty. Ostatecznie, pacyfizm umożliwia Kościołowi 
posoborowemu oszukać samego siebie. Zamiast przyznać, że jesteśmy tchórzami, którzy 
boją się sprzeciwić światu i utracić zwolnienia z podatku, pomocy rządowej i honorowych 
miejsc na imprezach obywatelskich, staramy się przekonać samych siebie, że nasza apatia 
jest rzeczywiście genialnym środkiem ostrożności, którego brakowało naszym biednym 
umęczonym przodkom, gdzie tylko upominamy świat w najdelikatniejszy sposób i najbardziej 
ograniczonym kontekście, a następnie dajemy im Ciało Chrystusa i zapewniamy ich, że nie 
będzie żadnych istotnych konsekwencji, wiecznych czy innych, za ich grzechy. W końcu nie 
byli nawet pewni czy albo które dusze idą do piekła, więc dlaczego martwić się teraz, skoro 
sami jestesmy tak niepewni? 

 
Nie sądzę żeby to była bardzo dzika spekulacja, by zaproponować hipotezę, że kiedy Kościół 
stracił przekonanie do sobie, swojej misji i istoty, i obecnie zadowala go tworzenie jednego 
elementu amorficznego tworu, jakim ma być "nowa ludzkość" jednej (zniewolonej) 
społeczności globalnej, faktycznie uważamy, że inni czują to samo. Oni tak nie myślą: 
muzułmanie nie wykazali odpowiedniego uszczuplenia swoich przekonań religijnych. 
Liberałowie nienawidzą Kościół i nie spoczną dopóki on nie zgaśnie, a szatan jest taki sam 
jak zawsze, oprócz tego, że teraz atakuje Kościół, który już nie troszczy się o obronę przed 
jej ponad naturalnymi wrogami. 

 
Pacyfizm Kościoła, być może najlepiej objawia się w jego zakazie wyrażenia "Wojujący 
Kościół" rozciągającego się na widzialne i niewidzialne. Być może Kościół czyni tak mało by 
bronić siebie i swoje dzieci, ponieważ na skutek fantastycznego oszustwa antychrysta, już 
nie wierzy, że jest warty obrony, i jakoś swoją apatię uważa za heroiczną, a gaszenie jego 
przeszłej postaci za zasłużone. Zamiast tego, nowy Kościół chce wstawić całą ludzkość pod 
parasol jednego porządku światowego z jego najwyższym organem zarządzającym, 
właściwie marząc, że będziemy mile widziani, a nie likwidowani. 
 
Zgodne z tą linią myślenia jest usunięcie z kalendarza Kościoła "Matki Bożej Zwycięskiej". 
Nie świętujemy już tego, że siły chrześcijańskie odparły wrogich najeźdźców, zamiast tego 
przepraszamy za te armie za to, że nie pozwoliły pokonać chrześcijańskich narodów, albo za 
to, że próbowały je wyzwolić kiedy były pokonane. I znowu, odrzucenie Matki Bożej 
Fatimskiej jest kluczowe. 
 
Pokój był darem, który zaproponowała poprzez triumf wiary, a Kościół odrzucił Jej warunki. 
Teraz bezbożny świat proponuje swoją wersję pokoju, poprzez triumf i rządy ludzi 
wykazujących się złem, i my to akceptujemy. 
 
Apostazja bez granic 
 
Elementem obecnej apostazji, który różni ją od wszystkich innych, jest wymieszanie 
apostazji z pobożnością. W każdej apostazji, schizmie i herezji, winne strony albo ogłaszają 
swoją separację poprzez formalne zerwanie więzi z papieżem, albo papież formalnie odcina 
je oświadczając, że ich herezje oddzieliły ich od wiary. Prosty wierny katolik, nawet nie 
wyrachowany na tyle by odkryć subtelności księcia obchodzącego apostolską konstytucję 
Kościoła, albo wprawny w teologii na tyle by rozpoznać pełne niuansów, korodujące błędy w 
homiliach czy tekstach, zawsze był chroniony przed pójściem drogą do ruiny przez te 
widoczne, niezaprzeczalne różnice. Dzisiaj one nie istnieją. 



W moich wczesnych dniach jako fana "Jana Pawła II Wielkiego", powiedzieli mi moi koledzy, 
papiescy pochlebcy, że to było oznaką jego geniuszu: tolerując heretyków miał zapobiec 
formalnej schizmie. Ale kto na tym skorzystał? Ci sami heretycy mają dostęp, dekada po 
dekadzie, do umysłów i dusz naszych dzieci. 

 
Kontrolowane przez nich szkoły znacznie przewyższają liczbę tych, które trzymają się 
każdego rodzaju prawdziwej katolickiej tożsamości, formacji i edukacji – łącznie z 
seminariami. Ten sam katechizm oferuje zarówno protestanckie odrzucenie jak i katolickie 
potwierdzenie fundamentu papiestwa. Watykan jest domem dla obu - jawnych heretyków i 
prawdziwych pasterzy. Śmiało wyrzeka się "kultury śmierci", a potem serdecznie ściska jej 
architektów. Parafialna Msza jest stosunkowo pełna czci, a potem kolejna Msza szerzy 
wszelkiego rodzaju nadużycia, kiedy ksiądz głosi herezję i zmienia słowa konsekracji. 

 
Wierny katolicki rodzic może rzeczywiście znaleźć szkołę pół-katolicką dla swojego dziecka, 
ale nawet tam, stosunkowo tradycyjny nauczyciel oferuje liberalną wersję historii anty-
katolickiej, przedstawia ewolucję jako fakt naukowy, i przyznaje, że Kościół naucza, że wiara 
w Jezusa nie jest konieczna do zbawienia. Dokument stwierdza jednoznacznie, że 
protestantom brakuje środków niezbędnych do zbawienia, a później protestanckich ministrów 
zapewnia się, że faktycznie są prawdziwymi księżmi. Papież jest wikariuszem Chrystusa, 
którego głównym celem jest zbawienie dusz, ale jest zarejestrowana wypowiedź papieża, że 
nie ma pewności by dusze nawet potrzebowały zbawienia. Jednego dnia można oglądać 
papieża Jana Pawła jako wzór pobożności katolickiej, pogrążonego w modlitwie przed 
Najświętszym Sakramentem, a następnego dołączają do niego poganie i animiści ze swoimi 
modlitwami do fałszywych bogów. Jak jeden pisarz tak zwięźle podsumował niespójność, 
którą jest posoborowy Kościół: jest to 'rozrośnięta' herbatka u Szalonego Kapelusznika. [35] 

 
To dokładnie to wymieszanie wszystkich idei, relatywizmu i indyferentyzmu ucieleśnia to co 
zaplanowali masoni: można znaleźć katolicyzm w Kościele Katolickim, ale Kościół Katolicki 
nie jest już Kościołem Katolickim. Jasno mówiąc, nie można mu ufać.  
 
Może poznajesz prawdę, a może nie. Może Msza na której byłeś była ważna, a może nie. 
Może twoje dzieci formowane są w wierze, a może ich niewinność jest korumpowana. Jest to 
prekursor jednej religii świata, gdzie panuje tolerancja, a hierarchia jest tylko ornamentalna i 
ceremonialna, i nie zezwala się na to by prywatne przekonania człowieka przeszkadzały 
większej sprawie - "jedności całej ludzkości". 
 
Nawet ktoś próbujący być, i szczerze się uważający za wiernego katolika, może nim nie być, 
i dlatego "nawet wybrani mogą zostać sprowadzeni na manowce". Ich pasterze byli 
"błądzącymi i [innych] w błąd wprowadzającymi" (2 Tym 3:13), i to wszystko jest mglistym 
odcieniem katolicyzmu. 
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ROZDZIAŁ  XIX  "NAWET WYBRANI…" Część 2 

 
Kontynuując nasze rozważania o wstępnych przygotowaniach wybranych, tak by uczynić ich 
podatnymi na apostazję, musimy spojrzeć na samych "wybrańców" i ich rolę w tej materii. 
Wielu ludzi, którzy być może byliby dobrymi katolikami gdyby nie zagubili się ze względu na 
to, że w młodym wieku podporządkowano ich liberałom. Takie mutacje w okresie tak 
formacyjnym nie są nie do pokonania, ale zwykle trwają przez całe życie, i, niestety, 
wieczność. Ale to nawet ci duchowni, nauczyciele i świeccy katolicy, których nazywamy  
"konserwatystami", również mogą swoich podopiecznych uczynić podatnymi. 

 
"Ostatnia kurtyna" 

 
Czytałem kiedyś znakomitą książkę o samozadanym upadku protestantyzmu głównego 
nurtu. Dla mnie była istotna dla toczącego się samoniszczenia Kościoła Katolickiego, kiedy 
autor, konserwatywny protestant, odtworzył trajektorię rozpadu protestantyzmu na świecki 
liberalizm w sposób, który w dużym stopniu przypominał szalony bieg Kościoła Katolickiego 
w kierunku dezaktualizacji i wymarcia. W końcu jednak byłem zasmucony, że autor nie mógł 
zmusić się do zdarcia "ostatniej kurtyny". Wydawał się szczerym, kochającym Chrystusa 
człowiekiem, który miał jasną wizję o zamglonej ścieżce na którą weszły te kościoły, i talent 
przedstawiania złożonych pojęć zrozumiałą prozą. 
 
Ale gdy odsłaniał jedną po drugiej warstwę błędów, które doprowadziły do obecnego stanu - 
relatywizmu moralnego, liberalizmu, politycznego poparcia głoszącego świętość osobistą, 
używając znajomość Pisma jako pretekstu do opróżnienia Pisma z niezawodności i 
rozumienia, etc... - przerwał tuż przed ostatnią kurtyną - sam protestantyzm. Nawet przy tak 
wielkiej jasności co do stanu swojego kościoła, chciał wierzyć, że były to mutacje i 
sprzeczności jego źródła, a nie logiczna od niego dygresja. Czy to jego poczucie lojalności, 
czy naturalna niechęć do uderzenia tak gwałtownie w podstawy własnej wiary, był to krok, 
którego świadomie lub podświadomie nie mógł zrobić. 
 
Wierni, wybrani, podobnie mogą wpatrywać się w tę ostatnią kurtynę, przynajmniej ten jeden 
to zrobił. Zdzieraliśmy jedną po drugiej warstwy ułożone przez tych, którzy próbowali okraść 
nas z prawdziwej wiary. Widzieliśmy przez dysydentów, którzy uczą katolików, że moralność 
jest osobistym wyborem, nie wierzyliśmy, że księża którzy mówili nam iż niedzielna Msza 
była opcjonalna i te rzeczy nie były grzechami ciężkimi, skoro wiedzieliśmy, że były. 

 
Pomimo nieustannej diety soczystych, egocentrycznych nabożeństw, które narzucono nam 
jak dzieciom, dotarliśmy do jakiejś miary poważnego życia duchowego. Pomimo anemicznej i 
często heretyckiej nauki religii i szkół katolickich, które starały się uczynić z nas ateistów, 
trzymaliśmy się wiary i z własnej woli zdobywaliśmy podstawową o niej wiedzę. Bez względu 
na to, ile razy nas zapewniano, że wszystkie religie są ścieżkami do Boga, mocno 
trzymaliśmy się przekonania, że katolicyzm jest jedyną prawdziwą religią. 

 
Pomimo iż przez całe życie jesteśmy świadkami stałego, lekceważącego i może 
świętokradzkiego traktowania Najświętszego Sakramentu, znaleźliśmy miłość do Chrystusa 
w Eucharystii, i szukamy okazji do adoracji i staramy się przynieść pełną szacunku obecność 
do czasami mniej niż szacownej Novus Ordo. Feministka zakonnica, która uczyła nas 
nienawidzić Kościoła, poniosła fiasko, On jest naszą Matką i Jego Oblubienicą, i wszyscy w 
nim Judasze nigdy nas z niego nie wypędzą. 
 
Słaby biskup, który zostawił naszą formację religijną w rękach heretyków, liberałów i 
degeneratów, którzy chcieli okraść nas z niewinności i wiary, został powstrzymany, 
brakowało mu odwagi, by im się przeciwstawić, ale miał na tyle przyzwoitości, by ich 
przejrzeć. Protestanci, ewangelicy i poganie odsuwali warstwy i uznali, że to co było 
podstawą ich religii samo było fałszywe, i tak odkrywal Kościół, i dzięki pozostałej łasce 
Bożej, nawet kiedy ten sam Kościół ich uczył, że ich konwersja nie była konieczna, a 
czasami był bardziej protestancki i pogański niż to od czego odeszli. 

 



Jesteśmy wybranymi, ale to nie wystarcza, bo nawet wybranych można sprowadzić na 
manowce. Jak? Może to nasza niechęć do zerwania tej ostatniej kurtyny i rozpoznania jak 
głęboki jest kryzys Kościoła, nawet jeśli uważamy, że ominęliśmy wszystkie 
niebezpieczeństwa. Nawet ludzie którzy pomogli nam pozostać wśród wybrańców, 
nieświadomie, jestem pewien, mogli zostawić minę lub dwie wzdłuż drogi, które jeszcze 
mogą nas okaleczyć. 
 
Przyćmienie inteligencji 

 
To ostrzeżenie Matki Bożej z La Salette tak samo spełnia się w instytucjach uważanych za 
wierne prawdziwemu katolicyzmowi, i pod wieloma względami takimi są. Ale pozostają 
pęknięcia, i one rozwijają się w przepaści. U podstaw tej możliwości jest ten sam fatalny błąd 
pokazywany w rodzaju pobożności, która zachowuje swoją wiarę, ale działa na nią tylko w 
kategoriach dozwolonych przez liberałów. To samo można powiedzieć o obecnym 
konserwatywnym katoliku: nawet jeśli jesteśmy katolikami w naszej wierze, możemy być 
liberalni w naszych kategoriach myślenia, wyrażając naszą pobożność tylko w sposób 
uznany za dopuszczalny przez panującą kulturę. Najpierw jednak ważne jest by uznać, że 
pobożność współczesnego konserwatywnego katolika, choć szczera, to czasami opiera się 
na niepełnych danych. 

 
• Konserwatywni katolicy, w zgodzie z posoborowymi papieżami, nie często odnoszą się do 
czegokolwiek przedsoborowego. A zatem tacy katolicy nie są świadomi, przynajmniej w 
pełni, stopnia w jakim posoborowi papieże są w calkowitej sprzeczności ze wszystkimi 

poprzednikami, i w rzeczywistości ich słowa ich potępiają. 

 
• Choć większość konserwatywnych katolików jest świadoma, że świecka wersja historii 
Kościoła jest często zniekształcana, jeśli nie wręcz fałszywa, ich wersja jest skażona  
domniemaną wyższością nad przeszłością podkreślaną przez niekończące się przeprosiny 
Jana Pawła. Nawet historia nauczana w dość konserwatywnych szkołach oferuje 
niekwestionowany pseudonim "mroczne wieki" dla tego okresu historii, kiedy panowała 
wiara, i daje wypaczoną liczbę "złych papieży", i czasem niesprawiedliwą krytykę, tego jak 
byli "źli" (np awiniońscy papieże). 

 
• Naśladowanie poprawności politycznej liberałów: W życiu świeckim, konserwatywny katolik 
wie jak trudno jest prowadzić inteligentną rozmowę z liberałem. Tak szybko jak czują, że 
przekracza się jedną z granic - ich "religię", sięgają do swojego worka z przerywajacymi 
rozmowy wytrychami, słowami takimi jak "nietolerancyjny", "antysemicki", "homofobiczny", 
oraz, oczywiście, zawsze popularny "rasista" stosuje się w celu nieużywania w rozmowie 
inteligencji, faktów i rzeczywistości. Te słowa w żaden sposób nie opisują tego co zostało 
powiedziane lub nie liczy się osoba to mówiąca, większość liberałów jest naprawdę tępa i 
zakres ich zdolności intelektualnych jest w istocie zredukowany do reakcji odruchowych i 
świętoszkowatych clichés. Inni rozumieją większy obraz, ich pozycja nie wytrzymuje próby 
prawdziwej logiki, więc zamiast tego stworzyli atmosferę społeczną i intelektualną, gdzie nie 
pozwala się na istnienie logiki, a ci, którzy kwestionują ich słabą pozycję są piętnowani  
etykietą, która jest dzwonem pogrzebowym w naszym kretyńskim społeczeństwie. 

 
Niestety, i prawdopodobnie bezwiednie, konserwatywni katolicy stosują tę samą metodę, gdy 
logika, nauczanie papieży, fakty i rzeczywistość rozciągają ich konserwatywną wiedzę 
katolicką do granicy której boją się przekroczyć: ostatniej kurtyny. Tu zawiesza się cała  
inteligencja i grają wytrychy, bo pójście ciągiem logiki zabrałoby ich gdzieś gdzie zostali  
zaprogramowani by sądzić, że to jest złe.  

 
Wiele razy rozmawiałem z dobrymi, szczerymi, konserwatywnymi katolikami, a jeszcze, kiedy 
mówię im fakty które potrząsają ich "domkami z kart", rezultat lat propagandy wymieszanej z 
tradycyjnym nauczaniem, wycofują się i kończą rozmowę słowami "to przedsoborowe!", albo 
"mówisz jak lefebvrysta!", albo "ale Jan Paweł powiedział…". Są to te same clichés jakich 
nauczyli się od swoich konserwatywnych katolickich nauczycieli, i one się przyjęły. 

 



Niedawno rozmawiałem z konserwatywnym, wykształconym księdzem, o niektórych 
tematach w tej książce. Przerwał mi przyjaznym choć szyderczym "mówisz jak teoretyk 
spiskowy!" Dokładnie to samo wyrażenie używane jest w świeckich rozmowach by 
zdyskredytować każdego kto sugeruje, że działają mniej niż życzliwe siły dla niepożądanego, 
jeśli nie złowrogiego celu. W świeckim świecie działa to trochę skinneryjske warunkowanie, a 
ci których można z powodzeniem oznaczyć tą etykietą uważa się za zbyt szalonych by ich  
słuchać, a nie wierzyć, pomimo posiadanej przez nich góry faktów. 

 
Tak, niewiara w spiski to ignorancja w kwestii zarówno historii, jak i życia duchowego, bo 
szatan, świat i ciało spiskują by prowadzić nas do grzechu. Wielu katolików uczyniło tę  
odruchową reakcję swoją własną, i dlatego odmawiają pójścia tam dokąd zaprowadziłaby ich 
logika, do przyćmienia ich intelektu. 
 
Papież Grzegorz XVI słusznie rozpoznał, że obecne ataki na Kościół były faktycznie 
"strasznym spiskiem bezbożnych ludzi". [1] A dzisiaj użycie tego wyrażenia może wydawać 
się nieco podejrzane, bo często, nawet kiedy wierzymy jak katolicy, myślimy jak liberałowie, i 
mamy swoje granice świętoszkowatych clichés i sloganów których nie chcemy naruszać, i 
chwiejną wersję historii, której nie śmiemy badać. 
 
Kilka historyjek 
 
Dziesięć lat temu pierwszy raz spotkałem się z pelagiańskim twierdzeniem w Gaudium et 
Spes, że "człowiek się udoskonala". 

 
Spotykając przyjaciela, dobrze wykształconego i bardzo inteligentnego katolika, 
powiedziałem: "Joe, powiedz mi co myslisz o tym wyrażeniu na jakie natrafiłem: 'człowiek się 
udoskonala'". Bez chwili wahania odpowiedział "to typowa paplanina wielbiącego się 
nowoczesnego człowieka". Wtedy podałem mu źródło, był widocznie zaskoczony i zaczął się 
poprawiać i tłumaczyc kontekst "o jakim sobór musiał myśleć" żeby je akceptowano. Zbyt 
inteligentny i uczciwy by trwać przy swojej opinii, przyznał iż nie było takiego kontekstu. Ale, 
zrobił natychmiast to co inni wierni robili od dziesięcioleci, skoro to pochodzi od soboru, 
prawda, doktryna i znaczenie słów są drugorzędne, skoro to powiedział sobór, to musi być 
słuszne, tak powiedział Jan Paweł Wielki. 

 
Gdy papież Benedykt XVI zaprezentował swój herb, papieska tiara została usunięta ze 
starego miejsca nad "kluczami królestwa" i zastąpiona mitrą. Znajomy ksiądz od razu 
zawyrokował: "Och, tak się cieszę, że to zmienił – oni robili to od wieków!" Jego głos nawet 
nabrał tonu pogardy, kiedy odnosił się do przeszłości. To było niesamowite, jak szybko ten 
dobry katolicki ksiądz myślał jak protestant, tylko dlatego, że zrobił to papież.  

 
Katolicka hermeneutyka jest taka, że skoro coś trwało przez wieki, to jest większy powód by 
to zachować. Protestanci, jak i Kościół posoborowy, mieli odwrotne podejście, chęć eliminacji 
wszystkiego co może przypominać wiernym, że Kościół faktycznie ich wyprzedzał. Gdybym 
tydzień wcześniej powiedział temu księdzu: "Kard. Mahoney powiedział, że tiara jest 
przestarzała i papież nie powinien mieć jej w swoim herbie", to jego odpowiedź byłaby mniej 
więcej taka jak moja, szydercza opinia o tym jak jest to płaskie, protestanckie pojęcie. 

 
Choć to może wydawać się trywialne (a nie jest), to ucieleśnia szersze myślenie, nawet 
wierni katolicy tak często nie mogą zobaczyć i rozróżnić w oparciu o prawdę i logiczne 
implikacje, a zamiast tego, jeśli to robi papież w imieniu II Soboru, to musi być dobre. 
Doktryny i sprzeczne nauki poprzednich papieży, nawet każdego poprzedniego papieża, a 
pomimo to, inteligencja jest zawieszona, i sprawa zamknięta. 
Proszę wytrwać ze mną kiedy przedstawię jeszcze kilka anegdot, bo odzwierciedlają one 
większą rzeczywistość i pokazują jak nawet najlepsi księża w Kościele często nie rozumieją 
źródła i ogromu kryzysu, który uznają iż istnieje (nie twierdzę bym to rozumiał - w najlepszym 
razie jestem milimetr przed zakrętem). 
 



Znałem starszego, mądrego i świętego księdza. Był profesorem historii Kościoła, i wydawało 
się iż to rozumie. Ale odkrywałem coraz więcej na temat prawdziwego pochodzenia Novus 
Ordo i dzieliłem się z nim moimi obawami. Dał mi standardową konserwatywną katolicką 
odpowiedź, że to było tylko rozwijanie reformy liturgicznej rozpoczętej przez papieża Piusa 
XII. Znałem na tyle historię, by wiedzieć iż to było tylko mylące uzasadnienie, ale taka jest 
zliberalizowana wersja historii uczona w konserwatywnych placówkach. 
 
Kiedy powiedziałem mu, że Novus Ordo napisał mason, wystrzelił z powrotem z odrobiną 
protekcjonalności: "skąd bierzesz te rzeczy!" Kiedy powiedziałem mu, że abp Bugnini sam 
przyznał, że to było przyczyną jego wygnania, zapadł w niepokojące milczenie. On naprawdę 
nie wiedział, inteligentny człowiek i dobry ksiądz, który spędził całe życie w środowisku 
akademickim, doświadczył na własnej skórze utratę szacunku i tożsamości kapłańskiej, a 
także gwałtowne pojawienie się bezbożności i świętokradztwa, przekazano mu standardową 
linię, która miała zapobiec temu, by wierni zdarli tę ostatnią kurtynę. To była wersja w którą 
wierzył, więc przekazywał to innym konserwatywnym katolikom. 
 
W jednej z parafii rozmawiałem o nie-święceniu święconej wody, co wydawało się jak 
małego kalibru komediowa rutyna. W zakrystii zapytałem księdza czy kiedykolwiek zauważył, 
że laminowana karta z modlitwą do święcenia wody, faktycznie w ogóle nie święciła wody. 
Odpowiedział: "to jest modlitwa w Księdze Święceń". "Tak, wiem to" – odpowiedziałem – "ale 
faktem jest, że ona nie święci wody". "To modlitwa z Księgi Święceń" – odpowiedział. "Tak, 
ale przeczytaj słowa! Tam nie ma święcenia!" "To jest modlitwa z Księgi Święceń" – 
powiedział. Watykan ją aprobował, to musi być dobra, coś tak drugorzędne jak prawdziwe 
znaczenie słów nie może stanowić przeszkody. 

 
Posłuszeństwo jest cnotą, ale nie gdy jest bezmyślne lub niedoinformowane. Ograniczenia 
władzy kształtują parametry posłuszeństwa należne tej władzy, ale wielu wiernych katolików 
ma świadomość jakie są te ograniczenia, a nawet, że istnieją one w przypadku papieża i 
soboru [święci i doktorzy Kościoła mówili, że takie limity mogą zostać przekroczone]. Papież i 
każda uzasadniona władza mają mieć posłuszeństwo, ale tylko wtedy, gdy oni przestrzegają 
należnych ograniczeń ich urzędu. Jednak te elementy Kościoła, które uważa się za 
konserwatywne, były pod wpływem bezlitosnej kampanii propagandowej, która zapewnia 
nas, że niczego co pochodzi z Watykanu albo co robi papież nie można kwestionować. 
 
Oto niektóre przykłady tego jak posoborowy aparat chciał wpływać na umysły i 
predysponować katolików do fałszywego pojmowania posłuszeństwa. Katolik ma ślubować 
wieczną lojalność wobec wiary i religii (której integralną częścią jest papież), nie tylko wobec 
papieża i soboru. Te pojęcia to jedno i to samo, drugie jest uzależnione od pierwszego, a 
jeszcze "wybrani" wierzą iż są wymienne, bo drugie zapewniało nas iż faktycznie są 
ostatecznym ucieleśnieniem pierwszego. 
 
Kampania propagandowa   
"Dobry papież Jan" 

 
Dlaczego był tak "dobry?" Bo zawsze tak mówiono, bo był wesoły i od czasu do czasu zdolny 
do niezapomnianej opinii. Legenda "dobrego" papieża Jana to kawałek propagandy, pod 
którą podpisuje się praktycznie każdy konserwatywny katolik. Ale zapytaj ich, dlaczego 
subskrybowali się do tego banału, a bardziej prawdopodobne niż nie, mogą odpowiedzieć 
tylko innym banałem. 

 
• Atak medialny: Po znalezieniu papieża, który tak ostro kontrastował z Piusem XII, media 
szybko ogłosiły go "dobrym i ojcowskim papieżem", w przeciwieństwie do "ostrego i  
autorytarnego" poprzednika. Żeby pokazać światu, że "dobry" papież miał wrażliwość 
duszpasterską dotychczas nieznaną w papiestwie, szeroko transmitowano jego wizyty do 
miejscowego szpitala i więzienia. W rzeczywistości, to właśnie te przypadki pokazywano mi 
w seminarium na zajęciach z Historii Kościoła jako dowód jego wielkiej dobroci. Po jednej z 
takich wizyt był nawet uczczony mianem "świętego", tak odważnie liberalne media 
przedstawiały te zwykłe działania. 



Ale to była tylko propaganda medialna. Poprzednicy Jana, nawet ci najbliźsi, odwiedzali 
dokładnie te same instytucje. Choć nie pokazywano ich tak obszernie, to istnieją zdjęcia 
papieża Piusa XII w pokrwawionej białej sutannie pocieszającego i namaszczającego ofiary 
ataku bombowego na ulicach Rzymu w czasie II wojny światowej.  
Oczywiście, według świeckich mediów, Pius był zimnym jak lód dyplomatą nie wychodzącym 
poza bezpieczne [sic!] mury watykańskie. Ale "dobry" papież zmieni to wszystko, i będzie 
papieżem dla ludzi. Maszyna medialna działała pełną parą, a potem wierni uwierzyli, że 
"nowe oblicze papiestwa" było lepsze od starego. 

 
• Pełniejszy obraz Jana jest mniej pochlebny. Być może nic bardziej nie pokazuje ciemnej 
strony "dobrego papieża" jak jego traktowanie prawdziwego świętego, Padre Pio. Pio był 
ofiarą nowych prześladowań za papieża Jana, które zakończyły się wszczęciem przez Jana 
działań dyscyplinarnych wobec niego. W ramach kampanii przeciwko o. Pio, nagrano odbytą 
u niego spowiedź, która wylądowała w posiadaniu papieża. [2] Chociaż Jan nie był tak 
bardzo modernistą by słuchać tego aktu świętokradztwa, nie zrobił nic by ukarać winnych. 
Tylko ofiara została ukarana, więc ostatni prawdziwy święty był kolejną "Carlą Brucia" 
cywilizacji miłości, ofiarą tej liberalnej miłości, która mało się troszczy o niewinnego, a  
winnego pozostawia na wolności. 

 
• "Dobry" papież miał kolejne obelgi dla tego świętego. Ojciec Pio świętował 50 rocznicę 
kapłaństwa tego samego dnia jak dwaj inni bracia w jego zakonie. Ci dwaj otrzymali telegram 
z gratulacjami z Watykanu, ale nie o. Pio. Ponadto L’Osservatore Romano dostał nakaz nie 
zamieszczania żadnej wzmianki o tej rocznicy. Te fakty rzucają bardziej wymowne światło na 
"dobrego" papieża Jana. 
Papież "miłosierdzia wobec błędu", który nie wydawał sankcji i potępienia jak jego "surowy" 
poprzednik, znalazł miejsce dla swojej liberalnej niespójności by zrobić trzy wyjątki: dla Matki 
Bożej Fatimskiej i dwójki Jej najukochańszych dzieci: Łucji i Pio. Przynajmniej pośród 
niesłusznego prześladowania cieszyli się najlepszym towarzystwem. 
 
• Gorsza strona Jana pokazała się również w jego zmuszaniu kard. Cicognani. Jak już 
zauważono jako prawdę, Jan nie szanował należnej wolności ojców soborowych. Gdy, a miał 
do tego prawo, kardynał nie chciał podpisać dokumentu soboru, "dobry" papież Jan 
zastraszał go by podpisał.  
"Abp Felici, który regularnie informował papieża Jana o postępach w pracach i dostarczał mu 
dokumenty, wyjaśniał trudności jakie miał z kard. Cicognani, ponieważ bez jego podpisu 
prace były blokowane, mimo że wymagana większość komisji już je zatwierdziła. Zanim 
zakończyła się audiencja, wymyślono plan by zdobyć wymagany podpis. 
Papież Jan wezwał sekretarza stanu i powiedział mu, że ma udać się do brata i nie wracać 
bez podpisu. 1 lutego 1962 ten poszedł do biura brata, na korytarzu trafił na abpa Felici i ks. 
Bugniniego, i poinformował brata o życzeniu papieża. Później peritus z Liturgicznej Komisji 
Przygotowawczej stwierdził, że stary kardynał niemal płakał kiedy wymachiwał dokumentem i 
powiedział: 'Oni chcą bym to podpisał, a nie wiem czy chcę to zrobić'. Następnie położył 
dokument na biurku, wziął do ręki pióro i podpisał. Cztery dni później zmarł". [3] 
 
• Upolityczniona beatyfikacja: Tak jak świecki świat wykreował "dobrego" papieża Jana by 
przyspieszyć de-katolicyzację Kościoła jaką wprowadził, posoborowy Kościół podobnie  
chciałby promować kult papieża Jana poprzez jego beatyfikację. Dzięki temu utworzono by 
jedną więcej warstwę sakralizacji, która sprawiłaby, że II Sobór i wszystko co zrobiono w 
jego imieniu jest nienaganne. W tym akcie są przejawy innych oznak apostazji: 

 
- Bezprawie: Żeby przyspieszyć proces badań, Jan Paweł zmienił prawa Kościoła. Prostym 
faktem jest to, że papieża Jana nigdy nie poddano prawdziwemu procesowi badawczemu, a 
nawet wyeliminowano rolę "adwokata diabła". To w odpowiedzi na to afiszowanie się 
starożytnymi kanonami Kościoła, ks. Villa podjął się tej roli i napisał książkę tak często 
cytowaną w mojej, nazywając okaleczenia starożytnych kanonów "nielegalnymi i 
nieuczciwymi". 
 



- "Moja wola wystarczy": To kolejny przykład tego jak papież Jan Paweł niczego nie uważał 
za niezmienne, np. apostolskich instrukcji o Komunii świętej, Różańcu, świętych przepisów 
wymaganych przed ogłoszeniem człowieka świętym – wszystko zależnie od jego chwilowych 
kaprysów, które odpowiadałyby jego osobistemu programowi. 
 
- Modernizm: Jan Paweł nie tylko tworzył nowe kanony, on musiał wymyślić nowe cnoty by 
uzasadnić tę beatyfikację. "Heroiczne cnoty" teraz obejmują promowanie ekumenizmu, 
inaugurację nowego podejścia do świata żydowskiego, i utworzenie  Sekretariatu ds. 
Jedności Chrześcijan. [4] 
 
Biurokratyczne akty i rzeczy, których wymagał każdy mason, teraz są "heroicznymi 
cnotami?" Ten kontrast, a nawet komedia, z tego katalogu cnót jest jeszcze bardziej żałosna 
w świetle prawdziwych cnót przejawianych przez świętego którego Jan prześladował: 
stygmaty, uzdrowienie niewidzącego, czytanie dusz, bilokacja, rozmowy z aniołami – 
zasadniczo życie które było ciągłym przejawem nadprzyrodzonego. 
 
Które wyglądają na cnoty katolickiego świętego, a które na masońskie wymysły? 

 
- Upolitycznienie i propaganda leżące u podstaw tego aktu są również widoczne w tym, że 
beatyfikacja Jana zbiegła się z tą papieża Piusa IX, wroga modernizmu i liberalizmu. 
Nie do pogodzenia przeciwieństwa są teraz takie, żeby wydawały się różnymi, ale 
kompatybilnymi w tym sam kontinuum. Dlatego jest jeszcze jedna warstwa propagandy 
zasłaniającej przed konserwatywnym katolikiem by sobie uświadomił, że to co 
przedsoborowi papieże potępiali, Jan akceptował. Symboliczną metaforą jest stan ich 
ekshumowanych ciał. Jana było w doskonałym stanie na skutek olbrzymiej dawki 
najlepszych płynów do balsamowania wymyślonych przez współczesną naukę, Piusa było 
idealne ze względu na cud niezniszczalności. 

 
- Innym wymownym przeciwieństwem miedzy tymi dwu papieżami jest reakcja świata na ich 
pogrzeby. 
Wrogowie Kościoła utrudniali kondukt pogrzebowy Piusa, próbowali zbezcześcić jego 
szczątki i wrzucić trumnę do Tybru, i byli tak wojowniczy i agresywni, że kondukt pogrzebowy 
trwał niewiarygodne 9 godzin. Kiedy zmarł Jan, wrogowie Kościoła chwalili go jako jednego 
ze swoich i składali hołd nad jego trumną. Czy ta różnica w reakcjach tych którzy nienawidzą 
Kościół pokazuje prawdziwe realia? 

 
II Sobór Watykański  
 
Otaczająca sobór kampania propagandy sama jest hołdem dla jego nieadekwatności. Papież 
Paweł VI powiedział 23 czerwca 1975: "II Sobór faktycznie rozpoczął nową erę w życiu 
współczesnego Kościoła", mówiąc o "ogromnej harmonii całego Kościoła z jego najwyższym 
pasterzem i biskupami". To jest złudne w kontekście bezprecedensowego skutku Humanae 
Vitae, a nawet zaprzecza samemu papieżowi, który już przyznał się do samozniszczenia 
Kościoła. Trzy tygodnie później najwyraźniej otrząsnął się z tego złudnego epizodu, 
zapominając o "ogromnej harmonii" Kościoła i krzycząc "Dosyć wewnętrznej niezgody w 
Kościele! Dosyć katolików atakujących się nawzajem za cenę własnej koniecznej jedności!" 
[5] 
Jan Paweł mógł, tak jak Paweł, przedstawić trzeźwe i realistyczne oceny skutków soboru, ale 
ogólnie wypowiadał się z nieuzasadnionym optymizmem o niepotwierdzonych rezultatach. 
Czy ktoś może wyliczyć przypadki kiedy papież Jan Paweł wypowiadał słowa "owoce 
soboru", albo "nowa wiosna" wpuszczona na sobór? Czy jakikolwiek inny sobór miał taką 
potrzebę bezlitośnie nieustannej kampanii propagandowej w jego imieniu, tak obraźliwej dla 
inteligencji każdego kto ma oczy by widzieć? Ale jakie są te owoce? Ojciec Święty nigdy nie 
był bardzo konkretny, a kiedy to zrobił, to tylko ujawnił, że angażował się w życzeniowe 
myślenie, a nie w uczciwą analizę. Kiedyś stwierdził, że odnowa liturgiczna była najszerzej 
przyjętym owocem soboru. Jednak to nie jest prawdą, co pokazuje prosta matematyka. Nie 
można mówić o większości katolików przyjmujących Nową Mszę, kiedy w rzeczywistości 



większość przestała chodzić na Mszę od dnia jej ogłoszenia. W jego własnej diecezji 
frekwencja na Mszy jest w liczbie jednocyfrowej (%). 
 
Wyrażenie "nowa wiosna" jest może najbardziej pustym kawałkiem propagandy w całej 
historii Kościoła. Posoborowy Kościół może nazwać nową wiosną tylko ten kto się łudzi albo 
kłamie. Niemożliwe jest skatalogowanie bardzo prostej "statystyki śmierci", poświadczenie 
herezji przez kleryka, albo sprawy kedyś kwitnącej katolickiej instytucji, teraz zamkniętej z 
powodu nowej wiosny. 
 
Poniżej tylko kilka danych statystycznych pokazujących bardziej uczciwy obraz: [6] 
• 80% katolików w wieku 65+ wierzy w Zmartwychwstanie cielesne Jezusa. Tylko 29% 
katolików w wieku 28-29 lat w to wierzy [musiał ich uczyć kard. Kasper]. Źródło: Zogby Poll – 
21.01.2004 
• 63% katolików  w tym samym badaniu powiedziało, że katolicyzm jest jedną z wielu religii 
wskazujących drogę do Boga. 
• 67% katolików w wieku 65+ wierzy, że Kościół Katolicki ma coś szczególnego, czego nie 
ma w innych religiach. 48% z nich w wieku 18-29 się z tym zgadza. 
• W 1965 w Ameryce było 1.575 święceń kapłańskich, w 2002 – 450. 
• W tym samym okresie liczba seminarzystów z 49.000 spadła do 4.700. 
• W 1968 there were 338 rezygnacji z kapłaństwa, w 2002 było ich 50.000. 
• 53% katolików uważa iż można dokonać aborcji i nadal uważać się za dobrego katolika. 
 
• W maju 1981, tylko 22% mieszkańców Rzymu zagłosowała przeciwko aborcji. [7] 
W końcu kampania propagandowa wokół soboru może być ryzykowna dla "wybranych", bo 
może zawiesć jedną z tych zasłon, której nie da się zedrzeć. Rozważmy warstwy: "dobry 
papież Jan" zwołał sobór. Zrobił to pod wyraźnym impulsem Ducha Świętego, i teraz jest 
beatyfikowany. Również Jan Paweł Wielki wielokrotnie chwalił sobór, nazywając go 
"największym i najbardziej przekształcającym wydarzeniem" [prawda, śmierć jest 
przekształceniem] tego stulecia. Ogólny konsensus wśród wiernych katolików jest taki, że 
sobór był dobry, a ci którzy źle go wykorzystali jako pretekst robienia tego co tylko chcieli 
wywołali ten kryzys. Ale oni mogą nie wiedzieć, albo nie chcą wiedzieć co następuje:  
 
• To sam papież ustanowił ten precedens wykorzystując sobór jako pretekst dla Novus Ordo, 
który bezpośrednio temu zaprzeczał.   
 
• Gdyby sobór miał możliwość odrzucenia tego czego Kościół zawsze nauczał i dekretował, 
nawet do i włącznie z obecnym papieżem, to jak sobór mógł zadeklarować, że nikt w 
przyszłości nie będzie mógł zrobić tego samego z ich dekretami? Jeśli oni odbierają 
przyszłym katolikom prawo do zaprzeczenia im, to muszą przyznać, że nie mieli prawa 
zrobić tego co zrobili na pierwszym  miejscu. 
Kard. Ratzinger kiedyś zauważył tę hipokryzję posoborowego myślenia. 
 
• Jak Katechizm można wykorzystać do uzasadnienia obu – protestanckich i katolickich 
wyjaśnień wyznania wiary Piotra, tak dokumenty soborowe podobnie ucieleśniają przeciwne 
poglądy. Wierny katolik może znaleźć tradycyjne nauki (tj. prawo do katolickiego 
społeczeństwa), a modernista może znaleźć coś przeciwnego. 
 
• Sobór był nielegalny dlatego, że naruszał procedury prawne, i że biskupi nie działali 
swobodnie, nie wiedząc o tym, bo Jan XXIII oddał sobór pod warunki postawione przez 
komunistyczną Rosję. 
 
• Papież Paweł VI wyraźnie oświadczył (jak kard. Ratzinger), że sobór nie proponował 
żadnych obowiązujących nauk. 
Innym uzasadnieniem oferowanym w obronie soboru, a nawet przedstawianiu implozji 
Kościoła w jego wyniku jako znak jego konieczności i mądrości jest "błąd nieuchronności". 
Zgodnie z tą odrobiną konserwatywnej propagandy, to że po soborze Kościół rozpadł się na 
kawałki, tylko dowodzi, że jego siła postrzegana przed soborem była fasadą. Jednak logika 
tego nie wytrzymuje, Kościół był daleki od idealnego przed soborem, i papieże otwarcie to 
przyznawali. Ale teraz mamy wierzyć, że to był genialny pomysł, by mieć te same osoby 



uznawane za wrogów, uprawnione do zmiany Kościoła, i że te same rzeczy, które papieże 
twierdzili iż były zalecane aby zniszczyć Kościół, były w rzeczywistości tymi które miały go 
ratować! Słaba logika obwiniająca stan Kościoła przedposoborowego za kryzys posoborowy 
musiałby obwinać pierwotny stan kreacji Boga za jego stan po upadku za grzech Adama i 
Ewy.  
 
Niebezpieczny mit: Jan Paweł "Wielki"   
 
Ostatnia odsłona: Dla wielkiej liczby wybranych, nowo powołany "kult człowieka" papieża 
Pawła stał się kultem jednego człowieka: tego. Jeśli dotąd przeczytałeś, to wiesz, że kiedyś 
uważałem, że Jan Paweł II zasłużył na ten tytuł, a od tego czasu nabrałem wręcz 
odwrotnego przekonania. Mojej opinii nie zmienił nikt, a tylko fakty. Podobnie jak wielu 
wielbicieli Jana Pawła, zdobył mnie na Światowym Dniu Młodzieży. 
 
Potem, jak już spędziłem następnych 6 lat w modernistycznym seminarium, które nie 
wierzyło ani w kapłaństwo, do którego rzekomo miało formować mężczyzn, ani nie miało 
wiary, którą miało reprezentować, Jan Paweł wraz z kard. Ratzingerem stali się moimi 
bohaterami, kiedy sięgałem się do ich pism by obalić herezje i niemoralność popierane w 
moich klasach. To była gra jaką lubiłem, na każdej lekcji przedstawiałem dokumenty, które 
wręcz były sprzeczne z tym czego nauczali moi modernistyczni profesorowie, i oni musieli 
dawać mi dobre oceny, ponieważ przytaczałem całe pisma papieża i szefa Kongregacji 
Doktryny Wiary. Poza tym, rektor i wielu członków wydziału byli wyraźni w okazywaniu 
pogardy dla tych dwóch ludzi, i dla mnie nie było większego wyróżnienia. 
 
Ale zaczęły pokazywać się pęknięcia. Nigdy nie byłem zbyt wciągnięty w soborową  
propagandę, zawsze wydawała mi się rozwlekła i niespójna, jeszcze zanim zdałem sobie 
sprawę z poważniejszych problemów. Światło "Jana Pawła Wielkiego" trwało nieco dłużej 
zanim zgasło. Naprawdę kochałem tego człowieka, i kocham nadal, i byłem przekonany do 
jego prawdziwej miłości do świata i każdego na nim. Był to człowiek niezdolny do złośliwości, 
ale zacząłem podejrzewać, że jego szczera miłość była bardzo źle ukierunkowana. Im 
bardziej zdawałem sobie sprawę z jego słów i działań, świadomość która nie przyszła łatwo, 
biorąc pod uwagę, że większość "konserwatywnych" placówek katolickich ostrożnie unikała 
rozpowszechniania dowodów na jego heterodoksję, tym trudniej było je ignorować czy 
tłumaczyć. 

 
Kiedy pojawiały się te niepokojące sygnały, szukałem rady u konserwatywnych księży 
uważanych za inteligentnych i świętych. Ale byłem zdumiony, w jaki sposób, z całą swoją 
wiedzą, mogą reagować tylko tymi samymi banałami jakie wymieniłem na poprzednich 
stronach. Czy nie ma odpowiedzi? Naprawdę nie było, ani nie uważam się za bardziej 
inteligentnego niż ci ludzie, ale dalej byłem niezadowolony z ich nie-odpowiedzi. I w końcu 
znalazłem odpowiedzi, i nie były tak niejasne, jak kiedyś się wydawały. Są one niczym innym 
niż historią Kościoła, jego niezmiennych doktryn i pism każdego papieża do 1958 roku. 
W końcu musiałem odejść ze stowarzyszenia "Jana Pawła Wielkiego" i zastanowić się, czy 
stare pytanie "czy papież jest katolikiem?" było tylko retoryczne. 
 
Tworzenie mitu  
 
Na pogrzebie Jana Pawła machina propagandowa działała na pełnych obrotach. 
Rozproszone w tłumach ludzi były amatorsko wykonane banery z napisem "Santo Subito", 
święty natychmiast. Ale to "spontaniczne" żądanie wylewające się z ludzi o błyskawiczną 
kanonizację Jana Pawła było tylko liberalną nieuczciwością. W czasie kampanii 
prezydenckich sami kandydaci drukują profesjonalne banery, które celowo produkuje się by 
przypominały domowe próby dzieci w szkolnym wieku. Te banery daje się dzieciom by 
trzymały je jako tło ich przemówień. Dokładnie takie były banery na pogrzebie Jana Pawła, 
wykreowane przez jedną z heretyckich sekt które wspierał z nadzieją na uświęcenie ich 
ruchu poprzez jego kanonizację. Ale machina już działała dziesiątki lat wcześniej, podczas 
całych 26 lat jego pontyfikatu. Poniżej niektóre sposoby w jakie powstawała legenda o "Janie 
Pawle Wielkim"… 

 



• Wiara: On jest Wikariuszem Chrystusa, Następcą Apostoła Piotra, Klucznikiem Królestwa 
Niebieskiego. Jeśli on nie jest bez zarzutu i niegodny naszej bezwarunkowej ufności, to kto 
jest? 
Podobnie, gdyby popełnił jakiś publiczny akt, który może wywołać pewne zamieszanie, 
nawet na granicy skandalu, zadaniem wiernych katolików jest by umieścić go w 
akceptowalnym świetle. Na pewno nigdy nie zamierzał sprawiać wrażenia niczego poniżej 
zagorzałej ortodoksji, prawda? Dobrzy katolicy bronią i są posłuszni papieżowi, a "wielcy" 
papieże nigdy nie robiliby nic negatywnego dla wiary czy stada. 

 
• Desperacja: Wierni katolicy potrzebowali bohatera, i znaleźli go w Janie Pawle. Po fatalnym 
papiestwie Pawła VI, jeszcze raz na tronie Piotrowym zasiadł prawdziwy mężczyzna.  
Chodził pewny siebie, mówił z przekonaniem, i wydawał się być kimś kim światowi liderzy i 
kościelni liberałowie nie mogą pomiatać. Liberałowie i media pokazywali go jako 
konserwatywnego, nawet reakcyjnego, prowadzącego wybranych by myśleli, że rzeczywiście 
był ich człowiekiem. Tak bardzo katolicki wydawał się w świetle jego współczesnych i tych, 
którzy jawnie i bezkarnie atakowali Kościół od wewnątrz, że nigdy nie stawialiśmy go w 
świetle 263 innych papieży i 2.000 lat nauczania Kościoła i tradycji. Zbyt bardzo 
potrzebowaliśmy bohatera żeby myśleć iż może być kimś mniej, dzieckiem jego wieku, 
dokładnie tak jak on "usprawiedliwiał" św. Katarzynę. Ale wiek Katarzyny był wiekiem wiary, 
a wiek Jana Pawła wiekiem apostazji, i on nie przeszedł przezeń bez szwanku. 

 
• Ofiarstwo i heroizm: Gdyby John Kennedy przeżył jedną lub dwie kadencje jako prezydent, 
wątpliwe jest by stał się dzisiaj taką ikoną. Kochamy swoich tragicznych bohaterów, a 
społeczeństwo niekiedy nie dostrzega podstawowej różnicy. Kiedy Kennedy na służbie 
ratował życie swoich ludzi podczas II wojny światowej, to był heroizm. W Dallas był ofiarą. 
Samo zastrzelenie nie czyni człowieka bohaterem, ale w Ameryce ofiary są bohaterami. 
Podobnie próba zamachu na życie Jana Pawła bardzo podniosła jego wizerunek, bo 
skorzystał na sympatii oburzonych ludzi i kiedy wyzdrowiał zdobył status bohatera.  
Również jego prawdziwy przykład chrześcijańskiego wybaczenia, pokazywanego na całym 
świecie, jego odwiedzin niedoszłego zabójcy, dał mu wiarygodność nawet wśród krytyków. 
Wziął przykład z Chrystusa i dał światu budujący przykład. Ale w tym wszystkim pojawił się 
większy element prowadzący do wytworzenia mitu "Jana Pawła Wielkiego", który bardzo 
polega na… 

 
• Kult osobowości: Jak media zniekształcały wyjątkowość rutynowej pracy duszpasterskiej 
Jana XXIII, tak proponenci wielkości Jana Pawła często wskazują na rzeczy jakich 
dokonywał każdy papież, i wielu w dużo lepszy sposób: podtrzymywanie wiary katolickiej, 
dobre spotkania (także wystarczającio dużo złych), i odważne znoszenie cierpienia. Ale to 
właśnie robią papieże, jedynym wyróżniającym znakiem papiestwa Jana Pawła było to, że 
trwało w wieku mediów. Jan Paweł lubił kamery, i kamery lubiły jego, wiedział jak 
wykorzystywać media, i sprawiał potężne wrażenie masowymi gromadzeniami się ludzi, 
które rutynowo przyciagał. Tego nie mógł zrobić żaden inny czlowiek, nawet największa 
gwiazda rocka. Ale, czy to naprawdę są oznaki wielkiego papieża, czy tylko znaki wielkiej 
osobowości? Ten "kult osobowości" wiąże się z… 
 
• Mentalność tłumu: Tym za co najbardziej będzie pamiętany Jan Paweł, i co najbardziej 
wzmocniło jego status jako wielki, są gromadzące się wokół niego tłumy. Ale czy to 
naprawdę stanowi kryteria osądu kogokolwiek? Choc być może każdy papież, gdyby miał 
możliwość podróży i technologii, mógłby przyciągać wielkie tłumy na całym świecie, osobisty 
magnetyzm papieża Jana Pawła prawdopodobnie zwiększał te wielkie tłumy jakie zbierałyby 
się tylko dla papieża jako papieża. Ale czy nie jest bezpodstawne to, żeby one stanowiły 
wadę? Może Jan Paweł odczuwał potrzebę przekonania się co do tego, jak każdy inny,  że 
miała miejsce prawdziwa "wiosna", i te tłumy tylko przekonywały go, że "sytuacja nie jest tak 
zła jak się wydaje".  

 
Mr Amerio tak to podsumował: "Ludzie wskazują na olbrzymie tłumy gromadzące się z tej 
okazji, ale każdy wie jak powierzchowne, zmienne i oszukańcze są tłumy, jak z minuty na 



minutę zmienia się ich nastrój, i jak niewiele można wydedukować z ich istnienia, jeśli chodzi 
o prawdziwą mentalność ludzi". [8] 

 
W internecie jest artykuł Zanim pojedziemy do Woodstock: II Sobór i "duch Woodstock", 
który daje wyjątkowy komentarz o fałszywości mentalności tłumu, zwłaszcza ze strony tych, 
którzy chcieli wykorzystać to jako dowód na wigor Kościoła. Przytoczę tylko kilka cytatów, ale 
warto jest przeczytać caly artykuł:  
"Na Światowych Dniach Młodzieży w 2000, kard. Stafford wskazał na tłumy młodzieży 
zebrane na Placu Św. Piotra i zadeklarował: 'Tu są dzieci II Soboru!' Tu są naprawdę. Ale ilu 
z tych 'dzieci soboru' mogłoby poprawnie odpowiedzieć na 10 podstawowych pytań o wierze 
katolickiej?... Takie pytania nie niepokoją promotorów tych spektakli. Dla nich emocje 
wywołane przez dopingujące tłumy, które czynią papieża szczęśliwym, są wystarczającym 
dowodem na to iż Kościół ma się dobrze". [9]  Światowe Dni Młodzieży w Paryżu zadłużyły 
Kościół na $5 mln, bo tylko 1 / 5 uczestników zapłaciła za rejestrację. Również kolekcja 
datków przyniosła około 33 centy na osobę, tacy są chrześcijanie którzy uwiarygadniają 
"nową wiosnę"? 

 
• Jako znak jego wielkości często przywołuje się całe tomy jego pism, a dlaczego? Czy samo 
pisanie jest cnotą? Czy to nie może być nawet oznaką słabości, skoro czas spędzony na 
pisaniu, które tylko powtarza to co już napisano, można by wykorzystać na aktywne 
zarządzanie Kościoła, czymś może bardziej potrzebnym i pilnym niż większa liczba 
dokumentów? Ale poza Humane Vitae, bardziej konserwatywni katolicy przeczytali 
stosunkowo mało, jeśli w ogóle, prac autorstwa wcześniejszych papieży. Gdyby to zrobili, 
odkryliby dużo wyraźniejsze prace, konkretne i uczciwe, wcześniejsi papieże zło nazywali 
złem, a niegodziwców niegodziwcami. Nie wszystko zostało utracone i rozwodnione w 
gadatliwym zamgleniu. 

 
• "Wielki" co porównując? Ponownie, czasami są to niewystarczające dane 
konserwatywnego katolika, które dają Janowi Pawłowi tak wysokie noty. On jest jedynym 
papieżem którego wielu z nich doświadczyło, to doświadczenie jest przeniknięte 
emocjonalizmem jego energicznych imprez, jego charakter góruje nad tak wielu ludźmi 
Kościoła, którzy dominowali przez tych ostatnich 40 lat, jego osobistą dobroć uznają nawet 
wrogowie, a jego stanowczość we wszystkim co katolickie wydawała się absolutna przy tak 
wielu okazjach. 
 
Ale kiedy katolik czyta życiorysy innych papieży na znaczącym poziomie, nie tylko notki 
przypisywane im w anemicznych podręcznikach historii, odkrywa czym jest prawdziwa 
wielkość.  Godne podziwu cechy posiadane przez Jana Pawła II (które na pewno miał) są 
regułą, a nie wyjątkiem. Zdecydowana większość papieży było dokładnie tym czego można 
się spodziewać od papieża: święty, pracowity i przepełniony prawdziwą  miłością. 

 
Nawet Aleksander VI, często nazywany "najgorszym papieżem", faktycznie był tragiczną 
szekspirowską postacią, której nie brakowało dobrych cech. Jana Pawła przedstawia się jako 
"papieża ludzi", ale czy ci ludzie zdają sobie sprawę z tego, że wcześniejsi papieże raz w 
tygodniu mielii "otwarty sąd", kiedy nawet najmniejszy wieśniak mógł stanąć przed 
Wikariuszem Chrystusa i przedstawić swoją sprawę? Jana Pawła uważa się za "wielkiego" 
bo odważnie sprzeciwiał się światowym przywódcom. Tak, słowami. Czy ci ludzie nie wiedzą 
o papieżach, nawet nie rzymskich męczennikach, którzy byli wypędzani, torturowani, 
więzieni i męczeni, dlatego że sprzeciwiali się dużo mniej złym ludziom w porównaniu z tymi 
których Jan Paweł obejmował i honorował? Jan Paweł jest "wielki" z powodu jego 
nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu i szacunku dla Mszy, to dlaczego papież Pius 
VI nie jest "wielki", którego wielokrotnie widziano lewitującego przed Najświętszą Hostią  
podczas Mszy? 

 
Mógłbym długo argumentować tę sprawę, i przepraszam jeśli zajmuję się tym zbyt długo, ale 
to ma decydujące znaczenie dla końcowej części. Tylu papieży przewyższało Jana Pawła na 
tak wiele sposobów, nigdy nie chwalili heretyków, nie popełnieniali aktów synkretyzmu, nie 
zaprzeczali istocie Kościoła i własnemu urzędowi, nie udzielali Komunii Świętej niekatolikom 



i nie awansowali jawnych heretyków i apostatów do rangi biskupa i kardynała. Może być 
nawet tak, że oni robili te wszystkie pozytywne rzeczy z jeszcze większą charyzmą i 
umiejętnością pracy z tłumami, ale nie mieli kamer rejestrujących i odtwarzających te 
działania tak, bo nigdy nie robiono tego przed wiekiem technologii. Ale nie, jakoś pomimo 
wszystkich jego podejrzanych słów i czynów, on jest "Janem Pawłem II Wielkim". On jest 
chorążym ortodoksji i prototypem tego, czym powinien być każdy papież, a może właśnie 
dlatego "nawet wybrani zostaną zostaną sprowadzeni na manowce".  
 
Scenariusz 
 
Przyszłość można poznać z przeszłości, bo ten scenariusz rozgrywano wielokrotnie w historii 
Kościoła. Za każdym razem gdy świecka władza chciała wsadzić Kościół pod swoje 
panowanie, wzdłuż granic państwowych tworzono schizmatycki kościół. Wyborem jaki 
dawano katolikom była akceptacja lojalności wobec ich  kościoła-substytutu, albo  
prześladowania za pozostanie lojalnym wobec prawdziwego Kościoła. Ale granicami 
"państwowymi"  przyszłego rywalizującego kościoła jest w rzeczywistości cały świat, bo 
obecna apostazja idzie w kierunku jednej światowej religii. W przeciwieństwie do każdej innej 
apostazji, nie będzie miejsca schronienia dla Kościoła na świecie, bo cały świat będzie 
polem bitwy. 
 
Siły bezbożnego globalizmu wygrywają, nie ma nikogo by je powstrzymał, Kościół był tylko 
potencjalnym przeciwnikiem, ale poddał się tym siłom dziesiątki lat temu. W każdej formie, 
cel masonów i ONZ będzie zrealizowany, i ta jedna światowa religia, w której wymieszają się 
wszystkie inne, nawet jeśli zachowa powierzchowne pozory autonomii, zostanie 
wprowadzona. Wszystkie religie zaprosi się by dołączyły, a każda która odmówi będzie 
prześladowana. To prześladowanie najpierw może przybrać formę wyłączenia z życia 
publicznego, i systematycznego zamykania instytucji religijnych, ale na tym się nie skończy. 
Wszystkie te zbieżne elementy buduje się na masowym mordzie, a oni nie ustąpią kiedy ich 
cel będzie tak bliski realizacji. 
 
Biorąc pod uwagę stan dzisiejszego Kościoła, nie jest trudno wyobrazić sobie tego, że 
apostazji dokona szybko większa liczba, kiedy zagrożone będzie w jakiejkolwiek formie czy 
kształcie ich życie materialne czy finansowe. Większość prędzej odda wiarę niż telefon 
komórkowy. W rzeczywistości, kiedy zaproponuje się "kościół alternatywny", ten opisany 
przez Piusa X sto lat temu, bez moralności, bez dyscypliny, doktryn czy autorytatywnej 
hierarchii, większość katolików powie "już w to wierzę, więc gdzie tu problem?" 

 
Jednak wielu z nich będzie chciało się oprzeć, i modlić się o łaskę przyjęcia ich męczeństwa, 
czy to natychmiastowego czy "białego" męczeństwa z długotrwałymi trudnościami. A jeszcze, 
jak to jest, żeby wybrani mogli zostać sprowadzeni na manowce? Proszę zwrócić uwagę, nie 
poddanie się, a danie się prowadzić by uwierzyć, że akceptacja przez nich miejsca w tym 
nowym globalnym "kościele ludzkości" nie jest odejściem od Kościoła Chrystusowego? Czy 
mit o "Janie Pawle Wielkim" nie pomógł prowadzić do tego celu? 
 
Wierny katolik mówi do inkwizytora o tym globalnym bycie: "Kościół Katolicki jest jedyną 
prawdziwą religią, wasz kościół nie może doprowadzić mnie do zbawienia". Inkwizytor 
odpowiada: "Nie masz racji. Jan Paweł Wielki powiedział odwrotnie, i przyznał, że ci którzy 
odrzucają papiestwo tak samo tworzą jeden prawdziwy Kościół".  
 
Wierny katolik mówi: "Nie jesteśmy wrogami ludzkości jak nas przedstawiacie, kochamy 
ludzkość i dlatego chcemy wszystkich widzieć zebranych w jedności jednego Kościoła i 
otrzymać zbawienie". Inkwizytor odpowiada: "Ale jedność waszego Kościoła ma oznaczać 
bycie częścią większej jedności całej ludzkości, jaką mamy stworzyć. Tak powiedział Jan 
Paweł Wielki". 
 
Wierny katolik mówi: "Przyzwolenie na wasze groźby oznaczałoby modlenie się z 
niewierzącymi i udzielanie Komunii Świętej każdemu kto jej chce. Moja religia tego 
zakazuje". Inkwizytor odpowiada: "Nie masz racji. Papież Jan Paweł Wielki robił to wszystko, 
i zachęcał byście robili to samo". 



 
Inkwizytor podsumowuje: "Nie rozumiesz tego, wygrałeś. Obaj wygraliśmy, obaj myśleliśmy o 
tym samym celu: jedność ludzkości na świecie, który nigdy nie zazna wojny. Wasz 'wielki 
papież" powiedział, że to dla tej jedności zmarł wasz Jezus! Wasi papieże złożyli nam hołd i 
modlili się by zwiększyła się nasza władza, i tak się stało. Wasi papieże nazwali nas 
obowiązującą drogą dla ludzkości, i nią jesteśmy. Wasi papieże powiedzieli, że musimy mieć 
władzę i siłę by narzucić wam nasze prawa, więc to robimy. Ale po co konieczna byłaby siła? 
Dołączając do nas spełniacie życzenia, ośmielę się powiedzieć, proroctwa, waszego 
'wielkiego papieża'. Nie dołączenie do nas byłoby nieposłuszeństwem wobec niego! My 
jesteśmy spełnieniem 'przyszłego kościoła', nad którym, jak powiedział wasz 'wielki papież' i 
jego następca, pracowali! Odmawiajcie swoje różańce, trzymajcie święte kartki, czytajcie 
Biblię, minus usunięte przez nas nietolerancyjne wersety, będziecie dalej mieć papieża, 
minus nieprzyjemne autorytarne roszczenia z przeszłości, które nawet 'wielki papież' uznał 
za nieprawdziwe. Żadna z tych rzeczy nie będzie wam odebrana. Tylko zaproponujcie nam 
ten akt miłości i braterstwa, a zostawimy was w spokoju…" 

 
Faktycznie taka była propozycja podczas każdego prześladowania, propozycja którą 
apostaci przyjmowali, a męczennicy odrzucali. 
 
Ale biorąc pod uwagę słabość ludzkiego charakteru, czy tylko zwykłą ostrożność, kto nie 
chciałby szansy zachowania obu – wiary i życia? Nawet gdyby wybrani nadal słyszeli słabe 
echo z głębi ich sumienia nakazujące im opór, to czy wszelkie utrzymujące się wątpliwości, 
nie mogłyby być tłumione tak pozornie katolickim usprawiedliwieniem? Na jaki element 
apostazji nie można by spojrzeć u Jana Pawła i posoborowej aparatury oraz przytoczyć ich 
własne słowa i czyny jako wsparcie, tak jak mogą teraz dla odmowy fundamentu papiestwa? 
Biorąc pod uwagę wszystkie okaleczenia naszej religii w ciągu ostatnich czterech dekad, 
które przetrwały, co by znaczyło jedno więcej? Połknęliśmy wielbłąda masońskiej Novus 
Ordo, to dlaczego wszyscy nagle przecedzamy komara* by rzucić garść kadzideł Organizacji 
Narodów Zjednoczonych? I tak, może nawet wybrani zostaną sprowadzeni na manowce, bo 
błądząc, oni jedynie biorą słowa i przykłady z człowieka, co do którego są przekonani, że jest 
największym papieżem jaki kiedykolwiek żył. 
 
[*"Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda!" – Mat 23:24, ang. 
idiom: krytykować drobne rzeczy, a ignorować duże] 
 
"Istnieją tyraniczne słabości, złe niedociagnięcia,  
i podbici na to zasługujący". 
- Charles Maurras 

 
[1] Papież Grzegorz XVI, Encyklika Mirari vos, Vatican City: 15.08.1832 
[2] Villa, Jan XXIII, s. 23. 
[3] Wiltgen, s. 141. 
[4] Villa, s. 1. 
[5] Amerio, s. 175. 
[6] Jones, Kenneth C., Indeks głównych wskaźników katolickich [Index of Leading Catholic Indicators], 
Roman Catholic Books, 2003. 
[7] Amerio, s. 176, przypis 116. 
[8] Ibid., s. 741. 
[9] Ferrara, Christopher, Zanim pojedziemy do Woodstock: II Sobór i duch Woodstocku [By the Time 
We Got to Woodstock: Vatican II and the Spirit of Woodstock], Remnant Newspaper, sierpień 1999. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ  XX  Triumf: Kolej na Boga  
 
Bramy piekielne go nie przemogą  

 
Jeśli wszystko co zostało napisane w tych poprzednich rozdziałach jest prawdą, i jeśli, 
według mnie, coś na wzór mojej przyszłej hipotezy nadchodzi, to po co trwać? Bo nie ma 
żadnego innego miejsca. Podobnie jak schizmatycy mogą oddzielić się od Kościoła, ale 
nigdy go nie podzielić, Kościół nie może stracić; jego członkowie mogą odejść, ale nie dać 
się pokonać. Nawet kiedy Kościół jest tak przesiąknięty własnymi wrogami i porażony tylu 
błędami i pozornie rozpuszczony w każdym aspekcie swojego życia, on pozostaje jednym, 
świętym, katolickim i apostolskim Kościołem, i bramy piekielne go nie przemogą.  
 
Objawienia Matki Bożej w Fatimie prowadzą nas na naszej drodze, jak Socci powtórzył 
słowa wypowiedziane przez s. Łucję o tym, co mamy zrobić w międzyczasie, kiedy Kościół 
cierpi, a pasterze i wierni słabną: 
"Ojcze, nie powiniśmy czekać na wezwanie świata do pokuty z Rzymu ze strony Ojca 
Świętego. Ani nie powinniśmy czekać na wezwanie do pokuty pochodzące od naszych 
biskupów diecezjalnych, ani od zgromadzeń religijnych. Nie! Pan już bardzo często używał 
tych sposobów, a świat nie zwracał uwagi. To dlatego konieczne jest by każdy z nas zaczął 
reformować się duchowo. Nikomu nie wolno tylko ratować własnej duszy, ale pomagać 
wszystkim duszom, które Bóg postawił na naszej drodze… Ona powiedziała moim kuzynom 
jak również mi, że Bóg daje światu dwa ostatnie remedia. Są to Różaniec Święty i 
nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. To są dwa ostatnie remedia, co oznacza, że 
nie będzie żadnych innych". [1] 
 
"Walczcie, dzieci światłości, nieliczni, lecz świadomi,  
bo oto czas czasów, koniec ostateczny!"  
- Matka Boża Saletańska  

 
Zanim wróci Jezus, wróci Piotr 
 
"Ale ja prosiłem w modlitwie o ciebie, Szymonie, żeby twoja wiara nie ustała. Więc kiedy 
odpokutujesz i wrócisz do mnie ponownie, wzmocnisz swoich braci". 
- Jezus do św. Piotra (Łukasz 22:32) 
[Biblia Tysiąclecia: "ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj 
twoich braci"] 

 
"Jest cudowne, panie ambasadorze, jak ta Stolica Apostolska zachowała  swoje istnienie, 
choć nasi poprzednicy robili wszystko co w ich mocy by ją zniszczyć". 
- Papież Paweł IV 

 
Zanim nastąpi koniec, jeszcze raz będziemy mieć papieża, który będzie mówił jak papież. 
Zło będzie nazywał złem, podtrzyma prawdziwą wiarę, będzie nalegał na zupełną 
niepowtarzalność Kościoła katolickiego, i będzie odpowiadał za zbawienie rasy ludzkiej jako 
Namiestnik Chrystusa na Ziemi. Ogłosi, z prawdziwej miłości do ludzkości, że Jezus 
Chrystus jest jedynym Zbawicielem ludzkości, i tylko przez założony przez Niego Kościół 
można osiągnąć zbawienie. Krótko mówiąc, będzie postępował jak 260 papieży przed II 
Soborem. 

 
Jednak jego ponowne odkrycie utraconych przekonań zabrzmi odrażająco dla świata, a 
nawet obco dla większości katolików, bo proste prawdy katolicyzmu zabrzmią zdecydowanie 
obco w stosunku do indyferentyzmu który zastąpił wiarę, "tolerancji" która zastąpiła prawdę, i 
mandatu na śmierć, która jest "różnorodnością". 
 
Być może, jak w przypadku częściowych łask częściowych spełnień nakazów fatimskich, 
Piotr powoli wracał przez cały ten czas. Od śmierci Piusa XII Stolica Apostolska była 
świadkiem dziwnej historii. Otwartość papieża Jana na masonerię i komunistów rozpoczęła 
rozkład Kościoła, a Paweł VI to zakończył oddając Mszę. Jan Paweł II miał cechę tragizmu, 
dobry człowiek, który na tak wiele sposobów wydawał się być prawdziwym katolikiem, a 



jeszcze wydawał się wierzyć iż mógł pogodzić "stół Boga ze stołem Beliara"*, i skończył 
wyczerpany nieuniknioną daremnością tak niespójnego przedsięwzięcia. Nawet on musiał 
przyznać, że ta nowa wiosna faktycznie była "milczacą apostazją". 
[*Biblia Tysiąclecia: "Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym?"]   

 
Papież Benedykt XVI jest jeszcze bardziej enigmatyczny; podejrzany modernistyczny teolog 
z dość skandalicznymi wypowiedziami na swoim koncie, ale który był również jednym z 
pierwszych dzwoniących na alarm i otwarcie deklarujących, że nie wszystko było dobrze. 
Tak często bohater rozwoju modernizmu, ale wiele razy obrońca wiary przed modernistami, 
teraz przyznaje, że zawiodły obietnice modernizmu. 
 
Ten sam kardynał który powtarzał opinię DeChardina, że więcej technologii oznacza więcej 
chrześcijaństwa, przyznał zamiast tego, że był to postęp w kierunku destrukcji. Kardynał 
który bagatelizował Najświętszy Sakrament, stał się papieżem który procesje Bożego Ciała 
prowadzi z taką czcią jakiej Kościół nigdy nie widział. Kardynał który odegrał kluczową rolę w 
dyskredytowaniu wydarzeń fatimskich stał się papieżem, który powiedział wiernym: 
"Oszukuje się każdy kto uważa, że zakończyła się prorocza misja Fatimy". [2] 

 
Wyraźny i inteligentny w obronie dawnej Mszy, dosadny i krytyczny w ocenie Novus Ordo, 
teraz nalega by każdy kto przyjmuje Komunię z jego ręki robił to na kolanach i na język. I, 
tak, pięć lat od usunięcia, jeszcze raz wraca obraz tiary przywrócony do należnego miejsca 
na jego herbie. (Błagam, Boże, byśmy doczekali prywrócenia tiary do należnego jej miejsca 
na głowie papieża.) Czy ten człowiek, który przeszedł tę dziwną drogę (czy w ogóle taką ją 
widzi?) będzie ostatnim pół-krokiem do pełnego powrotu katolicyzmu? Nawet małe kroczki 
jakie zrobił wymagały odwagi, bo nieustanne cięgi jakie dostaje od mediów i swoich 
liberalnych biskupów muszą ciążyć mu na duszy, ale te środki, choć dają nadzieję zdeptanej 
resztce, nie wystarczają. Zbyt dużo stracono by kiedykolwiek to odzyskać tak stopniową 
trajektorią. W jaki sposób i kiedy Piotr powróci z całym wigorem, nie mogę ryzykować by 
odgadnąć, ale wiem że wróci. Musi, to jest Kościół Katolicki, a on nie zginie. Ale papież który 
"zamyka koło" dostanie gorzką lekcję jaką dostali jego poprzednicy, tylko w odpowiedniej 
dawce:  
 
Jak szatan traktuje swoich przyjaciół  
 
Jezus powiedział uczniom: "Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł 
przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały" (Mat 7:6). 

 
Kard. Carafa (późniejszy papież Paweł IV) kiedyś tak mądrze poradził papieżowi 
Klemensowi VII: "Heretyk musi być traktowany jako taki, papież poniża się gdy pisze do 
niego i mu schlebia, a nawet pozwala na udzielanie mu łask, jest rzeczywiście możliwe, że w 
tym lub innym przypadku mogą być dobre rezultaty, ale z reguły odbiorcy takich przysług 
stają się tylko bardziej nieczuli i zyskują nowych zwolenników". [3] 
 
Przyszły papież dobrze zrozumiał te słowa Jezusa, wydaje się iż nie zrozumieli ich 
posoborowi papieże.  
 
Oni sobie wyobrażali, że oddając wszystko co dla nas było najświętsze, da nam szacunek 
(posłuchajcie Jana XXIII), a to tylko ośmieliło ich w pogardzie, i przekonało o naszej słabości. 
Wiele razy rzucaliśmy nasze perły przed świnie i dawaliśmy psom to co święte. Wszystko to 
zostało tu udokumentowane: tiara i wszystko co symbolizowała, naszą wiarę w Kościół a 
nawet Jezusa, Mszę, wszystkie nasze rytuały, dusze naszych dzieci, nasze sanktuaria, 
nasze przekonania, nasze tradycje, naszą godność – wszystko oddane z nadzieją, że świnie 
nas polubią, nie polubiły, jak Jezus próbował nas ostrzec. Kiedy świniom znudzą się nasze 
perły, albo nie będziemy mieć ich więcej do rzucania, świnie obrócą się przeciwko nam. 
Posoborowi papieże już to odkryli, każdy na swój sposób, i cały Kościół wkrótce się dowie 
także jak szatan traktuje swoich przyjaciół. 

 



• Papież Jan XXIII: Od zawsze przyjaciel komunistów, promował ich spotkania, pomagał 
wygrywać wybory, oddał kontrolę nad soborem ekumenicznym, i uciszył Matkę Bożą kiedy 
chciała ich nawrócić. On na pewno tym zdobędzie szacunek, ale niezupełnie. Uznali go za 
takiego jakim jest, od dawna oczekiwanego naiwnego papieża, którego wykorzystają jak 
tylko będzie możliwe. Ks. Villa przypomina smutny epizod pod koniec jego życia, kiedy 
świnie obróciły się przeciwko niemu. Komuniści przyznali mu pokojową "Nagrodę Balzana". 
Nawet przy wszystkich swoich lewicowych poglądach, Jan zamierzał odmówić tak 
bezczelnego trąbienia o jego komunistycznych sympatiach. Zamiast tego, "Dosłownie 
zwleczono go  z łóżka, ubrano w papieskie szaty i wciągnięto do Kaplicy Sykstyńskiej, bo 
niemożliwe było wniesienie go do Św. Piotra, z uwagi na jego straszną kondycję. Był blady, 
załamany, jego martwe oczy patrzące w pustkę, a kiedy posadzono go na tronie, długo się 
trząsł, wstrząsały nim dreszcze. Ale tam byli inni, uśmiechnięci, a mianowicie przedstawiciele 
tej "nagrody", ufundowanej za pieniądze zabitych pod kierownictwem "czerwonych" w 1945, i 
był jego sekretarz, Msgr Capovilla, w swoich duzych okularach słonecznych, ciągle 
usmiechający się do paparazzi.  
 
Kiedy wrócił do apartamentu, Jan XXIII odmówił każdych innych odwiedzin. Dzień przed 
śmiercią, jestem pewien, oczyścił się. Niektórzy słyszeli jego rozpaczliwy jęk z powodu tego 
co zrobił". [4]   
 
Jeśli Jan był zniechęcony tym, że świnie którym dał  tak dużo pereł wykorzystałyby jego 
bliską śmierć w taki sposób, to nie miał powodów by być zaskoczonym. Nawet kiedy 
uzgodnił z nimi warunki soboru na "tajnym spotkaniu", oni natychmiast opublikowali ten 
układ, rozkoszując się potwierdzoną słabością Kościoła. "Ponieważ światowy system 
socjalistyczny pokazuje swoją wyższość w niepodważalny sposób, i jest silny dzięki wsparciu 
wielu setek milionów ludzi, Kościoła nie może już zadowalać surowy antykomunizm". [5] 

 
• Czy liberałowie kochali Pawła za zniszczenie Mszy? Oczywiście że nie, widzieli go takim 
jakim był, słaby, skompromitowany intelektualnie, gotów zrobić wszystko by zostać 
zaakceptowany przez "illuminati", i łatwy do wykorzystania gdy stawiał opór. To już 
wykazano w jaki sposób został zignorowany w swoim dekrecie o Komunii na rękę, papież 
który zrobił tak wiele ustępstw wobec świń, że gdy próbował się postawić, został ostro 
zignorowany przez tych, których tak desperacko chciał zadowolić. 
 
Opowiada się historyjkę o tym jak Paweł pojawił się by ubrać się na Mszę, i powiedział 
asystentom, że naszykowali zły kolor ornatu. Oni poprawili go, mówiąc, że to on sam 
wyeliminował dni Pięćdziesiątnicy. Rozpłakał się, zdając sobie sprawę, że świnie 
rzeczywiście obróciły się przeciwko niemu, nie czekając już nawet by papież oddał im perły, 
po prostu przejęli je, a papież nie zrobił nic. 
 
Publikacja Humanae Vitae jest kolejnym przykładem. Wszystkie elementy liberalne którym 
Paweł oddał Kościół miały nadzieję, że papież poprze zło antykoncepcji. Kiedy tego nie zrobił 
nie byli już przyjaciółmi mówiącymi "Ojcze Święty, rozumiemy. Już tak dużo zrobiłeś dla 
naszej sprawy, doceniamy to, że nawet papież ma pewne granice, których nie może 
przekroczyć". Oczywiście, że nie, świnie obróciły się przeciwko niemu i w "katolickich" 
mediach i akademii papieża poddano bezprecensowej chłoście. 
 
Tak, papież dowiedział się jak szatan traktuje swoich przyjaciół, i jak reagują świnie kiedy 
odmawia się im choć jednej perły. Nigdy później nie napisał żadnej encykliki, i ostatnią 
dekadę papiestwa spędził w coraz większej izolacji i nieistotności, sparaliżowany rosnącą 
świadomością zniszczenia jakie rozpętał. 
 
• Papież Jan Paweł odkrył to również na wiele sposobów. Tak chętny poświęcać swoją 
godność i honor naszych ojców w wierze, by oferować nieustanne czołgające się apologie, i 
co w ogóle dostał w zamian? Więcej obelg. Po zaproponowaniu apologii za wszelkie możliwe 
wyobrażalne historyczne "przestępstwa" patriarsze Konstantynopola, abp Christodolousowi, 
patriarcha ogłosił, że papież nie posunął się wystarczająco daleko, i należałoby się dużo 
więcej apologii. Patriarcha wypowiadał się z jawną pogardą, nie chciał nawet zwrócić się do 
papieża z podstawową uprzejmością, pokazując maniery prawdziwego szubrawca. Jan 



Paweł naprawdę uważał, że się z nim zaprzyjaźni, a nie uczyni go wrogiem. Niezaleznie od 
tego jak wiele razy powtarzał ten cykl, nic go to nie nauczyło. [6] 
 
Najwyraźniejszym przykładem dawania psom tego co święte była Komunia jakiej udzielił 
Tony'emu Blairowi. 
 
Późniejszą "konwersję" Mr Blaira można postrzegać jako dowód mądrości koncesji, ale to 
tylko potwierdziło ostrzeżenie Jezusa i pokazało indyferentyzm i relatywizm panujące dziś w 
Kościele. Teraz Mr Blair uważa, że już może powiedzieć papieżowi o sposobach w jakie 
powinien zmienić doktrynę, twierdząc, że Kościół nie ma racji co do stanowiska wobec 
homoseksualizmu. Gdyby potrzebne były dalsze dowody, Kościół pokazuje jak słabe jest 
pojęcie "konwersji" w posoborowej erze indyferentyzmu, kiedy przyjęto Mr Blaira, herezje i 
wszystko inne. 

 
• W przyszłości Kościoła będzie papież, który pozna to ostrzej niż pozostali. To jego, a nie 
Jana Pawła, widzieli wizjonerzy w Fatimie, zamordowanego na szlaku pośród zamęczonych 
ciał. 

 
Podobnie zobaczymy w nim potwierdzenie proroctwa św. Jana Bosko: papież został 
postrzelony raz i się podnosi (papież Jan Paweł), ale po raz drugi upada i umiera.  
To jest właśnie ten umęczony papież, który będzie pił gorzkie męty z kielicha 
przygotowanego przez jego poprzedników, ich nieposłuszeństwo wobec Matki Bożej i ich 
zdradę duszy Kościoła.  
 
Kiedy papież wstąpi na tron Piotrowy i zadeklaruje, że po raz kolejny wierzy w swój boski 
urząd i odrzuci śmieci po pół wieku kompromisu, tchórzostwa, apostazji, błędu, heterodoksji, 
braku szacunku i samozadanej śmierci, dowie się jak wysoko ceniony jest Kościół przez 
tych, którzy chcieli zadowalać zaprzeczając sobie. 
 
Czy to zawsze tak potulnie kiedy ten papież zaczyna mówić jak dawni papieże, papieże 
wieczności, nie powie mu się: "Rozumiemy, przyjacielu, że musisz być wiernym sobie". Nie 
zgodzi się na "wolność sumienia", o jakiej mówili jego poprzednicy, iż była prawem każdego 
heretyka, bałwochwalcy i czciciela diabła. Gdy Piotr przestanie rzucać perły wiary świniom 
liberalizmu, zwrócą się przeciwko niemu i rozerwą go na strzępy, jak obiecał Jezus, i czemu 
Jego Matka próbowała zapobiec. 

 
"Dlatego, Nierządnico, słuchaj słowa Pańskiego!... za to Ja zgromadzę wszystkich twoich 
kochanków, w których miałaś upodobanie, i wszystkich tych, których miłowałaś, jak również i 
tych wszystkich, których nienawidziłaś…Zwołają przeciwko tobie zgromadzenie, ukamienują 
cię i mieczami poćwiartują na części". (Ezech 16:35,37,40) 

 
"Nadszedł czas. Słońce traci blask, sama tylko wiara żyć będzie!" 
- Matka Boża Saletańska  

 
"Zobaczyłem jednego z moich następców uciekających pomiędzy ciałami swoich braci. 
Ucieknie do miejsca gdzie jest nieznany, ale po krótkim odosobnieniu on sam umrze okrutną 
śmiercią". [7] – Papież św. Pius X 
 
Tak, Ojcze Święty, tak szatan traktuje swoich przyjaciół. Naszym celem nie jest zajmowanie 
miejsca w ONZ na bankiecie bezbożnego szatańskiego NWO. Naszym celem jest pójście 
śladami Chrystusa na Golgotę, i do wiecznego porządku jaki może dać tylko Jego Święty 
Rzymski Katolicki Kościół, kimkolwiek jesteś, dzięki Bogu Ty w to uwierzyłeś i uratowałeś go 
z obecnej ciemności. 

 
"Przyjmę jego ofiarę"    
 
Może to jest tragiczny choć właściwy sposób w jaki Jego Namiestnik ma naśladować 
Chrystusa. Tylko Bóg mógł złozyć Bogu akceptowalną ofiarę by wynagrodzić obelgi 



przeciwko Niemu, ale to człowiek jako człowiek winien był tej ofiary, skoro to on był 
winowajcą. Dlatego tylko stworzony przez Boga człowiek może złożyć akceptowalną ofiarę 
za nasze zbawienie. Może dlatego Jego wikariusz ma umrzeć w ten sposób, to 
nieposłuszeństwo i zaniechanie papieży doprowadziło do takiego poniżenia Kościoła, i może 
być tak, że jedynie ofiara papieża może to naprawić w oczach Nieba, i przynieść Kościołowi 
ulgę jaką poczułby z taką miłosierną łatwością 100 lat temu. I to dlatego Matka Boża 
Saletańska przepowiedziała: "Ojciec święty wiele ucierpi. Ja będę z nim aż do końca, aby 
przyjąć jego ofiarę". Czy ta ofiara i ta widziana przez wizjonerów w Fatimie, św. Jana Bosko i 
św. Piusa X będzie tą samą? Przyszłość pokaże, do tego czasu wiernym powiedziano co 
mają robić, że nasza ofiara również może być przyjęta, i w jedności z przyszłym papieżem, 
będzie uczestniczyć w obietnicy Maryi w Fatimie: "W końcu Moje Niepokalane Serce 
zwycięży".  

 
"Sprawiedliwi będą cierpieć wiele; ich modlitwy, uczynki pokutne i łzy sięgną aż do Nieba i 
cały lud Boży będzie błagał o przebaczenie i miłosierdzie, i będzie prosił o moją pomoc i 
wstawiennictwo. Wtedy Jezus Chrystus, w akcie swej sprawiedliwości i swego wielkiego 
miłosierdzia wobec sprawiedliwych, rozkaże swym aniołom, by wszyscy Jego wrogowie 
zostali wydani na śmierć [czy według ciebie biskupi wyjdą z plakatami i zorganizują 
protest?]… Zwracam się z naglącym apelem do Ziemi, wzywam prawdziwych uczniów Boga 
żyjącego i królującego w Niebie, jedynego i prawdziwego Zbawcy ludzi, wzywam 
prawdziwych naśladowców Chrystusa, który stał się człowiekiem; wzywam moje dzieci, 
moich prawdziwych czcicieli, tych, którzy oddali mi siebie, bym ich doprowadziła do mego 
boskiego Syna, tych, których niosę, by tak rzec, w swoich ramionach, tych, którzy żyją moim 
duchem; wzywam wreszcie apostołów czasów ostatnich, wiernych uczniów Jezusa 
Chrystusa, którzy żyli pogardzając światem i samymi sobą, w ubóstwie i pokorze, w 
zapomnieniu i milczeniu, w modlitwie i umartwieniu, w czystości i zjednoczeniu z Bogiem, w 
cierpieniu i nieznani światu". - Matka Boża Saletańska  

 
Ostatnie słowo    
 
Niezależnie od formy tego ostatniego prześladowania, ktokolwiek okaże się być 
antychrystem, i dzięki jakiemukolwiek bytowi zdobędzie globalną siłę i wytoczy walkę 
Chrystusowi i Jego Kościołowi, jego zwycięstwo nigdy nie będzie całkowite, choć tak się 
wydaje. Matka Boża Saletańska nas ostrzega, że "tylko wiara przetrwa", bo wrogowie Boga 
spoczną bezpiecznie, że Kościół wysłali do grobu, tak jak Jego Założyciela. Ale Jego 
Mistyczne Ciało zmartwychwstanie, podobnie jak Jego ciało fizyczne.   
 
Jak Maryja obiecała św. Katarzynie Laboure: "Nadejdzie czas kiedy będzie ogromne 
niebezpieczeństwo, będzie się uważać iż wszystko jest stracone. Wtedy będę z wami".  

 
Kiedy zostanie przyjęta ofiara papieża, to także wszystkich wiernych katolików, którzy ufają i 
trwają, a Kościół nie będzie miał już więcej pereł do rzucenia świniom, i oni zwrócą się 
przeciwko nam i nas porodzierają, i to przez tę ofiarę osiągnie się zwycięstwo. "Nadejdzie 
czas, drogie dzieci, kiedy będą bogate i obfite plony, ziemia, wykąpana we łzach, z 
uśmiechem z pereł i miłości, rozcieńczonych krwią męczenników, wyda chrześcijan" (Pius 
XII, 19.03.1958, słowa które wielu uważało za ujawniające pełną treść Tajemnicy Fatimskiej). 
[8] 
 
"Antychryst zostanie zniszczony i Kościół będzie wyśpiewywał bezprecedensową 
chwałę, a ofiary wielkiego błędu będą tłoczyć się by wrócić do owczarni". 
- Św. Hildegarda z Bingen 

 
Drogi Czytelniku, wydaje się, że doszedłem do końca tej pracy. Niestety, nie doszedłem do 
końca moich 15 lat badań "strasznego kryzysu" (LaSalette) z jakim teraz zmaga się Kościół. 
Mam jeszcze zarysy wielu dodatkowych rozdziałów, które są istotne dla tego zadania, wraz z 
niezliczonymi cytatami i hipotezami. Choć starałem się być systematyczny i logiczny w 
podejmowaniu tematów, nie miałem innego wyboru niż zakończyć odrobiną domysłów na 



temat tego co ma nadejść. Oczywiście, to przyjdzie, jak przepowiedziała Maryja i Pismo 
długo przed Nią. Ale w jakiej formie i kiedy, nie będę ryzykował odgadnąć. 

 
Jestem pewien, że więcej niż jeden wierny katolik, widząc niszczone sanktuaria, księży 
ubranych jak błazny odprawiających Mszę, i apostazję w praktycznie każdej instytucji 
Kościoła, nie uwierzyłby w to, że dekady później będzie rozwijał się ten sam kryzys. Ale to 
jest tylko dowód na siłę Kościoła który postanowili zniszczyć. Kościół posoborowy niewiele 
może pokazać jako swoje, bo w większości pasożytuje na Kosciele którym gardził, i od 
którego chciał się oddzielić, i którego istotę oni uważali za swoją do zmiany. To że sępy dalej 
karmią się tym samym ciałem tylko dowodzi jak mocne było kiedyś to ciało. Błagam, Boże, 
byśmy zobaczyli dzień kiedy znowu będzie ono takie jak przepowiedziała Hildegarda. 
 
Niektórzy mówią, że fakt iż najpoważniejsze nadużycia ucichły i ślady tradycyjnego 
katolicyzmu wychodzą z katakumb do których zostali wpędzeni, jest oznaką, że kryzys 
maleje. Mam nadzieję, że oni mają rację, ale nie jestem skłonny się z tym zgodzić. 
Rozróżnienie między inwazją i okupacją jest, moim zdaniem, odpowiednie. Gdy najeźdźcy 
przejmują miasto, panuje chaos, przemoc, krew, i crescendo tłuczonego szkła i przeraźliwe 
krzyki. Przy silnej kontroli, nastaje poczucie normalności [9]; ludzie chodzą po ulicach, gruz 
jest przesiewany i usuwany, a podbici godzą się na "nową rutynę" ich egzystencji jako 
pokonanych. 
 
Więc jest tak, że Kościół tak całkowicie niekatolicki, Kościół o jakim marzyli wrogowie, może 
wydawać się poprawiać, tylko dlatego, że powierzchownie jest spokojniejszy niż w noc kiedy 
przejeli go najeźdźcy, chcemy wierzyć iż to jest poprawa. Ale na każdy wymierny sposób 
jego upadek trwa dalej. Rzadko jest katolicka szkoła o której można to powiedzieć, biskupi i 
księża otwarcie głoszą herezje, i większość zakonów to tylko umierające socjalistyczne 
placówki społeczne.  
 
W większości diecezji jedynym ich zadaniem jest rodzaj opieki hospicyjnej dla byłego 
Kościoła Katolickiego. Szkoły się zamyka, parafie łączy, liczba księży spada, podobnie jak 
liczba chodzących do kościoła, nie ma już mowy o tym, jak to odwrócić, tylko jak zarządzać 
śmiercią tak by była, jak to możliwe, bezbolesna. Jest tylko jedno rozwiązanie, bo z długą 
historią hipokryzji w kościele "dialogu" i "otwartości", to jest jedno rozwiązanie, które nigdy 
nie będzie brane pod uwagę, dopóki wszystkie nie zostaną wyczerpane: katolicyzm. Na 
zakończenie, popełnię plagiat z Mr. Amerio w konkluzji jego monumentalnego dzieła: 
 
"Niemal umierający z biedy i prześladowań, i wzgardzony przez świat, Kościół podzieli los 
Elekta Thomasa Manna: podczas gdy świat schodzi do barbarzyństwa, on chroni się w 
pokucie i oddaniu w nieludzkiej samotności niedostępnego zacisza; tam żyje w środowisku 
naturalnym, jest zmuszony do jedzenia trawy i ziemi, staje się istotą żywą, która jest 
człowiekiem, ale z trudem można go rozpoznać jako taki. Wtedy, w decydującym momencie 
dla chrześcijaństwa, Opatrzność odszukuje pół-ludzką istotę, legaci rzymscy przenoszą go 
do Miasta, wynoszą na papieski tron, i wyświęcają go do odnowienia Kościoła i zbawienia 
rodzaju ludzkiego".  
 
"Ostatnia pewność jest taka, że sama osnowa i splot historii składa się z tajemnicy 
predestynacji, i że tu, jak wzniośle napisał Manzoni, myśl ludzka musi zwinąć swoje skrzydła 
i zejść na ziemię. Musi się wydawać, że nasze rozważania doszły do wniosku, który 
sprowadza się do negatywnego, hipotetycznego, cienistego i półmrocznego zrozumienia, 
jeśli nie rzeczywiście do wiedzy, którą jest noc. I tak jest. Zasłony nie można przebić; pod 
ciemniejącym światłem wyczuwamy drogę. ‘Custos quid de nocte? Custos quid de nocte? 
Dixit custos: Venit mane et nox. Si quaeritis, quaerite, convertimini, venite’” (Izajasz 21:11-
12). "Stróżu, która to godzina nocy? Stróżu, która to godzina nocy?" Stróż odrzekł:  
'Przychodzi ranek, a także noc. Jeśli chcecie pytać, pytajcie, nawróćcie się, przyjdźcie!" [10] 
[ang. … wróćcie i zapytajcie jeszcze raz] 
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