
Antycristiada 

Ogłoszenie z oficjalnej strony Bractwa https://www.piusx.org.pl/komunikaty/2020/80 

„zmiana porządku nabożeństw 

Z powodu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zakazie zgromadzeń liczących powyżej 

pięciu osób informujemy o zmianie porządku nabożeństw w kościołach i kaplicach Bractwa 

Kapłańskiego Św. Piusa X począwszy od 25 marca aż do odwołania. Ponieważ to nowe 

rozporządzenie uniemożliwia zorganizowanie wystarczającej liczby Mszy św. dla wszystkich 

wiernych, dlatego uczestnictwo w nich zostaje ograniczone do celebransa i służby 

ołtarzowej. Posługa duszpasterska i udzielanie sakramentów w kościołach i kaplicach będą 

zorganizowane przez ich duszpasterzy – prosimy śledzić ogłoszenia.” 

 

Tak oto reagują zawsze wierni Prawdzie odwiecznej, Prawdzie jedynej, Chrystusowi Panu 

Jego najlepsi synowie, słudzy Niepokalanej. Nie jest mi żal posoborowej sekty Novus Ordo, 

że pozbawiono ją stałych dochodów, diabeł zawsze „nagradza” swoje sługi nieszczęściem, ale 

rozczarowuje mnie Bractwo, które w obliczu próby zdradza Chrystusa, Kościół i swoich 

wiernych. 

5 osób? 

W każdym pociągu, autobusie i tramwaju legalnie podróżuje więcej. 

W każdym sklepie jest legalnie więcej kupujących. 

W każdym szpitalu jest legalnie więcej przebywających. 

W każdym urzędzie jest legalnie więcej zatrudnionych. 

W każdej firmie, fabryce, przedsiębiorstwie jest legalnie więcej przebywających 

jednocześnie. 

W Amazonie w Kołbaskowie jest legalnie 1000 osób na zmianie.  

 

Czy jakiekolwiek biuro, prywatna firma, dostała zakaz gromadzenia się powyżej 5 osób? Czy 

gdyby taki zakaz dostała, czy rząd płaciłby odszkodowania za utracone dochody i wszystkie 

inne straty wynikłe z zawieszenia działalności? 

 

Czy kaplice Bractwa są miejscem publicznym, czy raczej prywatnym miejscem kultu 

religijnego dostępnym dla wiernych? Czy posługa Bractwa w okresie epidemii nie jest 

podstawowym Jego obowiązkiem? Czy Bractwo jest organizacją obsługi celebransów i 

służby ołtarzowej? Czy wierni potrzebni są Bractwu jedynie do dostarczania Mu środków 

materialnych? 

 

Czy Bractwo wystąpiło już do rządu o odszkodowanie w ramach tarczy antywirusowej, 

wypłatę utraconej tacy i stypendiów mszalnych? 

 

Pytań można mnożyć, tylko po co? 

 

Czy kościoły zamknęli komuniści w powojennej Polsce? 

 



Bractwo działa w Polsce jako osoba prawna w formie Fundacji im. O. Damiana de Veuster, ul. 
Garncarska 32, 04-886 Warszawa. Źródłem dochodów tejże są darowizny i wpływy z tacy i 
stypendiów mszalnych. Z punktu widzenia świeckiego jest to rodzaj działalności 
gospodarczej. Fundacja nie prowadzi swojej działalności na ulicach i placach (a szkoda), ale w 
wybudowanych, zakupionych lub wynajętych pomieszczeniach. Jeśli ktokolwiek miałby 
prawo zakazania tej działalności, naraża się na odpowiedzialnośd odszkodowawczą. 
 
Chyba, że działałby antychryst. 
Ale wówczas Bractwo musiałoby podjąd z nim walkę. 
A jeśli nie podejmuje walki? 
 
Viva Cristo Rei? 
Nic z tego… 
 

List do Żydów 12 
1 I my zatem mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, [a przede 

wszystkim] grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach.  

2 Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą 

Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.  

3 Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość 

przeciw sobie, abyście nie ustawali, złamani na duchu.  

4 Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi,  

5 a zapomnieliście o upomnieniu, z jakim się zwraca do was, jako do synów:  

Synu mój, nie lekceważ karania Pana,  

nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza.  

6 Bo kogo miłuje Pan, tego karze,  

chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje 

 
 


