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Zmartwychwstanie fundamentem naszej wiary   
Drodzy Wierni, na początku kwietnia, uczestniczymy w liturgicznych 

obchodach Męki i chwalebnego Zmartwychwstania Pana Jezusa. Wszystko co 
uczynił Zbawiciel, uczynił dla nas. Pamiętamy o tym, gdy rozważamy Jego 
Mękę, ale czy zdajemy sobie sprawę, że i zmartwychwstał dla nas? By dać 
naszej wierze mocny fundament, świętujemy wspaniały triumf i wywyższenie 
naszego Pana Jezusa Chrystusa! Zbawiciel jest zwycięzcą śmierci, piekła i 
szatana! Święta Wielkanocne są poświęcone pamiątce powstania z martwych 
Pana Jezusa, który została w Wielki Piątek zamęczony na śmierć, po prostu 
zamordowany. Sam fakt Zmartwychwstania i kryjąca się za nim rzeczywistość 
są dogmatem naszej wiary. Tę wiarę w powstanie z martwych Syna Bożego 
wyznajemy w wielu formułach dogmatycznych. W formule ze Mszy św. 
czytamy: „I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo”. We 
wszystkich wyznaniach wiary, które zawierają w sobie najważniejsze prawdy 
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naszej świętej katolickiej religii, mamy wyraźne stwierdzenie 
zmartwychwstania Zbawiciela. Z powodu ataków heretyków na tą prawdę, w 
niektórych wyznaniach wiary ogłaszanych na synodach czy soborach 
podkreślono dodatkowo pewne cechy Zmartwychwstania, jak na przykład to, 
że Chrystus powstał swoją własną mocą z grobu; czy jak to, że ciało Chrystusa 
po Zmartwychwstaniu było rzeczywiste i prawdziwe.  

Fragment cytowanego wyżej wyznania wiary zawiera informację również 
o tym, że podstawą wiary w Zmartwychwstanie Pana jest świadectwo Pisma 
św.: „I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo”. Rzeczywiście, 
Ewangelie nie zostawiają w tej kwestii żadnych wątpliwości, mówią wyraźnie 
o tym wydarzeniu. Apostołowie w swoim nauczaniu wyraźnie głosili tę prawdę 
jako podstawę wiary chrześcijańskiej. Święty Piotr w swym pierwszym kazaniu 
powiedział: „Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa 
Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi 
czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o 
czym sami wiecie; tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia 
Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. 
Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby 
ona panowała nad Nim”. Podobnie św. Paweł w swym nauczaniu mówił 
wielokrotnie o tym właśnie fakcie, między innymi w Liście do Koryntian: 
„Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z 
Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego 
dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później 
zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje 
dotąd, niektórzy zaś pomarli”. Święty Paweł odwołał się nawet do świadków, 
aby w ten sposób potwierdzić autentyczność Zmartwychwstania.  

Po mimo wielu świadectw Pisma św. pojawiali się często wrogowie tejże 
prawdy. Ze zmożoną silą atakowali naukę katolicką na temat 
Zmartwychwstania moderniści. To zmusiło św. Piusa X na początku XX wieku 
do przeciwdziałania. Papież w dekrecie Lamentabili uroczyście potępił błędne 
tezy modernistów, a wśród nich także i tę: „Zmartwychwstanie Zbawiciela nie 
jest właściwie faktem historycznym, lecz należy do porządku czysto 
nadprzyrodzonego. Z tego powodu nie jest ono udowodnione, nie daje się 
udowodnić i zostało powoli wywnioskowane przez świadomość chrześcijańską 
z innych faktów” oraz inną modernistyczną tezę: „Wiara w Zmartwychwstanie 
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Chrystusa od początku dotyczyła nie tyle faktu Zmartwychwstania, lecz 
nieśmiertelnego życia Chrystusa u Boga”.  

Po mimo tych uroczystych potępień wydanych przez następcę św. Piotra, 
kardynał Kasper (obecnie znany z negacji integralnej nauki katolickiej o 
sakramencie małżeństwa i propagujący Komunię św. dla rozwodników) już w 
latach 80. poprzedniego stulecia twierdził, że „Zmartwychwstanie Chrystusa 
nie jest ani obiektywnym ani historycznym faktem”. Dla niego 
Zmartwychwstanie polega na tym, jak napisał w jednej ze swych książek, że 
„Jezus teraz żyje u Boga”, tylko tyle. A co stało się z ciałem Pańskim, tego 
rzekomo nikt nie wie.   

Zmartwychwstanie naszego Pana jest największym z cudów jakich Pan 
Jezus dokonał. Prawda o realnym, rzeczywistym powstaniu Pana z martwych 
jest fundamentem naszej wiary; jest także najważniejszym dowodem boskości 
naszego Pana! Dlatego św. Paweł naucza: „Jeżeli Chrystus nie 
zmartwychwstał, próżna jest nasza wiara”. Obecny liberalny świat, a nawet 
wielu chrześcijan, zachowuje się tak, jak słuchacze św. Pawła na Areopagu w 
Atenach: „Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni 
powiedzieli: «Posłuchamy cię o tym innym razem»”. Tak zachowują się ludzie 
światowi odnoście najważniejszych prawd naszej wiary, my jednak 
powinniśmy mocną i stanowczą wiarą odpowiedzieć Panu Bogu na to, co nam 
objawił i o czym świadectwo znajdujemy w Biblii i Tradycji! Wiara w to, że 
Chrystus rzeczywiście powstał swą własną mocą z ciałem z grobu jest wyrazem 
naszej wierności Bogu i nieomylnej nauce Kościoła świętego, a także 
wyznacznikiem naszej duchowej tożsamości.   

Święty Tomasz z Akwinu w swej Sumie teologicznej, w części 
poświęconej Zmartwychwstaniu Zbawiciela, zadał pytanie, „czy 
zmartwychwstanie Chrystusa było konieczne?”. Pytanie mogłoby wydać się 
zbędne i niepotrzebne, ale o jego wielkim znaczeniu świadczy udzielona 
odpowiedź. Najpierw św. Tomasz uznał, że konieczność ta nie była absolutna, 
lecz pożyteczna dla nas. Następnie Doktor Anielski podał pięć powodów 
Zmartwychwstania:  

Pierwszy „to publiczne okazanie sprawiedliwości Bożej, której dziełem 
jest wywyższenie upokorzonych dla Boga, stosownie do słów Magnificat: 
«Strącił mocarzy z tronów, a wywyższał pokornych». Skoro zaś Chrystus z 



 

4 

 

miłości i posłuszeństwa Bogu uniżył siebie aż do śmierci na krzyżu, trzeba 
było, aby Bóg wywyższył Go aż do chwalebnego Zmartwychwstania”.  

Jako drugi powód św. Tomasz podał: „Drugą racją jest uformowanie 
naszej wiary. Zmartwychwstanie Chrystusa utwierdza nas w wierze w Jego 
Bóstwo, bo jak mówi Apostoł: «Chociaż ukrzyżowany został przez słabość 
naszą, lecz żyje mocą Bożą». A w innym liście: «Jeżeli Chrystus nie 
zmartwychwstał, to próżne jest przepowiadanie nasze, próżna i wiara nasza». 
Dla naszej wiary zatem Zmartwychwstanie było pożyteczne”.  

Trzecią przyczyną, jak napisał Doktor Anielski jest „podźwignięcie naszej 
nadziei. Patrząc na Zmartwychwstanie Chrystusa, naszej Głowy, oczekujemy z 
ufnością i naszego zmartwychwstania. Apostoł mówi: «Jeśli się głosi, że 
Chrystus powstał z martwych, jakżeż niektórzy z was twierdzą, że nie ma 
zmartwychwstania?». A Hiob mówi: «Wiem, przez niezawodną wiarę, że 
Zbawiciel mój, czyli Chrystus, żyje zmartwychwstały i dlatego w dzień 
ostateczny powstanę z ziemi». Wiec aby wzmocnić naszą nadzieje było 
pożyteczne aby Chrystus zmartwychwstał”.  

Kolejnym, czwartym argumentem przemawiającym za powstaniem z 
martwych Chrystusa Pana jest duchowa rzeczywistość. Święty Tomasz tak na 
ten temat pisał: „Czwartą racją przemawiającą za koniecznością 
zmartwychwstania jest ukształtowanie życia wiernych. Apostoł mówi: «Jak 
Chrystus powstał z martwych przez chwałę Ojca, tak i my postępujmy w 
nowości życia»; oraz dalej: «Chrystus powstawszy z martwych już nie umiera; 
tak i wy uważajcie się za umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga». Aby 
zachęcać nas do porzucania uczynków martwych, czyli grzechów Chrystus 
zmartwychwstał”.  

Na końcu jako piąty powód Zmartwychwstania Akwinata podał 
dopełnienie naszego Zbawienia: „Zmartwychwstanie jest uwieńczeniem 
naszego zbawienia. Chrystus, aby nas uwolnić od zła, wziął na siebie zło 
śmierci. Podobnie, aby nas podźwignąć ku dobru, zmartwychwstał w chwale, 
zgodnie ze słowami Apostoła: «wydany został z powodu naszych przewinień, i 
zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia»”.   

Drodzy Wierni! Chrystus, jak tego jesteśmy pewni, zmartwychwstał 
zwyciężając swoich wrogów, a także pragnie udzielić nam pomocy do walki z 
wrogami naszego zbawienia. Dlatego prośmy naszego Pana o siłę w walce o 
zbawienie naszych dusz. Prośmy, abyśmy mieli udział w Jego zwycięstwie; 
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abyśmy w sposób duchowy powstali już dziś ze śmierci grzechu do życia w 
łasce.  

                                                    Z błogosławieństwem kapłańskim, 
                                                                          ks. Krzysztof Gołębiewski 

*  *  * 
AKTUALNOŚCI  

* Stan epidemii a życie duchowe  
Jak dobrze wiemy, rząd RP ogłosił w marcu stan zagrożenia epidemicznego. 
Każdy z nas jest dotknięty różnego rodzaju niedogodnościami z tym 
związanymi. Wiele osób ma problemy w pracy bądź pracuje z domu. 
Uczniowie i studenci zostają w domu. W codziennym życiu mamy wiele 
trudności. Decyzje podjęte przez władze mają nawet wpływ na uczestnictwo 
wiernych w liturgii. Każdy z nas zna ograniczenie liczby osób uczestniczących 
w jednej Mszy św. do 50. W innych krajach jest jeszcze pod tym względem 
gorzej. W porównaniu z innymi krajami, cieszymy się jeszcze stosunkowo dużą 
„swobodą”. Jakkolwiek rozwinie się w naszym kraju sytuacja, powinniśmy 
pamiętać, że światem rządzi Opatrzność Boża, której należy ufać! Święty 
Paweł, któremu przecież Bóg nie szczędził trudów i doświadczeń, pisze w 
Liście do Rzymian: „A wiemy, że tym, którzy miłują Boga, wszystko 
dopomaga ku dobremu, tym, którzy są wezwani podług postanowienia święci”.  
Historia Kościoła świętego pełna jest różnych wzlotów i kryzysów, 
prześladowań i trudów. Podobnie rzecz się ma z historią Polski. Mimo to  
zawsze znajdowaliśmy jako naród u Pana Boga obronę. Także w obecnej 
sytuacji zachowujmy spokój w sercach i ufność wobec Opatrzności. Chciałbym 
przy tej okazji zwrócić uwagę na list ks. Dawida Pagliaraniego do wiernych, 
którzy pozbawieni są z powodu epidemii sakramentów. Te duchowe rady 
zawarte w tym, zamieszczonym poniżej, liście także i nam mogą się przydać. 
Zachęcam, a nawet nalegam, byście go uważnie przeczytali!   
 

* Cudowny medalik a zaraza 
W obecnym czasie warto przypomnieć, że pojawienie się cudownego 
medalika związane było z epidemią. Gdy w 1832 r. wybijano pierwsze 
cudowne medaliki, Paryż nawiedziła straszliwa epidemia cholery. Jej ofiarą 
padło ponad 20 000 osób. W czerwcu tamtego roku siostry Miłosierdzia 
zaczęły rozdawać cudowne medaliki. Pierwsze 2000 medalików rozdały 
głównie zarażonym w szpitalach. Wielu chorych wyzdrowiało, również wielu 
zostało w sposób nadzwyczajny uchronionych od choroby, bądź też się 
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nawróciło doznając uzdrowienia duszy. To było niesamowite. Właśnie z tych 
powodów ludność Paryża nazwała medalik „cudownym“. Wydrukowaliśmy 
temu poświęconą ulotkę. Proszę, byście gorliwie rozpowszechniali ją wśród 
ludzi, którzy potrzebują duchowej pomocy.  
 
 

* List przełożonego generalnego Bractwa Św. Piusa X do wiernych na czas 
epidemii 
 

Drodzy Wierni! W tym czasie próby, z pewnością trudnym dla Was 
wszystkich, chciałbym przedstawić Wam kilka przemyśleń. 
Nie wiemy, jak długo potrwa obecna sytuacja, a przede wszystkim jak się 
rozwinie w najbliższych tygodniach. Wobec tej niepewności najbardziej 
naturalną pokusą jest desperackie poszukiwanie gwarancji i wyjaśnień w 
hipotezach i komentarzach najbardziej uczonych „ekspertów”. Jednak często te 
formułowane tu i tam hipotezy są ze sobą sprzeczne, potęgując jeszcze 
zamieszanie zamiast wnosić odrobinę wytchnienia. Bez wątpienia niepewność 
jest integralną częścią tej próby. Od nas samych zależy, czy wykorzystamy ją 
dla naszego własnego dobra. 

Jeśli Opatrzność dopuszcza jakieś nieszczęście lub zło, zawsze czyni to 
w celu uzyskania większego dobra, które – bezpośrednio lub pośrednio – 
odnosi się do naszych dusz. Bez tej zasadniczej przesłanki grozi nam rozpacz, 
albowiem wobec kolejnych epidemii, nieszczęść czy jakichkolwiek prób 
zawsze okazujemy się niewystarczająco przygotowani. 
Co Pan Bóg chce, abyśmy teraz zrozumieli? Czego chce od nas w tym 
szczególnym Wielkim Poście, gdy zdaje się, iż sam już zdecydował, jakie 
poświęcenia winniśmy czynić? 

Zwykły drobnoustrój jest w stanie rzucić ludzkość na kolana. W dobie 
wielkich osiągnięć technologicznych i naukowych uderza przede wszystkim w 
ludzką pychę. Dzisiejszy człowiek, tak dumny ze swoich osiągnięć, kładący 
kable światłowodowe na dnie oceanów, budujący lotniskowce, elektrownie 
jądrowe, wieżowce i komputery, który postawiwszy stopę na Księżycu planuje 
wyprawę na Marsa, ten człowiek jest bezradny wobec niewidzialnego 
drobnoustroju! Ani medialny hałas ostatnich dni, ani lęk, który możemy 
odczuwać, nie powinny przesłaniać nam tej głębokiej lekcji, łatwej do 
zrozumienia dla serc czystych i prostych, które spoglądają na obecne czasy 
oczyma wiary. Ludzkość – i każdy z nas – ma oto historyczną okazję powrotu 
do rzeczywistości, do świata realnego, a nie do wirtualnego mirażu, 
składającego się z marzeń, mitów i złudzeń. 

Przełożone na język Ewangelii, to przesłanie odpowiada słowom Pana 
Jezusa, który prosi nas, abyśmy pozostali z Nim jak najściślej zjednoczeni, 
ponieważ bez Niego nie możemy nic uczynić ani rozwiązać żadnego problemu 
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(Jan 15, 5). W tych niepewnych czasach oczekiwanie na rozwiązania 
problemów oraz poczucie własnej bezradności i kruchości winny nas pobudzać 
do szukania Pana Jezusa, błagania Go, proszenia o przebaczenie, modlenia się 
do Niego z większą gorliwością, a przede wszystkim – do powierzenia siebie 
Jego opatrzności. 

Do tego należy dodać trudność, a nawet brak możliwości swobodnego 
uczestnictwa we Mszy świętej, co zwiększa ciężar tej próby. Jednak nadal 
mamy w ręku uprzywilejowany środek i broń potężniejszą niż niepokój, 
niepewność czy panika, które może wywołać kryzys koronawirusa: różaniec, 
który łączy nas z Najświętszą Maryją Panną i niebem. 
Nadeszła chwila, aby w naszych domach odmawiać różaniec regularniej i 
żarliwiej niż dotychczas. Nie marnujmy czasu przed ekranami i nie dajmy 
zawładnąć sobą medialnej gorączce. Jeśli musimy przestrzegać ograniczeń 
wychodzenia z domu, korzystajmy z tego, aby przekształcić nasz „areszt 
domowy” w rodzaj radosnych rekolekcji w rodzinie, podczas których modlitwa 
odzyska swe miejsce, czas i znaczenie, na jakie zasługuje. Przeczytajmy w 
całości Ewangelię, spokojnie ją rozważajmy, słuchajmy jej w pokoju: słowa 
Mistrza są najbardziej skuteczne, albowiem łatwo docierają do umysłu i serca. 
Nie jest to czas, żeby wpuszczać świat do własnego domu, gdy okoliczności i 
rozporządzenia władz właśnie nas odeń oddzielają! Czerpmy korzyści z tej 
sytuacji, dając pierwszeństwo dobrom duchowym, których żaden drobnoustrój 
nie może zaatakować: gromadźmy skarby w niebie, gdzie ani robactwo, ani 
rdza ich nie popsuje. Albowiem tam, gdzie jest nasz skarb, tam będzie także 
nasze serce (por. Mt 6, 20–21). 

Wykorzystajmy tę okazję, aby zmienić nasze życie, ucząc się poddawać 
Bożej opatrzności. Nie zapominajmy o modlitwie za tych, którzy obecnie 
cierpią. Powinniśmy powierzyć Panu Bogu wszystkich tych, dla których zbliża 
się dzień sądu, i prosić Go o litość dla wielu naszych bliźnich, którzy pozostają 
niezdolni do wyciągnięcia z bieżących wydarzeń właściwej lekcji dla swych 
dusz. Módlmy się, aby przebywszy próbę, nie powrócili do poprzedniego życia 
nic w nim nie zmieniając. Epidemie zawsze sprowadzały letnie dusze do 
praktyk religijnych, do myślenia o Bogu i do znienawidzenia grzechu. Mamy 
obowiązek prosić o tę łaskę dla każdego z naszych współobywateli, bez 
wyjątku, w tym – zwłaszcza – dla pasterzy, którym brakuje ducha wiary i 
którzy nie potrafią już rozpoznawać woli Bożej. 

Nie zniechęcajmy się: Bóg nigdy nas nie opuści. Rozważajmy pełne 
ufności słowa, które Kościół Święty, Matka nasza, wkłada w usta kapłana w 
czasie zarazy: „Boże, który nie śmierci, lecz nawrócenia grzesznika pragniesz, 
wejrzyj łaskawie na lud Twój do Ciebie powracający i dla ufności, jaką położył 
w Tobie, oddal od niego plagi gniewu Twego”. 
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Modlę się za Was wszystkich przy ołtarzu i polecam ojcowskiej opiece 
świętego Józefa. Niech Bóg Was błogosławi! 

ks. Dawid Pagliarani FSSPX 
 
 
 

*  *  * 
KRYZYS W KOŚCIELE OKIEM WYTRAWNEGO TEOLOGA 

(ciąg dalszy rozważań o kryzysie w Kościele  
 według ks. Mateusza Gaudrona FSSPX)  

 

Czy papieże mają udział w kryzysie Kościoła? 
 Jak już wspomnieliśmy, osobliwością obecnego kryzysu w Kościele 
jest fakt, że kryzys ten jest wspierany nawet przez najwyższe władze Kościoła. 
Papieże przyczyniali się do kryzysu: 
1. wspierając modernistycznych teologów, 
2. sami prezentując poglądy i podejmując działania będące nie do pogodzenia z 
wiarą katolicką, 
3. przeszkadzając obrońcom wiary w ich pracy i wymierzając im kary. 
 Tę tezę potwierdzi tutaj kilka punktów, inne pojawią się w dalszym 
ciągu naszych rozważań. To Jan XXIII jest papieżem, za pontyfikatu którego 
rozpoczął się kryzys. Pomimo głosów ostrzegawczych zwołał on Sobór 
Watykański II i swym aggiornamento dał hasło do nie znającego granic 
przekształcania Kościoła i wprowadzenia do niego ducha światowego. W swej 
mowie na otwarcie Soboru powiedział: „Kościół zawsze sprzeciwiał się tym 
błędom. Często potępiał je z dużą surowością. Dzisiaj jednak korzysta 
Oblubienica Chrystusa raczej z lekarstwa miłosierdzia aniżeli z surowości. 
Chciałaby ona wyjść naprzeciw potrzebom współczesnego świata dowodząc 
ważności swej nauki i nie wypowiadając już tak bardzo potępień”. Papież 
stanął w opozycji do „proroków nieszczęścia” i uznał, że błędy znikną same z 
siebie jak „mgła przed słońcem”. To naiwne stanowisko nie miało 
jakiegokolwiek odniesienia do rzeczywistości. Buddyzm, islam i protestantyzm 
są błędami, które istnieją już wiele lat i bynajmniej nie zniknęły same z siebie. 
Wręcz przeciwnie, coraz bardziej się one rozprzestrzeniają, gdyż Kościół nie 
chce tych błędów potępić. Przede wszystkim jednak prawda w samym Kościele 
– wbrew optymistycznym przewidywaniom papieża Jana – bynajmniej nie 
została przez Sobór Watykański II naświetlona, ale sam sobór rozpowszechnił 
w Kościele masę błędów. 
 Jeszcze gorszy jest epizod, jaki przeżył abp Lefebvre będąc członkiem 
przygotowującej sobór komisji. Podczas pewnego posiedzenia, w czasie 
którego wybierano ekspertów na sobór, wyraził on [Arcybiskup] zdziwienie, że 
wbrew regulaminowi na listach znajduje się przynajmniej trzech ekspertów, 
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którzy ze względu na swe teorie zostali potępieni przez Rzym. Po posiedzeniu 
kardynał Ottaviani wziął arcybiskupa na stronę i powiedział mu, że takie było 
specjalne życzenie papieża. Papież chciał zatem mieć na soborze ekspertów, 
których prawowierność stała pod znakiem zapytania! 
 Papież Paweł VI, który po śmierci Jana XXIII kontynuował sobór, 
wyraźnie wspierał liberałów. Jako moderatorów soboru mianował czterech 
kardynałów: Dopfnera, Suenensa, Lercaro i Agagianiana, z których trzej 
pierwsi byli znanymi liberałami, a ostatni nie był szczególnie silną 
osobowością. Jeśli nawet Paweł VI kilka razy przedsięwziął kroki przeciw 
skrajnym liberałom, to pozostaje niepodważalnym faktem, że wpływy 
konserwatywnych ojców soboru były dlatego tak niewielkie, gdyż to 
liberałowie cieszyli się widoczną przychylnością papieża. 
 Zamykając sobór 7 grudnia 1965 r. Paweł VI powiedział do 
zgromadzonych Ojców: „Religia Boga, który stał się człowiekiem, spotkała 
religię (bo jest taką w istocie) człowieka, który czyni się Bogiem. Cóż z tego 
wynikło? Starcie, walka, potępienie? To mogło się zdarzyć, ale się nie 
zdarzyło. Stara historia o miłosiernym Samarytaninie była dla soboru ideałem 
duchowej postawy. Został on przeniknięty w całości bezgraniczną sympatią (...) 
Przyznajcie mu, wy nowocześni humaniści, którzy wyrzekacie się 
nadprzyrodzonego charakteru najwyższych rzeczy, przynajmniej tę zasługę i 
umiejcie uznać nasz nowy humanizm. Także my mamy, bardziej niż 
ktokolwiek inny, kult człowieka”. Głoszenie kultu człowieka przez papieża jest 
przerażające. Kult człowieka wyznaje masoneria, która postawiła sobie za cel 
zniszczenie Kościoła katolickiego, ale w żadnym wypadku nie religia 
katolicka! Słysząc takie słowa, masoni mogli triumfować. Czyż nie spełniły się 
w ten sposób ich plany, które wymyślili jeszcze w zeszłym stuleciu, a które 
dostały się w ręce Grzegorza XVI? Z odkrytej wówczas korespondencji 
wynika, że masoni pragnęli rozpocząć starania, aby kiedyś na Stolicy Piotrowej 
zasiadł papież „odpowiadający ich potrzebom”. Czytamy tam: „Ten papież, jak 
większość jego współczesnych, będzie w sposób nieunikniony mniej lub 
bardziej przeniknięty włoskimi i humanitarnymi zasadami, które zaczynamy 
teraz puszczać w obieg (...) Będziecie mieć w waszej sieci rewolucję w tiarze i 
kapie, która maszeruje z krzyżem i chorągwią kościelną, rewolucję, która 
potrzebuje być jeszcze tylko trochę wsparta, aż podpali cztery krańce świata”. 

Także poniższy hymn, jaki Paweł VI wygłosił z okazji lądowania na 
Księżycu, mógłby równie dobrze pochodzić z ust masona: „Chwała 
człowiekowi, chwała myśli, chwała nauce, chwała technice, chwała pracy, 
chwała ludzkiej odwadze. Chwała człowiekowi – królowi ziemi, a obecnie 
książęciu nieba”.  

Paweł VI jest też papieżem, który wprowadził nowy obrządek Mszy św. 



 

10 

 

(jego szkodliwość rozważymy później), a który posłużył jako motyw do 
prześladowania księży konsekwentnie chcących być katolikami i 
odmawiających wydania swych wiernych protestantyzmowi. 

Ostatecznie Jan Paweł II uczynił takie rzeczy, jakie wcześniej ocenione 
byłyby jako odejście od wiary, a co najmniej jako podejrzane o herezję. 
Podamy tylko kilka przykładów. 29 maja 1982 r. odmówił on z anglikańskim 
arcybiskupem Runcie w katedrze w Canterbury wyznanie wiary i wspólnie z 
nim udzielił zgromadzonym błogosławieństwa. Anglikanin miał na sobie pełny 
strój biskupi, mimo iż wobec nieważności święceń anglikańskich jest on tylko 
świeckim. 2 lutego 1986 r. podczas wizyty w Indiach papież pozwolił, aby 
hinduistyczna kapłanka uczyniła na jego czole znak tilac – znak boga 
zniszczenia Sziwy, a w Madrasie 5 lutego dał sobie nasypać na czoło 
poświęcony popiół, co jest rytuałem inicjacji w kulcie hinduistycznym. 

Smutny punkt szczytowy tych wszystkich działań przedstawia 
spotkanie religijne w Asyżu 27 października 1986 r., gdzie papież wzywał do 
odprawiania obrządków pogańskich i nawet oddał im do użytku kościoły 
katolickie. W kościele San Pietro postawiono nawet na ołtarzu statuę Buddy. 
Cóż wreszcie należy sądzić o tym, że papież w kraju, w którym chrześcijanie są 
krwawo prześladowani, kończy swe przemówienie słowami: „Allachu, Allachu, 
pobłogosław Sudan”, jak to miało miejsce 10 lutego 1993 r. w Chartumie? 
Niesłuszna jest odpowiedź, że przecież „Allach” znaczy po arabsku tyle co 
„Bóg”. Prof. Johannes Dormann pisze o tym: „Bez kłopotów byłoby możliwe 
kontynuowanie przemówienia w języku angielskim i wezwanie imienia Boga 
na straszliwe zajścia w Sudanie w chrześcijańskim sensie”. W ten sposób 
[wybrany przez papieża] jednak mahometańscy słuchacze mogli czuć się 
utwierdzeni w swej fałszywej religii. 

*  *  * 
KALENDARZ  LITURGICZNY  

na kwiecień A.D. 2019 

 

1  śr. dzień ferialny, 3 kl. 

2  czw. dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Franciszka z Pauli, Wyznawcy, Pierwszy 
czwartek miesiąca ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i o powołania 
kapłańskie 

3  pt. Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny, (w Bractwie św. Piusa X 
1 kl.) Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najśw. Serca Jezusa  

4 sob. dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Izydora, Biskupa, Wyznawcy i Doktora 
Kościoła, Pierwsza sobota miesiąca ku czci Niepokalanego Serca 
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N.M.P. 

5 niedz. 2. Niedziela Męki Pańskiej – Niedziela Palmowa, 1 kl. 
6  pn. Wielki Poniedziałek, 1 kl. 

7  wt. Wielki Wtorek, 1 kl. 

8 śr. Wielka Środa, 1 kl. 
9  czw. Wielki Czwartek, 1 kl. 

10  pt. Wielki Piątek, 1 kl. 
11 sob. Wielka Sobota, 1 kl. 

12 niedz. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc), 1 kl. 

13  pn. Poniedziałek Wielkanocny, 1 kl. 
14  wt. Wtorek Wielkanocny, 1 kl. 

15  śr. Środa Wielkanocna, 1 kl. 
16  czw. Czwartek Wielkanocny, 1 kl. 

17  pt. Piątek Wielkanocny, 1 kl. 

18 sob. Sobota Wielkanocna, 1 kl. 

19 niedz. Niedziela Przewodnia (Biała - 1. Niedziela po Wielkanocy), 1 kl. 

20  pn. dzień ferialny, 4 kl. 
21  wt. Św. Anzelma, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl. 

22  śr. Śś. Sotera i Kajusa, Papieży i Męczenników, 3 kl. 

23  czw. Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, głównego Patrona Polski, 1 
kl.  

24  pt. Św. Fidelisa z Sigmaringen, Męczennika, 3 kl. (P.P. W diecezji 
pelplińskiej: Św. Jerzego, Męczennika, Drugiego Patrona diecezji, 2 
kl.) 

25 sob. Litania Większa, 2 kl., wsp. św. Marka, Ewangelisty, 2 kl. 

26 niedz. 2. Niedziela po Wielkanocy, 2 kl. 
27  pn. Św. Piotra Kanizjusza, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl. 
28  wt. Św. Pawła od Krzyża, Wyznawcy, 3 kl. 
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29  śr. Św. Piotra z Werony, Męczennika, 3 kl. 

30  czw. Św. Katarzyny Sieneńskiej, Dziewicy, 3 kl. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Porządek Mszy św. w kościele przeoratowym na kolejne tygodnie podawany 
będzie w kruchcie kościoła oraz można go będzie znaleźć w internecie 
 

na stronie gdyńskiego przeoratu: https://gdynia.fsspx.pl 
     na facebooku: https://www.facebook.com/FSSPXGdynia 


