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Podstawowe założenia Tezy z Cassiciacum to (cytuję za 

https://myslkatolicka.wordpress.com/cassiciacum/comment-page-1/): 

1. „Ci sedewakantyści, opierając się na opiniach różnych teologów i nawet Papieży, doszli do 

wniosku, że praktycznie wszyscy teologowie, którzy o tym pisali, zgodni są co do tego, że 

publiczny czy jawny heretyk nie może ważnie zajmowad żadnego urzędu w Kościele, tym 

bardziej więc najwyższego. Jest to niemożliwe do pogodzenia z nieomylnością i 

niezniszczalnością Kościoła, a także z misją Papieża, którą jest nauczanie, rządzenie i 

uświęcanie Kościoła, mistycznego Ciała Chrystusa.” 

2. „Inni sedewakantyści, za wspomnianym wcześniej autorem Krótkiej analizy krytycznej Novus 

Ordo Missae o. Michałem Ludwikiem Guerard des Lauriers, zauważają, że pewności 

absolutnej tą drogą nie można osiągnąd. Opinie teologów, jakkolwiek jednomyślne by nie 

były, mogą byd pomocne dla argumentu teologicznego, ale nie wyczerpują znamion pewności 

teologicznej. Dominikaoski duchowny, głównie za tomistycznymi teologami z przeszłości 

twierdził, że nawet w sytuacji publicznej herezji orzeczenie kompetentnej władzy jest 

konieczne, aby było wiążące dla wszystkich katolików, ponieważ Kościół jest zarówno 

społecznością widzialną, jak i niewidzialną, a jako widzialna, rządzi się prawem kościelnym.” 

3. „…w świetle sprzeczności zaobserwowanych między odwieczną nauką Kościoła a doktrynami 

soborowymi „promulgowanymi” z zachowaniem wszelkich form i pozorów, zachodzi pewnośd 

co do tego, że Paweł VI nie posiadał autorytetu papieskiego lub przestał go posiadad, a Jan 

Paweł II (i jego następcy) w ogóle go nie mieli.” 

4. „Według o. Guerard des Lauriers i przyjmujących jego tezę, Montini i inni „soborowi papieże” 

byli zatem, w świetle norm kanonicznych Kościoła katolickiego, ważnie wybrani na urząd 

Papieża, ale stawili przeszkodzę (obex) na drodze przyjęcia władzy Chrystusowej, która 

stanowi istotę papiestwa. Nie są na pewno „Papieżami” w akcie, faktycznie sprawującymi 

urząd papieski i nie mogą go sprawowad póki przyjęciu autorytetu stawiają ową wewnętrzną 

przeszkodę, która wyraźnie przejawia się w uzewnętrznionej obiektywnej intencji.” 

Tak więc z jednej strony widoczna herezja papieża nie jest jednoznaczną oznaką utraty przez 

niego autorytetu władzy, bo nie ma komu tego orzec, a z drugiej strony zachodzi pewnośd co do 

tego, że papieże ci na pewno nie są papieżami w akcie z powodu widocznej sprzeczności ich 

nauczania z nauką katolicką. Mówiąc inaczej, będziemy spierad się, czy publiczna i uporczywa herezja 

pozbawia władzy automatycznie, ale nie będziemy się spierad, czy to są papieże. Przywodzi mi to na 

myśl piękną bajkę o tytule „Król jest nagi”. 

Z powodu powyższej niekonsekwencji Teza z Cassiciacum nie przemawia do mnie. Według 

niekwestionowanej nauki Kościoła papieżem może zostad ochrzczony mężczyzna posiadający 

zdolnośd używania rozumu, a więc zdrowy psychicznie i nie dziecko, nie będący także przed wyborem 

heretykiem lub schizmatykiem. Nie musi byd nawet księdzem, ani tym bardziej biskupem. Innych 

warunków nie ma. Twierdzenie więc, że osoba wybrana nie może w swoim sercu, a więc w sposób 

utajony, stawiad przeszkody Bogu, aby stała się formalnie Papieżem, jest nie do utrzymania, 

ponieważ w Kościele nie ma urzędu, który miałby to nadzorowad, nie ma też fizycznej możliwości, aby 
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to stwierdzid. Poza tym nie wiadomo byłoby, od kiedy taka osoba zaczęła stawiad tę zaporę, od 

samego początku, czy później.  

„Stawianie zapory Bogu w sercu” byłoby sprawą czysto uznaniową. W zależności od stopnia 

„gorącości miłości” do Boga i Kościoła różni interpretatorzy tej Miłości mieliby co do wybranego na 

Papieża delikwenta różne wymagania, co do jej uzewnętrzniania. Dla jednych więc byłby Papieżem 

formalnie, gdyby odpowiadał ich wymaganiom, dla innych jedynie materialnie, gdyby wg nich 

„stawiał zaporę”. Kto miałby więc urzędowo potwierdzad istnienie „zapory” w jego sercu? 

Prawdziwe Papiestwo funkcjonuje w ściśle określony sposób, zdefiniowany przez wolę Bożą 

znajdującą odzwierciedlenie intuicyjnie od samego początku Kościoła, jako funkcja budująca, 

jednocząca, wspierająca, wzrastająca w świętości i sprawiedliwa. Jeśli więc papiestwo jest rujnujące, 

dzielące, żenujące, kłamiące, szkalujące, grzeszące, tuszujące zbrodniarzy, nagradzające morderców i 

poniewierające katolików, to nie jest to papiestwo, ale szalbierstwo. Oczywiście każdy może się 

nawrócid, nawet heretyk i schizmatyk, także ateista i apostata, ale prawdziwe nawrócenie zawsze  

skutkuje uderzeniem się w pierś (własną) i opadnięciem na kolana. 

Sytuacja określona w Tezie (jak ją rozumiem) podobna jest do ukrytej herezji. Ukryty heretyk (np. 

biskup diecezjalny), mimo osobistego odpadnięcia od Kościoła, zachowuje swój urząd tak długo, jak 

długo jego herezja nie jest znana Kościołowi, a wszystkie jego decyzje i postanowienia są ważne tak 

długo, jak zechce to określid sądzący go Papież: w trakcie procesu może On uchylid decyzje heretyka, 

lub utrzymad je w mocy. Oczywiście sytuacja ważnej posługi ukrytego heretyka biskupa diecezjalnego 

może ostad się jedynie tak długo, jak Jego stan bycia w herezji się nie ujawni, tzn. poprzez heretyckie 

nauczanie, poprzez popieranie herezji, czy też poprzez decyzje administracyjne, wskazujące na utratę 

wiary, a skutkujące wobec wiernych zagrożeniem dla ich zbawienia. W takiej sytuacji instancja 

nadrzędna nad biskupem, a jest nią Stolica Apostolska, wdraża proces wyjaśnieo, który zakooczy się 

wyrzeczeniem się herezji, bądź opróżnieniem stolicy biskupiej. Stąd wynika prosty wniosek, iż 

możemy mied przez całe swoje życie biskupa heretyka, ale jeśli jego nauczanie i podejmowane 

decyzje nie będą w jawnej sprzeczności wobec katolickiego depozytu wiary, nie będzie mógł też nam 

szkodzid. 

Sytuacji tej nie można odnieśd bezpośrednio do Papieża, gdyż Ten otrzymał (jako jedyny w 

Kościele) obietnicę Chrystusa Pana o specjalnej trosce nad Jego osobą, o specjalnej asystencji Ducha 

Świętego nad Jego urzędowaniem. Gdyby więc ważnie wybrany Papież miał stad się heretykiem, 

znaczyłoby to, iż Chrystus Pan obietnicy nie dotrzymał, a Duch Święty odpuścił. Ale nawet i wówczas 

Kościół ma legalne środki zaradzenia katastrofie, jako że jawny heretyk natychmiast odpada od 

Kościoła, traci wszelki urząd i może byd sądzony. 

Weźmy jednak kardynała, który sądząc o sobie, że jest katolikiem, w rzeczywistości marzy o 

nowym Kościele, zrywającym z Tradycją katolicką, tzn. zrywającym z wszystkim tym, w co wierzono 

zawsze, wszędzie i w co wierzyli wszyscy. Zaleci on siebie kolegom kardynałom podczas konklawe i 

pozwoli się wybrad na Papieża, by później powoli i w sposób nie rzucający się w oczy zmieniad 

Kościół. O takim Papieżu nie można powiedzied, że stał się heretykiem, ponieważ asystencja Ducha 

Świętego podczas konklawe właśnie na tym polega, że kandydat na Tron papieski przedstawia swój 

program wyborcom i ich na pewno nie oszuka. Stąd wniosek, że wybrany musiał swoje niszczycielskie 

zapędy ujawnid wybierającym go biskupom. Powtórzyło się to zapewne podczas każdego konklawe 

po 1958 roku, a szczytem antykościelnej manipulacji jest osoba tzw. Franciszka, który (wg 



https://www.cda.pl/video/81896633b) jako kardynał Bergoglio przelał 70 mln euro pieniędzy diecezji 

Buenos Aires na konta mafii St. Gallen, która wybrała go później na papieża. 

Nie ma sensu spierad się, czy heretykami byli posoborowi papieże po Janie XXIII, gdyż owoce ich 

pontyfikatów jasno na to wskazują, musieli więc byd heretykami przed swoim wyborem, inaczej by 

ich nie wybrano. Czy katolikiem był kardynał Roncalli, który, będąc w Paryżu, co piątek w cywilnych 

ciuchach udawał się na zebranie loży masooskiej? Niech sobie każdy odpowie na to pytanie sam. Do 

jego wyboru przyczynił się nasz narodowy zdrajca kardynał Wyszyoski, który na konklawe w 1958 

roku, wraz z grupą podobnych sobie marksistów, zaprotestował wobec wyboru kardynała Siri i 

doprowadził do wyboru Roncallego. 

Paweł IV, Cum ex apostolatus. 
 

„§ 6. Dodajemy również, że gdyby kiedykolwiek się okazało, że jakiś biskup, a nawet pełniący 

obowiązki arcybiskupa, patriarchy, albo prymasa, czy też kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego, 

albo jak to zostało wyżej powiedziane legat, czy też papież rzymski przed dokonaniem jego wyboru do 

godności kardynała, albo przed wyniesieniem go do godności papieskiej odpadł od wiary katolickiej, 

albo popadł w jakąkolwiek herezję, wówczas wybór albo wyniesienie tej osoby, nawet dokonane w 

zgodzie i jednomyślnie przez wszystkich kardynałów będzie żadne, nieważne i próżne.” 

Tak więc można jednoznacznie stwierdzid, że mocą samego prawa Bożego heretyk, schizmatyk 
czy apostata uporczywie trwający w swych błędach i publicznie je głoszący, traci wszelki urząd 
piastowany w Kościele, a ponadto, gdyby był wybrany na jakikolwiek urząd kościelny, wybór taki 
byłby nieważny i wszystkie jego czynności na uzurpowanym stanowisku nieobowiązujące, bowiem 
również nieważne, ponieważ nie może byd głową dla ciała, jeśli do niego nie należy, tzn. nie może byd 
członkiem Kościoła, jeśli nie jest katolikiem. O publicznym głoszeniu herezji, czyli wyjawieniu swojej 
apostazji, mieliśmy z pewnością do czynienia podczas konklawe. To, iż kardynałowie mają ścisły 
obowiązek zachowania tajemnicy obrad konklawe nie zmienia faktu, iż to właśnie na podstawie 
oświadczeo pretendentów dokonują wyboru. Tak więc publiczna i uporczywa apostazja, znana 
wąskiemu gronu przekupionych przez diabła kardynałów, potwierdza nieważnośd wyboru papieża. 

 
Jeśli więc podstawą funkcjonowania papiestwa jest prawo Boże („Tu es Petrus…” Mt 16:18), a nie 

kodeks kanoniczny, prawo ludzkie, a celem tegoż funkcjonowania jest „Alem Ja prosił za tobą, aby nie 

ustała wiara twoja: a ty niekiedy nawróciwszy się, potwierdzaj bracią twoję.” Łuk. 22:31, to 

logicznym wnioskiem jest ten, że ważnie wybrany Papież wiary nigdy nie utraci, a posługa Jego 

utwierdzad nas będzie w tejże wierze. Także samo określenie wiary katolickiej nie nasuwa większych 

trudności, jeśli za punkt wyjścia przyjmiemy, że wierzyd powinniśmy w „to, w co wszędzie, zawsze i 

wszyscy wierzyli” (św. Wincenty z Lerynu), co w dzisiejszych czasach wyłożyd można też inaczej, za 

tym samym autorem: „Gdy trucizna ariaoska zakaziła już nie cząstkę jakąś tylko, lecz prawie cały 

świat, gdy w błąd wprowadzono to przemocą, to podstępem wszystkich prawie biskupów łacioskiego 

świata i jakaś mgła osiadła na sercach, że nie wiedziano, za kim w tym zamęcie pójśd, wtedy każdego 

prawdziwego miłośnika i czciciela Chrystusa, który przedłożył starą wiarę nad nowe błędnowierstwo, 

całkowicie ominęła ta zaraza”. 

Jeśli więc posoborowa sekta twierdzi, że zachowała w swoim nauczaniu 99% nauki katolickiej a 

jedynie w 1 procencie naucza czegoś nowego, sprzecznego z dotychczasową doktryną, to w 

rzeczywistości w 100% naucza doktryny ludzkiej, a nie Bożej. Prawdy wiary są bowiem nadane nam z 
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Góry i są Prawdami wyłącznie z tego powodu. Wyjaśnia to pięknie x. Piotr Semenenko w kazaniu w 

Paryżu w 1843 roku (https://www.ultramontes.pl/semenenko_sklad_kosciola.htm): 

„Poza Kościołem prawda wiary przestaje byd prawdą wiary, a to dlatego, że nie pochodzi od 

Boga. Pan Bóg złożył całą prawdę w Kościele; skoro człowiek przyjdzie i jedną częśd prawdy, danej od 

Boga, nie przyjmie, a drugą przyjmuje, już ten wybór to sprawia, że ta częśd, którą przyjmuje, nie jest 

oparta na powadze Boskiej, boby musiał był przyjąd i tamtą, którą odrzucił, również opartą na 

powadze Boskiej; ale to tę częśd przyjął dlatego, że mu się podobała, odrzucił tamtą, bo w niej nie 

smakował i przez to sprawił, że tę częśd prawdy, którą przyjął, oparł na powadze swej własnej; już 

ona od Boga nie pochodzi, a przez to samo przestaje byd prawdą wiary.” 

Łączenie się z Papieżem w treści Kanonu Mszy Świętej („una cum…”) jest jak najbardziej 

celowe i słuszne, gdy Papież żyje, jest On bowiem Zastępcą Chrystusa na Ziemi, wypowiedzenie tych 

słów sprawia też ważnośd Mszy Świętej, zakłada bowiem, zgodnie z prawem kanonicznym, iż 

celebrujący kapłan odprawia tę Mszę za zezwoleniem Papieża (poprzez zezwolenie biskupa miejsca 

lub przełożonego zakonu). Tym bardziej więc łączenie się w wierze i synowskim oddaniu z 

urzędującym Papieżem, który zabrania odprawiania Mszy w określonym (tutaj: starym, trydenckim) 

rycie, prowadzi do absurdu i wypaczenia katolickiej jedności, z całą pewnością powoduje też 

nielegalnośd i nieważnośd celebracji, a więc i jej niegodziwośd, czyli zupełną bezowocnośd. 

Tak byłoby więc, gdyby posoborowi papieże byli katolikami, do czego zdają się przymuszad 

nas duchowni z Bractwa, czy indultu, nie wspominając już o kapłanach novusa. Wymieniając imię 

apostaty w Kanonie Mszy zaprzeczają podstawowym prawdom wiary (np. o nieomylności papieskiej), 

gdyż Papież w sposób nieomylny decyduje o sposobie odprawiania Mszy Świętej i sprzeciwiają się 

obowiązującemu prawu kanonicznemu, celebrując Mszę wbrew zakazowi Papieża. Burzą więc 

całkowicie ustanowiony boskim Słowem ład Kościoła. Nie może byd tu bowiem mowy o nadprawości 

(stosowaniu zasady epikei), gdyż Papież świadomie i celowo stosuje tutaj swoje uprawnienia w 

zakresie używania swojego Urzędu. 

Nie może też byd tu mowy o możliwości zastosowania oporu wobec Papieża, gdyż sprawy nie 
dotyczą rzeczy pozadoktrynalnych, administracyjnych, bądź innych, nie dotyczących wiary. 
Znakomitym przykładem takiego oporu jest postawa x. biskupa Roberta Grosseteste'a, opisana 

przez ks. Rama Coomaraswamy https://www.ultramontes.pl/posluszenstwo.htm: 

„Robert Grosseteste był doktorem teologii na Oksfordzie, który był wówczas ośrodkiem katolickiego 
nauczania. Był jednym z najwierniejszych obrooców papiestwa, porównujący Papieża do Słooca 
oświetlającego świat widzialny. Po tym jak z oporami przyjął biskupstwo Lincoln, został poproszony 
przez Papieża o wyznaczenie nieobecnego duchownego (nowego siostrzeoca Papieża) na jedną z 
prebend diecezji – chodziło o sytuację, gdy duchowny otrzymywał dochód z parafii mieszkając 
jednocześnie w Rzymie. Oto jego odpowiedź: 

 "Niemożliwe jest, aby najświętsza Stolica Apostolska, której według Apostoła przekazana została 
przez Świętego Świętych, Pana Jezusa Chrystusa wszelka władza i moc dla zbudowania moralnego, a 
nie dla zniszczenia lub nakazania czy też jakiejkolwiek próby uczynienia czegoś zbliżonego do owego 
rodzaju grzechu, który jest tak obmierzły Jezusowi Chrystusowi, wstrętny, obrzydliwy i szkodliwy dla 
rodu ludzkiego. Gdyż byłoby to najoczywistszym upadkiem, zepsuciem i nadużyciem jego najświętszej 
i nieograniczonej władzy... Żaden wierny poddany Stolicy Apostolskiej, żaden człowiek, który nie jest 
odcięty przez schizmę od Ciała Chrystusa i tejże Stolicy Apostolskiej, nie może podporządkowad się 
mandatom, nakazom albo jakimkolwiek innym przejawom tego rodzaju. Nie, nawet gdyby ich 



autorem było najwyższe ciało aniołów. Musi on je odrzucid i przeciwstawid się im z całych sił. Z 
POWODU POSŁUSZEOSTWA, PRZEZ KTÓRE JESTEM ZWIĄZANY ZE STOLICĄ APOSTOLSKĄ, JAK Z 
RODZICAMI I Z POWODU MIŁOŚCI JAKĄ ŻYWIĘ DLA ŁĄCZNOŚCI ZE STOLICĄ APOSTOLSKĄ W CIELE 
CHRYSTUSA JAKO POSŁUSZNY SYN, JESTEM NIEPOSŁUSZNY, OPIERAM SIĘ, PRZECIWSTAWIAM SIĘ. Nie 
możesz podjąd przeciw mnie żadnego działania, gdyż każde me słowo i czyn nie są buntem, lecz 
wyrazem synowskiej czci należnej z Bożego nakazu ojcu i matce. Jak powiedziałem, Stolica Apostolska 
w swej świętości nie może niszczyd, może tylko budowad. Tym właśnie jest pełnia władzy; może czynid 
wszystko dla moralnego zbudowania. Lecz te tak zwane klauzule nie budują, lecz niszczą". 

Wolno więc stawid opór Papieżowi, gdy wymaga popełnienia czynu niemoralnego, gdyż nie 

buduje wówczas wiary, ale ją niszczy, ale nie wolno odmówid Papieżowi, gdy zarządza doktryną i 

sprawiedliwie administruje Kościołowi, zastępując Chrystusa Pana na ziemi. 

Wracając do wyżej cytowanego Papieża Pawła IV, który w swojej konstytucji apostolskiej 

„Cum ex apostolatus” stwierdza nieważnośd wyboru na stolicę Piotrową osoby nie będącej katolikiem 

(heretyka, czy schizmatyka) znajdujemy także dopuszczenie możliwości oporu wobec Papieża, który 

atakuje integralnośd wiary katolickiej: 

§ 1. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest do tego stopnia poważna i niebezpieczna, iż w 
razie odstępstwa od wiary można się sprzeciwid, oskarżając go, nawet papieżowi, który pełni 
władzę BOGA i Pana naszego JEZUSA CHRYSTUSA na ziemi, a nad narodami i królestwami posiada 
pełnię mocy i wszystko podpada pod jego osąd, on sam zaś na tym świecie przez nikogo nie może byd 
osądzony. Pamiętamy ponadto, że gdy zagrożenie jest poważniejsze, to należy mu się pełniej i 
usilniej sprzeciwid, aby fałszywi prorocy, albo tacy, którzy posiadają również władzę świecką nie 
mogli zgubnie usidlid prostych dusz, a niezliczonych ludów poddanych ich trosce duchowej bądź 
władzy doczesnej iżby nie mogli wraz z sobą zwieśd ku zatracie i potępieniu, aby nigdy nie dała się 
ujrzed ohyda spustoszenia na miejscu świętym, o której jest mowa od Daniela proroka. Chcemy więc 
wypełnid nasz pasterski obowiązek i wyłapad (o ile z Bożą pomocą będziemy mogli) lisy rujnujące 
winnicę Paoską, a wilki powstrzymad poza owczarnią, abyśmy się nie okazali niemymi psami, które 
nie szczekają, abyśmy nie zginęli wraz ze złymi gospodarzami i nie byli porównani do najemników.”  

Dlaczego więc można stawid opór Papieżowi? Gdy odstąpi on od wiary katolickiej 

natychmiast przestaje byd katolikiem, dlatego też automatycznie traci swój Urząd i podlega 

osądzeniu. Pisze o tym precyzyjnie św. Robert Bellarmin i wielu innych uznanych katolickich Ojców 

Kościoła. Jest jednak faktem historycznym, iż dotąd taki przypadek się nie wydarzył, tzn. dotąd nigdy 

w historii prawnie wybrany Papież wiary nie utracił. Wynika to wyłącznie z obietnicy chrystusowej: 

„Modliłem się za ciebie, aby wiara twoja nie ustała”. Wypowiedzi teologów o papieżu – heretyku są 

rozważaniami teoretycznymi, gdyby tak się jednak stało. Z powodu braku takiego precedensu mamy 

raczej do czynienia z sytuacją opisaną przez Papieża Pawła IV-go, iż zaprzaniec wiary, z powodu wady 

wyboru na Stolicę Apostolską, nigdy Papieżem nie był i jako zwykły uzurpator może byd przez Kościół 

usunięty, osądzony i ukarany. 

Kościół jest żywym organizmem, składającym się z duszy i ciała. Podążając za x. Semenenko : 

„Duszą jest myśl, są zasady, jest duch, który to towarzystwo ożywia, prowadzi je i jest spólny 

wszystkim jego członkom. Ciałem jego są ci członkowie właśnie i ich zewnętrzne spólne działanie. 

Węzłem, łączącym duszę z ciałem, jest władza, przez nią to duch towarzystwa działa na ciało”. Gdy 

więc Duch nie jest Duchem Świętym, ale Duchem Soboru, jak Belfegor upiorem Luwru, raczej gwałci 

swe ciało, niż nim włada. 



Kościół jest też organizmem bosko-ludzkim, Głową Jego jest Chrystus, Kościół mistycznym 

Ciałem Chrystusa, a węzłem, który je łączy jest wiara. Skoro więc według większości duchownych 

dekrety II Soboru Watykaoskiego są Rewolucją Francuską w Kościele, a Rewolucja ta z 1789 roku, jak 

wiemy, w roku 1793 zgilotynowała swojego króla, tak też i Sobór zwołany w 1962 roku po trzech 

latach „odciął się” od swojego Króla, swojej Głowy, zajmując Jego miejsce i zastępując Głowę 

szeregiem głupców udających księży. 

„Ty jesteś Petrus” skała, czyli opoka, na Której zbudowany został Kościół. Piotr jest więc 

fundamentem Kościoła i wszyscy legalni i prawowierni Jego następcy. Usuomy jednak fundament 

spod budowli, czyż może ona trwad nadal? Czyż zawiśnie w powietrzu? Czyż raczej nie runie na ziemię 

i nie roztrzaska się w gruzy? Kto więc stoi pod tą budowlą i patrząc w górę szepcze „una cum…” niech 

raczej uważa, aby upadając na niego, nie pociągnęła go w odmęty piekła. 

Wszystkie te rozważania prowadzą do jednego, spójnego i logicznego wniosku – nie mamy 

Papieża i nie mamy Go od 1958 roku, od śmierci Piusa XII. Wszyscy Jego rzekomi następcy wobec 

nieważności wyboru nie byli (i nie są) Papieżami, ale antypapieżami. Powodem nieważności wyboru 

Jana XXIII i Pawła VI było ich zaprzaostwo co do wiary katolickiej i Kościoła, a głównie jawnie głoszony 

przez nich już przed ich wyborem marksizm, a powodem nieważności wyboru ich następców także 

wady samego konklawe. Modernistów charakteryzuje zatwardziałośd serca, którą okazywali do kooca 

swego posoborowego życia, nie jest nam znana nawet drobna wzmianka o nawróceniu nawet na łożu 

śmierci. Świadczy to dobitnie o braku bojaźni Bożej i totalnej apostazji. 

Pożegnaliśmy Benedykta XVI, który zrzekł się połowy „papiestwa”, tej czynnej, ale nie zrzekł 

się „majestatu”. Przed nami ostatnie metry biegu Franciszka, dożynanie tradycyjnej watahy i otwarcie 

wrót dla kobiet, aby zadowolid krzywdzoną dotąd połowę duchowieostwa. Po nim jeszcze jeden 

„majsterkowicz”, a następnie Czas Antychrysta. 

Wiara katolicka nadprzyrodzona jest, a źródłem jej w świecie Ojciec Święty. To On, jak router 

podłączony do światłowodu z Niebios, rozsiewa po świecie chrześcijaoskie pole WiFi. WiFi jest 

skrótem od „wireless fidelity”, bezprzewodowa wiernośd. Obecnośd Papieża zapewnia wierzącym 

łącznośd z Niebem, Jego brak powoduje zanik pola i totalną anarchię w wierze. Że anarchia jest 

totalna, wiedzą o tym wszyscy. Każdy jest papieżem sobie sam. Jedni chodzą na novusa, inni na 

indult, jedni do Bractwa, rzadko kto do katolickiej resztki. Wszyscy wiedzą, co się dzieje, ale mało kto 

chce podążyd tropem prawdy. Każdy jest sobie autorytetem. Rozproszenie całkowite. Koniec świata. 

Większośd kapłanów bez żenady twierdzi: „Nikt nie wie, czy Franciszek jest Papieżem”. Gdyby miało 

to byd prawdą, znaczyłoby, że Kościół przestał istnied, ponieważ już nigdy w przyszłości nikt nie uzna 

wyboru jakiegokolwiek Papieża i nie będzie mu posłuszny.  

 

Tak zbliża się nieuchronnie czas podejmowania życiowych decyzji w poszukiwaniu prawdy. A 

narzędziem w ręku Bożym będzie Syn Zatracenia. Tylko prawda jest warta zachodu i tylko prawda nas 

wyzwoli (J 8, 31-32). 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

 


