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Katechizm o kryzysie w Kościele

Wprowadzenie

To zaś jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego Boga prawdziwego i tego, któregoś 

posłał, Jezusa Chrystusa (J 17, 3)

Za każdym razem, kiedy katolicka prawda w niepokojach tego świata była szczególnie 

zaciekle atakowana, teologowie – prowadzeni przez Ducha Świętego – chwytali za pióro i 

sporządzali traktaty dla jej obrony. Gdyż herezja atakuje Ciało Chrystusa zawsze jak narośl 

rakowa, osłabia i fałszuje wiarę, prowadzi dusze na manowce i zagraża w ten sposób ich 

wiecznemu zbawieniu. Człowiek może przecież żyć tylko z prawdy, chrześcijanin może żyć 

tylko z wiary (zob. Rz 1, 17), nigdy – z błędu i z kłamstwa.

Cóż było zatem w naszym dzisiejszym czasie neomodernizmu, dwuznaczności i liberalnych 

sofizmatów bardziej potrzebne, niż sporządzić katechizm o panującym w Kościele kryzysie, 

który w pierwszym rzędzie jest kryzysem filozofii i teologii, kryzysem przekazywania i 

praktykowania wiary. Z tego wypływa kryzys moralności, kryzys całego życia kościelnego 

(liturgia, życie kapłańskie i zakonne, powołania, pobożność eucharystyczna i maryjna etc.), 

kryzys dyscypliny, upadek diecezji i parafii. Do służby prawdzie należy niewdzięczna często 

praca ukazywania błędów i wskazywania fałszerzy. Tylko w ten sposób może Kościół 

wyzdrowieć, tylko tak unikną wierni zakłopotania i zaraźliwie heretyzującego ducha. Bóg 

ustanowił przecież swe kapłaństwo, „aby wytracać i rozwalać, budować i sadzić” (Jer 1, 

10).

Niech Czytelnik bez uprzedzeń przeczyta tę trzeźwą analizę nowej liturgii, ekumenizmu, 

wolności religijnej, kwestii winy po stronie papieży i biskupów w czasie i po Soborze 

Watykańskim II, a będzie musiał uznać celność postawionych pytań i udzielonych 

odpowiedzi. Tutaj nie przedstawia się prywatnych poglądów ani śmiałych teorii. Tutaj 

nowości są analizowane w świetle tradycyjnej nauki Kościoła. Oby Katechizm o kryzysie w 

Kościele znalazł szerokie rozpowszechnienie i przyczynił się walnie do przezwyciężenia 

tegoż kryzysu. Jego twórcy należy się podziękowanie, za tę przysługę uczynioną prawdzie, 



duszom oraz świętemu, rzymskiemu i katolickiemu Kościołowi.

„I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi” – mówi Pan w Ewangelii (J 8, 32). Jego 

słowo obowiązuje na wieki, gdyż jest boskie.

ks. Franciszek Schmidberger,

Pierwszy Asystent Bractwa Św. Piusa X

Jaidhof

w Święto Bożego Ciała

29 maja AD 1997

1. Czy w Kościele jest kryzys?

Trzebaby zamknąć oczy, by nie widzieć, że Kościół katolicki znajduje się w ciężkim 

kryzysie. Jeśli jeszcze w latach sześćdziesiątych, podczas Soboru Watykańskiego II 

oczekiwano nowego rozkwitu Kościoła, to obecnie zaistniała sytuacja wręcz przeciwna. 

Tysiące księży porzuciło kapłaństwo, a tysiące zakonników i zakonnic powróciło do życia 

świeckiego. W Europie i Ameryce Pn. jest bardzo mało powołań, tak że już niezliczone 

seminaria duchowne, klasztory i domy zakonne musiały zostać zamknięte. Z tego powodu 

wiele parafii nie może być obsadzonych, a zakony musiały zrezygnować z prowadzenia 

wielu szkół, szpitali i domów dla osób w podeszłym wieku. „Swąd szatana przez jakąś rysę

przeniknął do Bożej świątyni” – skarżył się papież Paweł VI 26 czerwca 1972 r.1

Według artykułu Fabrizio de Santis w „Corriere della Sera” z 25 
września 1971 r. w ostatnich ośmiu latach we Włoszech porzuciło 
kapłaństwo 7 do 8 tysięcy księży. W całym Kościele między 1962 
a 1972 r. zlaicyzowało się 21.320 księży. Liczba ta nie obejmuje 
tych, którzy do oficjalnej laicyzacji nie przywiązują żadnej wagi2.

W całym Kościele między r. 1967 a 1974 swe święte powołanie miało porzucić 
30 do 40 tysięcy księży. Ten katastrofalny proces może być porównany co 
najwyżej do wydarzeń podczas tzw. reformacji w XVI w.

Jeśli chodzi o sytuację wśród sióstr zakonnych, to należy wskazać przykład 
opowiedziany i uznany za „typowy przypadek” przez kard. Ratzingera. Quebec, 
francuskojęzyczna prowincja Kanady, była na początku lat sześćdziesiątych 
regionem o największej liczbie sióstr zakonnych.

Pomiędzy 1961 a 1981 r. liczba sióstr wskutek odejść, śmierci i 
stagnacji powołań zmalała z 46.933 do 26.294. A więc spadek o 

http://www.piusx.org.pl/kryzys/katechizm-o-kryzysie-w-Kosciele/1#
http://www.piusx.org.pl/kryzys/katechizm-o-kryzysie-w-Kosciele/1#


44%, a nie widać jeszcze końca. Nowe powołania spadły w tym 
samym okresie o dobre 98,5%. Do tego dochodzi fakt, że 
większość z pozostałych 1,5% składa się nie z młodych osób, ale z
„późno powołanych”, tak iż w oparciu o prosty rachunek wszyscy 
socjologowie są zgodni w smutnej, ale obiektywnej prognozie: 
wkrótce zakonnice w Kanadzie, tak jak je znamy, będą tylko 
wspomnieniem3.

Od tamtej pory widoki na przyszłość bynajmniej się nie polepszyły. Rok 1996 
na przykład przedstawia nowy ujemny rekord u kandydatów na księży w 
Niemczech. Niemieckie seminaria duchowne i instytucje zakonne zanotowały 
tylko 232 nowych kandydatów. W r. 1986 było ich jeszcze 7274.

Wszędzie maleje zainteresowanie Kościołem. Tylko niewielka część katolików 
wypełnia przykazanie Mszy św. niedzielnej, a co roku tysiące osób występują z 
Kościoła. Szczególnie niepokoi fakt, że to przede wszystkim młodzież odwraca 
się plecami do Kościoła. Z 93.000 katolików, którzy w 1989 r. w Niemczech 
wystąpili z Kościoła, 70% nie miało ukończonych 35 lat. W sumie w latach 
1970–1993 wystąpiło z Kościoła katolickiego w Niemczech 1,9 miliona osób. 
Przy tym najczęstszymi motywami odejścia nie są nienawiść czy gniew, ale po 
prostu obojętność. Kościół już nic nie mówi ludziom, nie ma już żadnego 
znaczenia w ich życiu, dlatego jest opuszczany, np. aby zaoszczędzić na 
podatku kościelnym. Religia katolicka jest na najlepszej drodze, by stać się 
religią nic nie znaczącej mniejszości. Według Karola Rahnera Niemcom grozi, 
że staną się „pogańskim krajem z chrześcijańską przeszłością i 
chrześcijańskimi reliktami”. To samo dotyczy większości katolickich niegdyś 
krajów.

Przypisy:

1.„Der Fels” 1972/10, s. 313.

2.Jerzy May, Die Krise der nachkonziliaren Kirche und wir, Mediatrix. Wiedeń 1979, s. 50 n.

3.Kard. Józef Ratzinger, Zur Lage des Glaubens, Neue Stadt. Monachium, Zurich, Wiedeń 1985, s. 102.

4.„Osterhofener Zeitung” z 19 IV 1996.

2. Czy ten kryzys jest kryzysem wiary?

Bez wątpienia wiara chrześcijańska stopniowo zanika. W podstawowe prawdy 

chrześcijańskie, jak wiara w Boga, Bóstwo Jezusa Chrystusa, niebo, czyściec i piekło wierzy 

się coraz mniej. Szczególnie przy tym niepokoi, że te artykuły wiary są zaprzeczane nawet 

przez tych, którzy chcą być katolikami i regularnie uczęszczają do kościoła.

Kilka liczb powinno tę opinię uzasadnić. Według ankiety pisma „Spiegel”5 z 
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1992 r. w Niemczech Zachodnich tylko 56% osób wierzyło w istnienie Boga, 
38% w Jego wszechmoc, 30% w grzech pierworodny, 29% w Synostwo Boże 
Jezusa Chrystusa, a 24% w istnienie piekła.

Ale także wśród katolików sytuacja jest katastrofalna. W podstawowy dogmat 
rzeczywistego zmartwychwstania Jezusa Chrystusa wierzyło tylko 43% spośród
nich. Nawet u osób chodzących co niedziela do kościoła tylko 55% wierzyło w 
narodzenie się Pana Jezusa z dziewicy i tylko 44% uznawało nieomylność 
papieża. Przeciętna u ogółu katolików była oczywiście jeszcze niższa. Tutaj 
tylko 32% wierzyło w papieską nieomylność.

Tak oto ukazuje się cały rozmiar kryzysu: nie tylko coraz mniej osób przyznaje 
się do Kościoła, ale nawet większość z tych, którzy są jeszcze oficjalnymi 
członkami Kościoła, nie posiada już katolickiej wiary! Kto zaprzecza choćby 
jednej prawdzie wiary, ten traci całą wiarę, gdyż ona jest całością i musi jako 
całość zostać uznana. Jeśli więc 68% osób zaprzecza nieomylności papieża, to 
mniej nawet niż co trzeci katolik posiada jeszcze katolicką wiarę.

Przypisy:

5.„Der Spiegel” 1992/25, s. 36 nn.

3. Czy ten kryzys jest kryzysem moralnym?

Z kryzysem wiary ręka w rękę idzie kryzys moralności. Kiedy św. Paweł wzywa chrześcijan, 

żeby „w pośrodku złego i przewrotnego narodu” przez swe życie świecili „jak światła na 

świecie” (zob. Flp 2, 15), to o dzisiejszych chrześcijanach coraz bardziej można powiedzieć, 

że oni swym życiem już nie różnią się od dzieci tego świata – od niewierzących. Ich słaba i 

powierzchowna wiara nie ma już siły wpływać na ich życie, nie mówiąc już w ogóle o jego 

kształtowaniu.

Człowiek, osłabiony przez grzech pierworodny, ma zawsze przecież skłonność 
dać się ponieść własnym popędom i utracić w ten sposób panowanie nad 
samym sobą. Wiara chrześcijańska, przeciwnie, pokazuje człowiekowi, czego 
Bóg od niego oczekuje i jak powinien prowadzić swe życie zgodnie z wolą Bożą.
Przez wiarę człowiek jest świadom obietnic, których ma prawo się spodziewać, 
kiedy jest posłuszny Bożym przykazaniom, oraz kar, które Bóg mu wymierzy, 
jeśli się od Niego odwróci. Wiara i sakramenty dają także siłę do 
przezwyciężenia złych skłonności i oddania się całkowicie dobru i miłości do 
Boga. Jeśli tego brakuje i jeśli człowiek już nie wierzy w swe powołanie do 
moralnej doskonałości i do wiecznego życia w Bogu, to coraz bardziej oddaje 
się możliwie nieskrępowanemu używaniu życia doczesnego.

Dokładnie to przeżywamy obecnie. Wierność, czystość, sprawiedliwość, duch 



ofiary itd. nie są już wśród chrześcijan niepodważalnymi wartościami. Co 
trzecie małżeństwo rozpada się po pięciu do dziesięciu latach i powszechnie 
wiadomo, że rozwód i „powtórne małżeństwo” są praktykowane przez coraz 
większą liczbę katolików. „Herderkorrespondenz” z marca 1984 r. pisała, że w 
katolickim Tyrolu 88% mieszkańców nie uznaje katolickiej nauki o środkach 
antykoncepcyjnych, przy czym u osób między 18. a 30. rokiem życia 
uznawanie nauki Kościoła jest bliskie zeru (1,8 %).

4. Czy kryzys jest kryzysem duchowieństwa?

Brak powołań do stanu kapłańskiego i zakonnego, jak również liczne przypadki laicyzacji 

pokazują wyraźnie, że i tutaj mamy do czynienia z głębokim kryzysem. Samo 

duchowieństwo w wielu swych członkach utraciło wiarę i dlatego nie jest już w stanie 

przekazywać tej wiary i zapalać innych gorliwością w wierze.

Jeśli, jak stwierdziliśmy wyżej, źle się dzieje z wiarą nawet tych katolików, 
którzy regularnie co niedziela chodzą do kościoła, to może to mieć swą 
przyczynę w niedostatecznym przekazywaniu wiary. Gdyby wszyscy księża 
regularnie głosili wiarę katolicką, sytuacja byłaby zupełnie inna. Ludzie nie 
stracili wiary ot tak, po prostu, ale ona została im zabrana z ambony. Jeśli w 
kazaniu przez długie lata prawdy wiary były podawane w wątpliwość, 
relatywizowane, a często wręcz zaprzeczane, to nie dziwi, jeśli prości wierni 
tracą wiarę. Młodsi często jej nawet nie poznali. Tak więc np. mało które 
dziecko, przystępujące do pierwszej Komunii św. wie dzisiaj, że w Eucharystii 
jest obecny rzeczywiście, prawdziwie i istotnie (łac. vere, realiter et 
substantialiter) nasz Pan Jezus Chrystus. Dzieje się tak, gdyż jego proboszcz 
już nie wierzy w tę tajemnicę. W podręczniku religii Wie wir Menschen 
leben (Jak my ludzie żyjemy) można przeczytać: „Kiedy chrześcijanie 
spożywają posiłek z Jezusem, to idą do ołtarza. Ksiądz daje im kawałek chleba.
Oni jedzą ten chleb”6. Ten podręcznik religii otrzymał kościelne imprimatur i 
został dopuszczony do użytku przez niemieckich biskupów! O 
zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa pisze Ernst Kirchgassner:

Nikt nie widział zmartwychwstania Jezusa. Gdyby przed grobem
Jezusa była zamontowana kamera, nie zarejestrowałaby 
niczego. Historia o pustym grobie, o mężczyznach i kobietach 
spieszących do grobu, o objawieniach, nie chce niczego 
udowadniać... Uczniowie Jezusa byli przez Jego śmierć bardzo 
zmieszani. Jak mogliby to znieść: ich Pan i Mistrz doznał klęski, 
umarł na krzyżu jak przestępca? Czy padli ofiarą oszusta? „Myśmy
mieli nadzieję” – wspominali z żałością. Pomimo 
niewypowiedzianego rozczarowania, jakie przeżyli z Jezusem, byli 
oni jednak do niego ciągle jeszcze przywiązani. Nikt tego nie wie, 
ale być może było to tak: Kilku wiernych spotykało się ponownie i 
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chodziło wspólnie na grób Jezusa. W ich sercach poczynała się 
wiara. W końcu ogarnęła ich pewność, że Jezus żyje7.

Dlatego nie dziwi, że skierowana do papieża petycja (tzw. „Kirchen-Volks-
Begehren”) z 1995 r., w której m.in. neguje się nauczanie moralne Kościoła i 
propaguje się kapłaństwo kobiet, została podpisana przez wielu księży, a nawet
biskupi oświadczyli, że zgadzają się z tymi postulatami, z zastrzeżeniem, że nie
zgadzają się ze sposobem przeprowadzenia tej akcji. Nie należy mieć 
wątpliwości, że wierni nie mieliby podobnych pragnień, gdyby przez długie lata 
najoczywistsze katolickie zasady nie były atakowane przez księży i nauczycieli 
religii.

Oczywiście, to słabe w wierze duchowieństwo nie ma już siły przestrzegać 
celibatu, gdyż celibat jest możliwy tylko dla kogoś, kto ma żywą wiarę i gorącą 
miłość ku Chrystusowi. Nie jest tajemnicą, że dzisiaj wielu księży ma mniej lub 
bardziej otwarte grzeszne stosunki z jakąś kobietą i raz po raz dowiadujemy 
się o porzuceniu kapłaństwa przez księdza oświadczającego, że on już od lat 
nie zachowywał celibatu. Celibat, co oczywiste, odstrasza też wielu młodych 
mężczyzn od kapłaństwa, ale zamiast z tego powodu atakować celibat powinno
się raczej zapytać, skąd brało się wcześniej tylu mężczyzn, którzy tę ofiarę 
chętnie składali, podczas gdy obecnie nie ma to miejsca.

Przypisy:

6.Wie wir Menschen, leben. Ein Religionsbuch, Herder 1972, s. 78 – Imprimatur zostało udzielone 17 I 1972 r. 

przez wikariusza generalnego diecezji Fryburg, dr Schlunda.

7.Ernst Kirchgassner, Jesus – Diener der Menschen, t. 51 „Reihe für Dich”. Suddeutsche Verlagsgesellschaft, 

Ulm, s. 27 ii.

5. Czym różni się obecny kryzys od wcześniejszych kryzysów Kościoła?

Obecny kryzys w Kościele różni się od wcześniejszych kryzysów przede wszystkim tym, że 

to same najwyższe władze Kościoła doprowadziły do tego kryzysu, wspierają go i 

uniemożliwiają zastosowanie skutecznych środków leczniczych.

Kryzysy w Kościele zdarzały się często. Księża, biskupi, a nawet papieże nie 
zawsze prowadzili moralnie czyste życie, zgodne z Ewangelią. Niemoralność i 
rozpasanie prowadziły często do kryzysu Kościoła. Księża i biskupi odstępowali 
także niekiedy od prawdziwej wiary. Ale jeszcze nie było takiego okresu, w 
którym błędy i otwarte negowanie prawd wiary były propagowane z 
przyzwoleniem i poparciem władz rzymskich. Osobliwością dzisiejszego kryzysu
jest to, że jest on popierany przez najwyższe władze Kościoła, nie wyłączając 
papieża. Sam papież Paweł VI wypowiedział z tego powodu sławne zdanie, że 
Kościół znajduje się w procesie „samozniszczenia”:

Kościół znajduje się w godzinie niepokoju, samokrytyki, można by
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nawet powiedzieć – samozniszczenia. To jest jakby wewnętrzny 
wstrząs, (...) którego nikt po Soborze nie oczekiwał8.

Przypisy:

8.Przemówienie z 7 XII 1968 r. DC 1969, s. 12.

6. Co to jest wiara?

Wiara jest to cnota nadprzyrodzona, przez którą wszystko, co Bóg objawił, pod wpływem 

łaski uznajemy niezłomnie za prawdziwe.

Wiara jest odpowiedzią człowieka na Boże Objawienie. Bóg przemawiał do ludzi
przez Mojżesza, proroków, a przede wszystkim przez swego Jednorodzonego 
Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez to Objawienie człowiek poznaje 
przymioty Boga, Jego troistą istotę i swe własne wieczne przeznaczenie: 
oglądanie Boga w Niebie. Objawienie pokazuje mu także drogę, którą musi 
kroczyć, aby ten cel osiągnąć, mianowicie przestrzeganie przykazań i 
przyjmowanie ustanowionych przez Boga środków – sakramentów.

Przez wiarę człowiek uznaje to Objawienie. Nie jest to możliwe bez łaski, gdyż 
treść wiary przekracza nasz przyrodzony umysł. Motywem wiary jest przy tym 
tylko i wyłącznie autorytet objawiającego się Boga. Wierzymy, gdyż Bóg tak 
powiedział, a nie dlatego, że sami to zrozumieliśmy. Wierzymy więc, na 
przykład, w Trójcę Świętą albo w prawdziwe Bóstwo Chrystusa nie dlatego, że 
sami poznaliśmy to naszym umysłem, ale dlatego, że Bóg nam to objawił.

7. Jak przychodzi do nas wiara?

Pierwszym źródłem wiary jest Pismo święte. Składa się ono z dwóch części: Starego 

Testamentu, który zawiera Objawienie Boże, dane narodowi żydowskiemu przed 

narodzeniem Chrystusa, oraz Nowy Testament, który przekazuje właściwe Objawienie 

chrześcijańskie.

Pismo święte jest inspirowane przez Ducha Świętego. To oznacza, że nie jest 
czysto ludzkim pismem, ale że za autorem ludzkim stoi sam Bóg, który przy 
pisaniu w tajemniczy sposób asystował człowiekowi. Dlatego Pismo święte jest 
w prawdziwym i właściwym znaczeniu Słowem Bożym.

8. Czy Pismo święte jest jedynym źródłem Objawienia?

Jest protestanckim błędem sądzić, że Pismo święte jest jedynym źródłem Objawienia. W 

rzeczywistości obok Pisma świętego także tradycja jest prawdziwym źródłem Objawienia.

Nie wszystko, co Jezus Chrystus powiedział bądź nakazał, jest zapisane w 
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Piśmie świętym, jak ono samo mówi: „Jest też wiele innych rzeczy, które 
uczynił Jezus, które gdyby z osobna opisywać, mniemam, że i sam świat nie 
mógłby pomieścić ksiąg, które by trzeba napisać” (J 21, 25). W tamtym czasie 
znacznie mniej pisano niż obecnie i dlatego bardzo ceniono przekaz ustny.

Tylko z ustnego przekazu czyli Tradycji wiemy w ogóle, jakie księgi należą do 
Pisma św. Istnieją bowiem jeszcze inne ewangelie i rzekome listy apostolskie, 
które nie są prawdziwymi pismami biblijnymi. Protestanci, którzy za źródło 
wiary chcą uznawać tylko Pismo św., muszą więc częściowo sięgać do tradycji, 
gdyż tylko przez nią otrzymują Pismo św.

9. Kto może nam z mocą wiążącą powiedzieć, co należy do Objawienia?

Tylko Magisterium Kościoła, które uosabia przede wszystkim papież, może nas w 

wątpliwych kwestiach zapewnić, w co mamy wierzyć, a co jest błędem. Chrystus powiedział 

bowiem do Piotra:

„Ty jesteś opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą” 

(Mt 16, 18). Piotrowi dał też polecenie utwierdzania braci w wierze: „Ale ja prosiłem za 

tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty kiedyś, nawróciwszy się, utwierdzaj braci twoich” 

(Łk 22, 32).

Nauczanie, o którym Kościół rozstrzygnął, że z całą pewnością i niechybnie należy do 

Bożego Objawienia, nazywa się dogmatem.

W drugim liście św. Piotra Apostoła czytamy: „To wpierw rozumiejcie, że 
żadnego z proroctw Pisma nie wykłada się własnym tłumaczeniem. Gdyż 
proroctwo nie przez wolę ludzką zostało kiedyś przyniesione, ale ludzie święci 
boży mówili natchnieni Duchem Świętym” (1, 20n). To miejsce dowodzi 
zarówno inspiracji Pisma przez Ducha Świętego, jak i faktu, że nie każdemu 
wolno je dowolnie interpretować. Dokładnie to czynią jednak protestanci. 
Każdy sam interpretuje Pismo św., a każdy rozumie je oczywiście inaczej.

Ale także proste zastanowienie się pokazuje nam konieczność nieomylnego 
Magisterium. Chrystus chciał przecież mówić nie tylko do ówczesnych 
mieszkańców Izraela, ale do wszystkich ludzi wszystkich przyszłych epok i 
wszystkich obszarów ziemi. Jego nauka nie mogłaby jednak przetrwać 
nienaruszona przez całe stulecia, gdyby nie ustanowił On instytucji 
kompetentnej dla rozstrzygania spraw spornych. Jak bardzo potrzebna jest 
taka instytucja, okazuje się właśnie na przykładzie protestantów. U nich nie ma
Magisterium, ale każdy jest w pewnej mierze swym własnym papieżem i 
dlatego podzielili się oni na niezliczone grupy, z których każda wierzy w co 



innego. Natomiast Kościół katolicki zachował nienaruszenie wiarę pierwszych 
chrześcijan.

10. Co ma miejsce, gdy ktoś zaprzecza jakiemuś dogmatowi?

Kto zaprzecza choćby jednemu jedynemu dogmatowi, ten stracił całą wiarę, gdyż nie uznaje

Objawienia Bożego czyniąc się sędzią tego, w co należy wierzyć.

Jak widzieliśmy wyżej, wiara opiera się nie na naszym własnym zdaniu, ale na 
autorytecie objawiającego się Boga, który nie może ani sam się mylić, ani 
innych w błąd wprowadzać. Dlatego trzeba przyjąć wszystko, co Bóg objawił, a 
nie można tylko wyszukiwać to, co komuś jest przyjemne. Kto więc wybiera 
sobie coś z objawionej wiary i nie chce przyjąć wszystkiego, ten stawia Bogu 
zaporę, dając swemu własnemu rozumowi ostateczną rację. Taki ktoś nie ma 
już więc boskiej, nadprzyrodzonej wiary, nawet jeśli jeszcze w wielu punktach 
się z nią zgadza. Tak powiedział np. papież Pius IX ogłaszając w 1854 r. 
dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi: „Gdyby ktoś miał, czego niech Bóg nie
dopuści, wybierać sobie, inaczej sądzić w sercu niż my to zdefiniowaliśmy, 
niech wie, że własnym wyrokiem sam się potępił, wiarę stracił i od jedności z 
Kościołem odpadł”9. Tego samego uczy Leon XIII: „Kto (...) prawdom 
objawionym choćby w jednym punkcie zaprzecza, porzuca w istocie całą wiarę,
gdyż odmawia uznania Boga za najwyższą prawdę i właściwy powód wiary”10. 
Papież cytuje dalej św. Augustyna, który tak powiedział o błędnowiercach: „W 
wielu są oni ze mną, w niewielu nie są ze mną, ale z powodu tych niewielu 
rzeczy, w których nie idą razem ze mną, nie przydaje się im na nic to wiele, w 
których są razem ze mną”11. Nie można więc być katolikiem w 70 albo 99%. 
Albo przyjmuje się całe Objawienie, albo się go nie przyjmuje i wtedy można 
mówić tylko o posiadaniu ludzkiej, samowolnie sporządzonej wiary. Takie 
wybieranie poszczególnych prawd z całości wiary zwie się herezją (z greckiego:
‘wyjmowanie’).

Jest więc całkowicie błędne i nie znajdujące żadnego potwierdzenia w 
tradycyjnej nauce Kościoła często dzisiaj w odniesieniu do innych wyznań 
spotykane twierdzenie, że należy bardziej podkreślać to, co łączy, a nie to, co 
dzieli. Przez to stwarza się wrażenie, jakoby w tych różnicach chodziło tylko o 
nieznaczące drobiazgi, podczas gdy tak naprawdę chodzi o pełnię Prawdy 
Objawionej.

Przypisy:

9.DH 2804.

10.ASS XXVIII (1895-1896), s. 713.

11.In Psalm. 54, n. 19, PL 36, 641.
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11. Czy wiara nie jest przede wszystkim uczuciem?

Jednym z błędów tak zwanego modernizmu, który został potępiony przez papieża św. Piusa

X w encyklice Pascendi, jest twierdzenie, jakoby wiara była powstającym z 

podświadomości uczuciem potrzeby czegoś boskiego. W rzeczywistości wiara nie jest 

jednak uczuciem, ale świadomym i dobrowolnym przyjęciem Objawienia Bożego, jakie jest 

zawarte w Piśmie św. i Tradycji.

Według modernistów Objawienie ma miejsce wtedy, kiedy to uczucie 
przechodzi z podświadomości do świadomości. Wiara byłaby zatem czymś 
uczuciowym i subiektywnym; Objawienie nie byłoby człowiekowi dane z 
zewnątrz, ale pochodziłoby z jego wnętrza.

Na początku chrześcijaństwa stoi dla modernisty religijne przeżycie Jezusa 
Chrystusa (który oczywiście nie jest tutaj postrzegany jako prawdziwy Bóg). 
On podzielił się swymi doświadczeniami z innymi, którzy je sami przeżyli i 
ponownie przekazali je innym. Z potrzeby przekazania swych religijnych 
doświadczeń innym osobom i stworzenia wspólnoty powstał Kościół. Kościół nie
jest zatem tworem Boga, ale wszystko to: Kościół, sakramenty, papiestwo, 
dogmaty itd. są tylko rezultatem religijnej potrzeby u wiernych.

Oczywiście, to wszystko nie ma nic wspólnego z katolickim pojęciem wiary. Z 
pewnością tkwi w ludzkim sercu potrzeba Boga, ale jeśli nie znajdzie ona 
prawdziwej odpowiedzi, pozostaje pustym uczuciem. Jest też słuszne, że z 
wiarą związana jest często odczuwalna pewność i poczucie bezpieczeństwa, ale
one nie stanowią istoty wiary. To uczucie jest bowiem, jak wszystkie uczucia, 
zmienne – raz silniejsze, raz słabsze, a czasem może na jakiś czas w ogóle 
zaniknąć. Nawet wielcy święci, jak św. Wincenty a Paulo czy św. Teresa od 
Dzieciątka Jezus byli na jakiś czas pozbawieni odczuwalnej pewności wiary, nie 
stając się przez to chwiejnymi w swym przekonaniu o słuszności i właśnie 
pewności wiary.

W Przysiędze antymodernistycznej św. Piusa X, którą do roku 1967 składali 
wszyscy księża przed święceniami, czytamy:

Uznaję niewzruszenie i wyznaję otwarcie, że wiara nie jest 
ślepym uczuciem religijnym, które przez pragnienia serca i 
skłonność moralnie uformowanej woli pochodzi z zakamarków 
podświadomości, ale jest prawdziwą aprobatą umysłu dla 
otrzymanej z zewnątrz za pomocą słuchu prawdy, przez którą z 
powodu autorytetu prawdomównego Boga wierzymy, że prawdą 
jest to, co o osobowym Bogu, naszym Stwórcy i Panu zostało 
powiedziane, oświadczone i objawione12.
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Przypisy:

12.DH 3542.

12. Czy wiara może się zmienić?

Według nauki modernistów wiara może się zmienić. Skoro dogmaty są tylko wyrazem 

wewnętrznego uczucia wiary i religijnej potrzeby, to muszą zostać na nowo sformułowane i 

dostosowane, jeżeli zmienią się owe religijne uczucia i potrzeby.

Jeśli natomiast dogmaty nieomylnie oddają prawdy wiary – jak naucza Kościół – to jest 

jasne, że nie mogą zostać zmienione, gdyż co wczoraj było prawdą, nie może dzisiaj być 

fałszem – i odwrotnie. Jak niezmienna jest prawda, tak niezmienna jest wiara. Dlatego św. 

Paweł pisze: „Ale choćbyśmy my, albo anioł z nieba głosił wam ponad to, cośmy wam 

głosili niech będzie przeklęty!” (Gal 1, 8). „Iesus Christus heri et hodie, ipse et in saecula – 

Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hebr 13, 8).

Rozwój w nauce wiary jest możliwy tylko w tym sensie, że prawdy wiary są 
coraz lepiej pojmowane i objaśniane. Taki rozwój przepowiedział Kościołowi 
Chrystus w słowach: „A Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imię 
moje, on was wszystkiego nauczy, i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam 
powiedziałem” (J 14, 26). Duch Święty nie naucza żadnych nowych prawd, ale 
wprowadza Kościół coraz głębiej w prawdę przyniesioną przez Chrystusa. 
Prawdy wiary, które w pewnym okresie odgrywały w życiu Kościoła nieznaczną 
rolę, mogą dlatego w innym okresie wysunąć się na pierwszy plan. Dyskusje z 
błędnowiercami zmuszały Kościół do dokładniejszego i jaśniejszego 
przedstawiania prawd wiary. Nigdy jednak w tym rozwoju nie mogą mieć 
miejsca sprzeczności. Co raz zostało ogłoszone dogmatem, nie może później 
stać się nieważne i nieprawdziwe. Podobnie Kościół nie wynajduje nowych 
prawd, kiedy ogłasza dogmaty, ale je objaśnia i podkreśla w nowy sposób to, w
co w gruncie rzeczy już wierzono.

Nauczanie wiary, które objawił nam Bóg, nie zostało mianowicie 
przedłożone do doskonalenia ludzkim umysłom jako jakiś 
filozoficzny wymysł, ale jako Boska spuścizna powierzone 
Oblubienicy Chrystusa, aby ona je chroniła i nieomylnie 
objaśniała. Dlatego należy zawsze zachować to znaczenie 
świętych prawd wiary, jakie święta Matka Kościół raz objaśniła 
i nie wolno nigdy od tego znaczenia odstępować pod 
pozorem i w imię lepszego zrozumienia. Tak niech rośnie i 
rozwija się bogato w ciągu wieków poznanie, wiedza i mądrość 
zarówno w każdym, jak i we wszystkich, zarówno u 
poszczególnych ludzi, jak i w całym Kościele – ale jedynie w im 
właściwy sposób: mianowicie w tej samej nauce, tym samym 



znaczeniu i tym samym sformułowaniu13.

Przypisy:

13.Sobór Watykański I, DH 3020. Sobór cytuje tutaj św. Wincentego z LerynuCommonitorium primum 23, 3; 

PL 50, 668A.

13. Czy więcej religii może posiadać prawdziwą wiarę?

Ponieważ poszczególne religie wzajemnie sobie przeczą w zasadniczych punktach, nie może

kilka z nich być prawdziwymi. Dlatego tylko jedna religia może być prawdziwa. Tą religią 

jest religia katolicka. Bóg objawił się w Chrystusie, a nie w Buddzie czy Mahomecie, a 

Chrystus założył tylko jeden Kościół, który ma Jego naukę i Jego łaskę przekazywać aż do 

końca świata. Wiara w Trójcę Świętą, w Chrystusa i w Kościół stanowi przeto nierozdzielną 

całość.

Albo Bóg jest Trójcą, albo nie jest. Jeżeli jest, to wszystkie niechrześcijańskie 
religie muszą być fałszywe. Ale także chrześcijańskie wyznania przeczą sobie 
nawzajem: niektóre nie wierzą w Bóstwo Chrystusa, wiele nie wierzy w 
prawdziwą obecność Ciała i Krwi Chrystusa w sakramencie Eucharystii itd. 
Takie sprzeczności nie mogą współistnieć.

14. Po czym możemy poznać, że wiara katolicka jest prawdziwa?

Chrystus potwierdził prawdziwość swego posłannictwa przez cuda, które uczynił. Dlatego 

mówi On: „Nie wierzycie, że ja w Ojcu, a Ojciec we mnie? Choćby dla samych uczynków 

wierzcie!” (J 14, 11). Także Apostołowie wykazywali się cudami: „Oni zaś wyszedłszy, 

przepowiadali wszędzie, a Pan dopomagał, i potwierdzał słowa przez cuda w ślad idące” 

(Mk 16, 20). Cuda i cudowne zdarzenia są zatem dowodem boskiego posłannictwa 

Kościoła.

Cuda zdarzają się w Kościele aż do naszych czasów i fakt, że cuda mają 
miejsce, nie był nigdy tak pewny jak właśnie dzisiaj, kiedy można za pomocą 
metod badawczych nowoczesnej nauki wykluczyć naturalne wyjaśnienie 
pewnych zdarzeń. Nie ma tu mowy o autosugestii czy halucynacji. Pomnożenie 
żywności, jakie widziało wiele osób, na które nie wywierano żadnego wpływu, 
wskrzeszenia umarłego czy nagłej regeneracji prawie całkowicie zniszczonego 
organu nie można w ten sposób wyjaśnić. Kościół nigdy nie uznałby cudu, przy 
którym istnieje choćby najmniejsza możliwość naturalnego wyjaśnienia.

Ale także samo rozprzestrzenienie się chrześcijaństwa stanowi cud, gdyż nie 
można w naturalny sposób wyjaśnić faktu, że dwunastu niewykształconych i 
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niewpływowych rybaków w krótkim czasie nawróciło znaczną część świata i to 
wbrew oporowi możnych i wpływowych osób.

Z pewnością cuda te nie mogą dowieść wiary, a tym bardziej jej wymusić, gdyż
w takim wypadku nie byłaby już ona wiarą, ale wiedzą. Pokazują one jednak, 
że wiara nie jest ślepym i bezpodstawnym zaufaniem i że nie przeczy ona 
rozumowi, ale wręcz przeciwnie – to niewiara jest rzeczą bardzo nierozumną!

Ostatecznie fakt, że protestanckie odłamy chrześcijaństwa nie mogą być 
prawdziwe wynika z tego, że stosunkowo późno oddzieliły się one od Kościoła 
Chrystusowego. Luter nie przeprowadził reformy Kościoła, jak mniemał, ale 
stworzył nowe nauki, stojące w sprzeczności z tym, w co chrześcijanie 
wcześniej wierzyli. Jeśli np. chrześcijanie zawsze byli przekonani, że Msza św. 
może być odprawiana tylko przez wyświęconego kapłana i że jest ona 
prawdziwą ofiarą, to jak może być prawdziwe odmienne mniemanie wyrażone 
po 1500 latach? Albo jak może prawdziwym Kościołem być „kościół 
anglikański”, który swe istnienie zawdzięcza tylko i wyłącznie cudzołóstwu króla
Henryka VIII?

Możemy zatem razem z papieżem Leonem XIII stwierdzić:

Jaka religia jest prawdziwa, może z łatwością stwierdzić ten, kto 
roztropnie i otwarcie pragnie tę kwestię rozstrzygnąć; gdyż z 
wielu znamienitych dowodów, z potwierdzenia proroctw, z 
mnóstwa cudów, z bardzo szybkiego rozpowszechnienia się wiary 
wśród wrogiego świata i wbrew wszelkim przeszkodom, ze 
świadectwa męczenników i innych podobnych faktów wynika 
niezbicie, że jedyną prawdziwą religią jest ta, którą sam Chrystus 
założył, a opiekę o nią i troskę o jej rozpowszechnienie powierzył 
swemu Kościołowi14.

Przypisy:

14.ASS XVIII (1885), s. 164.

15. Czy wiara jest do zbawienia koniecznie potrzebna?

Według nauki Pisma św. wiara jednoznacznie jest konieczna do osiągnięcia wiecznego 

zbawienia. Tak mówi Chrystus: „Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie 

uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16), a św. Paweł naucza: „Bez wiary zaś nie podobna 

jest podobać się Bogu” (Hebr 11, 6)

Z ostrzeżeń Apostołów przed poganami i błędnowiercami wynika jasno, że nie 
chodzi tu o byle jaką wiarę, ale o prawdziwą wiarę: „Przyjdzie bowiem czas 
gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą 
sobie nauczycieli – mając uszy chciwe pochlebstwa i od prawdy słuch z 
pewnością odwrócą, a obrócą się ku baśniom” (2 Tym 4, 3n). Te słowa nie 
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wykluczają możliwości zbawienia dla tych, którzy bez własnej winy nie wyznają
wiary katolickiej. Jeśli żyją wiernie według własnego sumienia, Bóg znajdzie 
środki i sposoby, by doprowadzić ich do zbawienia. Ale jest jasne, że kto z 
własnej winy nie wyznaje prawdziwej religii, z uporem trwając w błędzie, 
pójdzie na wieczne potępienie. W sprawach wiary nie chodzi więc o teologiczne 
spory, ale o wieczne zbawienie lub potępienie nieśmiertelnych dusz.

16. Kto jest przedstawicielem Magisterium Kościoła?

Przedstawicielem Magisterium Kościoła jest mocą prawa Bożego papież dla Kościoła 

powszechnego oraz biskupi dla swych diecezji.

Bóg dał im, jako najwyższym nauczycielom wiary, zadanie przekazywania nauki
chrześcijańskiej osobom im powierzonym i troszczenia się o czystość tej nauki. 
Przez to kontynuują oni dzieło naszego Pana Jezusa Chrystusa, który po swym 
Wniebowstąpieniu nie przebywa już widzialnie między nami. „Kto was słucha, 
mnie słucha; a kto wami gardzi, mną gardzi” – powiedział Chrystus swym 
Apostołom (Łk 10, 16), a to dotyczy oczywiście także biskupów, którzy są 
przecież następcami Apostołów.

17. Czy Magisterium Kościoła jest nieomylne?

Tak, Magisterium Kościoła jest nieomylne. Do tego konieczne są jednak określone warunki 

– w przeciwnym wypadku nie można wykluczyć możliwości zaistnienia błędu. Nie każda 

wypowiedź czy kazanie papieża bądź biskupa, nie każda papieska encyklika są więc 

nieomylne, ale nieomylność dotyczy tylko tych wypowiedzi, które w specjalny sposób 

deklarują swoją nieomylność.

18. Kiedy papież jest nieomylny?

Papież jest nieomylny, kiedy przemawia ex cathedra, tzn. kiedy jako najwyższy nauczyciel 

narodów podnosi jakąś prawdę do obowiązującego wszystkich wiernych dogmatu. W tych 

przypadkach zapewniana jest papieżowi asystencja Ducha Świętego, tak iż nie może się on 

mylić. Ponadto teologowie przypisują papieżowi nieomylność jeszcze w niektórych 

przypadkach, np. przy kanonizacji, przy ustanawianiu powszechnych praw Kościoła albo 

jeśli powtarza on naukę głoszoną przez wszystkich swych poprzedników.

Sobór Watykański I naucza:

Kiedy biskup Rzymu przemawia ex cathedra, to znaczy jeśli 
wykonując swój urząd pasterza i nauczyciela wszystkich 



chrześcijan mocą swego najwyższego apostolskiego autorytetu 
rozstrzyga, że dana nauka w dziedzinie wiary lub moralności ma 
być przestrzegana przez cały Kościół, wtedy posiada on za 
pomocą obiecanej mu w osobie św. Piotra Bożej asystencji ową 
nieomylność, w którą Boski Zbawca chciał wyposażyć Kościół przy
definiowaniu nauki wiary i moralności15.

Nieomylność papieska stoi w służbie zachowania wiary, która – jak widzieliśmy 
– jest przecież niezmienna i do zbawienia konieczna. Ten sam sobór podkreśla 
to w innym miejscu:

Następcom Piotra został obiecany Duch Święty nie po to, aby oni 
przez Jego objawienie głosili jakąś nową naukę, ale aby z Jego 
asystencją święcie zachowywali i wiernie objaśniali przekazane 
przez Apostołów Objawienie, względnie spuściznę wiary16.

Takie ogłoszenie dogmatu nie zdarza się zbyt często i wielu papieży z tej 
władzy w ogóle nie skorzystało. W naszym stuleciu ogłoszono tylko jeden 
dogmat, mianowicie dogmat o cielesnym Wniebowzięciu Najświętszej Maryi 
Panny. Został on ogłoszony przez Piusa XII 1 listopada 1950 r.

Przypisy:

15.Konstytucja dogmatyczna Pastor aeternus, rozdz. 4; DH 3074.

16.Ibidem, DH 3070.

19. Kiedy biskupi są nieomylni?

Biskupi są nieomylni w dwóch przypadkach. Po pierwsze, kiedy na soborze powszechnym 

podległym papieżowi ogłaszają jakąś prawdę wiary. Wszystkie wcześniejsze sobory 

ekumeniczne dokonywały nieomylnych rozstrzygnięć. Ważne jest przy tym, że papież 

uznaje te rozstrzygnięcia, chociaż jego osobista obecność na soborze nie jest konieczna. 

Gdyby papież jakiejś decyzji soboru nie uznał, to nie obowiązywałaby ona jako nieomylna.

Po drugie, biskupi są nieomylni, kiedy rozproszeni po całej ziemi jednomyślnie głoszą jakąś

prawdę wiary. To dotyczy twierdzeń powszechnego nauczania wiary, które od długiego 

czasu były w Kościele nauczane i przez nikogo nie były atakowane.

Nieomylną wypowiedź papieża albo soboru zwie się aktem nadzwyczajnego 
Magisterium Kościoła; powszechne nieomylne nauczanie wiary biskupów 
zwie sięzwyczajnym i powszechnym Magisterium.

Prawdziwa obecność Ciała i Krwi Chrystusa w sakramencie Eucharystii została 
wprawdzie zdefiniowana uroczyście dopiero na Soborze Trydenckim, ale była 
ona oczywiście już wcześniej powszechnie uznanym dogmatem Kościoła. 
Dopiero jej zaprzeczanie przez protestantów zmusiło Kościół do uroczystego 
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ogłoszenia dogmatu. Tak to ataki błędnowierców są dla Kościoła często okazją 
do uroczystego definiowania jakiejś prawdy.

Jednak w stosunku do jakiejś prawdy, która jest w Kościele sporna i bądź to 
biskupi danego czasu nie są jednomyślni, bądź panowały tutaj w różnych 
okresach różne opinie, jasność może zostać wprowadzona tylko w pierwszy 
sposób, czyli przez uroczystą wypowiedź papieża lub soboru.

20. Jaki udział w kryzysie Kościoła mają biskupi?

Według wypowiedzi kardynała Sepera, „kryzys w Kościele jest kryzysem biskupów”17. Z 

pewnością wśród około 4.000 biskupów są i tacy, którzy są katolikami i chcą służyć wierze, 

ale z wiarą większości biskupów jest bardzo kiepsko. Zamiast bronić wiary, biskupi nie 

tylko nie przeszkadzają księżom i profesorom otwarcie negującym niektóre prawdy wiary, 

ale nawet ich popierają. Zaiste, wielu biskupów broni poglądów, które są nie do pogodzenia

z katolicką wiarą i katolicką moralnością.

Z mnóstwa faktów mogą być tutaj wspomniane tylko niektóre przykłady. W 
1989 r. biskupem diecezji Rottenburg został mianowany teolog z Tybingi Walter
Kasper*), którego prawowierność została pochwalona w piśmie nominacyjnym z
17 kwietnia jako „wybitna, zdrowa nauka”18. Jak wygląda jednak sprawa z 
nauką teologa Kaspera? W pracy Einfahrung in den Glauben (Wprowadzenie do
wiary) znajdujemy zdanie: „Dogmaty mogą być całkiem jednostronne, 
powierzchowne, apodyktyczne, głupie i przedwczesne”19. Jak można to 
pogodzić z katolicką opinią, że dogmaty powstały przy asystencji Ducha 
Świętego?

Ale dla Kaspera wiara nie oznacza przecież „uznawania za prawdziwe 
cudownych zdarzeń i autorytatywnie podanych prawd wiary”, ale gotowość 
„zdania się na Boga jako przyczynę i cel naszej egzystencji”20. Tak to Kasper 
złamał Przysięgę antymodernistyczną, którą złożył przy swych święceniach 
kapłańskich, wyznał w niej bowiem:

Uznaję niewzruszenie i wyznaję otwarcie, że wiara (...) jest 
prawdziwą aprobatą umysłu dla otrzymanej z zewnątrz za pomocą
słuchu prawdy, przez którą z powodu autorytetu prawdomównego 
Boga wierzymy, że prawdą jest to, co o osobowym Bogu, naszym 
Stwórcy i Panu, zostało powiedziane, oświadczone i objawione21.

Jeśli wiara nie jest niczym innym jak „zdaniem się” na Boga jako przyczynę i 
cel naszej egzystencji, to wyznawcy wszystkich religii mogą posiadać 
prawdziwą wiarę i nie potrzeba w tym celu być katolikiem. Przy takim ujęciu 
nie dziwi, że Kasper w pracy Jesus der Christus (Jezus Chrystusem) zaprzecza 
cudom Jezusa22 i Jego Bóstwu. Czytamy zatem, że kiedy w Nowym 
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Testamencie mówi się o tytule Syna Bożego, to „nie wolno nam wychodzić od 
późniejszych dogmatycznych wypowiedzi o metafizycznym synostwie Bożym 
Jezusa”. Ono stoi jakoby „całkowicie poza starotestamentowo-żydowskimi oraz 
hellenistycznymi możliwościami umysłowymi Jezusa i Nowego Testamentu”23. 
Innymi słowy: Jezus nie mógł sobie w ogóle wyobrazić, że jest prawdziwym 
Synem Bożym. Dalej pisze Kasper: „Według ewangelii synoptycznych Jezus 
nigdy nie określa się jako Syn Boży. Jest to jednoznacznym dowodem, że 
wypowiedź o synostwie Bożym jest dopiero wyznaniem wiary Kościoła”24. 
Abstrahując od tego, że to twierdzenie w obliczu Mt 11, 27 i innych miejsc 
napotyka duże trudności, to Kasper sądzi tutaj zapewne, że nauka o 
prawdziwym synostwie Bożym Chrystusa nie znajduje oparcia w Ewangelii, ale 
jest późniejszym tworem wspólnoty chrześcijańskiej. Tak długo Kasper 
manipuluje w swych rozważaniach najwyraźniejszymi wypowiedziami Pisma 
św. (nawet tymi z Ewangelii św. Jana, które bardzo jasno stwierdzają Bóstwo 
Chrystusa) i nieomylnymi definicjami soboru nicejskiego, aż w końcu nie 
pozostaje nic poza tym, że Jezus Chrystus był człowiekiem, który był 
szczególnie blisko Boga i któremu się Bóg nieodwołalnie objawił. Musimy więc 
stwierdzić, że Kasper odsunął się od treści wiary dalej niż wielu protestantów, 
dla których Bóstwo Chrystusa i jego cuda są oczywistością.

Kasper nie odwołał żadnej ze swych tez. Nie ma najmniejszej oznaki by sądzić,
że myśli on inaczej jako biskup. Wręcz przeciwnie: we wrześniu 1993 r. 
opublikował on razem z biskupami Lehmanem i Seierem list pasterski, w 
którym mniej lub bardziej otwarcie pozwala się na przyjmowanie Komunii św. 
osobom rozwiedzionym żyjącym w kolejnym związku, jeśli one uważają się za 
upoważnione do tego przez „decyzję sumienia, za którą same ponoszą 
odpowiedzialność”25. Ci biskupi zachęcają zatem do niegodnego, 
świętokradczego przyjmowania Komunii św., gdyż osoby te żyją w nieprawnym
związku, a zatem w stanie grzechu ciężkiego. Podobnie należy ocenić zdanie 
ratyzbońskiego wikariusza generalnego Gegenfurtnera, kiedy stwierdził on w 
lipcu 1996 r. odnośnie pewnego księdza, który porzucił kapłaństwo, by żyć 
razem z kochanką, że ksiądz ów wprawdzie nie może wypełniać funkcji 
kapłańskich, ale oboje mogą przystępować do Komunii św.26

Wydaje się, że także poprzednik bp Kaspera w diecezji Rottenburg-Stuttgart, 
bp Georg Moser miał problemy z Bóstwem Chrystusa. Mianowicie pisał on w 
liście pasterskim na Wielki Post 1980 r.: „Krzyż także dla Jezusa był zagadką; 
pozostał niezrozumiały i okrutny”27! Jeśli krzyż był niezrozumiały nawet dla 
Chrystusa, to jak mógł On być prawdziwym Bogiem?

Kolejnym przykładem pokazującym, co się dzieje z wiarą u biskupów, są 
wypowiedzi Karla Lehmanna, przewodniczącego niemieckiej konferencji 
episkopatu, na temat zmartwychwstania Chrystusa. Dla niego 
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zmartwychwstanie jest wprawdzie „w każdym razie rzeczywistym 
wydarzeniem”28, równocześnie jednak niejasny jest jego pogląd na temat 
historycznej rzeczywistości. Dosłownie mówi on: „Wskrzeszenie Jezusa 
Chrystusa przez Boga Ojca jest, ściśle rzecz biorąc, wydarzeniem w sferze 
boskiej, które w istocie nie należy do naszej historii. Ma ono jednak skutki w 
czasie i przestrzeni”. Za tymi sformułowaniami, podobnie jak za używanym 
przez wielu teologów sposobem wypowiadania się, że zmartwychwstanie jest 
wprawdzie „prawdziwym, ale nie historycznym wydarzeniem”, stoi przekonanie,
że Ciało Chrystusa nie zostało ożywione, ale że Chrystus zmartwychwstał 
wyłącznie w wierze swych uczniów. Wyraźniej sformułował to już protestant W. 
Marxen. Przez zdanie „Jezus zmartwychwstał” – sądzi on – uczniowie nie chcieli
wyrazić nic innego jak to, że „sprawa Jezusa toczy się dalej”. Podczas gdy jest 
wielu protestantów nie zgadzających się z tym mniemaniem, to katolickim 
biskupom wydaje się ono do przyjęcia, mimo iż św. Paweł podkreśla:

A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, więc próżne jest nauczanie 
nasze, próżna jest i wiara nasza. Następnie okazujemy się 
fałszywymi świadkami Boga, ponieważ świadczyliśmy przeciw 
Bogu, że wskrzesił Chrystusa (1 Kor 15, 14n).

Listę podobnych przykładów można by mnożyć w nieskończoność. Jest niestety
faktem, że wielu biskupów nie uznaje już podstawowych artykułów wiary.

*) W styczniu 2001 r. bp Kasper otrzymał kapelusz kardynalski.

Przypisy:

17.Cyt w: Jerzy May, Gefahren, die der Kirche drohen, St. Andra-Wördern: Mediatrix, 1990, s. 27.

18.„Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Rottenburg/Stuttgart” T. 40, nr 13 z 27 VI 1989, s. 507.

19.Walter Kasper, Einfuhrung in den Glauben, Mainz, Grünewald 1983, s. 148.

20.Ibidem, s. 65.

21.DH 3542.

22.Walter Kasper Jesus der Christus, Mainz, Grünewald 1978, s. 104 nn.

23.Ibidem, s.129.

24.Ibidem.

25.„Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Rottenburg/Stuttgart” nr 17 z 25 VIII 1993 r.

26.„Mittelbayerische Zeitung” z 3 VII 1996 r.

27.List biskupa Rottenburg-Stuttgart dra Jerzego Mosera do wspólnot diecezji na Wielki Post 1980 r., s. 2.

28.Cytaty za KNA z 16.IV.1992

21. Czy papieże mają udział w kryzysie Kościoła?

Jak już wspomnieliśmy, osobliwością obecnego kryzysu w Kościele jest fakt, że kryzys ten 
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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.

Tezę tę 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 aggiornamentodał 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”29. 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 zdziwienie, że wbrew 
regulaminowi na listach znajduje się przynajmniej trzech ekspertów, 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 
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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”30. 
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 tryumfować. 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”31.

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”32.

Paweł VI jest też papieżem, który wprowadził nowy obrządek Mszy św. (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 
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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 Chartumie33? 
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”34. W ten sposób jednak 
mahometańscy słuchacze mogli czuć się utwierdzeni w swej fałszywej religii.

Przypisy:

29.Zweites Vatikanisches Konzil l. Sitzungsperiode. Osnabrück Verlag A. Fromm 1963, s. 12 wzgl. 17.

30.DC 1966, s. 63 nn.

31.Cyt. w abp Lefebvre Ils L’ont decouronne, Fideliter, Escurolles 1987, s. 146 nn. – Pius IX w breve z 25 XI 

1861 r. potwierdził autentyczność tych dokumentów.

32.DC 1971, s. 14.

33.OR z 5 III 1993 r., s. 13.

34.Johannes Dörmann, Der theologische Weg Johannes Pauls II zum Weltgebetstag der Religionen in Assisi, t. 

1 1/2. Senden/Westf.: Sitta Verlag 1994, s. 14.

22. Dlaczego pomimo to papieże ci uznawani są za konserwatywnych?

Papieże posoborowi są powszechnie uważani za konserwatywnych, gdyż w kwestiach 

moralności pozostali wierni nauce Kościoła, a i w zagadnieniach dogmatycznych 

niejednokrotnie bronili prawdziwej doktryny.

Trzeba pamiętać, że obecnie panuje w Kościele taki chaos opinii i poglądów, że 
każdy, kto jeszcze pragnie ratować tę czy ową katolicką prawdę lub nie głosi 
publicznie herezji, uważany jest za konserwatystę. To określenie nie mówi 
zatem wiele.

Przykładem trzymania się przez papieży katolickich zasad moralnych jest 
słynna encyklika Humanae vitae Pawła VI. Papież przedstawił w niej 
jednoznacznie katolicką naukę o środkach antykoncepcyjnych i dlatego został 
znienawidzony przez tych, który chętnie dopuściliby środki antykoncepcyjne. 
Jak wiadomo, niemieccy biskupi w „oświadczeniu z Königstein” pośrednio 
przeciwstawili się papieskiej encyklice, dopuszczając możliwość, że jakieś 
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małżeństwo po wolnej decyzji sumienia idzie inną drogą.

Także Jan Paweł II jest okrzyczany jako skrajnie konserwatywny wskutek 
swego jasnego stanowiska w kwestiach moralności małżeńskiej i celibatu. To 
nie powinno jednak wprowadzać w błąd, gdyż i tutaj znajduje się kilka 
odstępstw. I tak np. wypowiedzi Papieża stwarzają wrażenie, jakoby sztuczne 
metody antykoncepcyjne były wprawdzie zakazane, ale za to naturalne metody
były bez zastrzeżeń dozwolone, podczas gdy według nauki katolickiej jest tak 
tylko wtedy, gdy małżeństwo z ważnych przyczyn czasowo bądź w ogóle nie 
może mieć więcej dzieci. Także w uzasadnieniu moralności chrześcijańskiej 
daje się zauważyć wyraźne przesunięcie akcentów. Przede wszystkim 
argumentuje się obecnie za pomocą godności człowieka. Na przykładKatechizm
Kościoła Katolickiego głosi: „Morderstwo człowieka narusza ciężko godność 
człowieka i świętość stworzenia”35. Podobne odwrócenie porządku pokazuje, jak
daleko idzie obecnie humanizm Kościoła. Przypomnijmy sobie słowa Pawła VI, 
że i Kościół ma swój „kult człowieka”.

Przykładami obrony tradycyjnej nauki w dziedzinie dogmatycznej są Credo 
Ludu Bożego Pawła VI i list apostolski Ordinatio Sacerdotalis z 22 maja 1994 r.,
w którym Jan Paweł II jednoznacznie wyjaśnił, że święcenia kapłańskie kobiet 
są bezwzględnie wykluczone. To wszystko nie zmienia jednak faktu, że ci 
papieże w wielu wypadkach popierali modernizm, a obrońców katolicyzmu 
zostawiali na lodzie albo wręcz potępiali. Do wyżej podanych faktów dodać 
można, że Jan Paweł II mianował kardynałem Henri de Lubaca – człowieka, 
który zaprzeczał fundamentalnej różnicy między naturą a łaską, co Pius XII 
potępił w encyklice Humani generis (nie bez ukrytego odniesienia się do de 
Lubaca). Podobnie mianował on kardynałem francuskiego dominikanina Yvesa 
Congara, który posunął się do następującego stwierdzenia: „Luter jest jednym 
z największych religijnych geniuszy w całej historii. W tym względzie stawiam 
go na jednym poziomie ze św. Augustynem, św. Tomaszem z Akwinu i 
Pascalem. W pewien sposób stoi on jeszcze wyżej od nich... Luter był 
człowiekiem Kościoła”36. Także Hans Urs von Balthasar, który nauczał, że piekło
jest najprawdopodobniej puste, miał zostać kardynałem, jednak wobec jego 
nagłej śmierci nie doszło do wręczenia mu kapelusza kardynalskiego. W końcu 
też nie wolno zapomnieć, że spotkanie religijne w Asyżu, a także cały ruch 
ekumeniczny stanowią główne przedmioty troski obecnego Papieża.

Jak mało naprawdę Papież wspiera konserwatystów widać choćby po tym, że 
opat benedyktyński Dom Gerard Calvet, kiedy w kwietniu 1995 r. przybył do 
Rzymu z 75 000 podpisów z prośbą o dopuszczenie Mszy trydenckiej, został 
zaproszony do „symbolicznego” odprawienia razem z Papieżem Nowej Mszy. 
Zgoda na dawną Mszę oczywiście nie została udzielona. Podobnie, naprawdę 
konserwatywnemu biskupowi Haasowi z Chur (Szwajcaria) – zamiast go 
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wesprzeć w ciężkiej sytuacji panującej w diecezji – dodano dwóch postępowych
biskupów pomocniczych. Pod koniec 1997 r. papież złożył biskupa Haasa z 
urzędu, aby uczynić go arcybiskupem śmiesznie małej archidiecezji 
Liechtenstein.

Przypisy:

35.Katechismus der katholischen Kirche, Monachium-Oldenbourg 1993, nr 2320.

36.Le Pere Congar interroge par Jacques Duchesne: Une vie pour la nerite, Centurion 1975.

23. Czy posoborowi papieże są heretykami?

We właściwym sensie tego słowa heretykiem jest ten jedynie, kto wyraźnie przeczy 

jakiemuś dogmatowi. Wprawdzie Paweł VI i Jan Paweł II mówili i czynili czasami coś, co 

Kościołowi i wierze bardzo szkodziło, a błędnowierców musiało wesprzeć w ich działaniu, 

ale prawdziwego przeczenia jakiemuś dogmatowi udowodnić im nie można. Należy ich 

raczej zaliczyć do tych liberalnych katolików, którzy z jednej strony chcą pozostać 

katolikami, z drugiej strony za to pragną podobać się światu i iść mu na rękę.

Cechą takich katolików jest niechęć do samookreślenia się, tak że choćby z 
tego powodu nie wyznają oni wyraźnie herezji. O tych liberalnych katolikach 
mówi Pius IX:

Ci są jednak z pewnością niebezpieczniejsi i szkodliwsi niż otwarci 
wrogowie (...), a ponieważ oni trzymają się na granicy formalnie 
potępionych twierdzeń, nadają sobie pozór prawowierności i 
nieskazitelnej nauki, przyciągają miłośników porozumienia i 
wprowadzają w błąd osoby, które gorąco zaprotestowałyby 
przeciw otwartemu błędowi37.

Przypisy:

37.Brewe do katolickiego koła Mediolanu. Cyt. w: A. Roussel Liberalisme et catholicisme, s.142 n. (bdw)

24. Czy historia przynosi podobne przykłady?

Jeśli było niestety wielu papieży, których życie nie było moralnie bez zarzutu, to byli oni 

wszakże w kwestiach doktryny prawie nienaganni. Mimo wszystko jest kilka przykładów 

papieży, którzy popadli w błąd albo przynajmniej błąd popierali zamiast go zwalczać. Byli 

to papieże: Liberiusz, Honoriusz I i Jan XXII.

Papież Liberiusz ugiął się pod naciskiem arian, którzy zaprzeczali Bóstwu 
Chrystusa, ekskomunikował w 357 r. biskupa Atanazego, najgorliwszego 
obrońcę nauki katolickiej, oraz podpisał dwuznaczne wyznanie wiary38. Atanazy
jest dziś czczony przez Kościół jako święty, papież Liberiusz natomiast nie.
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W VII w. patriarcha Konstantynopola Sergiusz był wyznawcą herezji 
monoteletyzmu. Ta błędna nauka głosiła, że w Chrystusie jest tylko jedna wola,
podczas gdy naprawdę Chrystus posiada dwie wole – boską i ludzką. 
Sergiuszowi udało się oszukać i zdobyć dla siebie papieża Honoriusza I. Wydaje
się wprawdzie, że Honoriusz nie rozumiał właściwie całej sprawy i zbył ją jako 
spór teologów, a więc nie bronił błędnej nauki Sergiusza. Mimo wszystko stanął
jednak po jego stronie i nakazał milczenie św. Sofroniuszowi, który bronił 
sprawy katolickiej. Dlatego papież Honoriusz został potępiony przez papieża 
Leona II39.

Interesującym przykładem jest też Jan XXII, który bronił fałszywej tezy, jakoby
dusze zmarłych doczekiwały się błogosławionej wizji Boga, a więc pełnej 
szczęśliwości, dopiero po Sądzie Ostatecznym. Do tego czasu miałyby one 
posiadać tylko wizję Chrystusowego człowieczeństwa. Podobnie demony i 
potępieni ludzie mieliby wieczną karę piekła ponosić dopiero po Sądzie 
Ostatecznym. Jan XXII miał pokorę dać się o swym błędzie pouczyć i odwołał 
go 3 grudnia 1334 r., na jeden dzień przed swą śmiercią40.

Po tych przykładach, a zwłaszcza po przykładzie św. Atanazego, widać, że 
pojedynczy biskup może mieć rację choćby nawet przeciw papieżowi.

Przypisy:

38.Por. DH 138 nn.

39.Por. DH 563.

40.Por. DH 990.

25. Kiedy odbył się Sobór Watykański II?

Sobór Watykański II został otwarty 11 października 1962 r. przez papieża Jana XXIII, a po 

jego śmierci kontynuowany przez papieża Pawła VI. Zakończył się 8 grudnia 1965 r.

Był to 21 sobór powszechny, największy, jeśli chodzi o liczbę uczestników, brało
w nim bowiem udział ponad 2.000 biskupów.

26. Co odróżnia Vaticanum II od wcześniejszych soborów?

Sobór Watykański II wyraźnie chciał być tylko soborem duszpasterskim, a więc soborem, 

który nie rozstrzyga spraw wiary, a jedynie daje duszpasterskie wskazówki dla życia 

Kościoła. Dlatego zrezygnował on z definiowania dogmatów, a zatem i z przysługującej 

soborowi nieomylności. Jego dokumenty nie są zatem nieomylne.

Wszystkie wcześniejsze sobory były zaś soborami dogmatycznymi i 
podejmowały nieomylne rozstrzygnięcia w sprawach wiary.
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27. Jaką rolę odgrywa Sobór w kryzysie Kościoła?

Na Soborze Watykańskim II siły liberalne i modernistyczne, które już wcześniej 

podkopywały Kościół, uzyskały przewagę. Dlatego można powiedzieć, że Vaticanum II było

iskrą powodującą wybuch kryzysu w Kościele.

Już papież Pius X stwierdził w encyklice Pascendi, że modernizm nie jest 
wrogiem znajdującym się poza Kościołem, ale że już znalazł on zwolenników 
wewnątrz Kościoła, choć oni ukrywają swe prawdziwe poglądy. Piusowi X i 
kolejnym papieżom do Piusa XII udawało się powstrzymać modernizm, nie 
mogli go oni jednak „rzeczywiście przezwyciężyć”. Encyklika Humani generis na
przykład, w której Pius XII potępił neomodernizm tak zwanej theologie 
nouvelle, była wprawdzie przestrzegana na zewnątrz, ale przez wielu ukrycie 
nie uwzględniana. Dalej zajmowano się potępionymi tezami, a nawet 
zachęcano do tego seminarzystów.

Jaką rewolucję w Kościele oznacza Sobór, określił jeden z jego przedstawicieli. 
Kardynał Suenens nakreślił zbieżność między Soborem a rewolucją francuską, 
mówiąc że Sobór jest rokiem 1789 w Kościele, a teolog soborowy o. Y. Congar 
OP porównał go do rewolucji bolszewickiej: „Kościół w sposób pokojowy 
przeprowadził swą rewolucję październikową”41.

Przypisy:

41.Le Concile au jour le jour. Deuxieme session, Paryż, 1964, s. 215.

28. W jaki sposób liberałowie zawładnęli Soborem?

Dzięki poparciu Jana XXIII i Pawła VI siły liberalne i neomodernistyczne mogły 

wprowadzić do tekstów soborowych wiele własnych tez – więcej nawet, niż się początkowo 

spodziewały. Schematy, jakie zostały pieczołowicie sporządzone przed Soborem przez 

komisję przygotowawczą, a które tchnęły wiarą katolicką, o których Sobór miał dyskutować

i nad którymi miano głosować, zostały podczas pierwszego posiedzenia odrzucone i 

zastąpione przez nowe, przygotowane przez liberałów schematy.

Na Soborze była grupa około 250 do 270 biskupów, którzy chcieli bronić 
Tradycji Kościoła i którzy potem zrzeszyli się w Coetus Internationalis Patrum. 
Przeciw nim stała jednak grupa liberalnych kardynałów i biskupów, którzy 
stworzyli tzw. sojusz reński. Nazwa „sojusz reński” pochodzi stąd, że jego 
przywódcami byli prawie wszyscy biskupi, których biskupstwa leżą nad Renem.
Grupa ta była bardzo dobrze zorganizowana i codziennie zalewała Sobór 
drukami, w których instruowano biskupów, jak mają głosować. Większość 
biskupów była niezdecydowana i byłaby gotowa wesprzeć konserwatystów, 
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stanęła jednak po stronie liberałów, ponieważ widziała, że przywódcy „sojuszu 
reńskiego” są osobistymi przyjaciółmi papieża, a niektórzy z nich – jak 
kardynałowie Dopfner, Suenens i Lercaro – zostali mianowani moderatorami 
Soboru.

Ks. Hans Küng, teolog frakcji postępowej, wyraził raz podczas Soboru swą 
radość z tego, że marzenie małej mniejszości urzeczywistniło się na Soborze: 
„Nikt, kto był tutaj na soborze, nie powróci do domu takim, jakim tu przybył. 
Samemu nigdy nie spodziewałbym się tak wielu śmiałych i wyraźnych 
oświadczeń biskupów”42. W międzyczasie okazało się, jakiego ducha dzieckiem 
jest Küng. Obok nieomylności papieża i Bóstwa Chrystusa neguje on większość 
chrześcijańskich dogmatów, tak, że nawet posoborowy Rzym odsunął go od 
nauczania.

Nie lepiej ma się sprawa z ks. Karlem Rahnerem, który – chociaż ostrożniej – 
rozpowszechnia w swych pracach podobne poglądy, za co został już przez Piusa
XII ukarany. Na Soborze Watykańskim II osiągnął on olbrzymi wpływ, a Ralph 
Wiltgen nazywa go nawet najbardziej wpływowym teologiem na Soborze. 
„Ponieważ stanowisko niemieckojęzycznych biskupów było przejmowane przez 
sojusz europejski (tj. sojusz reński), a stanowisko sojuszu było przejmowane 
przez Sobór, tylko teolog, którego opinie stały się opiniami biskupów 
niemieckojęzycznych, mógł wpływać na przyjmowanie tych opinii przez cały 
Sobór. Na Soborze był jeden taki teolog – ks. Karl Rahner SI”43.

Dla Karla Rahnera tradycyjna nauka Kościoła była tylko „plusowym 
monolityzmem” oraz „szkolną teologią”. Jakie usposobienie miał on wobec 
Magisterium Kościoła okazuje się z listu, jaki napisał 22 II 1962 r. w związku z 
przetłumaczeniem jegoMałego słownika teologicznego: „Właśnie pisze Scherer,
czy jestem za czy też przeciwko temu, by zrobiono włoskie tłumaczenie 
słowniczka. Język włoski jest z pewnością szczególnym problemem ze względu 
na bonzów i obrońców prawowierności w Rzymie; dlatego me pisma nie zostały
przetłumaczone na włoski. Z drugiej strony jestem znowu umocniony w mej 
pozycji. Można by też powiedzieć, że słowniczek jest tak skonstruowany, że ci 
ludzie nic z niego nie zrozumieją i dlatego nie znajdą tego, co w nim się mówi 
przeciwko ich ograniczeniu”44. Kiedy prefekt Świętego Oficjum kard. Ottaviani 
podczas przemówienia na Soborze w trosce o tradycję Kościoła przekroczył 
przeznaczony na przemówienie czas i mikrofon został mu po prostu wyłączony, 
to w taki oto sposób skomentował to Rahner w liście do Vorgrimlera z 5 XI 
1962 r.: „O tym, że Alfrink odebrał Ottavianiemu mikrofon, gdyż ten za długo 
mówił, a ponadto ludzie zaczynali klaskać (co należy do rzadkości), usłyszysz z
pewnością. Motto: Schadenfreude (’radość z cudzego nieszczęścia’) jest 
najczystszą radością”45.

To, że osoby takie jak Küng i Rahner miały duży wpływ na Soborze, nie jest z 
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pewnością argumentem na rzecz Soboru ani na rzecz słuszności reform. 
Niestety, nie rzuca też dobrego światła na papieża Jana Pawła II jego 
wypowiedź uczyniona w 1963 r. (jeszcze jako zwykłego biskupa): „Tacy 
wybitni teologowie jak Henri de Lubac, J. Danielou, Yves Congar, Hans 
Küng, Karl Rahner i inni odegrali nadzwyczajną rolę w pracach 
przygotowawczych”46.

Przypisy:

42.Ralph M. Wiltgen, Der Rhein fliesst in den Tiber, Feldkirch, Linz-Verlag 1988, s. 61 (wyd. polskie Ren wpada

do Tybru, Poznań 2001).

43.Ibidem, s.82.

44.Herbert Vorgrimler, Karl Rahner uerstehen, Fryburg, Herder 1985, s. 175.

45.„Deutsche Tagespost” z 10.X.1992, s. 2.

46.M. Maliński, Mon ami Karol Wojtyla, Le Centurion 1980, s. 189.

29. Czy należy odrzucić wszystkie teksty Vaticanum II?

Teksty Soboru Watykańskiego II można podzielić na trzy grupy. Jedną grupę z nich można 

bez zastrzeżeń zaakceptować, gdyż zawiera ona teksty zgodne z nauką katolicką, jak np. 

dekret o kształceniu księży. Inne teksty są dwuznaczne, tzn. można je wprawdzie rozumieć 

poprawnie, mogą one jednak być błędnie interpretowane. Wreszcie są takie teksty Soboru, 

które w ogóle nie mogą być właściwie objaśnione i z którymi – tak jak one są sformułowane

– z punktu widzenia wiary katolickiej w żaden sposób zgodzić się nie można. Takim 

tekstem jest na przykład Deklaracja o wolności religijnej.

Z tekstami dwuznacznymi można się zgodzić, jeśli – korzystając z wyrażenia abp Lefebvre 

– są one objaśniane „w świetle Tradycji”. Trzecia grupa tekstów musi być najpierw 

przerobiona, aby można było ją zaakceptować.

Dwuznaczności zostały świadomie wprowadzone do tekstów soborowych, aby 
zmylić konserwatywnych Ojców Soboru. Można było ich uspokoić podkreślając, 
że tekst nie chce wyrazić nic innego jak to, co w gruncie rzeczy zawsze przez 
Kościół było nauczane. Później jednak można było powołać się na te miejsca 
dla obrony nieprawowiernych twierdzeń. To potwierdzają np. Karl Rahner i 
Herbert Vorgrimler, pisząc iż

niektóre wcale nie błahe kwestie teologiczne, co do których nie 
było zgody, pozostawiono otwartymi, wybierając takie 
sformułowania, jakie przez różne grupy i kierunki 
teologiczne mogły być rozmaicie interpretowane47.
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Tę świadomą niejasność uzasadniano też faktem, że Vaticanum II chciało być 
przecież tylko soborem duszpasterskim i dlatego nie musiało przemawiać z 
taką teologiczną jasnością, jakiej wymaga się od soboru dogmatycznego.

Przykładem takiej dwuznaczności jest słynne „subsistit in” w konstytucji 
dogmatycznej o Kościele Lumen gentium (1, 8). Oznacza to, że Kościół 
Chrystusowy „jest zrealizowany” (subsistit in) w Kościele katolickim. 
Poprzednie nauczanie Kościoła mówiło wyraźnie, że Kościołem 
Chrystusowym jest Kościół katolicki. Owo „jest” (est) widniało jeszcze w 
pierwotnych projektach konstytucji o Kościele. Kościół katolicki nie jest zatem 
tylko jakąś realizacją Kościoła Chrystusowego, ale istnieje absolutna tożsamość
między Kościołem Chrystusowym a Kościołem katolickim – dlatego inne 
wspólnoty religijne nie należą do Kościoła Chrystusowego. „Subsistit in” można
rozumieć w sensie tradycyjnym, sformułowanie to zostało jednak przemycone 
przez progresistów, aby w ten sposób uzasadnić posoborową wizję Kościoła, 
według której Kościół katolicki jest tylko jedną z form realizacji Kościoła 
Chrystusowego, a inne „Kościoły” mogą być również uznawane za należące do 
Kościoła Chrystusowego. Tak czyni na przykład kardynał Willebrands. „Subsistit
in” podnosi jednak inny aspekt i w duchu soborowej dyskusji o Lumen gentium
jest on równie ważny jak poprzednie. W sformułowaniu inspirowanym przez 
Humani generis, a przede wszystkim w Mystici Corporis (są to encykliki Piusa 
XII – przyp. aut.) „est” ma charakter ekskluzywny. Potwierdzało ono to, co 
całkiem jasno w swym przemówieniu przedstawił kardynał Lienart, czyli ścisłą 
tożsamość między Kościołem katolickim a Ciałem Mistycznym, „tak jakby Ciało 
Mistyczne” było „całkowicie ograniczone w ramach Kościoła katolickiego”. 
Natomiast „subsistit in” ma wyrażać, że Kościół, który w Credo wyznajemy jako
jeden, święty, katolicki i apostolski można w tym świecie w formie 
skonstruowanego i zorganizowanego społeczeństwa znaleźć w Kościele 
katolickim, mimo iż jest on szerszy niż jego widzialne granice. (...) „Subsistit 
in” dopuszcza więc zarówno przekonanie, że początkowy Kościół Boży można 
odnaleźć w Kościele katolickim, jak i pewność, że niemniej jednak – choć z 
pewnymi brakami – rozciąga się on szerzej niż Kościół katolicki48. Tutaj jest 
jeszcze wprawdzie Kościół katolicki najlepszą formą Kościoła Chrystusowego, 
ale tylko jedną spośród wielu. To stoi w absolutnej sprzeczności z wiarą 
katolicką.

Przypisy:

47.KK21.

48.Jan Willebrands, Mandatum unitatis, Paderborn 1989, Bonifatius Verlag, s. 352.

30. Jakie są główne błędy Soboru?

Dwoma najzgubniejszymi błędami Soboru są wolność religijna i ekumenizm. W kolejnych 
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rozdziałach będą one szerzej omówione. Do tego dochodzi nauka o kolegialności biskupów.

Przerażająca jest także naiwna wiara w postęp i podziw dla współczesnego świata, które są 

widoczne w niektórych tekstach soborowych.

Zasada kolegialności jest skierowana przeciwko wykonywaniu władzy. Papież i 
biskupi nie mają już robić użytku ze swej władzy, ale kierować Kościołem w 
sposób kolegialny. Biskup jest dzisiaj jeszcze teoretycznie przewodnikiem swej 
diecezji, w praktyce jest – przynajmniej moralnie – związany postanowieniami 
konferencji episkopatu, rad kapłańskich i różnych innych gremiów. Nawet sam 
Rzym nie waży się występować przeciwko konferencjom episkopatu i 
najczęściej ugina się pod ich naciskiem. Tutaj zaczęła obowiązywać 
propagowana przez rewolucję francuską idea równości. Opiera się ona na 
fałszywej doktrynie Rousseau’a, który zaprzeczał istnieniu ustanowionej przez 
Boga władzy i przekazał tę władzę ludowi. To stoi w sprzeczności z nauką 
Pisma św.: „Wszelka dusza niech będzie poddana wyższym zwierzchnościom; 
nie ma bowiem zwierzchności, jak tylko od Boga; te zaś, co są, od Boga są 
postanowione. Tak więc, kto się sprzeciwia zwierzchności, sprzeciwia się 
postanowieniu Bożemu” (Rz 13, 1n).

Trzy błędy Soboru: wolność religijna, kolegialność i ekumenizm odpowiadają 
dokładnie zasadom rewolucji francuskiej: wolności, równości i braterstwu! 
Przez to tym jaśniejsze jest stwierdzenie kardynała Suenensa, że Sobór jest 
rokiem 1789 w Kościele.

Najgorszym przykładem naiwnej wiary w postęp jest konstytucja 
duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. W 
zadziwiający sposób wyśpiewuje się w niej hymn chwały dla postępu 
nowoczesnego świata – świata, który coraz bardziej oddała się od Boga. W 
ustępie 12. czytamy „Wedle jednomyślnej opinii wierzących i niewierzących 
wszystko na ziemi jest podporządkowane człowiekowi jako celowi i 
szczytowemu punktowi”49, a w ustępie 57. chrześcijan wzywa się do 
„współpracy razem ze wszystkimi ludźmi w budowie bardziej ludzkiego 
świata”50. Świat, w którym człowiek jest centrum i celem wszystkiego i w 
którym wszyscy mają przykładać się do urzeczywistnienia raju na ziemi, 
odpowiada światopoglądowi masonów, ale nie chrześcijan. Według nauki 
chrześcijańskiej tylko Bóg jest celem wszystkich stworzeń, a prawdziwy pokój i 
szczęście na ziemi zaistnieć mogą tylko w takiej mierze, w jakiej ludzie zdają 
się na Jezusa Chrystusa i przestrzegają Jego przykazań. Sam kardynał Joseph 
Ratzinger nazwał z tego powodu Gaudium et spes„Anty-
Syllabusem”51. Gaudium et spes jest zatem przeciwieństwem tego, co Pius IX w
1864 r. uroczyście potępił. Kard. Ratzinger powiedział też w 1984 r., że Kościół 
przyswoił sobie „najlepsze wartości dwustu lat liberalnej kultury”. Te wartości 
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„*narodziły się wprawdzie poza Kościołem, ale pomimo to znalazły w nim swe 
miejsce”52. Jak to możliwe? Czy poza Kościołem mogą znajdować się prawdziwe
wartości? Czyż Kościół nie otrzymał od Chrystusa pełni prawdy i wszelkich 
dóbr? Prawdziwe wartości posiadane przez liberalizm są zawarte w Ewangelii. 
Specyficznie liberalne wartości, jak rozpasana wolność, negacja władzy 
pochodzącej od Boga itp., są jako takie antychrześcijańskie. Ta nowa postawa 
posoborowego Kościoła wobec liberalnej kultury odpowiada osiemdziesiątemu 
twierdzeniu potępionemu przezSyllabus: „*Papież rzymski może i powinien 
pogodzić się i ułożyć z postępem, liberalizmem i kulturą nowoczesną”53.

Przypisy:

49.KK 459.

50.KK 509.

51.Kard. Józef Ratzinger, Theologische Primipieniehre, Monachium 1982. Erich Wewel Verlag, s. 398.

52.Wywiad Wiktora Messoriego z kard. Ratzingerem opublikowany we włoskim piśmie „Gesu”, listopad 1984, s. 

72.

53.DH 2980.

31. Czy Vaticanum II jako źródło Magisterium zwyczajnego nie jest nieomylne?

Czasem spotyka się twierdzenie, że Vaticanum II jest nieomylne, chociaż było tylko 

soborem duszpasterskim. Nawet jeśli nie wydało żadnych aktów nadzwyczajnego 

Magisterium, to cechuje go rzekomo – jako źródło zwyczajnego Magisterium – 

nieomylność, skoro na Soborze byli obecni prawie wszyscy biskupi świata. Poza tym 

ekumenizm i wolność religijna są dzisiaj jednomyślnie głoszone przez biskupów całego 

świata, co byłoby jakoby także wykonywaniem Magisterium zwyczajnego.

Jednakże w tej argumentacji zapomina się, że do nieomylności, nawet jeśli chodzi o 

Magisterium zwyczajne, konieczna jest nie tylko ciągłość w przestrzeni, ale także w czasie. 

Nauczanie, które przez długi czas wszędzie w Kościele uważane było za przeciwne wierze i 

antykościelne, nie może w ten sposób nagle stać się normą wiary, nawet jeśli prawie 

wszyscy biskupi są jego zwolennikami. Tak jest w przypadku wolności religijnej i 

ekumenizmu. Te doktryny zawsze były Kościołowi całkowicie obce i przez ostatnie dwieście

lat były co rusz potępiane. Z większą słusznością można zatem stwierdzić, że potępienia 

wolności religijnej i ekumenizmu są – jako Magisterium zwyczajne – nieomylne.

To, że Vaticanum II nie należy się nieomylność, podkreślił w 1988 r. wyraźnie 
kardynał Ratzinger. Powiedział on:
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Wiele czynów stwarza wrażenie, jakoby po Vaticanum II wszystko
było inaczej, a to, co było wcześniej nie obowiązywało (...) albo 
miało ważność tylko w świetle Vaticanum II. (...) Prawdą jest, że 
Sobór sam nie ogłosił żadnego dogmatu i pragnął się wyrażać w 
niższej randze jako czysty sobór duszpasterski, pomimo to wielu 
interpretuje go tak, jakby był prawie superdogmatem 
zabierającym ważność wszystkiemu innemu54.

To jest właśnie nieuczciwa gra, w którą grano przy pomocy Vaticanum II. 
Podczas Soboru podkreślano jego czysto duszpasterski charakter, aby nie 
musieć wypowiadać się precyzyjnie w kwestiach teologicznych, a po Soborze 
wysuwa się go na pierwszy plan, tak jakby był jedynym soborem w historii 
Kościoła, posiadającym rzeczywiste znaczenie. Istotnie, w oficjalnych i 
nieoficjalnych oświadczeniach cytuje się dzisiaj prawie zawsze tylko Sobór 
Watykański II i posoborowych papieży, natomiast wcześniejszym soborom i 
oświadczeniom papieży pozwala się ulec zapomnieniu.

Przypisy:

54.Nach den tieferen Ursachen fragen. Z przemówienia kardynała Ratzingera do biskupów chilijskich. W: „Der 

Fels” 1988/12, s. 343.

32. Czy Jezus Chrystus jest Królem społeczeństwa?

Jezus Chrystus jest nie tylko Panem Kościoła czy wiernych, ale także wszystkich ludzi i 

państw. To mówi On sam przed swym Wniebowstąpieniem: „Dana mi jest wszelka władza

na niebie i na ziemi” (Mt 28, 18). On jest Królem całego świata i nic nie jest wyjęte spod 

Jego władzy.

Tak naucza papież Pius XI w encyklice o Chrystusie Królu Quas primas z 11 
grudnia 1925 r. Opiera się ta wszechmoc na podwójnym fundamencie: 
Chrystus jest Królem z racji swego urodzenia, jako Bóg-Człowiek, a więc 
prawdziwy Bóg, oraz z racji nabytego prawa, gdyż zbawił świat i własną krwią 
odkupił wszystkich ludzi. Pius XI cytuje tu swego poprzednika Leona XIII:

Panowanie Jego mianowicie rozciąga się nie tylko na ludy 
katolickie lub jedynie na tych, którzy obmyci w sakramencie 
chrztu, w rzeczywistości prawnie należą do Kościoła, chociaż albo 
błędne mniemania uwiodły ich na bezdroża, albo niezgoda 
oddziela od miłości, lecz obejmuje ono także wszystkich 
niechrześcijan, tak że cały ród ludzki należy do królestwa Jezusa 
Chrystusa55.

Przypisy:

55.AAS XVII (1925), s. 601. Cytat pochodzi z encykliki Annum sacrum z 25 V 1899 r.
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33. Ale czyż Chrystus nie mówił, że Jego Królestwo nie jest z tego świata?

Chrystus wobec Piłata oświadczył, że Jego Królestwo nie jest z tego świata (J 18, 36). To 

oznacza, ż e Jego Królestwo nie jest czysto ziemskim królestwem. Chociaż Królestwo 

Jezusa Chrystusa nie jest z tego świata, to jest ono jednak w tym świecie.

Królestwo Chrystusa nie jest królestwem świeckim o jakiejś określonej 
wielkości, które jest zarządzane przez ministrów i urzędników, a bronione przez
żołnierzy. Obejmuje ono wszystkie państwa świata, jak to wyraża druga 
antyfona nieszporów na święto Chrystusa Króla: „Jego Królestwo jest 
wiecznym królestwem i wszyscy królowie służyć Mu będą w posłuszeństwie”. 
Dlatego Chrystus odrzuca fałszywe oczekiwania żydów, według których Mesjasz
miał założyć wielkie ziemskie królestwo, i odmawia ukoronowania się na króla 
(por. J 6, 15).

Jego panowanie, jak naucza Pius XI w Quas primas, jest „przede wszystkim 
duchowej natury i dotyczy spraw duchowych”56. Papież pisze jednak dalej:

Z drugiej strony błądziłby bardzo, kto chciałby odmówić 
Chrystusowi jako Człowiekowi władzy nad wszystkimi doczesnymi 
rzeczami. Uzyskał On bowiem od Ojca nieograniczone prawo nad 
wszelkim stworzeniem, tak iż wszystko poddane jest Jego woli57.

Chrystus pozostawia wprawdzie ziemskim władcom ich władzę, żąda jednak, 
aby oni byli mu poddani we wszelkich dziedzinach, które dotyczą wiecznego 
celu człowieka.

Przypisy:

56.AAS XVII (1925), s. 600.

57.Ibidem.

34. Czy państwo ma więc obowiązki względem religii?

Jak wszyscy ludzie mają obowiązek przyjęcia prawdziwej wiary, odkąd ją poznają, i 

osobiste zbawienie zależy od tego, czy przyjmą bądź odrzucą Chrystusa, tak samo ma się 

sprawa z państwem.

Szczęście państwa nie wypływa z jakiegoś innego źródła niż szczęście 

jednostek, gdyż państwo nie jest niczym innym jak wielością jednostek 

żyjących wspólnie w zgodzie”58.

Państwo musi więc nie tylko troszczyć się o doczesny dobrobyt poddanych, ale 
pośrednio także o ich wieczne dobro. Państwo, które chciałoby się zajmować 
tylko sprawami doczesnymi, zostawiając na boku wieczne zbawienie 
poddanych, nie troszczyłoby się w istocie o dobro wspólne, gdyż jego poddani 
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mają nie tylko cel doczesny, ale także wieczny.

Ścisły rozdział Kościoła i państwa jest zatem nienaturalny i opaczny. Człowiek 
nie dzieli się na chrześcijanina i poddanego. Powinien być chrześcijaninem nie 
tylko w życiu prywatnym: wiara musi przeniknąć wszystkie dziedziny jego 
życia. Dlatego chrześcijański polityk powinien prowadzić chrześcijańską 
politykę, starając się pogodzić prawo państwowe z przykazaniami Bożymi.

Przypisy:

58.Św. Augustyn, Epist. 155 ad Macedonium, c.3,9 PL XXXIII, 670.

35. Jak powinien wyglądać stosunek Kościoła i państwa?

Stosunek Kościoła i państwa jest zależny od religii jego mieszkańców. Jeśli mieszkańcy są 

prawie wyłącznie katolikami, to i państwo musi być katolickie. To oznacza, że przyznaje się 

ono do religii katolickiej i ogłasza ją religią państwową. Państwo chroni i popiera religię 

katolicką; święta kościelne są też świętami państwowymi, a politycy uczestniczą w 

obchodach religijnych; państwo wspiera szkoły katolickie i instytucje dobroczynne oraz 

troszczy się, aby przykazania Boże znalazły wyraz w ustawach państwowych, np. chroniąc 

spoczynek niedzielny i zakazując rozwodów i aborcji.

Jeśli ludność jest pod względem religijnym mieszana, jak to jest w większości 
państw zachodnioeuropejskich, to powyższe rozwiązania nie są oczywiście w 
równej mierze możliwe. Wywołałoby to niepokoje wewnętrzne, gdyby w takim 
państwie rząd próbować w podobnym stopniu popierać i wyznawać religię 
katolicką. Mimo wszystko rząd musiałby pozostawić religii katolickiej wolne 
pole do działania i ochraniać jej swobodną działalność. Poza tym miałby on 
obowiązek kierować się w ustawodawstwie przykazaniami prawa naturalnego, 
zabraniając rozwodów, aborcji i innych niemoralnych praktyk, jak to było w 
większości państw jeszcze przed kilkoma dekadami.

36. Czy w państwie katolickim wszyscy poddani muszą być katolikami?

Jeśli ludność jest w zdecydowanej większości katolicka, to – jak wyżej widzieliśmy – religia 

katolicka musi stać się religią państwową. Nie oznacza to jednak, że w takim państwie 

zmusza się poddanych do przejścia na wiarę katolicką. Wręcz przeciwnie, jest to 

niedozwolone, gdyż akt wiary musi być w pełni dobrowolny, a nie wymuszony.

Religie niekatolickie mogą i czasem muszą być w katolickim państwie tolerowane – po to 

mianowicie, aby zachować większe dobro albo uchronić się od większego zła.



Tolerancja jest znoszeniem zła. Państwo katolickie uznaje fałszywe religie za 
zło, przed którym chce chronić swych poddanych, i dlatego nie pozwala im – 
bądź tylko w ograniczonym zakresie -na działalność publiczną. Państwo z 
zasady nie miesza się w prywatne praktyki religijne.

Istnieją rozmaite stopnie tolerancji. Jest kwestią roztropności nałożyć na religie
niekatolickie większe lub mniejsze ograniczenia w wykonywaniu publicznych 
aktów religijnych.

37. Czy wszystkie religie mają prawo do swobodnego wykonywania praktyk 
religijnych?

Prawdziwe prawo do swobodnego rozwoju i praktyk religijnych ma tylko prawdziwa religia,

gdyż żadnemu człowiekowi nie wolno zabraniać służyć Bogu w sposób, jaki sam Bóg 

wyznaczył. Jest to nakazem prawa naturalnego. Fałszywe religie nie mają natomiast 

żadnego prawa do publicznego wykonywania swych praktyk, właśnie dlatego, że są 

fałszywymi, błędnymi religiami. Błąd nigdy nie może posiadać praw. Prawa przysługują 

tylko prawdzie.

Tolerancja wobec fałszywych religii nie ma więc podstaw w prawie naturalnym, ale w 

roztropności i chrześcijańskiej miłości bliźniego.

Tak uczy także Leon XIII:

Podczas gdy Kościół zapewnia prawa tylko temu co prawdziwe i 
czcigodne, to jednak nie sprzeciwia się tolerancji, którą władza 
publiczna, aby uniknąć większego zła albo osiągnąć bądź 
zachować większe dobro, uznaje za stosowną praktykować ze 
względu na pewne rzeczy stojące w opozycji do prawdy i 
sprawiedliwości”59.

Tolerancja może wszelako znaleźć swój wyraz w prawie państwowym, a więc w 
prawie, które zapewnia możliwość prywatnego albo ograniczonego publicznego 
praktykowania religii. To jest jednak zasadniczo coś innego niż prawo 
naturalne.

Przypisy:

59.Encyklika Libertas praestantissimum.

38. Czego uczy dekret o wolności religijnej Vaticanum II?

W deklaracji o wolności religijnej (nr 2) czytamy:

Sobór Watykański deklaruje, że osoba ludzka ma prawo do wolności 
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religijnej. Wolność ta polega na tym, że wszyscy ludzie muszą być wolni 

od wszelkiego przymusu zarówno ze stron jednostek, grup społecznych, 

jak i jakiejkolwiek władzy ludzkiej, tak że osoba ludzka nie może nigdy 

być zmuszona w sprawach religijnych do działania wbrew swemu 

sumieniu, ani nie można jej przeszkodzić – w należytych granicach – w 

prywatnym i publicznym, jako jednostka albo we współdziałaniu z 

innymi, działaniu według własnego sumienia60.

Tutaj już nie mówi się tylko o tolerancji, ale przypisuje się zwolennikom wszystkich religii 

rzeczywiste prawo do praktyk religijnych i to nie tylko prywatnych, ale także publicznych.

Na Vaticanum II została zatem ogłoszona nauka, która wcześniej została przez Kościół 

potępiona.

Co dokładnie rozumie się przez ograniczenie „w należytych granicach”, nie jest 
w tym dokumencie dokładnie wyjaśnione. W tym samym ustępie opisuje się to 
jako obronę sprawiedliwego ładu publicznego, a w nr 7 nawet jako obiektywny 
ład moralny. Tylko w tych przypadkach mogłoby państwo stawiać przeszkody 
wykonywaniu praktyk religijnych, jeśliby pod pretekstem wolności religijnej 
zagrożone były ład publiczny albo moralność. Ściśle biorąc wolność religijna 
mogłaby być zapewniona tylko tym wspólnotom, które głoszą moralność 
odpowiadającą prawu naturalnemu. W praktyce jednak nie daje się tego 
utrzymać. Np. islam pozwala mężczyźnie mieć kilka żon. Czy wielożeństwo 
musi więc stać się dozwolone, czy też wolność religijna nie dotyczy islamu? 
Praktycznie kończy się na tym, że wolność religijna sięga aż do granic ładu 
publicznego, tzn. dopóki pod pozorem religijnym nie zdarzają się mordy, 
kradzieże i inne nadużycia, dopóty wszystko musi być dozwolone.

Niech kilka cytatów udowodni fakt, że wolność religijna faktycznie została 
wcześniej potępiona. Pius XI w Quanta cura potępił

owo błędne mniemanie, które Kościołowi Katolickiemu i zbawieniu 
dusz wielce jest szkodliwe, a które przez Naszego Poprzednika 
Grzegorza XVI jako szaleństwo określone zostało, a mianowicie 
jakoby „*wolność sumienia i kult Boży były własnym prawem 
każdego człowieka, co miałoby być prawnie ogłoszone i 
zabezpieczone w każdym państwie o prawidłowym ustroju”61.

Papież Leon XIII ostrzegał w Libertas praestantissimum nie tylko przed 
państwem bezbożnym, ale także takim, które „jest równie przychylnie 
nastawione do wszystkich religii i bez różnicy przyznaje im równe prawa”, 
ponieważ „ostatecznie wychodzi na to samo – wyparcie się Boga”. Takie 
państwo grzeszyłoby „przeciw sprawiedliwości, jak i zdrowemu rozsądkowi”62. 
To samo podkreślił Pius XII w przemówieniu Ecco che gia un anno z 6 X 1946 
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r.:

Kościół Katolicki jest (...) doskonałym społeczeństwem i ma za 
fundament prawdę objawionej przez Boga i nieomylnej wiary. Co 
stoi w przeszkodzie z tą prawdą jest więc logicznie rzecz biorąc 
błędem, a błędowi nie można przyznać obiektywnie tych samych 
praw co prawdzie”63.

Nieuczciwe jest więc powoływanie się zwolenników wolności religijnej i Soboru 
Watykańskiego II na encyklikę Libertas praestantissimum Leona XIII, tak jakby
aprobował on wolność religijną. Mówiąc o „wolności godnej synów Bożych”, 
miał on jednoznacznie na myśli prawo praktykowania prawdziwej religii. 
Odpowiedni fragment brzmi:

Chwali się wielce i ona wolność, wolnością sumienia zwaną; jeśli 
ją tak interpretować, iż każdemu wedle swego widzimisię 
dozwolone jest czcić albo i nie czcić Boga (tj. wolność religijna w 
znaczeniu Vaticanum II – przyp. aut.), to jest ona już obalona 
przez wyżej przytoczone argumenty. Może ona jednak tak być 
interpretowana, że człowiekowi wolno w państwie bez 
jakichkolwiek przeszkód iść wedle świadomości obowiązku za wolą
Bożą i wypełniać Jego przykazania. Ta prawdziwa, godna synów 
Bożych wolność, która w najszlachetniejszy sposób chroni 
godność ludzkiej osoby, jest większa niż wszelka przemoc i 
wszelka niesprawiedliwość: jest ona zawsze przez Kościół 
pożądana i szczególnie droga64.

Przypisy:

60.KK 662.

61.ASS III (1867), s. 162.

62.ASS XX (1888), s. 604.

63.A. F. Utz, J. F. Gröner Soziale Summe Pius XII, Fryburg 1954, Pankisverlag, Nr 2734.

64.DH 3250.

39. Jak Vaticanum II uzasadnia wolność religijną?

Dekret o wolności religijnej uzasadnia wolność religijną godnością osoby ludzkiej:

Dalej Sobór deklaruje, że prawo wolności religijnej jest w istocie 

ugruntowane w samej godności ludzkiej osoby, tak jak ona jest 

poznawana przez objawione Słowo Boże i sam rozum65.

Oto pomieszanie źródłowej godności człowieka z dopełnioną godnością 
człowieka. Źródłowa godność człowieka polega na tym, że ma on duszę i 
dlatego jest obdarzony rozumem i wolną wolą. Polega ona także na tym, że 
człowiek jest przez Boga powołany do nadprzyrodzonego celu, a mianowicie 
oglądania Boga. Ta godność musi więc być rozwinięta i dopełniona przez to, że 
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człowiek w swych myślach i czynach dąży do urzeczywistnienia dobra. Jeśli 
tego nie czyni, zaś nadużywa swej wolności do złego, traci także swą godność. 
Arcybiskup Lefebvre pisze:

O ile człowiek jest przywiązany do błędu lub zła, o tyle traci on 
swą dopełnioną godność albo jej nie dostępuje, dlatego też nie 
można się już na niej opierać66.

Morderca nie ma więc tej samej godności co święty. W tym życiu nie traci się 
co prawda nigdy godności źródłowej, gdyż nawet najgorszy przestępca może 
się jeszcze nawrócić i zmienić swe życie, ale potępieni w piekle stracili swą 
godność całkowicie.

Przypisy:

65.Nr 2, KK 662.

66.Abp Marceli Lefebvre, op. cit., s. 193.

40. Czy wolność religijna nie jest następstwem wolności człowieka?

Wolność nie jest wartością absolutną, ale została dana człowiekowi, aby on w sposób wolny

zdecydował się czynić dobrze. Fakt, że może on zdecydować się czynić zło, jest tylko 

następstwem posiadania wolnej woli; stanowi to jednak nadużycie wolności. Mówiąc 

jeszcze dobitniej: wolność została dana człowiekowi przez Boga nie po to, aby on mógł 

wybierać między dobrem a złem, ale po to, aby zdecydował się na dobro.

Ta wolność jest istotnie wielką godnością, wynoszącą człowieka ponad 
wszystkie stworzenia nierozumne. Tylko dzięki niej może człowiek kochać, 
czego nie potrafią inne stworzenia. Jeśli jednak człowiek wybiera zło, to 
nadużywa swej wolności. Wolność nie uzasadnia prawa do czynienia zła. Każdy 
rozumie, że morderca nie ma prawa zabijać swego bliźniego. Załóżmy, że 
morderca byłby subiektywnie niewinny, gdyż jego fałszywa religia wpoiła mu 
przekonanie, że zabójstwo jest w pewnych okolicznościach dozwolone. To 
subiektywne przekonanie nie uzasadniałoby jednak żadnego obiektywnego 
prawa. Jeśli przeszkadza się mordercy w dokonaniu przestępstwa, to nie czyni 
mu się krzywdy. Za wariata byłby uznany ten, kto sądziłby, że morderstwo jest 
wprawdzie złe, ale morderca z racji swej godności ma prawo, by mu nie 
przeszkadzano w dokonaniu morderstwa.

Dokładnie tego uczy wszakże wolność religijna Soboru Watykańskiego II. Sobór
mówi wprawdzie, że wszyscy ludzie mają obowiązek szukać prawdy i ją 
przyjąć, ale jeśli ktoś – świadomie czy nieświadomie – tkwi w błędzie, to ma 
prawo, aby mu w tym nie przeszkadzano, i to ze względu na jego godność. To 
jest wyraźnie fałszywe pojęcie godności. Kto tkwi w błędzie, nie ma 
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obiektywnie do tego żadnego prawa. Można to z roztropności albo miłości 
bliźniego tolerować, jeśli nie ma się możliwości doprowadzenia błądzącego do 
prawdy, nie pozwali mu się jednak na publiczne reklamowanie swego błędu, 
aby przypadkiem i inni nie zostali wciągnięci w jego nędzę i nie ponieśli szkody 
na duszy. Bowiem bardzo słusznie uważa Kościół rozpowszechnianie herezji za 
zabijanie dusz.

41. Jakie znaczenie ma obecnie święto Chrystusa Króla?

Nowa nauka Kościoła znajduje swój wyraz również w liturgii. Święto Chrystusa Króla 

przeniesiono z ostatniej niedzieli października na ostatnią niedzielę roku kościelnego, aby 

zaznaczyć, że panowanie Chrystusa nastąpi dopiero na końcu wieków, a teraz nie może, 

bądź wręcz nie powinno być urzeczywistnione. Dlatego skreślono z hymnu nieszpornego na

święto Chrystusa Króla wszystkie zwrotki mówiące o królowaniu Chrystusa nad 

społeczeństwem. Były to następujące zwrotki:

Trzeba być świadomym, że
wolność religijna stoi w całkowitej
sprzeczności z wcześniejszymi
zasadami Kościoła, wobec czego
zwolennicy wolności religijnej
nigdy nie mogli powołać się na
Pismo św. lub Tradycję. To
wrogowie Kościoła zawsze żądali
wolności religijnej.

Skoro tylko Kościół osiągnął
wolność, wzywał on królów i
książąt do ochrony i obrony
prawdziwej religii, zwłaszcza jeśli
oni sami byli chrześcijanami.
Dlatego na misjach starał się on
przede wszystkim zyskać dla wiary
katolickiej książąt, aby w ten
sposób umożliwić powstanie
społeczeństwa przenikniętego
chrześcijaństwem.

Ostatecznie musiałoby się według
bezsensownej doktryny o wolności

religijnej dojść do przekonania, że wielcy i po części święci królowie i książęta 
średniowiecza oraz katoliccy mężowie stanu czasów nowożytnych grzeszyli 

Scelesta turba 
clamitat
Regnare Christus 
nolumus
Te nos ovantes 
omnium
Regem supernum 
dicimus.
Te nationum 
praesides
Honore tollant 
publice,
Colant magistri, 
iudices,
Leges et artes 
exprimant.
Submissa regum 
fulgeam
Tibi dicata insigna,
Mitique sceptro 
patriam
Domosque subde 
civium.

Tłum przewrotny ciągle 
woła:
Chrystus niech nam nie 
panuje!
My z radością 
uznajemy, 
Żeś jest wielkim świata 
Królem.
Niech Ci wodze 
wszystkich ludów
Cześć publicznie 
oddawają,
Niech czczą mistrze i 
sędziowie,
Niech Cię uzna sztuka, 
prawo.
Króle władzą niech się 
chlubią,
Jeśli Tobie są poddani,
Poddaj pod swą władzę 
słodką
Kraj i domy z 
mieszkańcami.



ciężko przeciw sprawiedliwości, starając się chronić w swych krajach wiarę 
katolicką, a zwalczać herezje. Bowiem według zasad wolności religijnej także 
inne wyznania i religie musiałyby być chronione i bronione.

42. Jakie są następstwa wolności religijnej?

Następstwem ogłoszonej przez Vaticanum II wolności religijnej była najpierw konieczność 

zmiany ustawodawstwa przez państwa katolickie. Następstwem wolności religijnej jest 

więc laicyzacja państwa i coraz głębsza dechrystianizacja społeczeństwa. Ponieważ 

wszelkim błędom daje się równe prawa, zanika coraz bardziej prawdziwa wiara. Człowiek, 

który ze swej skażonej natury skłonny jest do tego, by kroczyć łatwiejszą drogą, potrzebuje 

pomocy instytucji katolickich. W społeczeństwie przenikniętym wiarą katolicką zbawi więc 

swe dusze więcej osób niż w społeczeństwie, w którym religia jest sprawą prywatną, a 

prawdziwy Kościół musi istnieć obok zrównanych z nim prawnie niezliczonych sekt.

Weźmy dla przykładu Kolumbię. Ludność tego kraju była w 98% katolicka, a 
religia katolicka była jedyną oficjalnie uznaną przez konstytucję. Pomimo iż 
prezydent był temu przeciwny, musiał on ostatecznie wobec nacisków 
Watykanu powołującego się na Vaticanum II zmienić konstytucję67. To samo 
dotyczy dwóch kantonów Szwajcarii: Valais i Tessin. Także one musiały zmienić
swe konstytucje wobec nacisków nuncjusza. Przerażające jest, że dzisiaj sam 
Rzym wzywa mężów stanu: nie chrońcie już religii katolickiej, ale wszystkie 
religie! Chrystus nie powinien być wyłącznym władcą waszego państwa, ale i 
Mahomet czy Budda muszą mieć swe miejsce!

Jest więc w gruncie rzeczy logiczne, że niemiecki trybunał konstytucyjny w 
1995 r. uznał skargę pewnego ojca i uznał wieszanie krzyży w salach szkolnych
za przeciwne konstytucji. Wolność religijna zabrania przecież, aby państwo 
przyznawało się do chrześcijaństwa. Wkrótce nie będzie można uzasadnić, 
dlaczego Wielkanoc i Boże Narodzenie są świętami państwowymi. Nawet 
niedziela nie ma sensu w zlaicyzowanym społeczeństwie. Być może przeżyjemy
coś podobnego jak to, co miało miejsce podczas rewolucji francuskiej, kiedy 
biblijne tygodnie zastąpiono dekadami, czyli cyklem dziesięciodniowym.

Lata następujące po Soborze Watykańskim II dowiodły wystarczająco 
prawdziwości słów Leona XIII, że wolność religijna musi prowadzić do 
bezbożnictwa. W krajach Zachodu nie tylko zniknęła wiara, ale razem z nią 
także chrześcijańska moralność. Małżeństwa się rozwodzą, rodziny się 
rozpadają, przestępczość ciągle wzrasta i mało kto ma jeszcze autorytet. 
Każdy, kto ma jeszcze w jakiejś mierze otwarte oczy, widzi, że społeczeństwo 
zachodnie zmierza ku chaosowi. To zmieni się w decydujący sposób dopiero 
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wtedy, kiedy społeczeństwo znowu uzna Chrystusa za Króla i nie pozwoli 
swobodnie się rozprzestrzeniać wszelkim błędom.

Przypisy:

67.Abp Marceli Lefebvre, Missionar und Zenge in der nachkonziliaren Christenheit, Vorträge und Rundbriefe, 

Stuttgart 1994, Priesterbruderschaft, s. 45 n.

43. Co rozumie się pod pojęciem ekumenizmu?

Pod pojęciem ekumenizmu rozumie się ruch powstały u niekatolików w XIX w., dążący do 

współpracy i zbliżenia różnych wyznań chrześcijańskich. Ten ruch doprowadził do 

utworzenia w 1948 r. Światowej Rady Kościołów. Ta Rada określa się jako „wspólnota 

kościołów uznających Chrystusa za Boga i Zbawiciela”68. Poszczególne wspólnoty 

religijne, będące członkami tej Rady, pozostają jednak niezależne. Rada nie ma nad nimi 

żadnej władzy, a owe wspólnoty mogą decydować, czy i w jakim stopniu przyjmują 

postanowienia Rady. Nie jest też konieczne, aby poszczególne wspólnoty członkowskie 

uznawały inne wspólnoty za kościoły w pełnym tego słowa znaczeniu.

Ta sama postawa doprowadziła z biegiem czasu do równoległych starań o rozpoczęcie 

dialogu i zbliżenie także z religiami niechrześcijańskimi.

Początkowo Kościół Katolicki wyraźnie dystansował się od ruchu ekumenicznego. Dopiero 

na Soborze Watykańskim II ekumenizm znalazł oficjalnie wstęp do Kościoła katolickiego. 

Sobór poświęcił mu osobny dekret (Unitatis redintegratio), a także deklarację Nostra 

aetate, traktującą o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.

Prawdziwie katolickie stanowisko wobec ekumenizmu wyraża encyklika Piusa 
XIMortalium animos (1928 r.):

Wychodząc z założenia, dla nich nie ulegającego wątpliwości, że 
bardzo rzadko tylko znajdzie się człowiek, któryby nie miał w 
sobie uczucia religijnego, widocznie żywią nadzieję (oni, tzn. 
zwolennicy ekumenizmu – przyp. aut.), że mimo wszystkich 
różnic zapatrywań religijnych nie trudno będzie, by ludzie przez 
wyznawanie niektórych zasad wiary, jako pewnego rodzaju 
wspólnej podstawy życia religijnego, w braterstwie się zjednali. 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, a nawet tych, którzy – niestety – odpadli od 
Chrystusa, lub też uporczywie przeciwstawiają się Jego Boskiej 
naturze i posłannictwu.
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Katolicy nie mogą żadnym paktowaniem pochwalić takich 
usiłowań, ponieważ zasadzają się one na błędnym zapatrywaniu,
że wszystkie religie są mniej lub więcej dobre i chwalebne, o ile w
równy sposób, chociaż w różnej formie, ujawniają i wyrażają nasz 
przyrodzony zmysł, który nas pociąga do Boga i do wiernego 
uznania Jego panowania. (...) W ten sposób dochodzą stopniowo 
do naturalizmu i ateizmu. Z tego wynika jasny wniosek, że każdy 
kto przytakuje podobnym poglądom i staraniom,opuszcza 
całkowicie teren objawionej przez Boga religii69.

Przypisy:

68.Cyt. za: Lexikon für Theologie und Kirche, Fryburg 1962. Herder. T. 7, szp. 1131.

69.AASXX(1928), s. 6.

44. Jak należy ocenić ekumenizm z punktu widzenia wiary katolickiej?

Ponieważ Kościół katolicki jest jedynym Kościołem utworzonym przez Chrystusa i jako 

jedyny posiada pełnię prawdy, doprowadzenie do jedności może polegać tylko na 

nawróceniu, czyli powrocie poszczególnych osób lub wspólnot. Tak naucza Pius XI 

w Mortalium animos:

Pracy nad jednością chrześcijan nie wolno popierać inaczej, jak tylko 

działaniem w tym duchu, by odszczepieńcy powrócili na łono jedynego, 

prawdziwego Kościoła Chrystusowego, od którego niegdyś, niestety, 

odpadli70.

Oto jedyna logiczna konsekwencja z pretensji Kościoła do wyłącznego posiadania prawdy. 

Prawdziwa jedność może nastąpić bowiem tylko wtedy, gdy wszyscy zostaną zjednoczeni w 

prawdziwej wierze.

Dlatego Kościół katolicki starał się zawsze zarówno nawracać pogan, jak i 
oddzielone wspólnoty chrześcijańskie sprowadzić z powrotem do jedności 
Mistycznego Ciała Chrystusa. Te starania były najczęściej skierowane do 
pojedynczych osób, ale czasem także do całych wspólnot. Tak starano się na 
soborach w Lyonie i Florencji o zjednoczenie z cerkwią prawosławną, która od 
1054 r. jest oddzielona od Kościoła katolickiego. Przed Vaticanum I Pius IX 
zaprosił prawosławnych do zakończenia schizmy i powrotu na łono Kościoła, a 
Leon XIII w 1894 r. wystosował podobny apel do wszystkich wyznań 
chrześcijańskich.

Próby te wynikały z przekonania, że to nie Kościół katolicki musi się zmienić, 
ale ci, którzy się od niego odłączyli, muszą przyznać się do błędu. Kościół był 
zawsze gotów we wszelki możliwy sposób ułatwić ów powrót, ale nigdy nie 
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kosztem wiary.

Przypisy:

70.Ibidem, s. 14.

45. Jak wygląda nowe rozumienie ekumenizmu?

Z Vaticanum II Kościół zajął nowe stanowisko wobec ekumenizmu. To nowe stanowisko 

można streścić następująco: rezygnuje się z pretensji religii katolickiej do wyłączności i 

uważa się inne wyznania chrześcijańskie, a nawet religie niechrześcijańskie, za 

równouprawnione albo przynajmniej prawie równouprawnione drogi do Boga i do 

osiągnięcia wiecznego zbawienia. Nie chodzi już o nawrócenie innych religii do Kościoła 

katolickiego, ale o współistnienie.

Duch ów wyraża się w ten sposób, że w dekrecie o ekumenizmie używa się 
słowa „Kościół” w liczbie mnogiej i przez to uznaje się za „Kościoły” także inne 
wspólnoty chrześcijańskie. Wcześniej zawsze się tego wystrzegano. Kiedy 
mówiono o „Kościołach”, to miano na myśli poszczególne Kościoły miejscowe, a
więc np. Kościół w Kolonii albo Kościół mediolański. W niewłaściwym znaczeniu 
używano go co najwyżej do określenia schizmatyckiego prawosławia, gdyż ono 
posiada kapłaństwo i ważne wszystkie sakramenty. Trzymano się jednak ściśle 
nauki, że jest tylko jeden Kościół, a nie kilka, gdyż nasz Pan Jezus Chrystus ma
tylko jedną Oblubienicę. Heretyckie odszczepy od owej Chrystusowej 
Oblubienicy zwano dlatego „wyznaniami” albo „wspólnotami religijnymi”, nie 
przyznając im jednak tytułu „Kościoła”. Teologiczne uzasadnienie zmiany 
terminologii już widzieliśmy (pyt. 29). „Subsistit in” z Lumen gentium otwiera 
drogę wyobrażeniu, jakoby i inne wyznania były prawdziwymi 
urzeczywistnieniami Kościoła Chrystusowego, być może tylko częściowymi 
urzeczywistnieniami, ale mimo to urzeczywistnieniami. Tak czytamy istotnie 
w Unitatis redintegratio (nr 15) w odniesieniu do schizmatyckich sekt 
wschodnich: „Przez świętowanie Eucharystii Pańskiej wznosi się i wzrasta w 
tych kościołach Kościół Boży, a przez koncelebrę ich wspólnota staje się 
widoczna”71. „Kościołem Bożym” nazywa się więc tu wspólnotę, która się 
oddzieliła od prawdziwego Kościoła.

Także wobec religii niechrześcijańskich czyni się starania o możliwie pozytywne
spojrzenie. W Nostra aetate intonuje się hymny pochwalne na cześć hinduizmu,
buddyzmu, islamu i judaizmu. W „MISEREOR – Hungertuch 1984” (ulotka 
przeprowadzanej corocznie w Wielkim Poście w Niemczech akcji pomocy dla 
krajów trzeciego świata – przyp. tłum.) poucza się wiernych, że Bóg objawił się
nie tylko w chrześcijaństwie, ale też w buddyzmie, hinduizmie i islamie. W 
komentarzu do tego „Hungertuchu” jest napisane: „Cztery strumienie światła 

http://www.piusx.org.pl/kryzys/katechizm-o-kryzysie-w-Kosciele/45#


odpowiadają czterem sposobom Objawienia Bożego”72. Na niedzielę misyjną w 
r. 1989 zaproponowano następującą medytację po Komunii św.:

Bądź pochwalony, Panie, Boże Izraela! Ty prowadzisz przez bezdrożne 

odludzia. Ty uwalniasz z niewoli i ucisku. Ty obiecujesz lepszy świat.

Bądź pochwalony, Panie, Boże Mahometa! Ty jesteś wielki i wzniosły, 

jesteś niepojęty i odległy, jesteś wielki w swych prorokach.

Bądź pochwalony, Panie, Boże Buddy! Ty mieszkasz w głębinach świata. Ty

żyjesz w każdym człowieku, Ty jesteś pełnią milczenia.

Bądź pochwalony, Panie, Boże Afryki! Ty jesteś życiem w drzewach, Ty 

jesteś siłą w ojcu i matce. Ty jesteś duszą świata.

Bądź pochwalony, Panie, Boże Jezusa Chrystusa. Ty obfitujesz w miłość, 

oddajesz się w dobroci, przezwyciężasz śmierć73.

Podczas gdy wcześniej Kościół starał się nawracać wyznawców religii 
pogańskich, to obecnie Kościół posoborowy prowadzi z nimi „dialog”. 
Interesujący jest tutaj dokument pt. Dialog a misje papieskiego Sekretariatu 
ds. Niechrześcijan z 10 czerwca 1984 r.74. Pisze się tam w nr l, że z Soborem 
Watykańskim II zaczął się „nowy rozdział” w stosunku Kościoła do wyznawców 
innych religii. To nowe stanowisko otrzymało nazwę „dialogu” (nr 3). Dialog 
oznacza „nie tylko rozmowę, ale też całość pozytywnych i konstruktywnych 
stosunków pomiędzy religiami, z inaczej wierzącymi osobami i wspólnotami, 
aby wzajemnie się poznać i wzajemnie się ubogacać”. W nr 13 czytamy: 
„Dialog, przy którym chrześcijanie spotykają zwolenników innych tradycji 
religijnych, jest po to, aby wspólnie zmierzać do prawdy i współpracować 
dla wspólnych interesów”. Jeśli Bóg objawił się też w innych religiach, jeśli 
katolicy wraz z niechrześcijanami wspólnie zmierzają do prawdy, jeśli ma tutaj 
miejsce wzajemne ubogacanie się, to Kościół widocznie już nie wierzy, że tylko 
on posiada prawdę!

W katechizmie ekumenicznym, do którego przedmowę napisał abp 
Degenhardt, który otrzymał wiele pochwał od katolickich biskupów, czytamy:

Celem nie jest powrót, ale wspólnota kościołów siostrzanych, 
jedność w pojednanej różnorodności; jedność kościołów – kościoły
pozostają i stają się jednym kościołem75.

Przypisy:

71.KK 243.

72.Cyt. w: Jan Dörmann, Die eine Wahrheit und die uielen Religionen, t. 8 serii „Respondeo”, Abensberg 1988, 

Kral, s. 40.

73.Wg: Anton Rotzetter, Handreichungen fur Gottesdienste zum Sonntag der Weltmission 1989, Missio 

Akwizgran i Missio Monachium.

74.AAS 76/1984, 812–828.
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75.Heinz Schutte, Glaube im ökumenischen Verstandnis; Ökumenischer Katechismus, Verlag Paderborn 1994, 

s. 33. Podkreślenie w oryginale.

46. Czy niekatolickie wyznania chrześcijańskie są częściowymi 
urzeczywistnieniami Kościoła Chrystusowego?

Chrześcijańskie wyznania oddzielone od Kościoła katolickiego są odszczepami od 

prawdziwego Kościoła Chrystusowego i nie należą do niego. Nawet jeśli zachowały one 

poszczególne prawdy chrześcijańskie, a czasem też ważny chrzest, niemniej są one 

oddzielone od Mistycznego Ciała Chrystusa. Dlatego osoba, która uznała, że Kościół 

katolicki jest jedynym prawdziwym Kościołem, a jednak nie wstępuje do niego, trwając we 

wspólnocie schizmatyckiej bądź heretyckiej, nie może być zbawiona.

Papież Pius XII naucza w Mystici Corporis, że do przynależności do 
prawdziwego Kościoła Chrystusowego konieczne są trzy elementy: chrzest, 
prawdziwa wiara i podporządkowanie prawowitej władzy:

Do członków Kościoła należy zaliczyć w istocie tylko tych, którzy 
otrzymali kąpiel ponownego narodzenia, przyznają się do 
prawdziwej wiary i sami ku swemu nieszczęściu nie oddzielili się 
od ciała, bądź też z powodu ciężkich nadużyć nie zostali przez 
prawowitą władzę kościelną wyklęci76.

Dlatego nawet schizmatyckie sekty wschodnie, mimo posiadania sakramentów 
i wyznawania większości artykułów wiary Kościoła katolickiego, nie należą do 
prawdziwego Kościoła Chrystusowego, gdyż odmawiają uznania prymatu i 
nieomylności Następcy św. Piotra. Według słów Chrystusa (Mt 18, 17) każdy, 
kto nie chce słuchać Kościoła, powinien być traktowany jak poganin i grzesznik 
publiczny.

Jeszcze w mniejszym stopniu należy uważać za części Kościoła Chrystusowego 
wspólnoty heretyckie (jak np. protestantów), gdyż w wielu punktach odeszły 
one od prawdziwej wiary. Dlatego jest niezrozumiałe, jak mieszana komisja 
katolicko-luterańska obradująca w 1983 r. w szwabskim klasztorze Kirchberg, 
mogła stwierdzić: „Zaczyna się uważać go [Lutra] za świadka Ewangelii, za 
mistrza wiary i bohatera duchowej odnowy”77. Co w protestantyzmie jest 
prawdziwe i dobre, to należy prawowicie do Kościoła katolickiego, jak to zostało
na polecenie papieża dodane do dekretu o ekumenizmie (nr 3). Jest oczywiste,
że liberalni teologowie nie byli z tego powodu szczęśliwi. Rahner i Vorgrimler 
skomentowali to w następujący sposób:

To, że te dobra prawowicie (iure) należą do Kościoła 
Chrystusowego, jest jedną z 19 papieskich poprawek, jakie w 
listopadzie 1964 r. zostały dodane do już uzgodnionego tekstu i 
które z powodu swej bojaźliwości robią niekorzystne 
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wrażenie jako rzeczowo uzasadnione przez ich treść. 
(Tutaj należy zwrócić uwagę na te poprawki, które 
szczególnie raziły niekatolickich chrześcijan)78.

Dlatego do wielu sprzeczności w tekstach Soboru należy następujący fragment 
z nr 3: „Duch Chrystusa raczył używać je (oddzielonych kościołów i wspólnot – 
przyp. aut.)jako środków zbawienia”79. Oddzielone sekty nie są nigdy środkami 
zbawienia! Jeśli członkowie tych wspólnot są w stanie łaski, to tylko dlatego, że
nie znają niczego lepszego, wobec czego nie ponoszą winy za swe oddzielenie 
od ciała Kościoła.

Według nauki Piusa XII ludzie ci mogą należeć do duszy prawdziwego Kościoła, 
chodzi tu jednak tylko o pojedyncze osoby. Niekatolickie wyznania jako takie 
nie są pożądane przez Boga: nie prowadzą one do Kościoła, ale – 
wyprowadzają zeń.

Przypisy:

76.AAS XXXV (1943), s. 202.

77.DC 13, 2 VII 1983, s. 694.

78.KK 220.

79.KK 233.

47. Czy niekatolickie wyznania i religie niechrześcijańskie są środkami 
zbawienia?

Niekatolickie wyznania i religie niechrześcijańskie nie są drogami zbawienia, ale jako takie 

drogami zatracenia. Członkowie fałszywych religii mogą w nich zostać zbawieni, jeśli żyją 

według własnego sumienia i próbują wypełniać wolę Bożą na tyle, na ile ją poznają; o tym 

jednakże sądzić dane jest tylko Bogu, który przenika serce i myśli. Z powyższego wynika 

tylko to, że w fałszywych religiach, albo lepiej – pomimofałszywych religii można się 

ewentualnie zbawić, ale nie poprzez fałszywe religie.

Dlatego pozytywna ocena, jaką Sobór Watykański II w dekrecie o religiach 
niechrześcijańskich obdarzył hinduizm, buddyzm, islam i judaizm, jest zdradą 
Chrystusa. Oczywiście, fałszywe religie mają też prawdziwe elementy, gdyż 
takowe znajdują się w każdym błędzie i błędnym systemie; oczywisty bezsens 
nie znalazłby zwolenników! Decydujący jest fakt, że te religie głoszą bardzo 
poważne błędy i dlatego ich wyznawcy znajdują się na drodze, która nie 
prowadzi do Boga i życia wiecznego.

Tak np. hinduizm głosi wędrówkę dusz, odbierając życiu ziemskiemu jego 
znaczenie. Według hinduizmu obecne życie nie jest decydującą próbą, od 
której zależy cała wieczność, ale dusza będzie się wcielała tyle razy ponownie 
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(być może w szczura albo psa), aż wina zostanie spłacona. Z tego powodu 
hinduizm nie zna miłosierdzia – dzisiejsze dzieła dobroczynne przejął on od 
chrześcijaństwa. Przechodzi on obojętnie obok biednych i cierpiących, gdyż ci 
muszą właśnie spłacić swą winę.

Buddyzm jest religią bez Boga. Buddysta wierzy, że sam może się zbawić, a to 
zbawienie polega na wejściu w nirwanę. W buddyzmie nie ma życia wiecznego 
w łączności z Bogiem, ale jedynie koniec cierpienia i bólu przez unicestwienie 
własnego istnienia.

Islam odrzuca Trójcę Świętą, a wobec tego Bóstwo Chrystusa uważa za 
bluźnierstwo. Popiera on okrucieństwo i zmysłowość, chwaląc zabicie 
chrześcijanina jako dobry uczynek, pozwalając na poligamię i obiecując raj 
zmysłowych rozkoszy. Porównajmy kilka sur Koranu: „Niewiernymi byli z 
pewnością ci, co powiedzieli: Bogiem jest Mesjasz, syn Maryi”80. „Jeśli 
spotkacie niewiernych, zabijajcie ich, urządzając wielką rzeź, i ściągnijcie 
mocno więzy uwięzionym”81. O raju czytamy: „Jeśli chodzi o kobiety, to będą 
one płonęły od namiętności; wszystkie będą dziewicami, a po waszym 
płciowym zjednoczeniu dziewictwo będzie im przywrócone”82.

Wreszcie żydzi, jak wszystkie te fałszywe religie, odrzucają naszego Zbawcę 
Jezusa Chrystusa. Jeśli judaizm przed przyjściem Chrystusa był prawdziwą 
religią, to nie jest nią obecnie, gdyż nie rozpoznał swej godziny i nie przyjął 
swego Zbawiciela. Prawdziwi żydzi nawrócili się do Chrystusa, z którego 
przyjściem religia żydowska starego przymierza straciła swój sens i rację bytu. 
Dlatego jest niezrozumiałe, jak pewien katolicki biskup mógł się wypowiedzieć 
w ten sposób:

Kościół może być tylko nowym Ludem Bożym w trwałej ciągłości i 
trwałym braterstwie z Izraelem. (...) Rozłam między synagogą a 
Kościołem był właściwie pierwszym podziałem w Kościele. (...) 
Celem ekumenizmu jest pojednanie między Kościołem a 
synagogą”83.

O wszystkich tych fałszywych religiach trzeba powtórzyć słowa św. Piotra: „I 
nie ma w nikim innym [jak w Jezusie Chrystusie] zbawienia. Nie ma bowiem 
innego imienia pod niebem, danego ludziom, w którym byśmy mieli być 
zbawieni” (Dz Ap 4, 12). Dlatego Kościół, nie przecząc nigdy zasadniczej 
możliwości zbawienia niechrześcijan, nie był nigdy szczególnie optymistyczny 
względem liczby tych, którzy zbawieni będą w fałszywych religiach. Jeszcze za 
Piusa IX potępione zostało twierdzenie:

*Przynajmniej można mieć dobrą nadzieje zbawienia tych 
wszystkich ludzi, którzy do prawdziwego Kościoła Chrystusowego 
nie należą84.

Fałszywe religie nie są zatem ani zwyczajnymi, ani nadzwyczajnymi drogami 
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zbawienia, ale przeszkodami dla zbawienia85.

Przypisy:

80.K. Blachere, Le Coran, sura IX, w. 28, s. 216.

81.Kasimirski, Le Coran, rozdz. 47, w. 4, s. 415.

82.J. Bertuel, L’Islam, ses veritables origines, t. I, s. 187.

83.Wywiad z biskupem Bazylei Kurtem Kochem, „Tages-Anzeiger”, 29 X 1996 r., s. 2.

84.17. twierdzenie Syllabusa; DH 2917.

85.Por. kard. Józef Ratzinger, Zur Lage des Glaubens, op. cit., s. 212. Tu nazywa się religie niechrześcijańskie 

„nadzwyczajnymi drogami zbawienia”.

48. Czy niechrześcijańskie religie modlą się do prawdziwego Boga?

Niechrześcijańskie religie nie modlą się do prawdziwego Boga. Bowiem prawdziwy Bóg to 

Trójca Święta, która objawiła się przez Jezusa Chrystusa w starym i przede wszystkim 

nowym Przymierzu. Dlatego religie odrzucające Bóstwo Chrystusa nie wierzą w 

prawdziwego Boga, modląc się do istoty, która nie istnieje. „Każdy, który zaprzecza Syna, 

nie ma ani Ojca” (1 J 2, 23). „Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (J 14, 6).

Niesłuszny jest zarzut, jakoby mahometanie i żydzi mieli prawidłowe, choć 
niedoskonałe pojęcie Boga i dlatego modlili się do prawdziwego Boga. To 
dotyczyło żydów Starego Przymierza: im Trójca Święta nie była jeszcze 
objawiona, dlatego nie mogli w Nią wierzyć – nie wykluczali Jej jednak. Owo 
wykluczenie ma jednak miejsce u dzisiejszych żydów i mahometan: oni 
wyraźnie zaprzeczają Trójcy Przenajświętszej. Nie chcą wierzyć w Trójcę 
Świętą, ale modlą się do jakoby jednoosobowego Boga. Takiego Boga jednak 
nie ma.

Tej podstawowej prawdy już się dzisiaj w oficjalnym Kościele nie spostrzega. W
rekolekcjach, jakich Karol Wojtyła w 1976 r. udzielał papieżowi Pawłowi VI, 
znajduje się całkowicie modernistyczne pojęcie wiary, z którego wynika teza, 
że wszyscy ludzie – obojętnie jakiej religii – modlą się do prawdziwego Boga:

Droga ducha ku Bogu wychodzi z wnętrza stworzenia i najgłębszej
istoty człowieka. Na tej drodze nowoczesna mentalność znajduje 
wsparcie w doświadczeniu człowieka i w potwierdzeniu 
transcendencji osoby ludzkiej.

To jest modernizm: wiara nie jest tu już odpowiedzią na Boże Objawienie, ale 
pochodzącym z głębi człowieka dążeniem ku Bogu. Nieco dalej w tekście 
czytamy:

Tego Boga wyznaje w swym milczeniu trapista i kameduła. Do 
niego zwraca się Beduin na pustyni, gdy nadchodzi godzina 
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modlitwy. I być może także pogrążony w medytacji buddysta, 
który oczyszcza swe myślenie i przygotowuje drogę do nirwany86.

Pismu św. takie myślenie jest całkowicie obce. Cały Stary Testament jest pełen 
uniesień Boga przeciwko fałszywym bożkom i religiom. Lud wybrany był często 
karany, gdyż czcił obcych bogów. Także w Nowym Testamencie św. Paweł pisze 
lapidarnie: „Ale co poganie ofiarują, czartom ofiarują, a nie Bogu” (1 Kor 10, 
20).

To nie wyklucza faktu, że pojedynczy żyd, mahometanin czy poganin może pod
wpływem łaski modlić się do prawdziwego Boga, jeśli nie staje się 
zatwardziałym w fałszywym wyobrażeniu o Bogu swej religii, ale gdy jest 
zasadniczo otwarty przyjąć to wszystko, co Bóg objawił, a więc również wiarę 
w Trójcę Świętą i Wcielenie. Religie te nie zwracają się jednak do prawdziwego 
Boga, ale do ułudy – i dlatego same z siebie nie prowadzą swych wyznawców 
do Boga.

Przypisy:

86.K. Wotyła, Zeichen des Widerspruchs-Besinnung auf Christus, Herder 1979, s. 26 n.

49. Czy wyznawcy innych religii są „anonimowymi chrześcijanami”?

Karol Rahner wyznawców innych religii nazywa „anonimowymi chrześcijanami”, a same 

religie uważa za drogi zbawienia, na których „ludzie wychodzą naprzeciw Bogu i Jego 

Chrystusowi”87. Inne religie nie wierzą wprawdzie w Chrystusa, ale rzekomo Go szukają. 

Jest to pogląd błędny. Inne religie właśnie powstrzymują ludzi od wiary w Chrystusa i od 

chrztu. Jeśli islam np. naucza, że jest bluźnierstwem sądzić, że Bóg ma syna, to jest to dla 

jego wyznawców przeszkodą w dojściu do prawdziwej wiary.

Anonimowymi chrześcijanami można w ostatecznym razie nazwać tych, którzy 
pomimo fałszywych nauk swej religii dzięki szczególnej łasce Bożej mają 
wewnętrzną gotowość przyjąć to wszystko, co Bóg objawił.

Przypisy:

87.„Schriften zür Theologie”,T. 13. Einsiedein 1978, s. 350.

50. Czy wszyscy ludzie są automatycznie zbawieni przez Chrystusa?

Chrystus umarł za wszystkich ludzi w tym sensie, że wszyscy mają możliwość osiągnąć 

zbawienie: nikt nie jest wyłączony. Aby jednak poszczególny człowiek został faktycznie 

zbawiony, potrzeba, aby przyjął łaskę, jaką Chrystus mu wysłużył i mu ofiaruje. Jeśli tego 

nie czyni, odrzucając ją, jeśli pozostanie w tym stanie do swej śmierci, będzie potępiony na 
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wieki.

Apokatastazy (‘powszechnego zbawienia’), a więc tezy, że wszyscy ludzie są 
rzeczywiście, a nie tylko według możliwości zbawieni, wydaje się nauczać kard.
Wojtyła w już wspomnianych rekolekcjach. Pisze on:

Narodziny Kościoła w chwili mesjańskiej, zbawiennej śmierci 
Chrystusa [były] w gruncie rzeczy także narodzinami człowieka, i 
to niezależnie od tego, czy człowiek o tym wie, czy nie wie, 
czy to akceptuje, czy też nie. W tej chwili otrzymał człowiek 
nowy wymiar swej egzystencji, którą Paweł nazywa krótko 
«byciem w Chrystusie»88.

Wszyscy ludzie od początku aż do końca świata są przez 
Chrystusa dzięki Jego krzyżowi odkupieni i usprawiedliwieni89.

Jeśli każdy człowiek „niezależnie od tego, czy o tym wie, czy nie wie, czy to 
akceptuje, czy też nie”, ma „bycie w Chrystusie” i jest zbawiony, to wszyscy 
będą zbawieni, a nikt potępiony. Wydaje się, że także jako papież prezentuje 
on ten pogląd, w swej pierwszej encyklice Redemptor hominis pisał bowiem:

To dotyczy każdego człowieka, gdyż każdego człowieka dotyczy 
Tajemnica Odkupienia, z każdym jest Chrystus przez tę 
tajemnicę nierozerwalnie złączony. (...) Oto człowiek w 
pełnym świetle tajemnicy, w której uczestniczy przez Jezusa 
Chrystusa – tajemnicy, w której uczestniczy każdy z czterech 
miliardów ludzi żyjących na naszej planecie, od pierwszego
momentu, od poczęcia pod sercem matki90.

Jeśli człowiek od pierwszego momentu swego życia jest na zawsze złączony z 
Chrystusem, do czego potrzebny jest jeszcze chrzest i przynależność do 
widzialnego Kościoła? Pomyślmy o tym, że autor powyższych słów chciał 
uczynić kardynałem Hansa Ursa von Balthasara – teologa, który faktycznie 
uważał, że piekło jest puste. To stoi jednak w sprzeczności z nauką Pisma św., 
mówiącego w wielu miejscach o piekle. W przypowieściach o Sądzie 
Ostatecznym Chrystus jednoznacznie wychodzi z założenia, że będą tacy, co 
pójdą do piekła: „Wtedy rzecze i tym, którzy po lewicy będą: Idźcie ode mnie, 
przeklęci, w ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i aniołom jego” (Mt 25,
41). Wydaje się nawet, że wielu jest takich, co idą do piekła: „Albowiem 
szeroka brama i przestronna jest droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu 
jest, którzy przez nią wchodzą” (Mt 7, 13). Także Kościół był aż do obecnych 
czasów przekonany, że bardzo wielu ludzi idzie na wieczne potępienie. To było 
impulsem dla działalności misyjnej: Wielu chrześcijan nie obawiało się żadnych 
trudów, by głosić Ewangelię i w ten sposób zbawić jak najwięcej dusz.

Jeśli wszyscy są już zbawieni, to misje nie mają szczególnego znaczenia. Ich 
jedyny sens polega wtedy na mówieniu ludziom: Jesteście już, choć o tym nie 
wiecie, zbawieni przez Chrystusa! W istocie kard. Wojtyła interpretuje w ten 
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sposób fragmentGaudium et spes (nr 22): „Chrystus, nowy Adam, ogłasza 
człowieka człowiekowi”. To ma oznaczać, że Chrystus objawił człowiekowi to, co
z nim już się stało, a mianowicie, że on ma „bycie w Chrystusie”: „Objawienie 
polega na tym, że Syn Boży przez swe Wcielenie zjednoczył się z każdym 
człowiekiem”91. Kościół nigdy nie rozumiał misji w ten sposób. Misja oznaczała 
dla niego niesienie ludziom zbawienia poprzez głoszenie Ewangelii i szafowanie 
sakramentów, a nie obwieszczanie im, że już od dawna posiadają zbawienie: 
„Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie 
potępiony” (Mk 16, 16).

Przypisy:

88.K. Wojtyła, op. cit., s. 108.

89.Ibidem, s. 103.

90.Redemptor hominis 13, 3.

91.Zeichen des Wierspruchs, op. cit., s. 121.

51. Co należy sądzić o spotkaniu religii w Asyżu?

Spotkanie religii w Asyżu 27 października 1986 r. było jedynym w swym rodzaju 

skandalem, zgorszeniem dla dusz i złamaniem pierwszego przykazania Bożego: „Jam Pan, 

Bóg twój: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”. Nigdy przedtem Kościół nie 

został tak upokorzony jak wówczas, kiedy Papież postawił się na jednym poziomie z 

przywódcami wszystkich sekt i religii. Stworzono przez to wrażenie, że Kościół katolicki jest

tylko jedną wśród wielu wspólnot religijnych, które muszą pracować nad ustanowieniem 

pokoju na ziemi. Jak gdyby mógł istnieć inny pokój niż pokój w nawróceniu ludzi do 

Chrystusa i Jego Kościoła! „Nie ciągnijcie jarzma z niewierzącymi... Co za towarzystwo 

światłości z ciemnością? A co za umowa Chrystusa z Belialem? Albo co za udział 

wierzącego z niewierzącym?” (2 Kor 6, 14n).

Przy przywitaniu w prezbiterium bazyliki N.M.P. Papież siedział z innymi 
przywódcami religijnymi na identycznych krzesłach. Unikano wszystkiego, co 
mogłoby wywołać wrażenie szczególnej pozycji Papieża. Wszyscy mieli 
wydawać się równouprawnieni. Wbrew misyjnemu poleceniu Chrystusa, Papież 
nie wezwał przedstawicieli innych religii do nawrócenia się do Chrystusa, ale do
modlitwy do swych fałszywych bożków. Już przed spotkaniem Papież 
powiedział, że jest ważne, aby pozostali oni wierni swym błędnym religiom: „Ta
wspólna radykalna wierność poszczególnym tradycjom religijnym jest dzisiaj
bardziej niż kiedykolwiek potrzebna dla pokoju. Każdy z obecnych w Asyżu 
przedstawi Bogu swą modlitwę według własnej tradycji religijnej”92.
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Poszczególnym religiom oddano do użytku świątynie katolickie. Jeśli się 
pomyśli, że kościół katolicki jest świętym miejscem poświęconym tylko i 
wyłącznie kultowi Trójcy Przenajświętszej, to wobec widowiska w Asyżu można 
pomyśleć o przepowiedzianej przez Chrystusa „ohydzie spustoszenia 
zalegającej miejsce święte” (por. Mt 24, 15).

Odprawiwszy ceremonie o pokój, wszystkie delegacje udały się w milczeniu w 
pewnego rodzaju pielgrzymce do bazyliki św. Franciszka, gdzie każda 
wspólnota przedstawiła własną modlitwę o pokój. W przemówieniu końcowym 
Papież tak zinterpretował tę pielgrzymkę:

”Krocząc w milczeniu rozmyślaliśmy o drodze, którą idzie nasza ludzka rodzina:
albo we wrogości, jeśli nie przyjmujemy się wzajemnie w miłości, albo we 
wspólnej wędrówce ku naszemu wzniosłemu celowi, jeśli uświadamiamy sobie, 
że inni są naszymi braćmi i siostrami. (...) Obyśmy spostrzegli w tym 
antycypację tego, czego urzeczywistnienia Bóg oczekuje od duchowego 
rozwoju ludzkości: braterskiej wędrówki, w której wzajemnie sobie 
towarzyszymy na drodze do transcendentnego celu, jaki On nam wyznaczył”93. 
Nie można już wyraźniej stwierdzić, że misja Kościoła dobiegła końca! Ludzie 
nie powinni się już nawracać do Kościoła, ale razem ze swymi religiami 
spokojnie kroczyć swą drogą.

Przypisy:

92.OR z 26 IX 1986 r., s. l n. 2 n.3.

93.OR z 7 XI 1986 r., s. 10 n. 5.

52. Jakie są następstwa ekumenizmu?

Następstwami ekumenizmu są obojętność religijna i załamanie się misji. Obecnie katolicy 

powszechnie wyznają pogląd, że we wszystkich religiach równie dobrze można się zbawić i 

dlatego prowadzenie misji jest po prostu bez sensu. Często odmawia się przyjmowania do 

Kościoła wyznawców innych religii, nawet jeśli oni wyraźnie tego pragną. Misje stały się 

wyłącznie pomocą dla słabiej rozwiniętych krajów. Stoi to w wyraźnej sprzeczności z 

misyjnym poleceniem Chrystusa: „Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w 

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam 

przykazałem” (Mt 28, 19n).

Szczególnie oburzającym tego przykładem jest deklaracja z Balamand, która 
23 czerwca 1993 r. została podpisana jako rezultat konferencji, w której udział 
wzięli katolicy i prawosławni. Trzeba wiedzieć, że po schizmie poszczególne 
kościoły wschodnie z powrotem przyłączyły się do Rzymu. Zachowały swój 
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obrządek, ale uznały nadrzędną władzę papieża, tak jak to czyniły kościoły 
wschodnie przed schizmą. Katolickie Kościoły wschodnie dostały nowego 
impulsu do rozwoju po politycznych zmianach w Związku Radzieckim, wielu 
prawosławnych trwało bowiem w schizmie tylko wskutek zewnętrznego nacisku
i życzyło sobie połączenia ze Stolicą Piotrową. Ze zrozumiałych przyczyn 
rozgniewało to władze cerkwi prawosławnej, które zagroziły zerwaniem rozmów
ekumenicznych. Konferencja w Balamand miała za cel uratować ekumenizm.

W paragrafie 8. Deklaracji katolickie Kościoły wschodnie nazwane zostały 
„źródłem sporów i bólu”. Napisano tam, że Kościół katolicki dla 
usprawiedliwienia „prozelityzmu” (tj. starań o doprowadzenie prawosławnych z 
powrotem do jedności Kościoła katolickiego) „rozwinął wyobrażenie, jakoby
jako jedyny był strażnikiem zbawienia” (nr 10). A więc to, co zawsze było 
nauką Kościoła, a mianowicie, że wszyscy chrześcijanie muszą być zjednoczeni 
pod najwyższym pasterzem – papieżem, staje się tu tylko teologicznym 
poglądem, który został wymyślony w celu usprawiedliwienia egoistycznych 
interesów. Dlatego na przyszłość odrzuca się wyraźnie ponowne doprowadzenie
prawosławnych do Kościoła katolickiego (nr 12), natomiast cerkiew 
prawosławna jest uważana teraz za „Kościół siostrzany”: „Kościół katolicki i 
kościół prawosławny uznają się wzajemnie za kościoły siostrzane. (...) 
Według słów Jana Pawła II ekumeniczne wysiłki siostrzanych kościołów 
Wschodu i Zachodu. opierających się na dialogu i modlitwie, zmierzają ku 
doskonałej i pełnej wspólnocie, w której kościoły ani się nie dzielą, ani się nie 
jednoczą, ale wychodzą sobie naprzeciw w prawdzie i miłości (por. Slavorum 
Apostoli, nr 14)”. Dlatego katoliccy uczestnicy przyrzekają nie czynić w 
przyszłości nic, aby wiernych prawosławnych doprowadzić do Kościoła 
katolickiego. Katolicy zobowiązują się nawet nie tworzyć struktur katolickich 
wbrew woli prawosławnych na terenach, gdzie dotąd istniało duszpasterstwo 
prawosławne (nr 29). Ostatecznie pisze się: „Komisja, wykluczając na 
przyszłość wszelki prozelityzm i wszelką wolę ekspansji katolików kosztem 
kościoła prawosławnego, ma nadzieję, że zlikwidowała przeszkodę, która 
skłaniała kościoły autokefaliczne do nieuczestniczenia w dialogu teologicznym” 
(nr 35)94.

Według tego dokumentu katolickie Kościoły wschodnie są przeszkodą dla 
ekumenizmu i skoro już jest przykre, że one w ogóle istnieją, to w przyszłości 
przynajmniej nie powinny się one rozwijać. Jest to zdrada tych wszystkich 
chrześcijan, którzy przez cale stulecia znosili wielkie cierpienia, a nawet 
ponosili męczeńską śmierć, aby być wiernymi Stolicy Piotrowej! Aby 
ekumeniczny dialog nie utkwił w martwym punkcie, poświęca się własnych 
braci. W ogóle można stwierdzić, że cały ekumenizm jest zawsze ze szkodą dla 
Kościoła katolickiego. To tylko on idzie na ustępstwa, podczas gdy inne 
wyznania i religie cieszą się z ustępowania Kościoła, same nie czyniąc w jego 
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stronę ani kroku. Muzułmanie bezwstydnie wykorzystali spotkanie w Asyżu, 
aby wyznawać swą wiarę w Allacha jako jedyną właściwą drogę. Ich modlitwa o
pokój brzmiała: „Tobie jednemu chcemy służyć i do ciebie tylko uciekamy się o
pomoc. Prowadź nas właściwą drogą, drogą tych, co cieszą się twą łaską – a 
nie ścieżką tych, na których się gniewasz albo którzy błądzą po manowcach!”. 
Następuje sura 11,138 Koranu: „Mówi: Wierzymy w Allacha i w to, co nam 
objawił, i w to, co wszystkim prorokom od Pana dane zostało. Nie znamy 
pomiędzy nimi różnicy. Pozostajemy oddani Allachowi”. Islamska modlitwa o 
pokój kończy się surą CXII: „W imię Allacha, Miłosiernego! Mów: Allach jest 
wyłącznym, jedynym i wiecznym Bogiem. Nie rodzi i nie jest zrodzony, a żadna
istota nie jest mu równa”95. Jeśli tu mówi się, że Allach nie rodzi i nie jest 
zrodzony, a także, że pomiędzy prorokami nie ma żadnej różnicy, to te 
wypowiedzi są jednoznacznie skierowane przeciwko wierze chrześcijańskiej 
głoszącej, że Jezus Chrystus nie tylko jest prorokiem jak każdy inny, ale 
prawdziwym Synem Bożym, zrodzonym przez Ojca przed wszystkimi czasy.

Przypisy:

94.DC z l i 5 VIII 1993 r., s. 71 nn.

95.Hans Wadenfels, Die Friedensgebefe von Assisi, Fryburg 1987, s. 30–32.

53. Czy ekumenizm nie jest wymogiem miłości bliźniego?

Ekumenizm nie jest wymogiem miłości bliźniego, ale występkiem przeciw niej. Albowiem 

prawdziwa miłość wymaga, aby bliźniemu życzyć dobra i dobrze mu czynić. W odniesieniu 

do religii oznacza to, że chciałoby się bliźniego doprowadzić do prawdy. Dlatego oznaką 

prawdziwej miłości były opuszczenie ojczyzny i bliskich przez misjonarzy, aby głosić 

Chrystusa na obczyźnie, często wśród niewypowiedzianych trudności i mordęgi. Wielu z 

nich wskutek choroby bądź przemocy straciło życie.

Natomiast ekumenizm pozostawia, a nawet umacnia ludzi w ich błędnych religiach. 

Pozostawia ich on na pastwę błędu i niebezpieczeństwa wiecznego zatracenia. Takie 

podejście jest oczywiście znacznie wygodniejsze niż misje, ale właśnie dlatego nie jest to 

oznaką miłości, a raczej znakiem lenistwa, obojętności i bojaźni. Ekumeniczni teologowie 

zachowują się jak lekarze, którzy nie pozbawiają ciężko chorego złudzeń, zamiast mu 

wyjaśnić jego poważny stan i go uzdrowić.

54. Co to jest Msza święta?

Msza święta jest uobecnieniem Ofiary Krzyżowej. Chrystus ofiaruje w niej Ojcu w sposób 
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bezkrwawy za pośrednictwem kapłana swe Ciało i swą Krew, które w sposób krwawy 

ofiarował na krzyżu. Msza św. jest więc prawdziwą ofiarą, przez którą udzielane są nam 

zasługi Ofiary Krzyżowej.

Sobór Trydencki naucza: „Kto mówi, że we Mszy św. nie ofiaruje się Bogu 
prawdziwej i właściwej ofiary (...) niech będzie wyklęty”96. Dalej Sobór 
Trydencki uczy, że Chrystus „podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, w której 
był wydany (1 Kor 11, 23), aby swej ukochanej Oblubienicy – Kościołowi 
zostawić widoczną (jak tego wymaga natura człowieka) ofiarę, przez którą ma 
być uobecniana owa raz na krzyżu złożona ofiara, aby jej pamiątka trwała aż 
na wieki, a jej zbawienna moc udzielała się na odpuszczenie grzechów, jakie 
przez nas codziennie są popełniane... ofiarował Bogu Ojcu swe Ciało i swą 
Krew pod postaciami chleba i wina”97. Przez słowa: „Czyńcie to na moją 
pamiątkę”, ustanowił Apostołów kapłanami i dał im polecenie celebrowania tej 
ofiary w przyszłości98.

Tenże sobór tak mówi o stosunku Ofiary Krzyżowej do ofiary Mszy św.: „W obu
ofiarach jest ta sama żertwa – Jezus Chrystus. We Mszy nie ofiaruje się 
chleba i wina (gdyż one przestają istnieć w momencie przeistoczenia), ale 
Ciało i Krew Jezusa Chrystusa”. Także kapłan jest ten sam, z tą wszakże 
różnicą, że na krzyżu Chrystus ofiarował się sam, a w Mszy posługuje się 
człowiekiem – kapłanem, który jednak działa tylko jako instrument 
Chrystusa. Różny jest sposób ofiarowania. Na krzyżu Chrystus ofiarował się
w krwawy sposób, we Mszy czyni to w sposób bezkrwawy. Podwójna 
konsekracja, tj. oddzielne przeistoczenie chleba w Ciało i wina w Krew 
Chrystusową, służy jednak zaznaczeniu oddzielenia się na krzyżu Ciała i Krwi 
Chrystusa99.

Przypisy:

96.Sess. XXII, con. 1; DH 1751.

97.Ibidem,cap. 1; DH 1740.

98.Ibidem.

99.Por. DH 1743.

55. Kto zaprzeczał, że Msza św. jest ofiarą?

Ofiarny charakter Mszy św. był przez ponad 1000 lat nie kwestionowaną prawdą wiary 

chrześcijan. Dopiero w XII w. niektóre sekty zaczęły zaprzeczać tej prawdzie. Jednak 

przede wszystkim Marcin Luter, a razem z nim cały protestantyzm doprowadził do 

odstępstwa wielu chrześcijan od tego dogmatu.
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Luter nie negował pewnej rzeczywistej obecności Chrystusa w sakramencie 
Eucharystii, choć nie rozumiał jej w sensie katolickim. Tym, co negował i co 
określał najgorszymi wyrażeniami, była nauka o ofierze Mszy św.

Ofiarny charakter Mszy wynika wyraźnie ze źródeł objawienia. Jako pierwsze na
przyszłą ofiarę wskazuje proroctwo Malachiasza: „Bo od wschodu słońca aż do 
zachodu wielkie jest imię moje między narodami i na każdym miejscu 
poświęcają i składają imieniu memu ofiarę czystą” (Mal 1,11). Żydzi mieli tylko
jedno miejsce, w którym zgodnie z prawem mogli składać ofiary, a mianowicie 
świątynię jerozolimską. Dla Nowego Przymierza obwieszcza prorok czystą 
ofiarę, która będzie celebrowana we wszystkich stronach świata. Od 
najdawniejszych czasów chrześcijanie rozumieli przez tę ofiarę ofiarę Mszy św. 
Także ofiara Melchizedecha, który ofiarował chleb i wino (Rdz 14, 18) była 
figurą ofiary Mszy św. Dlatego Chrystusa nazywa się „kapłanem na wieki 
według porządku Melchizedecha” (Żyd 6, 20), gdyż ofiara, którą ustanowił, 
dokonuje się pod postaciami chleba i wina.

Chrystus przy ustanowieniu Mszy używa terminów ofiarnych: „Ciało, które się 
za was daje – Krew, która się wylewa na odpuszczenie grzechów”. Te 
wyrażenia podane są w czasie teraźniejszym (tak jest w oryginalnym tekście 
greckim; przekład Wulgaty, a za nim wiele innych, wprowadza tu czas przyszły 
– przyp. tłum.), odnoszą się więc do teraźniejszej czynności Ostatniej 
Wieczerzy. Jest to szczególnie widoczne u Łukasza Ewangelisty, gdzie mowa 
jest o wylaniu kielicha.

Także św. Paweł w I liście do Koryntian przeciwstawia „stół Pański” „stołowi 
czartowskiemu”. Przez „stół czartowski” rozumie on udział w ofiarach 
pogańskich i chce przez to powiedzieć, że ci, którzy uczestniczą w ofiarach 
pogańskich, nie mogą mieć udziału w ofierze Chrystusa – i odwrotnie. Jak 
przez „stół czartowski” należy rozumieć pogańskie ofiary, tak przez „stół 
Pański” trzeba rozumieć ofiarę chrześcijańską (por. 1 Kor 10, 18-21). W liście 
do Żydów (13, 10) mówi św. Paweł: „Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa 
jeść ci, co przybytkowi (tj. kultowi żydowskiemu – przyp. aut.) służą”.

Byłoby osobliwe, gdyby tak wiele ofiar Starego Przymierza nie miało 
odpowiednika w Nowym Przymierzu. Wówczas wszystkie religie miały ofiary i 
religia bez ofiary nie byłaby w ogóle wyobrażalna. Dlatego także najstarsze 
źródła kościelne zawsze mówią o Eucharystii jako o ofierze. Tak 
np. Didache (napisane ok. r. 100 po Chr.): „W dzień Pański zbierajcie się, 
łamcie chleb i czyńcie dzięki, wyznawszy wasze grzechy, aby wasza ofiara była
czysta”100. Ta ofiara jest też wyraźnie przedstawiona jako ta, którą 
przepowiedział Malachiasz. Papież Klemens (92–101) pisze: „Pan nakazał 
dokonywać ofiar i nabożeństw w przepisanych czasach i godzinach”101. Św. 
Cyprian z Kartaginy († 258) poświęca swój LXIII list nauce o ofierze Mszy św. 
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podkreślając, że Chrystus ofiarował Ojcu jako żertwę swe Ciało i swą Krew (nr 
4), że nakazał celebrować tę ofiarę na swą pamiątkę (nr 14) i że kapłan działa 
jako zastępca Chrystusa (nr 9). Szczególnie piękne jest też słowo św. 
Grzegorza z Nazjanzu († 390). Wzywa on kapłana: „Pobożny człowieku, nie 
ustawaj modlić się i błagać za mną, kiedy przez swe słowo sprowadzasz Słowo,
kiedy w bezkrwawy sposób dzielisz Ciało i Krew Pańską, czyniąc użytek
ze słowa (słów konsekracji – przyp. aut.) jak z miecza”102. Tutaj całkiem 
wyraźnie przedstawiona jest nauka o bezkrwawym ofiarowaniu Chrystusa przez
oddzielenie Jego Ciała i Krwi wskutek podwójnej konsekracji.

Te i inne niezliczone inne cytaty pokazują wyraźnie, że zaprzeczanie ofiarnemu 
charakterowi Mszy św. było odstępstwem od nauki chrześcijańskiej.

Przypisy:

100.Didachec. 14. RJ 8.

101.I list do Koryntian c. 14. RJ 19.

102.CLXXI list, ad Amphilochium, RJ 1019.

56. Czy nauka o ofierze Mszy świętej pomniejsza znaczenie Ofiary Krzyżowej?

Ofiara Mszy św. w żaden sposób nie pomniejsza znaczenia Ofiary Krzyżowej, gdyż ofiara 

Mszy całą swą moc czerpie z Ofiary Krzyżowej i jest od niej zależna. Jej znaczenie polega 

tylko na uobecnianiu Ofiary Krzyżowej i udzielaniu ludziom łask, które Chrystus wysłużył 

na krzyżu.

Protestanci uważają, że ofiara Mszy św. jest obelgą dla Ofiary Krzyżowej, 
zawierając jakoby domniemanie, że Ofiara Krzyżowa nie wystarczyła do 
odkupienia ludzkości i dlatego potrzebowała ciągle nowych ofiar. To jednak 
nigdy nie było nauką Kościoła katolickiego. Przez swą śmierć na krzyżu 
Chrystus wysłużył wszystkie łaski, jakie konieczne są do zbawienia wszystkich 
ludzi wszystkich czasów. „Ani nie przez krew kozłów lub cielców, ale przez 
własną krew wszedł raz na zawsze do świątyni, zdobywszy wieczne odkupienie”
(Żyd 9, 12). Przez ofiarę Mszy św. nie są nabywane nowe łaski, jej zadaniem 
jest udzielić ludziom łask wysłużonych na krzyżu. Według woli Chrystusa jest 
bowiem rozdzielanie owoców odkupienia przywiązane do sakramentów, 
zwłaszcza ofiary Mszy św.

57. Czy Msza święta jest też ucztą?

Msza św. w swej istocie nie jest ani ucztą, ani ofiarą z ucztą, ale tylko ofiarą. Komunia 

święta, którą wszelako można by nazwać ucztą, jest owocem tej ofiary, ale nie należy do jej 

istoty.
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Uzasadnienie ofiarnego charakteru Mszy widzieliśmy już wyżej. W tekstach 
Soboru Trydenckiego nie ma mowy o tym, iżby Msza była dodatkowo ucztą. 
Teza, jakoby Msza św. była równocześnie ofiarą i ucztą została wyraźnie 
potępiona przez Piusa XII: „Zbaczają zatem z drogi prawdy ci, którzy nie chcą 
celebrować, jeśli lud chrześcijański nie przystępuje do Stołu Pańskiego; a 
jeszcze więcej błądzą ci, którzy dla udowodnienia bezwzględnej konieczności 
uczestnictwa wiernych wraz z kapłanem w biesiadzie eucharystycznej twierdzą 
sofistycznie, że idzie tu nie o samą ofiarę tylko, ale o ofiarę i 
ucztę braterskiej społeczności, i ze wspólnie przyjętej Komunii świętej czynią 
punkt szczytowy całego nabożeństwa. Otóż raz jeszcze trzeba zwrócić uwagę, 
że Ofiara Eucharystyczna z natury swej jest bezkrwawym ofiarowaniem Bożej 
żertwy, widocznym w sposób mistyczny w rozdzieleniu Świętych Postaci i w 
złożeniu ich w daninie Ojcu Przedwiecznemu. Natomiast Komunia św. należy 
do uzupełnienia ofiary i do uczestnictwa w Najświętszym Sakramencie. Jeśli 
jest wprost nieodzowna dla celebrującego kapłana, to wiernym tylko usilnie ją 
się zaleca”103.

Dlatego Kościół uczynił obowiązkiem niedzielne uczestnictwo we Mszy świętej, 
ale nie coniedzielną Komunię św. Gdyby Msza św. była istotnie ucztą, obecni na
niej musieliby koniecznie przyjmować Komunię świętą, gdyż kto nic nie je 
podczas uczty, ten nie bierze w niej udziału! Natomiast Sobór Trydencki 
określił: „Kto mówi, że Msze, w których tylko kapłan przyjmuje sakramentalnie
Komunię św., są niedozwolone i dlatego należy je zlikwidować – niech będzie 
wyklęty”104.

W gruncie rzeczy cały obrządek Mszy opiera się charakterowi uczty, gdyż co to 
za uczta, przy której, po tak wielu rytualnych czynnościach, dostaje się tak 
niewielką potrawę? Gdyby Msza była ucztą, mieliby rację ci, co chcą 
przekształcić Mszę świętą w prawdziwe jedzenie.

57. Czy Msza święta jest też ucztą?

Msza św. w swej istocie nie jest ani ucztą, ani ofiarą z ucztą, ale tylko ofiarą. Komunia 

święta, którą wszelako można by nazwać ucztą, jest owocem tej ofiary, ale nie należy do jej 

istoty.

Uzasadnienie ofiarnego charakteru Mszy widzieliśmy już wyżej. W tekstach 
Soboru Trydenckiego nie ma mowy o tym, iżby Msza była dodatkowo ucztą. 
Teza, jakoby Msza św. była równocześnie ofiarą i ucztą została wyraźnie 
potępiona przez Piusa XII: „Zbaczają zatem z drogi prawdy ci, którzy nie chcą 
celebrować, jeśli lud chrześcijański nie przystępuje do Stołu Pańskiego; a 
jeszcze więcej błądzą ci, którzy dla udowodnienia bezwzględnej konieczności 
uczestnictwa wiernych wraz z kapłanem w biesiadzie eucharystycznej twierdzą 
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sofistycznie, że idzie tu nie o samą ofiarę tylko, ale o ofiarę i 
ucztę braterskiej społeczności, i ze wspólnie przyjętej Komunii świętej czynią 
punkt szczytowy całego nabożeństwa. Otóż raz jeszcze trzeba zwrócić uwagę, 
że Ofiara Eucharystyczna z natury swej jest bezkrwawym ofiarowaniem Bożej 
żertwy, widocznym w sposób mistyczny w rozdzieleniu Świętych Postaci i w 
złożeniu ich w daninie Ojcu Przedwiecznemu. Natomiast Komunia św. należy 
do uzupełnienia ofiary i do uczestnictwa w Najświętszym Sakramencie. Jeśli 
jest wprost nieodzowna dla celebrującego kapłana, to wiernym tylko usilnie ją 
się zaleca”103.

Dlatego Kościół uczynił obowiązkiem niedzielne uczestnictwo we Mszy świętej, 
ale nie coniedzielną Komunię św. Gdyby Msza św. była istotnie ucztą, obecni na
niej musieliby koniecznie przyjmować Komunię świętą, gdyż kto nic nie je 
podczas uczty, ten nie bierze w niej udziału! Natomiast Sobór Trydencki 
określił: „Kto mówi, że Msze, w których tylko kapłan przyjmuje sakramentalnie
Komunię św., są niedozwolone i dlatego należy je zlikwidować – niech będzie 
wyklęty”104.

W gruncie rzeczy cały obrządek Mszy opiera się charakterowi uczty, gdyż co to 
za uczta, przy której, po tak wielu rytualnych czynnościach, dostaje się tak 
niewielką potrawę? Gdyby Msza była ucztą, mieliby rację ci, co chcą 
przekształcić Mszę świętą w prawdziwe jedzenie.

Przypisy:

103.Encyklika Mediator Dei z 20 XI 1947. AAS XXXIX (1957), s. 563.

104.DH 1758.

105.Das Opfer Jesu Christi und seine Gegenwart in der Kirche. Wyd.: Lehmann/Schlink Herder 1983, s. 223 n. 

Podkreślenie w oryginale.

106.„Latin Mass Magazine” z 5 V 1995 r.

58. Kto naucza, że Msza jest ofiarą i ucztą?

U wielu dzisiejszych teologów rozpowszechniona jest teoria, że Msza jest ucztą, przy której 

dokonuje się ofiara. Pierwszorzędna byłaby więc uczta, choć – jak głoszą oni – przy tej 

uczcie występuje także ofiara polegająca na tym, że Chrystus daje się nam do spożycia. To 

oddanie się Chrystusa podczas uczty byłoby więc znamieniem ofiarnym znajdującym się we

Mszy świętej.

Nie ma to jednak nic wspólnego z nauką katolicką, gdyż właściwy porządek jest odwrotny: 

ofiara polega na oddaniu się Bogu, a nie ludziom. Chrystus ofiarował się na krzyżu swemu 

Ojcu, a nie nam. Gdyby ta teoria była słuszna, to ofiara Mszy składana byłaby nam, a nie 
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Bogu.

Teoria ta przedstawiona jest np. w dokumencie końcowym ekumenicznej grupy
roboczej teologów ewangelickich i katolickich. Ta grupa robocza zbierała się w 
latach 1976-1982. Ze strony katolickiej brali w niej udział między innymi 
Herman kard. Volk, Karol Lehmann, Walter Kasper i kard. Ratzinger. W 
dokumencie czytamy:

Widocznym znakiem ofiarnego oddania się Jezusa Chrystusa w 
Eucharystii i naszego współudziału w tym samooddaniu jest 
(...) uczta (...) To oznacza raczej, że w dokonanej uczcie 
uobecnia i realizuje się ofiara samooddania się Jezusa Chrystusa. 
Dlatego konwencjonalne, dokonane zasadniczo dopiero po 
Soborze Trydenckim rozróżnienie pomiędzy Eucharystią w 
sakramencie z jednej strony, a ofiarą z drugiej strony, jest 
teologicznie bezużyteczne, gdyż zmienia podstawową strukturę. 
W ofiarowaniu samego siebie jako pokarmu oddanie się Jezusa 
Chrystusa znajduje swój wyraz na poziomie znaku 
liturgicznego”105.

Widać, że tutaj uczy się czegoś naprawdę nowego, zaprzeczając tradycyjnej 
teologii.

Przypisy:

105.Das Opfer Jesu Christi und seine Gegenwart in der Kirche. Wyd.: Lehmann/Schlink Herder 1983, s. 223 n. 

Podkreślenie w oryginale.

59. Czy Msza trydencka została zlikwidowana?

Z wprowadzeniem nowego obrządku Mszy nie była związana likwidacja bądź zakaz Mszy 

trydenckiej. To byłoby zresztą prawie niemożliwe, gdyż Kościół nigdy nie zabronił tak 

starego obrządku, a św. Pius V w bulli Quo primum z 14 lipca 1570 r. (w której ustalił 

obrządek trydencki) określił, że ten obrządek Mszy św. jest ważny na zawsze i nigdy nie 

będzie można kapłanowi zabronić odprawiania tej Mszy.

Potwierdził to kardynał Stickler. W jednym z wywiadów powiedział:

Papież Jan Paweł II w r. 1986 zadał dwa pytania komisji złożonej z
dziewięciu kardynałów. Po pierwsze: „Czy papież Paweł VI lub 
jakakolwiek inna kompetentna władza legalnie zabroniła 
publicznego odprawiania Mszy św. trydenckiej w obecnym 
czasie?” Odpowiedź udzielona przez ośmiu z dziewięciu 
kardynałów w 1986 r. brzmiała: „Nie, Msza św. Piusa V nigdy nie 
została zakazana”. Mogę to powiedzieć, gdyż byłem jednym z tych
kardynałów. Było także drugie pytanie, bardzo interesujące: „Czy 
jakikolwiek biskup może zabronić jakiemukolwiek kapłanowi o 
dobrej reputacji odprawiania mszy trydenckiej?” Dziewięciu 
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kardynałów jednomyślnie zgodziło się, że żaden biskup nie może 
zabronić katolickiemu księdzu odprawiania Mszy trydenckiej. Nie 
mamy oficjalnego zakazu, ale ja myślę, że papież nigdy nie 
mógłby ustanowić oficjalnego zakazu (...) ze względu na słowa 
Piusa V, który ogłosił ją Mszą Świętą Wszechczasów106.

Przypisy:

106.„Latin Mass Magazine” z 5 V 1995 r.

60. Czy nowy obrządek Mszy jest pełnym wyrazem katolickiej nauki o ofierze 
Mszy świętej?

Nowy obrządek Mszy św. z 1969 r. stanowi wedle słów kardynałów Ottavianiego i Bacciego 

„zarówno w całości, jak i w szczegółach wyraźne zerwanie z katolicką teologią Mszy 

świętej”107. Wszystkie zmiany mają za cel stłumić myśl o ofierze, zbliżając się za to do 

wieczerzy w znaczeniu protestanckim.

Luter żądał zniesienia Ofiarowania i Kanonu i żądania te zostały w zasadzie 
spełnione. Dawne Ofiarowanie wyraża jasno, że Msza św. jest ofiarą na 
zadośćuczynienie za grzechy. Kapłan modli się w nim:”Przyjmij, Ojcze święty, 
wszechmocny wiekuisty Boże, tę hostię niepokalaną, którą ja, niegodny sługa 
twój, ofiaruję Tobie, Bogu mojemu żywemu i prawdziwemu, za niezliczone 
grzechy, zniewagi i niedbalstwa moje, za wszystkich tu obecnych, a także za 
wszystkich wiernych chrześcijan, żywych i umarłych, aby mnie i im posłużyła 
do zbawienia w życiu wiekuistym. Amen”. W nowym obrządku Ofiarowanie 
zostało skreślone i zastąpione przez przygotowanie darów, którego tekst 
wyjęto z żydowskiej modlitwy przed jedzeniem. Brzmi ono: „Bądź pochwalony.
Panie, nasz Boże, Stwórco świata. Dajesz nam chleb, owoc ziemi i ludzkiej 
pracy. Przynosimy ten chleb przed Twe oblicze, aby stał się dla nas chlebem 
życia”. Tu już nie mówi się o ofierze i zadośćuczynieniu.

Prastary rzymski kanon Mszy został wprawdzie jako jedna z możliwości 
pozostawiony (choć z kilkoma zmianami), jednak dodano obok niego nowe 
kanony, które nie są tak jasne teologicznie. Spośród nich zwłaszcza II Kanon 
charakteryzuje się tym, że – jak napisano – mógłby „Z pełnym spokojem 
sumienia być celebrowany przez kapłana, który nie wierzy ani w 
przeistoczenie, ani w ofiarny charakter Mszy św., dlatego nadawałby się 
najlepiej do celebracji przez duchownego protestanckiego”108. W tym Kanonie 
ani razu nie pojawia się pojęcie ofiary. Uważa się wprawdzie, że ten Kanon jest 
starym Kanonem Hipolita, ale po pierwsze jest on w najlepszym razie 
uszkodzoną formą tego Kanonu, a po drugie zapomina się powiedzieć, że 
Hipolit był przez pewien czas antypapieżem i nie jest wcale pewne, czy jego 
liturgia kiedykolwiek była celebrowana w Kościele katolickim. Z powodu swej 
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krótkości kanon ten cieszy się wielką popularnością i spośród czterech 
oficjalnych jest używany najczęściej.

Jaki duch ożywiał stworzenie nowego obrządku Mszy widać po par. 7. 
wprowadzenia do nowego mszału: „Uczta Pańska czyli Msza jest świętym 
zgromadzeniem czyli zebraniem Ludu Bożego, jaki zbiera się pod 
przewodnictwem księdza, aby celebrować pamiątkę Pana. Dlatego 
miejscowego zgromadzenia świętego Kościoła dotyczy w szczególny sposób 
obietnica Chrystusa: Gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię Moje, tam jestem 
wśród nich”. Ta definicja nie ma nic specyficznie katolickiego i mogłaby być 
równie dobrze zastosowana do wieczerzy protestanckiej. Mszę świętą określa 
się tutaj nie jako uobecnienie ofiary Chrystusa, ale jako zgromadzenie 
wiernych, mimo iż obecność wiernych – choć pożądana – nie jest konieczna do 
odprawiania Mszy św. (Dlatego błędny jest fragment dzisiejszego III Kanonu: 
„Do końca czasów gromadzisz swój lud, aby Twemu Imieniu składał ofiarę 
czystą”. Tutaj wydaje się, że obecność ludu jest niezbędna dla odprawienia 
Mszy św.) Kapłan nie jest w tym paragrafie zastępcą Chrystusa, ale jedynie 
przewodniczącym wspólnej celebracji, przy której chodzi tylko o pamiątkę, a 
więc tylko o celebrowanie wspomnienia Ostatniej Wieczerzy. Wstrząsa ponadto 
fakt, że obecność Chrystusa ograniczona jest tylko do czysto duchowej 
obecności, mimo iż Chrystus jest we Mszy świętej obecny realnie z Ciałem i 
Krwią pod postaciami chleba i wina. Wprawdzie wobec protestów ten paragraf 
został uzupełniony kilkoma katolickimi dodatkami, ale w obrządku Mszy świętej
nie zmieniono nic! W gruncie rzeczy pierwsze brzmienie oddaje dokładnie 
ducha Nowej Mszy, co rozpoznaje się po tym, że wierni uczęszczający na nią 
przez dłuższy czas mają najczęściej takie pojęcie o Mszy świętej, jakie 
wyrażone jest w brzmieniu pierwotnym.

Przypisy:

107.Kurze kritische Untersuchung des neuen ordo missae (Krótka analiza krytyczna nowego Ordo Missae), cykl

Una Voce–Niemcy. Zeszyt 1969/4, s. 2.

108.Ibidem, s. 22.

61. Czy reforma obrządku Mszy świętej była świadomą protestantyzacją?

Długoletni przyjaciel Pawła VI Jean Guitton opowiedział w 1993 r., że papież świadomie 

chciał znieść we Mszy to wszystko, co mogłoby przeszkadzać protestantom. Potwierdza to 

też fakt, że Paweł VI do współpracy przy nowym obrządku zaprosił sześciu protestanckich 

pastorów. Słynne zdjęcie pokazuje go razem z protestanckimi duchownymi. Jeden z nich, 

Max Thurian z Taizé, oświadczył później: „W odnowionej Mszy nie ma nic, co raziłoby 

ewangelickich protestantów”. W 1988 r. został on wyświęcony na kapłana, nie wyrzekłszy 



się wcześniej protestantyzmu.

Dokładny tekst wypowiedzi Jeana Guittona w dyskusji radiowej z 19 XII 1993 r.
opublikował opat Dom Gerard Calvet: „Intencją Pawła VI w dziedzinie liturgii, 
zwłaszcza gdy chodzi o Mszę, jest odnowienie katolickiej liturgii w taki sposób, 
aby była ona prawie zgodna z liturgią protestancką. (...) Powtarzam jednak: 
Paweł VI uczynił wszystko, co było w jego mocy, aby Mszę katolicką – 
abstrahując od Soboru Trydenckiego – upodobnić do wieczerzy protestanckiej. 
(...) Nie sądzę, żebym się mylił mówiąc, iż intencja Pawła VI i nowej liturgii 
noszącej jego imię polegała na żądaniu od wiernych większego udziału we 
Mszy, na przydzieleniu więcej miejsca Pismu św., a mniej wszystkiemu temu, 
co w niej jest magicznego, jak niektórzy mówią, co jest substancjalną, 
transsubstancjalną konsekracją, jak to mówi wiara katolicka; inaczej mówiąc, 
u Pawła VI jest ekumeniczna intencja wymazania tego wszystkiego, co we 
Mszy jest zbyt katolickie w sensie tradycyjnym – poprawienia tego, a 
przynajmniej złagodzenia, tak aby – powtarzam – zbliżyć Mszę katolicką do 
mszy kalwinistycznej”109.

Pożyteczne jest też przeczytanie książki Reforma liturgiczna Annibale 
Bugniniego, głównego twórcy Nowej Mszy, w której otwarcie przedstawia on 
swe ekumeniczne zamiary.

Przypisy:

109.List do przyjaciół opactwa Sainte Madeleine nr 51, Le Barroux, 10 VIII 1994 r.

62. Czy promulgacja obrządku nie jest nieomylna?

Niekiedy słyszy się opinię, jakoby ustanowienie nowego obrządku czy też publikacja 

powszechnie obowiązującego prawa (np. liturgicznego) była automatycznie nieomylna, tak 

że nie mogłoby być w nim zawarte nic szkodliwego dla Kościoła. Nie jest to jednak prawdą. 

Sprawa ma się podobnie jak z nieomylnością papieską. Tak jak nie każde słowo papieża jest

nieomylne (nieomylne jest tylko wtedy, gdy rości on sobie pretensje do nieomylności), tak 

też nie każde prawo liturgiczne jest samo z siebie nieomylne. Jest ono nieomylne tylko 

wtedy, gdy Kościół wydaje je z całym swym autorytetem i dokonując tego pragnie być 

nieomylnym.

Tak np. w pontyfikale rzymskim przez długi czas istniała rubryka nakazująca, 
żeby biskup przy święceniach kapłańskich dokładnie uważał na to, aby 
wyświęcany dotknął kielicha i pateny, gdyż przez to udzielany był mu charakter
kapłański. Ta rubryka była błędna i dlatego została skreślona po oświadczeniu 
Piusa XII (Sacramentum ordinis), że jedynie włożenie rąk stanowi materię 
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konieczną święceń kapłańskich. W pewnym rzymskim pontyfikale z XIII w. 
znajdował się nawet błąd, jakoby przemiana wina w Krew Chrystusa 
następowała nawet bez słów przeistoczenia poprzez dotknięcie wina 
konsekrowaną Hostią.

W odniesieniu do Nowej Mszy sam Paweł VI oświadczył, że jej obrządki 
mogłyby otrzymać różne kwalifikacje teologiczne: „Te obrządki i rubryki nie są
same w sobie definicją dogmatyczną; mogłyby one otrzymać teologiczną 
kwalifikację o różnej wartości, stosownie do kontekstu liturgicznego, do jakiego
się odnoszą. Są to gesty i słowa odnoszące się do jakiejś czynności religijnej – 
czynności, którą analizować i wyrażać w logicznie zadowalających 
sformułowaniach doktrynalnych może tylko krytyka teologiczna”110. Dlatego 
sąd, jakoby Nowa Msza była przedmiotem kościelnej nieomylności, jest nie do 
utrzymania.

Przypisy:

110.Przemówienie podczas audiencji generalnej 19 XI 1969 r. Cyt. w: Silveira, La nouvelle messe de Paul VI. 

Qu’en penser?, Voille 1975, s. 210 n.

63. Co należy sądzić o celebracji twarzą do ludu?

Przez celebrację w kierunku ludu ma być podkreślony charakter Mszy św. jako uczty i 

dlatego nowemu ołtarzowi świadomie nadano formę stołu. Kapłan jest przewodniczącym 

wspólnoty i jako taki zwraca się oczywiście przodem do ludu. Ponieważ Msza św. nie jest 

ucztą, należy tę praktykę odrzucić.

Ponadto celebracja w stronę ludu stwarza wrażenie, jakoby przy Mszy świętej chodziło 

tylko o świecką uroczystość, w centrum której stoi człowiek. Modlitwa staje się trudniejsza, 

gdyż stanie twarzą w twarz nie jest postawą modlitewną.

Rzekomy powrót do form wczesnochrześcijańskich, jakim często uzasadnia się 
zmiany we Mszy św., potępił Pius XII w encyklice Mediator Dei jako „przesadny
i niezdrowy archeologizm”. Pisze on: „I tak, by użyć przykładu, błądzą 
ci, którzy chcą ołtarzom przywrócić pierwotny kształt stołu. (...) Kto 
chce powrócić do starodawnych obrzędów i zwyczajów a odrzucać nowe, które 
z opatrznościowego zrządzenia Bożego ze względu na zmienione warunki 
zostały wprowadzone, ten widocznie kieruje się nieroztropnym i niewłaściwym 
zapałem”111.

Jednak najprawdopodobniej celebracja w stronę ludu nie miała w Kościele 
starożytnym w ogóle miejsca. Co prawda niektóre starożytne bazyliki stwarzają
wrażenie, jakoby kapłan celebrował w nich twarzą do ludu. W rzeczywistości 
jednak układ przestrzenny dostosowany był do celebracji w kierunku wschodu, 
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ku wschodzącemu słońcu. Jeśli bazylika skierowana była na zachód, kapłan 
zwracał się przy odprawianiu Mszy ku wschodowi, gdyż we wschodzącym 
słońcu spostrzegano symbol zmartwychwstałego Chrystusa. W takim wypadku 
miał on lud przed sobą, ale jako że ów także zwracał się ku wschodowi, mając 
księdza za sobą, to kapłan nie stał twarzą w twarz do ludu.

Przypisy:

111.AAS XXXIX (1947), s. 545.

64. Czy Nowa Msza jest ważna?

Ważność Mszy polega na ważności przeistoczenia chleba w Ciało i wina w Krew Chrystusa. 

Nowa Msza jest ważna, jeśli jest celebrowana przez kapłana z właściwą intencją. Kapłan 

musi bowiem chcieć czynić to, co Chrystus i Kościół czynią przy odprawianiu Mszy św., tzn.

on musi świadomie oddać się jako instrument w służbie Chrystusa i Kościoła. Dlatego 

gdyby kapłan w świadomej sprzeczności z nauką Kościoła chciał zamiast ofiary celebrować 

tylko pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, Msza nie byłaby ważna. Ponieważ nowy obrządek 

może być łatwo rozumiany w sensie protestanckim, trzeba się obawiać, że wielu księży nie 

ma już koniecznej intencji przy odprawianiu Mszy świętej, zwłaszcza jeśli w trakcie ich 

kształcenia przedstawiono im fałszywy obraz Kościoła, kapłaństwa i Mszy św.

Dalszymi kryteriami dla ważności Mszy św. są właściwa materia i forma, tj. 
użycie chleba pszennego i wina gronnego, jak również wypowiedzenie przez 
kapłana słów przeistoczenia: „To jest moje Ciało – to jest moja Krew” 
(względnie „kielich Krwi mojej”). Jeśli używa się innego chleba lub innego wina,
bądź też kapłan opuszcza słowa przeistoczenia, to Msza nie jest ważna.

Szczególny problem powstaje z powodu fałszywego tłumaczenia słów 
konsekracji kielicha na większość języków narodowych. Wersja łacińska brzmi 
prawidłowo: „Moja Krew, która za was i za wielu będzie wylana”, ale 
zmieniono ją na: „Moja Krew, która za was i za wszystkich będzie wylana”. To
tłumaczenie jest oczywiście fałszywe. Owe „za wszystkich” nie znajduje się ani 
we fragmentach Pisma św. dotyczących ustanowienia Eucharystii, ani w 
słowach konsekracji jakiejkolwiek tradycyjnej liturgii. Zgadza się wprawdzie, że
Chrystus przelał swą Krew za wszystkich ludzi – o tyle, że wszyscy ludzie mają 
możliwość osiągnąć zbawienie. Rozumie się przez to zaofiarowanie zbawienia. 
Jednak we Mszy św. chodzi o Nowe Przymierze (”To jest Kielich Krwi Mojej, 
Nowego i wiecznego Przymierza...”), a do tego przymierza nie należą wszyscy, 
lecz tylko wielu – ci mianowicie, którzy przyjmują zbawienie. We Mszy św. nie 
chodzi więc o zaofiarowanie zbawienia, ale o efektywne przekazywanie 
zbawienia.



Jest oczywiste, że powodem tego błędnego tłumaczenia jest obecne przyjęcie 
teorii powszechnego zbawienia, a więc wiara, że żaden człowiek nie idzie na 
potępienie. Zatem mamy błąd w samych słowach przeistoczenia! Nie musi on 
co prawda koniecznie czynić przeistoczenie nieważnym – przynajmniej wtedy, 
gdy kapłan rozumie owo „za wszystkich” w prawowiernym sensie, czyli jako 
ofiarowanie zbawienia każdemu. Mimo to „za wszystkich” pozostaje błędne i 
jeśli kapłan istotnie rozumie je w sensie powszechnego zbawienia, to 
prawdopodobnie drugie przeistoczenie nie jest ważne.

Jaką wagę przywiązuje się do tego błędnego tłumaczenia widać po 
następującym przykładzie: jeszcze kilka lat temu na Węgrzech w węgierskich 
tłumaczeniach mszału było prawidłowo wydrukowane „za wielu”. Po otwarciu 
granic wydano z tego powodu nowe mszały, w których znajduje się „za 
wszystkich”. Jeśli taki koszt ponosi się dla jednego słowa, to jest to dowodem, 
że reformatorom chodzi o coś ważnego. Oni uważają tę zmianę za niezmiernie 
istotną.

65. Czy jest dozwolone brać udział w Nowej Mszy?

Nawet jeśli Nowa Msza może być ważna, to pomimo to może się ona nie podobać Bogu, 

gdyż jest Mszą ekumeniczną, Mszą sprotestantyzowaną. Ona stanowi zagrożenie dla wiary 

w katolicką ofiarę Mszy świętej i dlatego należy ją odrzucić. Kto poznał problematykę 

Nowej Mszy, nie może już na nią chodzić, gdyż przez uczestnictwo w niej narażałby swą 

wiarę na niebezpieczeństwo i okazywałby swą zgodę na reformy.

Zarzut, jakoby można było chodzić na Mszę, skoro jest ona ważna, nie jest 
przekonywujący. Nawet Msza świętokradcza, którą odprawia jakiś upadły 
kapłan, aby znieważyć Chrystusa, może być ważna, choć oczywiście nie wolno 
w niej brać udziału. Podobnie nie wolno uczestniczyć w schizmatyckiej Mszy np.
prawosławnej, chociaż Msza ta jest z pewnością ważna, a jej obrządek 
czcigodny.

Jest niestety faktem, że przez nowy obrządek niezliczona ilość katolików 
straciła wiarę w ofiarę Mszy świętej, przyjmując pojęcie Mszy odpowiadające 
raczej wieczerzy protestanckiej. W związku z tym pozostaje też fakt, że nie 
widzi się już żadnej dużej różnicy pomiędzy katolicyzmem a protestantyzmem, 
a więc odrzuca się dogmat o wyłącznej prawdzie wiary katolickiej. Ponieważ 
Nowa Msza jest głównym źródłem dzisiejszego kryzysu wiary, należy się od niej
zdystansować.

66. Czy w pewnych okolicznościach można uczestniczyć w Nowej Mszy?

Wobec Nowej Mszy obowiązują podobne reguły, jak wobec uczestnictwa w nabożeństwach 



niekatolickich. Można być na nich obecnym z powodów rodzinnych bądź zawodowych, ale 

nie należy zachowywać się aktywnie, ani przede wszystkim przystępować do Komunii św.

67. Co należy robić, jeżeli nie można co niedziela uczestniczyć we Mszy 
Trydenckiej?

Kto nie ma możliwości co niedziela iść na Mszę Trydencką, jest usprawiedliwiony z 

wypełnienia obowiązku niedzielnego, gdyż obowiązek ten zobowiązuje tylko do 

uczestnictwa w prawdziwej Mszy katolickiej. Należy jednak próbować przynajmniej w 

regularnych odstępach czasu chodzić na Mszę Trydencką. Jest pożądane, aby w niedziele, 

w które nie ma się okazji uczestniczyć we Mszy św., zastąpić ją różańcem, odmówieniem 

tekstów mszalnych z mszalika, przy czym można połączyć się duchowo z odprawianą 

gdziekolwiek Mszą świętą i duchowo przyjąć Komunię św.

68. Jak powinno się przyjmować Komunię św.?

Komunia święta musi być przyjmowana w pełen uszanowania sposób, gdyż zawiera ona 

Pana Jezusa Chrystusa z Bóstwem i Człowieczeństwem, Duszą, Ciałem i Krwią. To 

uszanowanie znajduje najlepszy wyraz w praktyce Komunii św. do ust, przy której kapłan 

kładzie Hostię klęczącemu wiernemu na język.

Prawda o rzeczywistej obecności Jezusa Chrystusa w tym sakramencie jest 
niedwuznaczną nauką Pisma św. Chrystus mówi: „Albowiem ciało moje 
prawdziwie jest pokarmem, a krew moja prawdziwie jest napojem. Kto pożywa
ciało moje, i pije krew moją, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dzień 
ostatni” (J 6, 55n). Podczas ustanowienia Mszy świętej podczas Ostatniej 
Wieczerzy „wziął Jezus chleb, błogosławił, łamał i dawał uczniom swoim, i 
rzekł: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. A wziąwszy kielich, dzięki czynił, i 
dał im mówiąc: Pijcie z tego wszyscy. Albowiem to jest krew moja Nowego 
Testamentu, która za was będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26, 
26n).

Dlatego wszyscy chrześcijanie przez półtora tysiąclecia wierzyli w rzeczywistą 
obecność Chrystusa i wielce czcili ten sakrament jako najwyższy dar Pana. 
Dopiero w XVI w. reformatorzy poprowadzili całe rzesze ludzi do odstępstwa od
wiary w Eucharystię.

69. Czy Komunia św. na rękę jest godną formą?

Komunia św. na rękę w pozbawionej szacunku formie, w jakiej obecnie jest praktykowana, 



jest nie do pogodzenia z wiarą w rzeczywistą obecność Chrystusa w Komunii św. i dlatego 

należy ją odrzucić. W tej formie nigdy nie istniała ona w Kościele.

W niektórych częściach starożytnego Kościoła istniała wprawdzie Komunia św. 
na rękę, jednak z opisów i rysunków wiemy, że była zupełnie inaczej 
praktykowana niż to się dzieje obecnie. Komunikujący podchodził w pochylonej
postawie, przy czym dłoń musiała być przynajmniej w niektórych miejscach 
owinięta chustą. Kapłan kładł mu Hostię na prawą rękę, a wiemy przyjmował ją
wtedy ustami, nie chwytając jej dłonią. Natomiast zwyczajne dzisiaj na 
Zachodzie chwytanie Hostii prawą ręką stanowi w odniesieniu do Ciała 
Pańskiego nieprzystojny gest wzięcia w posiadanie. Św. Cyryl Jerozolimski 
wzywa wiernych do ostrożności, aby żadna cząsteczka nie spadła na ziemię: 
„Uważaj, aby nic z tego nie spadło na ziemię. Czemu pozwoliłeś spaść, jest 
jakby stratą twych własnych członków. Powiedzże mi: Gdyby ci ktoś dał złoty 
pył, czy nie podniósłbyś go sumiennie, aby nic się nie zmarnowało i abyś ty 
żadnej nie poniósł szkody? Czyż nie powinieneś więc daleko więcej uważać, 
aby nie zmarnowała się żadna drobina tego chleba, co droższy jest nad złoto i 
szlachetne kamienie?”112. Tutaj wszystko oddycha uszanowaniem. Gdzie 
słychać dzisiaj podobne wezwania? Przez zwyczaj Komunii św. na rękę spada 
na ziemię wiele cząstek, którym nie poświęca się najmniejszej uwagi. To jest 
obiektywny brak szacunku wobec Chrystusa!

Ponadto prawdziwym postępem było zniesienie przez Kościół Komunii św. na 
rękę i wprowadzenie obowiązkowej dla wszystkich Komunii św. do ust. Duch 
Święty prowadzi Kościół przez stulecia. Jeśli się sądzi, że uczynione w ciągu 
wieków zmiany są złe i trzeba wrócić do początków, to tym samym zaprzecza 
się przewodnictwu Kościoła przez Ducha Świętego.

Przypisy:

112.V katecheza mystagogiczna. Kempten-Monachium, t. 41 (1921), s. 390 n.

70. Jakie są następstwa Komunii św. na rękę?

Przynajmniej częściowym następstwem Komunii św. na rękę i na stojąco jest utrata przez 

wielu wiernych wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w sakramencie Eucharystii. Kto 

poważnie wierzy, że w Komunii św. otrzymuje Boga-Człowieka, ten nie może doń 

przystępować bez oznak szacunku. Komunia św. na rękę doprowadziła wpierw do 

oziębłości i obojętności, a w końcu do utraty wiary w ogóle.

Oczywiście, także inne czynniki odgrywają tutaj swą rolę, przede wszystkim zła
katechizacja i złe kazania, gdzie często dzisiaj ogranicza się obecność 
Chrystusa do obecności symbolicznej i zaprzecza się prawdziwemu 
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przeistoczeniu chleba w Ciało Chrystusa. Komunia św. na rękę przygotowała 
jednak wiernych do przyjęcia tych błędnych nauk, gdyż jeżeli Hostia jest tylko 
symbolem Chrystusa, to nie dziwi, że Komunię św. przyjmuje się bez 
szczególnych oznak szacunku.

71. Czy Mszę świętą należy odprawiać po łacinie?

W najwyższej mierze przystoi odprawiać świętą liturgię w języku wyjętym z codziennego 

użytku, gdyż język używany na ulicy nie odpowiada świętej czynności. Od stuleci tym 

językiem w Kościele zachodnim jest łacina. Ale także w innych częściach Kościoła, a nawet 

w wielu religiach niechrześcijańskich istnieje specjalny język na użytek kultu.

I tak prawosławni Grecy celebrują swą liturgię po starogrecku, a Rosjanie i 
Rusini po starocerkiewnosłowiańsku. Już w czasach Chrystusa żydzi używali w 
celach liturgicznych niezrozumiałego dla ludu języka starohebrajskiego, czego 
ani Chrystus, ani Apostołowie nie krytykowali. Również mahometanom nie jest 
obca ta praktyka, w swych modlitwach używają oni bowiem języka 
staroarabskiego.

72. Czy wierni nie rozumieją lepiej Mszy świętej w języku narodowym?

We Mszy św. mają miejsce misteria, jakich żaden człowiek nie jest w stanie doskonale 

zrozumieć. Ten tajemniczy charakter Mszy św. znajduje swój wyraz w tajemniczym języku. 

Niezrozumiała powszechnie mowa ma właśnie za cel wskazywać na to, że mamy do 

czynienia z misterium. (Temu samemu celowi służą także cicho wypowiadane części Mszy 

św.)

Język narodowy sprawia złudzenie zrozumiałości, jaka w ogóle nie istnieje. 
Ludzie sądzą dzisiaj, że wiedzą, czym jest Msza św., ponieważ jest ona 
celebrowana w języku narodowym. W rzeczywistości jednak najczęściej nie 
pojmują oni w ogóle nic z istoty Mszy św.

Oczywiście, tajemniczy charakter nie powinien iść tak daleko, iżby wierni nie 
rozumieli w ogóle nic z tego, co dzieje się na ołtarzu. Dlatego Sobór Trydencki 
zobowiązał księży do częstego głoszenia kazań o Mszy św. i wyjaśniania 
wiernym jej obrzędów. Do tego mamy dzisiaj mszalik rzymski, w którym 
łacińskie modlitwy są przetłumaczone, przez co wszystkim wiernym otwarty 
jest dostęp do pięknych modlitw liturgicznych, przy czym zalety łaciny są 
zachowane.



73. Jakie jeszcze powody przemawiają za używaniem łaciny?

Dalszymi powodami używania łaciny są:

1.jej niezmienność;

2.jej używanie w liturgii przez dwa tysiące lat;

3.to, że jest ona symbolem jedności Kościoła.

Ad 1. Ponieważ łacina jest językiem martwym, nie zmienia się – co ma duże znaczenie dla 

utrzymania czystości wiary. W językach żywych niektóre słowa zmieniają z biegiem czasu 

swe znaczenie, nawet dość istotnie. W ten sposób przez używanie języka narodowego łatwo 

mogą się wśliznąć do tekstów liturgicznych błędy, podczas gdy w łacinie nie ma problemów

ze zrozumieniem nawet bardzo starych tekstów.

Ad 2. Łacina była używana w liturgii przez ponad dwa tysiące lat i przez to stała się w 

pewnej mierze językiem uświęconym. Jest czymś wzniosłym fakt, że możemy dzisiaj 

odmawiać te same modlitwy, jakie od stuleci odmawiali wszyscy księża i mnisi. Tutaj 

czujemy powie wieczności...

Ad 3. Jedność Kościoła znajduje w piękny sposób swój wyraz w łacinie. Przed Soborem 

wszędzie na świecie odprawiano katolicką Mszę św. w tym samym języku, a wierni 

odnajdywali swą ojczyznę nawet w dalekich krajach. Natomiast dzisiaj ten symbol jedności 

jest rozdarty. Nie ma już jedności w liturgii – ani w języku, ani w obrządkach, a kto jest 

obecny na Mszy odprawianej w niezrozumiałym dla siebie języku, ten ma dzisiaj trudności 

ze śledzeniem choćby zasadniczych jej części.

74. Kim jest katolicki kapłan?

Katolicki kapłan jest zastępcą Jezusa Chrystusa na ziemi. Przez święcenia kapłańskie 

upodobnił się on do Wiecznego Najwyższego Kapłana i otrzymał udział w Jego władzy. 

Tylko on ma władzę sprawowania ofiary Mszy św., odpuszczania grzechów, błogosławienia 

i poświęcania.

Ksiądz nie jest więc w pierwszym rzędzie przewodniczącym wspólnotowej uroczystości, ale 

posiada pełnomocnictwa, jakich zwykły wierny nie posiada. Tylko do Apostołów, a nie do 

wszystkich uczniów, powiedział Chrystus: „To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 19).



Najważniejszym i najszlachetniejszym zadaniem kapłana jest sprawowanie 
ofiary Mszy św. „Albowiem każdy najwyższy kapłan z ludzi wzięty, dla ludzi 
bywa postanowiony w tym, co do Boga należy, aby składał dary i ofiary za 
grzechy” (Żyd 5, 1). Przy przekazaniu kielicha i pateny w dawnym rycie 
święceń kapłańskich tak mówił biskup do wyświęcanego: „Przyjmij moc 
ofiarowania ofiary i odprawiania Mszy, tako za żywych, jak i za umarłych” 
(Pontificale romanum).

Władzę odpuszczania grzechów przekazał Chrystus Apostołom i ich następcom 
po zmartwychwstaniu: „Rzekł im więc znowu: Pokój wam. Jak mię posłał 
Ojciec, i ja was posyłam. To powiedziawszy, tchnął na nich, i rzekł im: 
Weźmijcie Ducha Świętego; którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a 
którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 21nn).

Samych podstaw Kościoła katolickiego dotyka to, co pisze ks. dr Pesch: „Wiele 
z tego, co dla nas dzisiaj jest oczywiste, było nieznane we wspólnotach 
pierwszych chrześcijan. Nie było papieża ani biskupów czy księży, nie było 
żadnej hierarchii. Nie było zależności ważności Mszy lub rozgrzeszenia od 
określonych święceń”113. Podobne heretyckie wypowiedzi nie należą dzisiaj do 
rzadkości. Same w sobie nie są niczym nowym – to samo głosili już w XVI w. 
protestanci. Sobór Trydencki uroczyście potępił ich błędne nauki: „Kto twierdzi,
że kapłaństwo nie jest rzeczywiście i we właściwym sensie tego słowa 
ustanowionym przez Chrystusa Pana sakramentem, albo że jest ono 
wymysłem ludzi nie zaznajomionych ze sprawami kościelnymi, albo że jest ono
tylko obrządkiem wybierania sług Słowa Bożego i sakramentów – niech będzie 
wyklęty”114. „Kto twierdzi, że w Kościele katolickim nie ma wskutek boskiego 
nakazu ustanowionej hierarchii, która składa się z biskupów, kapłanów i 
diakonów – niech będzie wyklęty”115. Negowanie tych podstawowych prawd 
powoduje oczywiście brak księży, gdyż mało który młody człowiek podejmie się
tak wymagającego powołania, skoro sądzi, że Chrystus w ogóle nie chciał 
ustanowić kapłaństwa.

Przypisy:

113.„VM – Zur Zeit”, pismo redemptorystów, lipiec–sierpień 1980, s. 91 n.

114.Sess. XXIII, can. 3; DH 1773.

115.Ibidem,can. 6; DH 1776.

75. Czy ministrowie wspólnot protestanckich są równi kapłanom?

Ministrowie wspólnot protestanckich nie są kapłanami, ale świeckimi (dotyczy to także 

wspólnot anglikańskich). Ci ministrowie religijni nie mają zatem władzy przeistaczania 

chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, ani odpuszczania grzechów.
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Władza kapłańska została przekazana obecnym biskupom i kapłanom od 
Apostołów poprzez ich następców. Jest to nazywane sukcesją apostolską. Jeśli 
sukcesja została raz złamana, jak to ma miejsce u protestantów, to władza 
kapłańska została utracona.

Jest skandalem, że wiosną 1977 r. 180 duchownych diecezji Rottenburg w liście
do protestanckich „kolegów i koleżanek” ewangelickiego kościoła krajowego w 
Szwabii uznało ich za „posiadających identyczną władzę i identyczną 
odpowiedzialność”. To, że ci teologowie nie mieli już katolickiego pojęcia o 
kapłaństwie widać po tym, że podkreślili, jakoby „porzucili teorię ofiary, 
mogącą wywołać wrażenie, że ofiara Jezusa na krzyżu musiałaby być dla 
naszego zadośćuczynienia jeszcze raz Bogu ofiarowana, względnie odnowiona 
(...) W ogóle uważamy, że posiadamy dzisiaj biblijnie ugruntowaną i sensowną
praktykę wieczerzy, która być może istniała też przed reformatorami”. 
Widać tu związek ofiary Mszy św. i kapłaństwa:

Kto porzuca ofiarę Mszy św. na rzecz protestanckiej wieczerzy, ten nie może 
mieć już właściwego pojęcia o kapłaństwie i dlatego nie widzi już żadnej 
różnicy pomiędzy katolickimi a ewangelickimi „przewodniczącymi”. Teologowie 
diecezji Rottenburg prezentują w swym liście jednoznaczne herezje. Biskup 
zadowolił się jednak tylko stwierdzeniem, że jest to uszczuplenie wiary 
katolickiej; nie podjął żadnych dalszych kroków116.

Jeszcze większym skandalem jest wielokrotne wykonywanie funkcji 
liturgicznych przez papieża Jana Pawła II razem z protestanckimi ministrami, 
przy czym owi protestanci nosili szaty kapłańskie bądź biskupie. Tak na 
przykład 29 maja 1982 r. udzielił on błogosławieństwa wspólnie z anglikańskim 
„arcybiskupem” Runcie.

Przypisy:

116.Cyt. w: Rudolf Kramer-Badoni, Revolution in der Kirche Lefebvre und Rom, Monachium-Berlin 1980, 

Herder 1980, s. 91 n.

76. Czy tylko mężczyzna może być wyświęcony na kapłana?

Tylko ochrzczony mężczyzna może w sposób ważny przyjąć święcenia kapłańskie. To 

wynika jasno z Pisma św., Tradycji i Magisterium Kościoła. Ponieważ Kościół nie posiada 

władzy nad zasadniczymi warunkami sakramentów, to nie może on zezwolić na święcenia 

kapłańskie kobietom. Takowe byłyby w każdym przypadku nieważne.

Z Pisma św. wynika, że Chrystus na Apostołów powołał tylko mężczyzn. Nie 
można powiedzieć, że uczynił to dostosowując się jedynie do wówczas 
obowiązującej konwencji, gdyż w wielu innych wypadkach Chrystus postawił 
się ponad tą konwencją (np. szabat). Jego zachowanie wobec publicznych 
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grzeszników). Gdyby chciał uczynić kobiety Apostołami, uczyniłby to z 
pewnością.

Poza tym św. Paweł pisze do Koryntian: „Niewiasty niech milczą w kościołach, 
albowiem nie pozwala się im mówić, lecz mają być poddane, jak i Prawo mówi.
Jesli zaś chcą się czegos nauczyć, niech się pytają w domu swych mężów; bo 
nie przystoi niewieście mówić w kościele. Czy od was wyszło słowo boże? Albo 
do was samych doszło? Jeśli kto zdaje się być prorokiem, albo duchownym, 
niech uzna, że to, co wam piszę, są rozkazania Pańskie” (1 Kor 14, 34-37). 
Kobiety nie mają więc prawa mówić przy nabożeństwie, czy też przejmować 
jakichkolwiek funkcji kierowniczych. Św. Paweł uzasadnia to wyraźnie 
powszechną praktyką Kościoła, prawem Starego Przymierza, przyzwoitością, a 
przede wszystkim „przykazaniem Pańskim”.

W tradycji kościelnej panowała w tej kwestii zawsze jednomyślność. Tak pisze 
Tertulian († ok. 220 po Chr.): „Nie wolno jej też nauczać, ofiarować ani pełnić 
funkcji męskich, nie mówiąc już w ogóle o służbie kapłańskiej”117. Kiedy w IV w.
doszło w sekcie kolirydianów do święceń kobiet, św. Epifaniusz zajął 
stanowisko w ostrej formie: „W bezprawnej i bluźnierczej ceremonii wyświęcili 
kobiety i złożyli przez nie w imieniu Maryi ofiarę. To oznacza, że cała sprawa 
jest bezbożna i przestępcza, że jest ona odwróceniem przesłania Ducha 
Świętego. W istocie, całość jest diaboliczna, a ta nauka pochodzi od 
nieczystego ducha”118. Dalej stwierdza on: „Nigdzie nie służyła kobieta jako 
kapłanka”119.

Rzeczywiście, w Kościele katolickim nigdy nie było kapłanek. Także diakonisy, 
które istniały przez pewien czas, nie przejmowały liturgicznych funkcji 
męskiego diakona, ale były odpowiedzialne tylko za namaszczanie kobiecego 
ciała przed chrztem i za opiekę nad chorymi kobietami. W Konstytucjach 
Apostolskich czytamy: „Diakonisa nie błogosławi i nie wypełnia żadnych zadań,
jakie wykonują kapłani czy diakoni; ona jest tylko odźwierną i pomaga księżom
przy chrzcie kobiet ze względu na obyczajność”120.

Niemożliwość święceń kobiety była bez wątpienia zawsze przedmiotem 
zwyczajnego Magisterium. Obok kilku synodów także Kodeks Prawa 
Kanonicznego z 1917 r. zarządzał: „Święcenie otrzymuje w sposób ważny tylko
ochrzczony mężczyzna” (kan. 968, 1). Także Jan Paweł II podkreślił w liście 
apostolskim Ordinatio sacerdotalis z 22 maja 1994 r., że „Kościół nie ma 
władzy udzielania kobietom święceń kapłańskich, i że wszyscy wierni Kościoła 
muszą się trzymać tego postanowienia”121.

Przypisy:

117.De virginibus velandis 9, 1.

118.Adv. haer. 78, 13; PG XLII, 736.
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119.Adv. haer. 79, 2; PG XLII, 744.

120.VIII, 28, 6; RJ 1236.

121.Cyt. w: „Deutsche Tagespost” z 31 V 1994.

77. Jaka jest głębsza przyczyna tego faktu?

Głębsza przyczyna faktu, że kobieta nie może zostać księdzem, tkwi w porządku stworzenia,

w stosunku mężczyzny i kobiety odbija się bowiem stosunek Boga i stworzenia. Mężczyzna 

jest symbolem Boga, a kobieta symbolem stworzenia, dlatego ze swej istoty kobieta nie 

nadaje się do reprezentowania pełnoprawnego zastępcy Boga.

Tylko pełna uprzedzeń postawa nie chce widzieć różnicy między płciami. Dla 
nieuprzedzonego spojrzenia jest jasne, że mężczyzna ma bardziej aktywną, 
płodną i twórczą naturę. Jego zadaniem jest oddziaływanie na świat i 
zmienianie go. Dlatego do niego należy rola przywódcy i kierownika w 
społeczeństwie. Kobieta ma natomiast bardziej pasywną i nastawioną na 
przyjmowanie naturę. Jej domeną jest w pierwszej linii mały krąg rodzinny i 
dzieci; jej udziałem jest bardziej bycie kierowaną aniżeli kierowanie. Dlatego 
św. Paweł mówi: „ponieważ mąż jest głową żony”(Ef 5, 23).

Z tym wiąże się też fakt, że Bóg w Piśmie św. posiada męskie rysy. Jest on 
ojcem i oblubieńcom narodu wybranego. Zupełnie niechrześcijańskie jest 
spotykane dzisiaj twierdzenie, jakoby Bóg mógłby być nazwany także „matką”, 
a wręcz bluźnierstwem jest odmawiane gdzieniegdzie „Matko nasza” zamiast 
„Ojcze nasz”. Wszystkie religie wierzące w Boga-Stwórcę mają męski obraz 
Boga, a przynajmniej główny bóg jest męski. Bóstwa żeńskie natomiast 
znajdują się w religiach panteistycznych, które nie czynią zasadniczej różnicy 
między Bogiem a światem.

Nie jest więc przypadkiem, że Bóg przy Wcieleniu stał się mężczyzną, a nie 
kobietą. Ponieważ Chrystus jest mężczyzną, może on znaleźć swego następcę 
tylko w mężczyźnie.

Cała dyskusja o kapłaństwie kobiet pochodzi z fałszywego obrazu kapłaństwa. 
Jeśli w księdzu widzi się jedynie przewodniczącego wspólnoty, którego 
zadaniem jest pocieszanie i głoszenie budujących mów, to rzeczywiście trudno 
zrozumieć, dlaczego i kobieta nie mogłaby zostać kapłanem, jako że i ona 
mogłaby równie dobrze wypełniać te zadania.

78. Czy nie stanowi to poniżenia i dyskryminacji kobiety?

Poniżona i dyskryminowana była kobieta w pogaństwie; u żydów i mahometan sytuacja ta 

trwa po dziś dzień. Natomiast chrześcijaństwo oddało kobiecie właściwą jej godność. Tu 



jest ona równa mężczyźnie i zwłaszcza w małżeństwie jest równą mu towarzyszką. To nie 

wyklucza, że jest ona inna niż mężczyzna i dlatego ma inne zadania.

Nie można zapominać, że „Boże podobieństwo” mężczyzny leży wyłącznie na 
płaszczyźnie symbolicznej. On jest ze swej natury dokładnie tak samo 
stworzeniem jak kobieta i dlatego musi się również nauczyć posłuszeństwa i 
podporządkowania.

Poza tym Kościół katolicki czci niezmiernie kobietę w osobie Bożej Rodzicielki, 
zawsze Dziewicy Maryi. On wysławia Ją jako Królową Wszystkich Świętych, 
wyniesioną ponad wszystkie stworzenia, a więc ponad wszystkich Apostołów, 
papieży i biskupów. Pomimo to Maryja nie była kapłanką. Papież Innocenty III 
pisał o tym w liście do biskupa Burgos: „Choć Dziewica Maryja stoi ponad 
wszystkimi Apostołami, to jednak nie Jej, ale im powierzył Pan klucze 
Królestwa Niebieskiego”122.

Dzisiejsza emancypacja i feminizm zawierają w sobie w gruncie rzeczy 
największą pogardę kobiety. Jeśli nie docenia się właściwych kobiecie wartości, 
a żąda się od niej zrównania z mężczyzną, to jest ona rzeczywiście 
upośledzona. Kobieta zawsze będzie gorszym mężczyzną!

Przypisy:

122.Dekretale Nova quedam.

79. Dlaczego Kościół zobowiązuje księży do celibatu?

Jako drugi Chrystus kapłan powinien całkowicie należeć do Boga i swego Pana Jezusa 

Chrystusa. Skoro codziennie stoi on u ołtarza i celebruje ofiarę Boskiej miłości, to i sam 

powinien w niepodzielnej miłości poświęcić swe serce Bogu. Poza tym powinien on być 

całkowicie z powierzonymi mu duszami i być dla wszystkich ojcem i bratem, co nie byłoby 

możliwe, gdyby musiał brać wzgląd na własną rodzinę.

W ten sposób kapłan katolicki jest doskonale podobny do Jezusa Chrystusa, który sam nie 

miał żony i żył całkowicie w miłości do swego Ojca i dusz nieśmiertelnych.

Życie w celibacie jest z pewnością dużą ofiarą, ale ta ofiara powinna stać się 
płodna dla Kościoła. Jak Chrystus odkupił świat przez swą Mękę, tak kapłan 
będzie mógł tylko wtedy czynić wielkie rzeczy dla Kościoła i zbawienia dusz, 
jeśli prowadzi życie ofiarne. Właśnie nasz czas, stojący w niebezpieczeństwie 
postrzegania jedynej radości w ludzkiej miłości i seksualności, potrzebuje 
koniecznie przykładu bezżennie żyjących kapłanów, zakonników i zakonnic, 
przypominających mu o wyższych wartościach i ideałach.
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80. Czy celibat nie jest nienaturalnym i nieludzkim przymusem?

Według jasnej nauki Nowego Testamentu bezżeństwo ze względu na Boga jest wielkim 

ideałem. Chrystus mówi o tym, że są nie tylko tacy, którzy ze swej natury nie są zdolni do 

małżeństwa, ale także tacy, co „się sami otrzebili dla królestwa niebieskiego” (Mt 19, 12)

Ludzkie małżeństwo jest obrazem miłości, jaka winna panować między Bogiem-

Chrystusem a duszą. Ale jest ono tylko obrazem, a nie rzeczywistością. Dlatego śmierć 

kładzie jej kres. W niebie nie ma już małżeństwa (por. Mt 22, 30), ale wszyscy żyją tylko w 

miłości do Boga, która już teraz jest jedyną miłością dla dusz Bogu poświęconych. Dlatego 

celibat jest antycypacją życia wiecznego.

Ponadto do najgłębszej istoty człowieka należy to, że on może ze względu na 
wyższy ideał powściągnąć swe namiętności. Zwierzę tego nie potrafi – ono 
działa zawsze zgodnie ze swymi instynktami, człowiek jednak może 
zrezygnować z wypełnienia swych zwierzęcych potrzeb dla wyższego dobra; 
czasem wręcz musi to zrobić. Jeśli tego nie czyni, schodzi na poziom 
zwierzęcia.

Pięknym dowodem siły życiowej Kościoła i zapału, jaki może dać wiara, jest 
rezygnacja młodych ludzi ze szczęścia rodzinnego, aby całkowicie należeć do 
Boga. Wspólnoty, które odpadły od Kościoła, w większości zrezygnowały 
wkrótce z celibatu, gdyż widocznie nie potrafiły przekazać swym wyznawcom 
tej siły.

81. Czy zniesienie celibatu nie zaradziłoby brakowi księży?

Zniesienie celibatu doprowadziłoby być może do wzrostu liczby święceń kapłańskich, ale 

przez to nie zaradziłoby się złu. Byłaby to kapitulacja przed złem. Wyświęconych byłoby 

wówczas wiele osób nie odpowiadającym wymaganiom kapłaństwa. Trzeba się raczej 

zapytać, dlaczego wcześniej wystarczająco wielu mężczyzn gotowych było wziąć na siebie 

ofiarę celibatu, podczas gdy dzisiaj nie ma już to miejsca.

Celibat jest ważną przeszkodą dla nie powołanych. Bez niego wiele osób 
starałoby się o kapłaństwo z niskich pobudek, gdyż kapłaństwo daje 
zapewnione miejsce pracy, gdyż proboszcz dobrze zarabia, gdyż stan 
duchowny cieszy się poważaniem itd. Takie osoby są w dużej części 
powstrzymywane przed kapłaństwem przez celibat, co służy tylko dobru 
Kościoła i wiernych.



82. Czy celibat jest pochodzenia apostolskiego?

Jest przynajmniej bardzo prawdopodobne, że celibat jest pochodzenia apostolskiego i 

dlatego od początku był w Kościele regułą. Wprawdzie początkowo wyświęcano na 

kapłanów i biskupów często także żonatych mężczyzn, ale po święceniach musieli się oni 

powstrzymać od małżeństwa i mogli – jeśli w ogóle – żyć z żoną tylko jak brat i siostra.

Kiedy Apostoł Paweł podaje wśród właściwości biskupa czy diakona, że oni 
powinni być „mężem jednej żony” (1 Tym 3, 2 albo 3, 12), to przez to nie 
należy rozumieć, że mogli oni dalej żyć w małżeństwie, ale powtórne 
małżeństwo jest tu interpretowane jako oznaka niezdolności do życia 
powściągliwego. Kto po śmierci pierwszej żony jeszcze czuł potrzebę nowego 
małżeństwa, wydawał się niezdolny do życia w celibacie. Inna interpretacja 
tego przepisu nie ma sensu. Skoro bowiem wolno byłoby duchownemu dalej 
żyć w małżeństwie, to drugie małżeństwo nie mogłoby być przeszkodą do 
święceń.

Spośród Ojców Kościoła św. Epifaniusz z Salamis (315–403) pisze: „Z 
szeregów bezżennych składa się w większości stan kapłański, lub jeśli nie z 
bezżennych, to na pewno z mnichów; jeśli jednak ze stanu mniszego nie 
można znaleźć odpowiednich kandydatów do owej służby, to kapłani są z 
reguły wybierani spośród tych, co żyją z dala od swych żon albo też są 
wdowcami po jednym tylko małżeństwie”123. Św. Epifaniusz narzeka wszelako, 
iż nie wszędzie trzymają się tej reguły: „W wielu miejscach księża, diakoni i 
hypodiakoni płodzą jeszcze dzieci. Odpowiadam, że dzieje się tak nie według 
reguły, ale z powodu pobłażliwości ludzi”124. Kiedy w IV w. wydano pierwsze 
wyraźne prawa o celibacie, nigdy nie ogłaszano tego jako jakiejś nowinki, ale 
zawsze jako potwierdzenie dawnego porządku. Ojcowie synodu afrykańskiego z
r. 390 zaostrzając zobowiązania do celibatu powołali się nawet wyraźnie na 
tradycję apostolską125.

W często powtarzanym twierdzeniu, jakoby celibat został wynaleziony dopiero 
w XII w., prawdą jest tylko to, że Sobór Laterański II (1139) określił, że 
zawarte przez wyższych kleryków małżeństwa będą w przyszłości nie tylko 
niedozwolone, ale także nieważne. Przedtem zawarcie małżeństwa przez 
księdza albo diakona było wprawdzie grzechem ciężkim, ale pomimo to było 
ważne.

Przypisy:

123.Expositio fidei 21; PG XLII, 824.

124.Haer. 59, 4; PG XLI, 1024.

125.Temat ten porusza doskonała książka kard. Sticklera, Der Klerikarzölibat,Abensberg 1993, Kral Verlag.
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83. Dlaczego księżom Kościoła wschodniego wolno żyć w małżeństwie?

Kościół wschodni na synodzie w Trullanum w roku 691 ustąpił wobec istniejącej praktyki i 

zezwolił kapłanom na kontynuowanie małżeństwa zawartego przed święceniami. Tylko 

biskupi zachowali dawną praktykę celibatu. Reguła ta była tolerowana przez papieży w 

stosunku do księży Kościoła wschodniego, którzy powrócili do jedności z Rzymem.

Trzeba jednak wiedzieć, że jest to odejście od pierwotnego ideału. Pewne 
resztki tego ideału zachował Kościół wschodni po dziś dzień: diakon bądź 
kapłan mogą kontynuować zawarte przed święceniami małżeństwo, ale nie 
mogą zawierać nowego. W wypadku śmierci żony muszą pozostać bezżenni. 
Biskupi pochodzą z reguły ze stanu zakonnego, gdyż ten zawsze zachowuj 
celibat. Gdyby jednak żonaty ksiądz został biskupem, to musi rozłączyć się ze 
swą żoną.

Wierni Kościoła wschodniego nie uważają żonatych księży za 
równowartościowych księżom-mnichom. Dla nich także nieżonaty kapłan 
urzeczywistnia pełny ideał kapłański i do spowiedzi chodzą raczej do takiego.

84. Co to jest sakrament?

Sakrament jest to ustanowiony przez Jezusa Chrystusa znak przekazania nam łaski.

Jako istota zmysłowa człowiek potrzebuje zewnętrznie dostrzegalnych znaków, 
aby rozpoznać i przekazywać dobra duchowe. Naturze człowieka wychodzi 
naprzeciw Bóg, dając ludziom w sakramentach niewidzialną łaskę za 
pośrednictwem widzialnych znaków.

Sakramenty nie są tylko symbolami, ale powodują one to, co oznaczają, na 
przykład przy chrzcie woda jest znakiem obmycia grzechu pierworodnego i 
wszystkich innych grzechów. Chrzest powoduje to oczyszczenie, wlewając łaskę
uświęcającą i czyniąc człowieka dzieckiem Bożym.

Jest siedem sakramentów świętych, a mianowicie: chrzest, bierzmowanie, 
Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo.

85. Czy zmieniło się dzisiaj rozumienie sakramentów?

We współczesnej katechezie nie uważa się już prawie sakramentów za efektywne środki 

przekazywania łaski. Zamiast tego widzi się w nich znaki podkreślające odkupienie i 

ponowne przybranie za dzieci Boże. Pozostaje z reguły niejasne, czy rzeczywiście 

przekazują one łaskę odkupienia, czy też przywołują jedynie na pamięć to, co już się z nami 

zdarzyło. Według tej opinii np. chrzest nie uwalniałby nas od grzechu pierworodnego i nie 



czyniłby nas dziećmi Bożymi, ale byłby jedynie znakiem tego, że Bóg w Jezusie Chrystusie 

przebaczył nam nasze grzechy i przyjął nas ponownie za dzieci. Chrzest nie byłby więc 

konieczny do przekazania łaski odkupienia, ponieważ wszyscy są i tak już zbawieni (por. 

teoria powszechnego zbawienia).

Jako pierwsi skuteczność sakramentów zanegowali protestanci, widząc w nich 
w większości tylko środki ekspresji i pomoc w wierze. Podobne teorie na 
początku stulecia przedstawiali moderniści, potępieni przez św. Piusa X. Oni 
widzieli w sakramentach jedynie wyraz i pożywkę immanentnej wiary.

Nie wydaje się, żeby od tych poglądów zasadniczo różniło się to, co o 
sakramentach pisze Karol Rahner: „Jeśli teraz Kościół w egzystencjalnie 
rozstrzygające sytuacje człowieka z całym zaangażowaniem potwierdza się 
jako główny sakrament, jako główne zwycięskie potwierdzenie Boga światu i 
pojedynczej osobie, to mamy to, co nazywamy po chrześcijańsku 
sakramentami”126. (Ten i następne cytaty z Karola Rahnera są 
tylko próbą tłumaczenia tekstów napisanych okropnym językiem niemieckim i 
zrozumiałych dopiero po wielokrotnym przeczytaniu – przyp. tłum.) O 
spowiedzi pisze on: „To słowo przebaczenia (Boga w Jezusie Chrystusie – 
przyp. aut.)(...) jest w szczególny sposób jeszcze raz potwierdzone przez 
Kościół poszczególnej osobie, gdzie i jeśli ten, który i po chrzcie pozostaje 
grzesznikiem i może wpaść w nową ciężką winę, wyznaje z żalem Kościołowi w
jego przedstawicielu nędzę swego życia albo w pewnych okolicznościach 
przynosi przed Boga i jego Chrystusa we wspólnym wyznaniu wiary 
wspólnoty (chodzi tu chyba o wspólnotowe nabożeństwo pokutne – przyp. 
aut.). Jeśli to Boże słowo przebaczenia przez upoważnionego do tego 
przedstawiciela Kościoła jest wypowiadane wyznaniu winy poszczególnej 
osobie ochrzczonej, nazywamy to wydarzenie przebaczenia twórczego słowa 
Bożego szafowaniem sakramentu pokuty”127. Tutaj ciągle mówi się o 
potwierdzeniu (niem.Zusage). Bóg potwierdził się światu w Jezusie Chrystusie i
to potwierdzenie jest ciągle na nowo przekazywane ludziom przez Kościół. 
Pozostaje wątpliwość, czy przy tym dzieje się coś w człowieku. Należy 
zauważyć, że w przytoczonym cytacie wspólnotowe nabożeństwo pokutne i 
spowiedź święta postawione są prawie na jednym poziomie i że kapłan 
przebacza grzechy nie jako zastępca Chrystusa, ale tylko jako przedstawiciel 
Kościoła potwierdza kościelne słowo przebaczenia. Przytoczmy jeszcze to, co 
wydany między innymi przez Rahnera słownik Sacramentum mundi twierdzi 
przy haśle „sakramenty”: „Tak więc sakramenty okazują się ustanowionymi 
twórczo przez Boga i w wydarzeniu Chrystusa zbawczo-historyczno-ludzko 
ukształtowanymi realnymi symbolami osobowymi i aktualnymi, wywodząc się z
Kościoła jako Ciała Chrystusa i presakramentu, za pomocą których (wspólnie z 
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innymi niezbywalnymi chrystusopodobnymi sposobami przekazu) może (i 
powinno) być poznane, uchwycone i zasmakowane, kim i czym jest i będzie 
Bóg człowiekowi do zbawienia, znakami bycia przez Boga (z 
powrotem-)przyjętym i obłaskawionym w osobowo-cielesnej kondycji całego 
człowieka obok jego materialnego, przeformowanego przez ducha świata, za 
pomocą którego jednak także tak obłaskawiony człowiek w Kościele może zajść
na Boga Ojca przez Jego Słowo w wiecznym życiu Ducha Świętego”128. Za tą 
słowną plątaniną kryje się po prostu twierdzenie, że sakramenty są symbolami,
za pomocą których człowiek powinien rozpoznać i dowiedzieć się, że Bóg 
ponownie go przyjął za dziecko. Nie mówi się jednak, że to ponowne przyjęcie i
obłaskawienie jest też dziełem sakramentów. To wydaje się nawet wątpliwe, 
zwłaszcza dlatego, że sakramenty są jakoby jednymi z wielu sposobów 
przekazania łaski.

Przypisy:

126.Karol Rahner, Grundkurs des Glaubens, Fryburg 1976, s. 398.

127.Ibidem, s. 406 n.

128.Sacramentum mundi, Herder 1969, t. 4, szp. 340.

86. Czy sakramenty są uroczystościami wspólnotowymi chrześcijan?

Chrześcijaństwo ma bez wątpienia pewien charakter wspólnotowy. Chrześcijanie są 

przecież członkami Mistycznego Ciała Chrystusa i dlatego są ze sobą ściśle związani. O ile 

więc sakramenty wcielają nas w Ciało Chrystusa i wiążą nas z nim ściślej, o tyle 

przyczyniają się do jedności chrześcijan. Najważniejsze jest jednak połączenie z 

Chrystusem i dopiero z niego pochodzi więź między ludźmi.

Ten prawdziwy porządek jest dzisiaj często odwracany. W sakramentach widzi się najpierw

wspólnotowe uroczystości, które przyczyniają się pośrednio do wspólnoty z Bogiem. Tak 

np. jest błędem dostrzeganie we wstąpieniu ochrzczonego dziecka do wspólnoty parafialnej

najważniejszego efektu chrztu.

Jest zadziwiające, że kardynał Ratzinger może pisać: „Wyobrażenie o 
sakramentach, które są środkami łaski, które przyjmuję jako nadprzyrodzone 
lekarstwo, aby – że tak powiem – zapewnić sobie tylko me prywatne wieczne 
zdrowie, jest niezrozumieniem par excellence sakramentu”129. Sakramenty są 
istotnie nadprzyrodzonym lekarstwem, które ma mieć jako skutek nasze 
uzdrowienie i wieczne zbawienie, choć oczywiście nie w tej karykaturalnej 
formie. Drwina jest zawsze najłatwiejszą formą skrytykowania czegoś, gdy nie 
ma się rzeczowych argumentów. Fakt, że u kard. Ratzingera mamy do 
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czynienia z błędnym pojęciem wspólnotowego charakteru sakramentów, 
pokazują następujące cytaty: „Jedność z Bogiem jest zależna od naszej 
własnej jedności i dokonuje się przez nią”130. „Łaska jest zawsze początkiem 
zjednoczenia; sakrament jako wydarzenie liturgiczne jest zawsze aktem 
wspólnotowym; sakrament jest – by tak rzec – chrześcijańskim rodzajem 
święta, wybuchem radości, która pochodzi ze wspólnoty i w niej zawartej 
władzy”131. Tutaj akcent jest błędnie przeniesiony, czyniąc następstwo rzeczą 
główną. Zjednoczenie chrześcijan, radość z wiary, zbawienie itd. są 
następstwem łaski i zjednoczenia z Bogiem, nie stanowią jednak ich istoty.

Przypisy:

129.Józef Ratzinger, Theologische Prinzipieniehre, op. cit., s. 51.

130.Ibidem.

131.Ibidem, s. 52.

87. Czy Kościół może znosić sakramenty albo ustanawiać nowe?

Ponieważ sakramenty zostały ustanowione przez samego Chrystusa, Kościół nie ma władzy 

znoszenia sakramentów, ale jest zobowiązany do zachowania porządku nadanego przez 

Chrystusa.

Sakramentem, który przynajmniej w praktyce prawie wymarł w niektórych 
częściach Kościoła, jest spowiedź święta. Wspólnotowe nabożeństwo pokutne, 
które ofiarowano jako namiastkę, nie jest jednak identyczne z sakramentem. 
To nabożeństwo nie ma mocy odpuszczania grzechów ciężkich. Jeśli księża 
czasem po tych nabożeństwach mówią, że tylko ci, co popełnili szczególnie 
ciężkie grzechy, muszą teraz się spowiadać, to ma to tylko odstraszający efekt.
Kto ma po takim obwieszczeniu jeszcze odwagę klęczeć przy konfesjonale i 
przez to pokazać wszystkim, że popełnił szczególnie ciężkie grzechy? Należy się
więc obawiać, że wielu katolików nie jest w stanie łaski i grozi im wieczne 
potępienie.

W jaki sposób próbowano jednak zganić poczucie grzechu u ludzi, pokazuje 
przykład pewnego posiedzenia rady dekanatu w Wangen (Allgäu). 17 
października 1983 r. prałat Hubert Bour wygłosił przy tej okazji wykład 
pt. Wina i przebaczenie. Prałat stwierdził między innymi, że wezwanie do 
pokuty nie odgrywa u Jezusa „centralnej roli”; Jezus „nie ustanowił wyraźnie 
sakramentu pokuty, nawet jeśli dwie wypowiedzi Nowego Testamentu 
pozwalają to przypuszczać”; zwłaszcza J 20, 23 odnosi się do chrztu; „pojęcie 
grzechu śmiertelnego służyło do znęcania się nad ludźmi; bagatele czyniono 
grzechami śmiertelnymi. Grzech śmiertelny nie jest przypadkiem normalnym i 
nie jest łatwy do stwierdzenia według podanych kryteriów. Znany teolog 
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odpowiedział raz na pytanie o częstość grzechu śmiertelnego: zdarza się być 
może raz na dzień w Paryżu, a od czasu do czasu i w naszej diecezji”132.

Tymczasem Sobór Trydencki ogłosił: „Kto mówi, że w Kościele katolickim 
spowiedź święta nie jest rzeczywiście i właściwie ustanowionym przez 
Chrystusa Pana naszego sakramentem, aby wiernych upadłych po chrzcie w 
grzech, pojednać z Bogiem – niech będzie wyklęty”133. „Kto miesza sakramenty
i mówi, że sam chrzest jest sakramentem pokuty, tak że te dwa sakramenty 
nie dają się odróżnić (...) – niech będzie wyklęty”134. „Kto mówi, że owych słów
Pana i Zbawcy: «Weźmijcie Ducha Świętego; którym odpuścicie grzechy, są im
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane» nie należy rozumieć o 
władzy odpuszczania i zachowywania grzechów w sakramencie pokuty – niech 
będzie wyklęty”135. „Kto mówi, że przy sakramencie pokuty do odpuszczenia 
grzechów nie jest konieczne wyznanie wszystkich grzechów śmiertelnych (...) 
– niech będzie wyklęty”136. O niesamowitej pysze świadczy odrzucenie 
pradawnej nauki Kościoła o grzechu śmiertelnym i sądzenie, że się wie lepiej 
niż wszyscy papieże, biskupi i teologowie przed Vaticanum II.

Przypisy:

132.Protokół z posiedzenia rady dekanatu Wangen z 22 XI 1983.

133.Sess XIV, can. 1; DH 1701.

134.Ibidem, can. 2; DH 1702.

135.Ibidem, can. 3, DH 1703.

136.Ibidem, can. 7, DH 1707.

88. Czy Kościół może zmienić obrządki sakramentów?

Kościół nie może zmienić istoty sakramentów, a więc tego, co niezbędne jest do ich 

ważności. Może on jednak zmienić otaczające je obrzędy. Musi mieć wszelako na celu 

uwydatnienie istoty sakramentów i ułatwienie ich godnego przyjmowania.

Istoty sakramentów Kościół zmienić nie może. „Kościół nie zastąpił i nie mógł 
zastąpić tych ustanowionych przez Chrystusa sakramentów, gdyż – jak uczy 
Sobór Trydencki – wszystkie siedem sakramentów Nowego Przymierza zostało 
ustanowionych przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i Kościół nie posiada 
władzy nad istotą sakramentów (substantia sacramentorum), to znaczy nad 
tym, co wedle świadectwa źródeł objawienia Bożego Chrystus Pan sam polecił 
zachowywać w znaku sakramentalnym”137.

Kościół ma jednak władzę porządkowania obrządków, jakie otaczają istotę 
sakramentów: „Ciągle miał Kościół władzę przy szafowaniu sakramentów – 
zachowując ich istotę – zatwierdzać lub zmieniać to, co wedle jego własnego 
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osądu służy lepiej pożytkowi tych, co je przyjmują, względnie czci samych 
sakramentów, odpowiednio do różnorodności okoliczności, czasów i miejsc”138.

Przypisy:

137.Pius XII Sacramentum ordinis, DH 3857.

138.Sobór Trydencki, sess XXI, cap. 2, DH 1728.

89. Czy nowe obrządki lepiej oddają istotę sakramentów?

Zmiany w nowych obrządkach nie służą uwydatnieniu sakramentalnego wydarzenia, ale 

banalizują i pomniejszają szacunek należny sakramentom.

Tutaj można podać tylko kilka przykładów. W rycie chrztu porzucono głęboką 
symbolikę przyjmowania w fioletowych szatach przyniesionego do chrztu 
dziecka u drzwi kościoła. Zaznaczano przez to, że nieochrzczony nie ma jeszcze
wstępu do Domu Bożego i potrzebuje oczyszczenia z grzechu. Jednak w epoce 
ekumenizmu i teorii o powszechnym zbawieniu nie chce się już o tym słyszeć. 
Przy chrzcie dziecka to już nie rodzice chrzestni odpowiadają w jego imieniu, 
ale cała ceremonia wprowadzająca staje się pamiątkowym świętowaniem 
chrztu rodziców i rodziców chrzestnych. Poważne jest też odstąpienie od 
egzorcyzmów, przez które dziecko automatycznie wydarte było wpływowi 
szatana. W ogóle w nowej liturgii o wpływie szatana nie wspomina się prawie 
wcale, a potwierdzeniem tego jest fakt, że przy reformie liturgicznej 
egzorcyzmy do dzisiaj nie zostały opracowane*). (To ma oczywiście ten plus, że 
tych niewielu księży, którzy jeszcze dzisiaj odmawiają egzorcyzmy, musi 
posługiwać się dawnymi rytuałami.) Wszelkie wyrazy szacunku wobec 
Eucharystii zredukowano do poziomu minimalnego. Adoracja eucharystyczna i 
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem prawie przestały istnieć na 
Zachodzie. Tylko z rzadka klęka się przed Najświętszym Sakramentem, a 
troskę o spadające cząstki Hostii porzucono całkowicie. Nie dziwota, że wielu 
katolików widzi w Eucharystii już tylko „święty chleb”.

W dawnym rycie namaszczenia chorych ksiądz namaszczał pięć zmysłów 
ludzkich, przy czym wypowiadane słowa wyrażały prośbę, aby Bóg przebaczył 
choremu, który swych zmysłów nadużył do grzechu: „Przez to święte 
namaszczenie i najdobrotliwsze miłosierdzie swoje, niechaj ci Bóg odpuści 
wszystko, w czymkolwiek przewiniłeś wzrokiem (słuchem, powonieniem itd.)”. 
W nowym rycie ta symbolika jest zniszczona, gdyż według niego namaszcza się
wyłącznie czoło i ręce, a w słowach sakramentalnych mowa jest tylko całkiem 
ogólnie o grzechu. Także w nowym rytuale można wyraźnie rozpoznać 
tendencję do czynienia z ostatniego namaszczenia uroczystości wspólnotowej. 
Wyraźnie zaleca się tutaj „wspólną uroczystość namaszczenia chorych w 
ramach większego zgromadzenia”. To sprzyja nadużywaniu szafowania tego 
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sakramentu podczas spotkań starszych osób zdrowym i chorym bez różnicy, 
chociaż jedynie ciężko chory może w sposób ważny przyjąć namaszczenie 
chorych.

Należy też krótko wspomnieć o nowych obrządkach pogrzebowych, chociaż 
pogrzeb jest tylko sakramentalium, a nie sakramentem. W tych nowych 
obrządkach nie ma już mowy o powadze sądu, o możliwości potępienia czy też 
o czyśćcu, ale mniej lub bardziej wyraźnie stwarza się wrażenie, że zmarły jest 
z pewnością zbawiony i już jest u Boga. Ponieważ – jak przy wszystkich 
nowych obrządkach – celebrans ma dużą swobodę w wyborze modlitw, zależy 
tylko od niego, czy wspomni o grzechu i o winie. Znaczące jest też, że 
modlitwy nie wspominają już pojęcia duszy. Tymczasem to właśnie jest palącą
koniecznością w obecnym czasie, w którym neguje się istnienie ludzkiej duszy.

*) Nowy rytuał egzorcyzmów został wprowadzony w 1999 r. (przyp. red. 
wydania polskiego)

90. Czy sakramenty szafowane według nowych obrządków są ważne?

Szafowane według nowych obrządków sakramenty są zasadniczo ważne. Jednak 

przynajmniej przy bierzmowaniu i namaszczeniu chorych można mieć wątpliwość co do ich

ważności, jeżeli nie stosuje się oleju z oliwek. (O niebezpieczeństwie nieważności drugiego 

przeistoczenia we Mszy św. z powodu błędnych tłumaczeń była już wcześniej mowa.)

Powszechna opinia teologów przed Soborem Watykańskim II głosiła, że tylko 
olej z oliwek jest ważną materią bierzmowania i ostatniego namaszczenia. 
Dekret Kongregacji ds. Obrzędów z 3 XII 1970 r. zezwolił jednak na używanie 
także innych olejów roślinnych139. Stało się tak bez słowa wyjaśnienia, dlaczego
nagle jest to możliwe, chociaż wcześniej zawsze uważano to za nieważne. 
Dopiero dwa lata później Paweł VI w konstytucji apostolskiej Sacram 
unctionem infirmorum zajął stanowisko w tej sprawie: „Ponieważ olej z oliwek, 
dotąd przepisany do ważnego szafowania sakramentu, w niektórych regionach 
nie istnieje albo jest trudny do uzyskania, wskutek próśb licznych biskupów 
zarządziliśmy, że w przyszłości stosownie do okoliczności może być używany 
inny olej”140. To wyjaśnienie jest jednak nadzwyczaj słabe, gdyż mimo wszystko
wcześniej było znacznie trudniej dowieźć olej do wszystkich części świata 
aniżeli dzisiaj, a jednak wtedy nie wydano podobnego zezwolenia.

Należy tutaj jeszcze raz zwrócić uwagę na konieczność intencji. Kapłan nie 
musi wprawdzie koniecznie wierzyć w efekty sakramentu dla ważnego 
szafowania sakramentów, niemniej jednak musi on przynajmniej chcieć czynić 
to, co Kościół czyni przy szafowaniu sakramentów. Dlatego nawet ksiądz, który
utracił wiarę w sakramenty, może je ważnie szafować, jeśli przynajmniej 
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pragnie być wiernym sługą Chrystusa i Kościoła.

W dzisiejszym czasie trzeba się jednak obawiać, że jest coraz więcej księży, 
którzy świadomie nie chcą już czynić tego, co czyni Kościół. Wielu księży w 
trakcie swych studiów było podżeganych przeciwko katolickim sakramentom, 
przedstawianym jako magia i hokus-pokus. Nie byłoby dziwne, gdyby przy 
szafowaniu sakramentów całkiem świadomie nie chcieli oni dokonywać 
przekazujących łaskę znaków, a jedynie sprawować wspólnotową uroczystość 
na wzór protestancki.

Przypisy:

139.Ordo benedicendi – Asa et conficiendu chrisma.

140.Heinrich Rennings, Dokumente zür Erneuerung der Liturgie, Kevelaer 1983. Butzon i Bercker, nr 2234.

91. Czy wolno otrzymywać sakramenty według nowych obrządków?

Z powodu wyżej wspomnianych braków nie powinno się otrzymywać sakramentów w 

nowych, ale jedynie w starych obrządkach, gdyż tylko te są godne i z pewnością ważne. 

Normalnie nie jest dozwolone przyjmowanie sakramentów w formie, która jest w 

jakikolwiek sposób wątpliwa. Wyjątkiem są sakramenty dla osób umierających, jeśli nie 

jest możliwe sprowadzenie w odpowiednim czasie księdza wiernego Tradycji.

92. Co to jest Bractwo Św. Piusa X?

Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X jest zgromadzeniem księży, założonym przez arcybiskupa 

Marcelego Lefebvre. Zostało ono oficjalnie uznane 1 listopada 1970 r. we Fryburgu 

Szwajcarskim przez biskupa François Charriere’a. 18 lutego 1971 r. Bractwo otrzymało list 

pochwalny od prefekta rzymskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa kard. Wrighta. Bractwo 

zostało uznane przez odpowiednie władze, jest więc ono dziełem Kościoła.

Do Bractwa należy obecnie (2001) ponad 400 księży; posiada ono przeoraty w 
29 krajach na całym świecie. Są też bracia zakonni, dwie gałęzie sióstr 
zakonnych oraz 25 zaprzyjaźnionych wspólnot zakonnych pracujących dla tych 
samych celów.

93. Jakie zadania ma Bractwo?

Pierwszym i najważniejszym zadaniem Bractwa jest wychowywanie dobrych księży. W 

dzisiejszym kryzysie w Kościele pragnie ono także wiernie zachowywać wiarę katolicką.

Prawdziwa reforma Kościoła jest możliwa tylko poprzez reformę kapłaństwa. 



Tylko dobrzy i świątobliwi księża będą mogli ponownie zapalić w ludzkich 
sercach miłość do Boga i zapał dla wiary. Zastraszający stan oficjalnych 
seminariów duchownych był dla arcybiskupa Lefebvre bezpośrednim impulsem 
do założenia Bractwa. W oficjalnych seminariach duchownych zaprzecza się 
prawie wszystkim podstawowym prawdom wiary i dlatego nie przekazuje się 
seminarzystom żadnej duchowej formacji. W niektórych miejscach są oni 
nawet przez swych nauczycieli nakłaniani do grzechu i do buntu przeciwko 
naukom Kościoła.

94. Czy rozwiązanie Bractwa była ważne?

Pismem biskupa Lozanny, Genewy i Fryburga Piotra Mamie (następcy biskupa 

Charriere’a) z 6 maja 1975 r. Bractwo zostało rozwiązane. Nastąpiło to po rozmowach 

arcybiskupa Lefebvre z kardynałami Garonnem, Wrightem i Taberą w Rzymie. Ten sposób 

postępowania nie odpowiada prawu kanonicznemu i dlatego jest nieważny.

Poza tym rozwiązanie Bractwa było nieważne, gdyż jedynym jego powodem była wierność 

Bractwa wierze katolickiej i tradycyjnej Mszy św.

Zniesienie Bractwa przez biskupa diecezjalnego nie odpowiada przepisom 
prawa kanonicznego. Według niego biskup diecezjalny nie może sam 
zlikwidować kongregacji, którą ustanowił w swej diecezji – może to uczynić 
tylko Rzym. Trzyosobowa komisja kardynalska nie była właściwym dla takiej 
decyzji gremium, przede wszystkim dlatego, że zaprosiła arcybiskupa Lefebvre 
jedynie na rozmowy. Rekursy (odwołania) arcybiskupa Lefebvre pozostawiono 
po prostu bez rozpatrzenia, co znowu jest sprzeczne z prawem kanonicznym.

To widoczne omijanie oficjalnej drogi prawnej przy likwidacji Bractwa jest 
wyraźną oznaką bezprawności tych zabiegów. Gdyby rzymskie władze miały 
spokojne sumienie, trzymałyby się procedury przepisanej przez prawo 
kanoniczne.

95. Czy suspendowanie Arcybiskupa było ważne?

Arcybiskup Lefebvre 22 lipca 1976 r. został suspendowany. Ta suspensa była tak samo 

nieważna jak likwidacja Bractwa, gdyż arcybiskup nigdy nie został postawiony przed 

właściwym w kwestiach wiary sądem, a jedyną przyczyną suspensy było kontynuowanie 

przez niego tradycji Kościoła.Sine culpa nulla poena – bez winy nie ma kary!

Suspensa oznacza zakaz wykonywania władzy nadanej przez święcenia 
kapłańskie. Po ważnym suspendowaniu arcybiskupowi nie wolno byłoby więc 
odprawiać Mszy św. ani udzielać sakramentów.



96. Czy nie należało pomimo to być posłusznym?

Władze Kościoła otrzymały swą władzę od Chrystusa, aby bronić i chronić wiarę. O ile one 

to czynią, o tyle trzeba być im posłusznym. Jeśli one jednak nadużywają tej władzy, 

nakazując coś grzesznego albo coś przeciwko wierze, to nie wolno być im posłusznym, ale 

trzeba się im przeciwstawić: „Więcej trzeba słuchać Boga, aniżeli ludzi” (Dz 5, 29).

Niesprawiedliwe osobiste potraktowanie albo nieroztropne kary kościelnych 
przełożonych nie mogą być przyczyną odmowy posłuszeństwa. Tam jednak, 
gdzie nakazuje się coś grzesznego, tam posłuszeństwo ma swą granicę. Tak 
pisze Leon XIII w encyklice Diuturnum illud: „Tylko jeden powód mają ludzie, 
aby nie być posłusznymi – mianowicie wtedy, kiedy wymaga się od nich 
czegoś, co stoi w jaskrawej sprzeczności z prawem naturalnym albo wolą 
Boga; albowiem niczego, przez co naruszone jest prawo naturalne albo wola 
Boża, nie wolno nakazywać ani czynić (...) Nie ma powodu, aby oskarżać tak 
czyniących o odmowę posłuszeństwa; jeśli bowiem wola rządzących sprzeciwia
się woli Bożej i prawu, to przekraczają oni swój zakres władzy i niszczą 
sprawiedliwość; ich władza staje się wtedy nieważna, gdyż gdzie nie ma 
sprawiedliwości, tam nie ma też i władzy”141. Te słowa zostały wprawdzie 
wypowiedziane odnośnie władzy państwowej, obowiązują jednak powszechnie 
wszelką władzę.

Przypisy:

141.ASS.

97. Czy przeciwstawianie się papieżowi jest dozwolone?

Jeśli papież nadużywa swego urzędu, aby wyrządzać Kościołowi poważne szkody, to wolno 

i należy mu się przeciwstawić.

W ten sposób św. Paweł przeciwstawił się św. Piotrowi, kiedy ten kierując się 
fałszywym względem na judeochrześcijan odsunął się od stołu chrześcijan z 
krajów pogańskich, wywołując przez to groźbę podziału: „Gdy zaś Kefas 
przyszedł do Antiochii, wręcz mu się sprzeciwiłem, gdyż był wart nagany” (Gal 
2, 11nn). Św. Tomasz komentuje to w następujący sposób: „Gdzie wiara 
byłaby w niebezpieczeństwie, tam przełożeni musieliby być nawet publicznie 
oskarżeni przez swych podwładnych. Św. Paweł, który był podwładnym św. 
Piotra, publicznie napomniał go wobec grożącego niebezpieczeństwa 
zgorszenia w sprawie dotyczącej wiary. I jak mówi glosa św. Augustyna, św. 
Piotr dał innym przełożonym przykład, aby i oni, jeśli zdarzy im się zbłądzić, 
nie gardzili napomnieniem choćby niżej stojących”142.

Także inni teologowie nauczają podobnie. Suarez, uważany powszechnie za 
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najwybitniejszego teologa jezuickiego, pisze: „Jeśli mianowicie papież zarządza
coś przeciw dobrym obyczajom, nie należy mu być posłusznym. Jeśli on czyni 
coś przeciw oczywistej sprawiedliwości i dobru wspólnemu, to jest dozwolone 
stawić mu opór”143. A św. Robert Bellarmin sądzi: „Jak jest dozwolone 
sprzeciwiać się papieżowi, gdy ten napada na ciało, tak jest też dozwolone 
przeciwstawić się mu, gdy niepokoi dusze albo stwarza zamieszanie w 
państwie, a tym bardziej, jeśli działa ku zniszczeniu Kościoła. Jest dozwolone –
powiadam – stawić mu opór nie wypełniając jego nakazów i przeszkadzając 
spełnieniu się jego woli”144.

Przypisy:

142.Suma Teologiczna II a II ae, q. 33 a. 4 ad. 2.

143.Fr. Suarez, Opera omnia, X. Paryż 1856 nn., s. 321 (Tractatus de fide dogmatica, disp. 10, sect. 6, nr 16).

144.Bellarmine, De papa, II, 29.

98. Czy konsekracje biskupie z 1988 r. nie spowodowały schizmy?

Schizma polega na zasadniczym odrzuceniu władzy papieskiej, a nie na jednostkowym 

akcie nieposłuszeństwa. Bractwo akceptuje papieża i jego księża modlą się za niego w 

każdej Mszy świętej. Konsekracje biskupie były wprawdzie zewnętrznie spostrzegane jako 

akt nieposłuszeństwa, nie spowodowały jednak schizmy.

Ponadto z wyżej wymienionych przyczyn zewnętrzne nieposłuszeństwo wobec papieża było 

całkowicie usprawiedliwione.

Poniższe porównanie może to unaocznić. Istnieje różnica, jeśli ktoś mówi do 
swego ojca: „To, co robisz, jest błędem”, a jeśli mówi: „Nie jesteś już mym 
ojcem, nie chcę mieć z tobą nic do czynienia!”. Drugi przypadek odpowiadałby 
schizmie. Potwierdzają to wybitni znawcy prawa kanonicznego. Castillo kard. 
Lara, doktor prawa kanonicznego i przewodniczący papieskiej komisji do 
autentycznej interpretacji prawa kanonicznego, powiedział: „Zaistnienie 
konsekracji biskupiej bez papieskiego zezwolenia nie jest samo w sobie 
działaniem schizmatyckim”145. Także hrabia Neri Capponi, emerytowany 
profesor prawa kanonicznego na uniwersytecie we Florencji, uznał, że same 
konsekracje biskupie wbrew woli papieża nie stanowią schizmy: „Do schizmy 
trzeba czegoś więcej. Gdyby na przykład założono własną hierarchię, to byłby 
to akt schizmatycki. Faktem jest, że arcybiskup Lefebvre powiedział po prostu:
„Wyświęcam biskupów, aby moja władza wyświęcania przetrwała. Oni nie 
zajmują miejsca innych biskupów, nie stwarzają żadnego równoległego 
Kościoła”. Dlatego ten czyn nie był sam w sobie schizmatycki”146.

Twierdzenie, jakoby arcybiskup Lefebvre i całe Bractwo popadło w schizmę i 
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dlatego było automatycznie ekskomunikowane, jest zatem nieprawdziwe! 
Potwierdził to także msgr Perl w wywiadzie udzielonym 12 XII 1997 r. 
szwajcarskiej gazecie „Le Matin Dimanche”, mówiąc: „Nikt nie neguje, że 
lefebryści są katolikami”147. Msgr Perl jest sekretarzem odpowiedzialnej za 
tradycjonalistów komisji Ecclesia Dei.

Przypisy:

145.„La Repubblica”, 7 X 1998 r.

146.„Latin Mass Magazine”, maj–czerwiec 1993.

147.„30 Tage”, 1997/11.

99. Czy Bractwo ma fałszywe pojęcie Tradycji?

Co rusz zarzuca się Bractwu, że ma statyczne pojęcie Tradycji. W opozycji do tego pojęcia 

stawia się dzisiaj w Rzymie żywą Tradycję148. Przez słowo „żywa” chce się zasugerować, iż 

Tradycja jest czymś, co – jak wszystko, co żywe – zmienia się. To jest jednak głoszenie 

historyczności prawdy, tak jak tego uczą moderniści: co wczoraj było błędne, może dzisiaj 

być słuszne!

Arcybiskup Lefebvre często opowiadał, że kiedy rozmawiał z kard. Ratzingerem
lub innymi osobistościami i stawiał zarzuty, że Pius IX to lub tamto potępił, 
bądź też że Sobór Trydencki to lub tamto ogłosił dogmatem, to odpowiadano 
mu: „Ależ Monseigneur, nie żyjemy już w czasach Piusa IX, nie mamy już 
epoki Soboru Trydenckiego...”.

Oczywiście, pojęcie żywej Tradycji można rozumieć właściwie, a mianowicie 
jako rozwój nauki i kultu przy doskonałym zachowaniu tożsamości prawd 
katolickich. Istnieje faktycznie fałszywe, sztywne pojecie Tradycji, która 
chciałaby zachować każdą zewnętrzną formę i każdą przestarzałą rzecz, a nie 
chciałaby się za nic dostosować do rzeczywistości współczesnego świata. To, że
św. Pius X pomimo ostrego potępienia modernizmu nie był zwolennikiem 
takiego sztywnego pojęcia tradycji, wynika z wielu przeprowadzonych przez 
niego reform: zreformował on brewiarz i muzykę kościelną, jako pierwszy 
przygotował spójne i jasne prawo kanoniczne, a przez oba swe dekrety o 
Komunii św. zwalczył ostatnie wpływy jansenizmu – by wyliczyć tylko 
najważniejsze jego reformy. Od Soboru Trydenckiego nie było nigdy tak wiele 
reform, jak za pontyfikatu św. Piusa X! Ale to były właśnie dobre reformy, 
przez które papież starał się stworzyć najlepsze warunki dla działania Kościoła 
w celu zbawienia dusz w nowoczesnym świecie.

W reformach czasu posoborowego chodzi natomiast o zmianę nauczania i 
dlatego obowiązują tutaj słowa św. Pawła: „Ale choćbyśmy my, albo anioł z 
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nieba głosił wam ponad to, cośmy wam głosili, niech będzie przeklęty” (Gal 1, 
8).

Przypisy:

148.Tak np. Jan Paweł II w motu proprio Ecclesia Dei z 2 VII 1988; DH 4822.

100. Czy jednak nie można było iść wspólną drogą z Rzymem?

W obecnym czasie nie jest możliwe konsekwentne życie katolicką wiarą i bronienie jej bez 

popadania w konflikt z posoborowym Rzymem. Istnieją co prawda wspólnoty, którym 

Rzym zezwolił na odprawianie dawnej liturgii, ale muszą one uznać Nową Mszę za 

pełnoprawny obrządek katolicki i powstrzymać się od wszelkiej krytyki Soboru 

Watykańskiego II. Zwłaszcza wolność religijna i ekumenizm muszą zostać zaakceptowane.

Dotyczy to przykładowo Bractwa Św. Piotra oraz Instytutu Chrystusa Króla i 
Najwyższego Kapłana z siedzibą w Gricigliano koło Florencji. Odprawianie 
dawnej Mszy jest tu postrzegane tylko jako rodzaj charyzmatu wspólnoty, przy 
czym nowa liturgia jest w całości akceptowana. Przełożony Gricigliano 
koncelebrował już z papieżem, a pojedynczy księża z Bractwa Św. Piotra 
okazyjnie odprawiali Nową Mszę. Tak samo przyjmuje się w pełni Vaticanum II,
nawet z jego wolnością religijną i ekumenizmem.

Pomimo to te wspólnoty mają czasem wielkie trudności w otwieraniu nowych 
domów. I tak jesienne zgromadzenie ogólne niemieckiej konferencji episkopatu
oświadczyło 24 września 1993 r., że dalsze rozprzestrzenianie Mszy trydenckiej 
jest „niepożądane ze względu na ogólną sytuacje duszpasterską”. Odprawianie 
już istniejących „Mszy indultowych” ma być z reguły powierzane księżom 
diecezjalnym, a tylko w wyjątkowych sytuacjach księżom z Bractwa Św. Piotra,
i to tylko o ile są oni gotowi także do celebracji według nowego mszału*). 
Przełożony generalny Bractwa Św. Piotra wystosował w 1996 r. wezwanie do 
wiernych z prośbą o modlitwę o możliwość otwarcia nowych kaplic, a w 
związku z tym o możliwość zaangażowania nowo wyświęconych księży. To 
wezwanie nie przyniosło jednak owoców. Podczas gdy każda diecezja cierpi na 
brak księży, biskupi nie są gotowi dać młodym księżom możliwości apostolatu, 
a to tylko dlatego, że ci chcą sprawować dawną liturgię. I to wszystko pomimo 
błogosławieństwa Rzymu dla tego dzieła. To jest wielka groteska naszego 
czasu. Tym bardziej niemożliwa jest współpraca z Rzymem dla tych, którzy 
konsekwentnie chcą bronić katolickiej nauki.

*) W lutym 2000 r. po trwającym ponad pół roku konflikcie, spowodowanym 
wystąpieniem 16 francuskich księży tego Bractwa z żądaniem umożliwienia im 
celebrowania Nowej Mszy (co było do tej pory zakazane statutami), zawarto 
porozumienie, na mocy którego kapłanom Bractwa Św. Piotra zezwala się na 



odprawianie bez przeszkód Novus Ordo Missae. Zmiany na stanowisku 
Przełożonego Generalnego oraz rektorów obu seminariów duchownych Bractwa
Św. Piotra (dokonane w lipcu 2000 r.) na osoby podchodzące bardziej 
„elastycznie” do problemu Nowej Mszy sugerują, że Rzym będzie dążył do 
stopniowego narzucania birytualizmu kapłanom tradycyjnych zgromadzeń, aby 
w ten sposób zmusić ich do praktycznego uznania ortodoksyjności Nowej Mszy 
(przyp. red. wyd. polskiego).
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