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Żelazna lista Magisterium Kościoła Katolickiego. 

Założenia - podstawy funkcjonowania instytucji Kościoła Katolickiego 

1. poza Kościołem nie ma zbawienia (Ciało i Dusza Kościoła) 

2. prymat św. Piotra przeszedł na Jego następców, Papieży rzymskich 

3. Papieże rzymscy każdorazowo zatwierdzają (podają do wierzenia) wszystkie Prawdy 

Wiary, dogmaty religii katolickiej 

4. Po śmierci Naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego doczesnych uczniów Papieże 

rzymscy są twórcami Magisterium Kościoła 

5. Magisterium Kościoła Katolickiego zawiera wszystkie akty prawne poszczególnych 

Papieży rzymskich, sporządzane przez nich lub zatwierdzane w przeciągu ostatnich 

ok. 2000 lat 

6. Po śmierci Papieża wakuje jedynie tron papieski, Magisterium Kościoła żyje, gdyż 

Stolica Apostolska nie umiera nigdy. Treści zawarte w dotychczasowym Magisterium 

Kościoła pozostają aktualne i ważne (obowiązują wszystkich katolików), ponadto 

treści zatwierdzane przez nowo wybranego Papieża z tymi wcześniejszymi nie mogą 

być sprzeczne 

7. Nie jest prawdą, że w chwili obecnej nie ma autorytetu, który definitywnie i 

prawidłowo wypowiedziałby się w ważnych dla katolików kwestiach. Tym 

autorytetem jest właśnie żywe i niezmienne Magisterium Kościoła Katolickiego, 

dostępne dla każdego, który chce do niego sięgnąć 

8. posłuszeństwo każdej osoby ludzkiej Papieżowi rzymskiemu jest do zbawienia 

niezbędnie konieczne 

9. każdy katolik winien jest posłuszeństwo Papieżowi rzymskiemu w sprawach 

doktryny, moralności i dyscypliny kościelnej 

10. ukryty i jawny heretyk nie jest członkiem Kościoła 

11. ukryty i jawny heretyk nie może być legalnie wybrany na jakikolwiek urząd kościelny 

12. wybór na jakikolwiek urząd kościelny osoby, która przed wyborem nie była 

katolikiem, jest próżny, nieważny i żaden 

13. „Prosiłem za Tobą, aby wiara Twoja nigdy nie ustała”. Słowa Chrystusa Pana do św. 

Piotra i Jego następców oznaczają, iż ważnie wybrany Papież nigdy nie odpadnie od 

wiary 

14. Jeśli więc człowiek uważany przez ogół za Papieża plecie masońskie farmazony lub 

bierze udział w satanistycznych zgromadzeniach, jest to jasny znak, iż Papieżem nie 

jest i nigdy nie był, a dowodów na jego odpadnięcie od Kościoła należy szukać przed 

wyborem na Stolicę Piotrową 

15. Kościół Katolicki jest nieomylny w nauczaniu prawd wiary, także w kanonizacjach 

16. Kościół Katolicki jest nieomylny zarówno w nauczaniu uroczystym, jak i 

zwyczajnym, codziennym 

17. nieomylność Kościoła wykonywana jest przez każdego nauczającego członka 

Kościoła, od świeckiego katechety, przez zakony do kapłanów, biskupów i 

kardynałów, o ile pozostają w pokoju (zgodzie) i łączności w wierze z widzialną 

Głową Kościoła, Papieżem rzymskim, a w okresach sede vacante z trwającym w 

zawieszeniu Kościołem 

18. istnienie Papieża jako widzialnej Głowy Kościoła jest warunkiem formalnym istnienia 

instytucji Kościoła Katolickiego 

19. brak łączności w wierze z aktualnym Papieżem jest schizmą 

20. brak łączności w wierze z aktualnym Papieżem jest schizmą, a jeśli równocześnie 

wyznaje się taką łączność z osobą, która Papieżem nie jest, jest także herezją 



2 
 

21. brak łączności w wierze z aktualnym Papieżem jest prostym błędem teologicznym, 

jeśli zachowuje się łączność z Papieżem zmarłym przy braku możliwości poznania 

imienia nowo wybranego Papieża. Taki błąd teologiczny nie skutkuje ani schizmą, ani 

herezją 

22. Papież jest zawsze jeden i ten sam materialnie, co formalnie (jedna i ta sama osoba 

fizyczna jest widzialną Głową Kościoła) 

23. Sakramenty Kościoła katolickiego dane zostały Kościołowi przez Jego Założyciela, 

Naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie zostały „wymyślone” przez Kościół 

24. Każdy z sakramentów świętych daje przyjmującym Je określoną Łaskę Bożą 

25. Każdy z sakramentów świętych, z zasady swojego ustanowienia, winien wskazywać 

(oznaczać) udzielaną, niewidzialną Łaskę w widzialny, zrozumiały  sposób 

26. jedynym depozytariuszem i strażnikiem sakramentów świętych jest Kościół Katolicki 

27. jedynym szafarzem sakramentów świętych (dającym rzeczywiście i realnie to, co 

oznaczają), jest Kościół katolicki 

28. stąd więc udzielanie sakramentów świętych poza Kościołem jest bezowocne i 

bezcelowe 

29. ignorantem jest katolik, który nie zna prawd wiary religii katolickiej 

30. heretykiem jest katolik, który zaprzecza choćby jednej prawdzie wiary 

31. schizmatykiem jest katolik, który nie jest posłuszny Papieżowi rzymskiemu w 

jakiejkolwiek sprawie dotyczącej wiary, moralności lub dyscypliny kościelnej 

32. każdy katolik (duchowny czy świecki) bez względu na jego pozycję, stan, 

wykształcenie i wiek ma pełne prawo i obowiązek dokonania oceny działalności 

duchowieństwa i świeckich pod kątem dochowania wierności Magisterium Kościoła 

Katolickiego. Ocena ta nie obejmuje intencji danych osób, ale ich uzewnętrznione 

czyny i publicznie wypowiedziane słowa, na podstawie których można (i trzeba) 

wyciągać praktyczne wnioski co do prawowierności osób 

 

Kilka cytatów z Magisterium Kościoła ostatecznie definiujących podstawowe 

„problemy” z dzisiejszego „kryzysu” Kościoła. 

 

1. Cytat z Krótkiej Analizy Krytycznej Novus Ordo Missae kardynałów Ottavianiego i 

Bacciego, 25 września 1969 r., rozdział I: 

„Skoro nie ma żadnych racji mogących usprawiedliwić podobną reformę, jest ona zatem 

pozbawiona wszelkiej racjonalnej podstawy zdolnej ją uzasadnić i sprawić, że mogłaby zostać 

przyjęta przez katolików.” 

 

2. Papież Urban II: 

„Wyznajemy, iż sakramenty schizmatyków i heretyków według tradycji św. Ojców: 

Pelagiusza, Grzegorza, Cypriana, Augustyna, Hieronima mają wprawdzie formę 

Sakramentów (są ważne), ale ponieważ są poza Kościołem, nie mają skutku (nie udzielają 

łaski) chyba, żeby schizmatycy i heretycy lub ci, którzy od nich przyjęli sakramenty wrócili, 

przez włożenie rąk, do jedności katolickiej”. 

Św. Augustyn, List do Emeryta (arianina): 

„Tak bowiem mówi Apostoł o wyłamanych gałęziach: „Bo Bóg ma moc wszczepić je po-

nownie” (Rz 11, 23). Wasza zmiana zachodzi zatem w tym, w czym dokonaliście odstępstwa, 

chociaż sakramenty, które macie, są święte, ponieważ są te same u wszystkich. Z tego względu 

pragniemy, byście dokonali zmiany w waszej przewrotności, to jest aby odcięta przez was 

samych szczepka na nowo się zakorzeniła. Albowiem akceptujemy sakramenty, których nie 

zmieniliście, tak jak je macie, by przypadkiem, kiedy to chcemy naprawić waszą ułomność, nie 
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uczynić świętokradczej krzywdy misteriom Chrystusa, które nie stały się ułomne przez waszą 

ułomność. Ani bowiem Saul nie uczynił ułomnym namaszczenia, które otrzymał – temu to 

namaszczeniu wielką cześć okazał pobożny sługa Pana, król Dawid (por. 2Sm 1, 1-16). Z tego 

też względu pragnąc przywrócić was korzeniowi, nie chrzcimy was ponownie, a jednak 

akceptujemy formę odszczepieńczego sakramentu, jeśli nie uległa zmianie; chociaż jest ona 

zdrowa, nie przynosi owocu skoro brak jej korzenia”. 

3. Papież Paweł IV, Konstytucja Cum ex apostolatus  (z 15 lutego 1559 r.): 

„§ 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”. 

 

4. Sobór Watykański, konstytucja Dei Filius (24.04.1870) 

„Wiarą boską i katolicką w to wszystko należy wierzyć, co jest zawarte w słowie bożym 

pisanym lub podanym (traditio) i przez Kościół czy to uroczystym sądem (solemni iuditio), 

czy to zwyczajnym i uniwersalnym nauczaniem, jako przez Boga objawione, do wierzenia 

jest podane”. 

5. Pius IX, List apostolski Ineffabilis Deus, 08.12.1854r. o heretyku ukrytym: 

„35 Z tego powodu jeśliby ktoś inaczej, Boże uchowaj, miał sądzić, niż My o tym 

zawyrokowaliśmy, niechże pozna i na przyszłość o tym wie, że sam na siebie wydał wyrok 

potępienia, że stał się rozbitkiem w sprawach wiary i odpadł od jedności z Kościołem, a 

nadto przez sam ten fakt ściągnął na siebie kary prawem przewidziane, jeżeli błędną swoją 

myśl przekazuje innym w słowie, piśmie albo jakimś innym sposobem to uzewnętrznia.” 
 

6. Św. Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, II, 30, o heretyku jawnym: 

„Niechrześcijanin nie może być w żaden sposób Papieżem, jak sam Kajetan przyznaje. 

Powodem tego jest to, że nie może być głową tego, czego nie jest członkiem; ten, kto nie jest 

chrześcijaninem, nie jest członkiem Kościoła, a jawny heretyk nie jest chrześcijaninem, jak 

jasno naucza św. Cyprian (por. lib 4, epist. 2), św. Atanazjusz (Scr. 2 cont. Arian.), św. 

Augustyn (lib. de great. Christ. cap. 20), św. Jerzy (przeciw Luciferowi) i inni, dlatego 

jawny heretyk nie może być papieżem”. 

Wnioski 

1. Skoro przełożony Świętego Oficjum twierdzi, że żaden katolik nie jest zobowiązany do 

posłuszeostwa Papieżowi *w kwestii przyjęcia nowego rytu Mszy+, to albo nie 

jesteśmy w tym samym Kościele, albo papież nie jest Papieżem. (ad. 1) 

2. Lektura jednej tylko książki – „Jota unum” profesora Romano Amerio – jest 

wystarczająca, aby stwierdzid, że posoborowy kościół novus ordo *poza faktycznym 

przejęciem struktur materialnych Kościoła, Jego budynków i zasobów+ z Kościołem 

katolickim nie ma nic wspólnego. Po Soborze Watykaoskim II zmienił swoją doktrynę, 
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ryty wszystkich sakramentów, podejście do podstawowych zasad moralności 

katolickiej 

3. Gdyby sakramenty nowego, posoborowego Kościoła owocowały tymi samymi 

owocami, co Kościoła katolickiego, Kościół ten (a więc wszyscy wierni razem i każdy z 

osobna) byłby w mocy samooczyszczenia z grzechu i miał moc opierania się pokusom 

diabła i świata. Pośrednio więc upadek i śmierd Kościoła dowodzi braku prawdziwego 

świętego pokarmu – Ciała i Krwi Paoskiej – Mistyczne Ciało Chrystusa umiera z głodu. 

4. Bractwo Kapłaoskie św. Piusa X (co do nowej mszy) posługuje się określeniem 

„ważna, ale niegodziwa”. A przecież kapłan celebrujący Najświętszą Ofiarę działa in 

persona Christi! Oznaczałoby to, że Nasz Pan Jezus Chrystus, posługując się 

niegodziwym kapłanem, posiadającym niegodziwe, niepewne święcenia, 

odprawiającym mszę w niegodziwym, protestanckim i niepewnym rycie, w kościele 

okradzionym z wszelkiej świętości, na rzeźniczym stole, przeistaczając ciasteczko i 

colę, karmi nas swoim Świętym i Czystym Ciałem. Niegodziwa Najświętsza Ofiara. 

Chrystus bluźniący samemu Sobie, profanujący Krzyż i swoje czyste najświętsze Ciało i 

najdroższą Krew. 

5. Nie tak jest w Kościele Katolickim. Aby Msza Święta była ważna i owocna, przynosiła 

prawdziwe Ciało i Krew Paoską, trzeba, aby: 

 kapłan był wyświęcony w rycie katolickim, a więc pewnym, przedsoborowym, 

przez biskupa wyświęconego w rycie katolickim, pewnym, przedsoborowym 

 materia chleba i wina była prawidłowa; 

 ryt Mszy był katolicki, pewny, a więc ryt zatwierdzony przez św. Piusa V; 

 kapłan miał intencję odprawienia bezkrwawej ofiary Naszego Pana, a 

przynajmniej miał intencję dokonania tego, co podczas Mszy Św. czyni Kościół 

(katolicki, przedsoborowy, gdyż kościół posoborowy odprawia pamiątkę 

ostatniej wieczerzy, celebruje zebranie się wiernych pod przewodnictwem 

kapłana lub „cotygodniowe słuchanie słowa bożego”); 

 Msza św. musi odbywad się w Kościele Katolickim, a nie poza Kościołem, tzn. 

kapłan musi ją odprawiad w łączności (una cum) w wierze z żyjącym 

Papieżem. Jest to podstawowy warunek ważności i legalności Mszy, a także Jej 

skuteczności, a więc owocności. Po śmierci Papieża, a przed wyborem 

nowego, „una cum” pomija się 

 kapłan musi byd upoważniony przez Papieża do odprawiania Mszy Świętej. 

Odbywa się to normalnie przez biskupa miejsca, lub przez przełożonych 

zakonów i jest nazywane jurysdykcją (zwykłą lub delegowaną) 

 święcenia kapłaoskie w ważnym rycie katolickim, dokonane np. przez 

ekskomunikowanego biskupa heretyka poza Kościołem Katolickim, skutkują w 

konsekrowanym kapłanie jedynie częściowo, wyciskają na nim piętno 

kapłaostwa, ale nie udzielają jurysdykcji – władzy do przeistoczenia chleba i 

wina w Ciało i Krew Paoską, skutecznego odpuszczenia grzechów. Taki kapłan 

jest jedynie zdolny do odprawienia Mszy św., ale próżna jest ta posługa. Nie 
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posiada formalnego „urzędu” Kościoła, gdyż ten (biskup heretycki lub 

schizmatycki), który go konsekrował również go nie posiadał, nie mógł więc 

dad czegoś, czego nie miał 

 aby „uzdolnid” takiego (wyświęconego w ważnym rycie) kapłana do 

wykonywania posługi Kościoła należy poprzez nałożenie rąk przez 

prawowitego katolickiego biskupa przyjąd go na łono Kościoła Katolickiego 

 aby „uzdolnid” kapłana wyświęconego w nieważnym rycie (np. rycie novus 

ordo) przez biskupa konsekrowanego w ważnym rycie katolickim, należy 

jedynie warunkowo uzupełnid mu święcenia 

 nie da się „uzdolnid” „kapłana” „wyświęconego” w nieważnym rycie (np. rycie 

novus ordo) przez „biskupa” „wyświęconego” w nieważnym rycie (np. 

posoborowym rycie novus ordo). Należy wyświęcid go na kapłana, gdyż oprócz 

talentu, dobrej woli i zasobu wiedzy na temat wiary i celebracji katolickich, nie 

posiada ani piętna kapłaostwa, ani urzędu (władzy kapłaoskiej) 

 

6. „Dostępnośd” Kościoła Katolickiego w Polsce jest znikoma: 

 począwszy od zgonu Papieża Piusa XII istnieje nieprzerwany wakat na stolicy 

Piotrowej. Nie wiemy, czy żyje gdzieś jakiś ważnie wybrany Papież, czy żyje gdzieś 

osoba, która w przyszłości będzie Papieżem 

 począwszy od Jana XXIII do dnia dzisiejszego - zasiadający na Tronie Piotrowym 

heretycy w dniu ich wyboru na Papieża nie byli katolikami, byli jawnymi 

komunistami niejednokrotnie „prześladowanymi” przez prawowitą władzę 

Kościoła 

 każdy jeden wyznający tę samą wiarę co wymienieni wyżej antypapieże, łącząc się 

z nimi w jedności wyznawanej przez nich wiary, tym samym odstępuje od wiary 

katolickiej, zdefiniowanej jasno i definitywnie przez zawsze aktualne 

(niezmienialne co do istoty) Magisterium Kościoła, stając w schizmie co do 

prawdziwego Kościoła Katolickiego 

 każdy jeden wyznający tę samą wiarę co wymienieni wyżej antypapieże, łącząc się 

z nimi w jedności wyznawanej przez nich wiary, ale jednocześnie wypowiadając 

im posłuszeostwo, jak np. ś.p. abp Lefebvre, oprócz postawy schizmatyckiej 

wobec prawdziwego Kościoła staje się również heretykiem zaprzeczając tym 

prawidłom wiary, które zobowiązują do posłuszeostwa Papieżowi rzymskiemu 

 postawa Bractwa Kapłaoskiego św. Piusa X burzy więc całkowicie katolicki ład 

Kościoła. W satanistach uznają Papieży, ale ich nie słuchają w żadnej dziedzinie 

 sakramenty święte sprawowane przez kapłanów Bractwa, mimo ważności formy, 

jako sprawowane poza Kościołem, są całkowicie bezowocne 

 struktury diecezjalne kościoła novus ordo dawno już zostały sprotestantyzowane 

przez „bohaterów narodowych” Wyszyoskiego i Wojtyłę, będących agentami 

komunizującego modernizmu (lub modernistycznych komunistów) 
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 struktury diecezjalne nie posiadają już katolickich biskupów i kapłanów, 

katolickiej Mszy i pozostałych sakramentów, kościół novus ordo stał się jedynie 

biznesem w rękach satanistów udających chrześcijan, a poddając się władzy 

szatana współtworzy szataoski nowy porządek świata 

 „kapłani” novus ordo, którzy zapragnęli sprawowad sakramenty w katolickiej, 

starej formie przedsoborowej (na mocy indultu), czynią to bezowocnie z powodu 

braku święceo 

 „kapłani” novus ordo, którzy zapragnęli sprawowad sakramenty w katolickiej, 

starej formie przedsoborowej i wstąpili do Instytutu Dobrego Pasterza (lub temu 

podobnych), który wyświęcił ich na kapłanów w starej formie, czynią to 

bezowocnie z powodu braku święceo konsekrujących ich biskupów 

Heretykiem lub schizmatykiem każdy z nas może zostad z własnej woli, aby jednak powrócid 

do jedności z Kościołem należy, po nawróceniu na katolicką wiarę (i niejednokrotnie po 

pisemnym zapewnieniu o chęci powrotu i posłuszeostwa Kościołowi) trzeba prosid Kościół o 

posługę przyjęcia – uleczenia schizmatyckiej lub heretyckiej rany – nałożenia rąk przez 

katolickiego biskupa. Ten akt pokory, uległości i uniżenia jest słuszną karą za odstępstwo. 

Aby zilustrowad obraz posłużę się konkretnymi znanymi osobami publicznymi: 

1. ksiądz biskup Bernard F. z Bractwa, wyświęcony w ważny sposób (przez 

katolickiego biskupa w katolicki sposób), ale poza Kościołem Katolickim, 

potrzebuje jedynie (oprócz nawrócenia), aby katolicki biskup poprzez nałożenie 

rąk przyjął Go do społeczności Kościoła 

2. ksiądz biskup Ryszard W. usunięty z Bractwa, częściowo nawrócony, potrzebuje 

poprzez nałożenie rąk przyjęcia do jedności katolickiej. Dopóki tego nie uczyni jest 

nadal poza Kościołem i posługa Jego niczemu nie służy. Nie można bowiem 

„wstąpid” do Kościoła z jakiejś heretyckiej sekty (tu: Bractwa) w sposób 

deklaratywny, bez wiedzy i zgody Kościoła 

3. ksiądz Karol S. i inni kapłani z Bractwa są poza Kościołem wszyscy, skoro ich 

Papieżem jest satanista i jawny heretyk Bergoglio. Są schizmatyckimi heretykami, 

jak sami twierdzą „zarządzenia Papieża Franciszka nas nie dotyczą” 

4. nowe „nabytki” Bractwa – kapłani z novus ordo, którzy zbiegli ze swoich diecezji, 

nie posiadają święceo kapłaoskich (kiedyś byli w Bractwie „doświęcani” 

warunkowo, dziś już nie). Ich „posługa” jest jedynie widowiskowo-sportowa, 

dostarcza Bractwu funduszy a wiernym fałszywego pokoju serca 

5. ksiądz Grzegorz Ś. wyświęcony na kapłana w starym rycie, ale przez biskupa novus 

ordo, musi powtórzyd święcenia z biskupem katolickim. Winien także przemyśled 

swoją postawę wobec wiernych. Z jednej strony bowiem dowodzi 

prawowierności hierarchii novus ordo i strumienia łask płynących z nowej mszy, a 

z drugiej robi wszystko, aby tej mszy nie odprawiad 
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6. ksiądz Jacek B., salezjanin, poprosił o konsekrację biskupa Ryszarda W., ale ten nie 

mógł mu dad, czego sam nie miał. Ksiądz Jacek musi więc powtórzyd swoją prośbę 

u katolickiego biskupa będącego w łączności z Kościołem Katolickim 

7. ksiądz Michał W. z Poznania, salezjanin częściowo walczący. Walczący, bo słusznie 

i bezpardonowo diagnozuje zmiany w Kościele, częściowo, bo krytyka nie dotyczy 

konsekracji biskupich i kapłaoskich (Jego własnych), które są Jego zdaniem ważne, 

święte i owocne 

8. ksiądz Michał (?) z „ruchu oporu” biskupa Wiliamsona, katolicki kapłan poza 

Kościołem, o ile odprawia Mszę Świętą w łączności z diabłem. Jeśli pomija w 

kanonie „una cum” („w jedności z…”) brakuje mu jedynie nałożenia rąk i powrotu 

do Kościoła Katolickiego 

9. ksiądz Rafał T. z Krakowa wydaje się byd jedynym katolickim kapłanem w Polsce, 

wyświęcony w katolickim rycie przez katolickiego biskupa poza Kościołem (w 

Bractwie) poprosił o nałożenie rąk katolickiego biskupa Donalda Sanborna, który 

przywrócił Go do jedności z Kościołem.  

Pozostaje otwarta kwestia jurysdykcji pod nieobecnośd biskupów miejsca (władzy 

konsekracji i odpuszczania grzechów), ciągłości apostolskiej na Stolicy Piotrowej i możliwości 

wyboru nowego Papieża.  

Święcenia biskupie i kapłaoskie nie dadzą konsekrowanych kapłaoskich dłoni, jeśli są 

celebrowane poza Kościołem. 

Spowiedź święta nie przyniesie odpuszczenia grzechów, jeśli słucha jej osoba świecka. 

O odciętej latorośli powiedział wyraźnie sam Chrystus Pan (J 15 1-6): 

1 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym
1
, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. 

2 Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, 

oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. 3 Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które 

wypowiedziałem do was. 4 Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak 

latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo 

i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 5 Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto 

trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie 

uczynić. 6 Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I 

zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. 

Dopóki więc poszczególni kapłani nie oderwą się od jedności wiary ze sługami diabła, nie 

uzupełnią swoich braków, dopóty nie będą kapłanami chrystusowymi. 

Kościół uzupełnia braki kapłaoskie (ecclesia supplet), ale są to braki w cnocie, osobiste, a nie 

braki w święceniach lub jedności z Kościołem. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=354#P1
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Bronisław Kozłowski 

Bobolin, dnia 07.08.2022 roku. 


