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 Jako przyczynek do tekstu wybrałem odpowiedź Pana Michała Mikłaszewskiego z 

Jego strony Tenete Traditiones, udzieloną na pytanie internauty: 

Pytanie: 

„Dziękuję za odpowiedź, jednak nie wyczerpuje ona podniesionego tematu. Pytałem, czy 

wiadome jest komuś, czy w dzisiejszych czasach stosowany jest katolicki rytuał przyjmowania na łono 

Kościoła niekatolików, schizmatyków, heretyków, jak bywało to drzewiej. Odpowiem chyba sobie 

sam: ponieważ w dniu dzisiejszym nikt nie wie, gdzie jest Kościół i który biskup jest katolikiem, 

procedura została zarzucona. Jest to stan zaniku Kościoła, o którym św. Hildegardzie z Bingen 

powiedział Bóg Ojciec osobiście (zatwierdzone przez Kościół objawienia "Scivias"). Brzmi to 

następująco: "wiarę w instytucję Kościoła należy poddawad w wątpliwośd". Rozumiem, iż podczas 

wakatu Stolicy Apostolskiej, nikt nie jest w stanie powiedzied: tu jest Chrystus, albo tam... Chrystus 

jest bowiem tylko tam, gdzie owocna konsekracja chleba i wina. Pozdrawiam.” 

http://tenetetraditiones.blogspot.com/2022/12/czy-w-kaplicach-fsspx-w-polsce-atwiej.html#more 

 
I tu odpowiedź: 
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„Owszem, w dzisiejszych czasach stosowany jest katolicki rytuał przyjmowania na łono 
Kościoła niekatolików, schizmatyków, heretyków, jak bywało to drzewiej. Ale dotyczy to tych, co do 
których było wcześniej stosowane, a więc protestantów, prawosławnych etc. Było to już poruszane w 
wielu dyskusjach i komentarzach na tej stronie. Żaden z obecnie żyjących, katolickich biskupów nie 
stosuje tej praktyki, wobec katolików przychodzących z Novus Ordo czy FSSPX, bo nie traktują ich DE 
IURE jako niekatolików, członków sekt schizmatyckich czy heretyckich, bo wg. nich nie zostali nigdy 
prawnie wykluczeni z Kościoła. Np. x. Vili Lehtoranta został przyjęty do Kościoła zgodnie z katolickim 
rytuałem, bo był konwertytą z protestantyzmu, ale już np. niedawno wyświęcony sub conditione przez 
bp'a Roderyka da Silvę x. Leonardo Holtz który przeszedł z Novus Ordo, za pewne nie został oficjalnie 
przyjęty do Kościoła zgodnie z tym rytuałem, bo nigdy nie został formalnie z niego wykluczony. 
Natomiast nie można w związku z tym powiedzied, że "wiarę w instytucję Kościoła należy poddawad 
w wątpliwośd", bo to stwierdzenie trąci herezją. Kościół trwa jako instytucja ustanowiona przez 
Jezusa Chrystusa, w tym samym zawsze rozumieniu i pojęciu, i można łatwo ocenid, gdzie jest 
prawdziwy Kościół, bo "Kościół *Chrystus+ jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara" (św. Atanazy). Ważna 
konsekracja chleba i wina może byd również u schizmatyków, ale tam nie ma Kościoła, a Chrystus jest 
tam wbrew swej woli (bo sam uczynił się niewolnikiem).” 

Uważam, że w odpowiedzi tej zawiera się poważny błąd, któremu ulegają tak liczni 

przedstawiciele ruchu tradycyjnych kapłanów i świeckich, zwłaszcza słowa: „tam nie ma 

Kościoła, a Chrystus jest tam wbrew swej woli” trącą herezją II Soboru Watykaoskiego o 

„ziarnach prawdy rozrzuconych po niekatolickich sektach”. 

https://www.blogger.com/profile/01596179180309145894
https://www.blogger.com/profile/01596179180309145894


Podstawowe więc pytanie brzmi: czy kościół novus ordo, reprezentowany przez Franciszka i 

jemu poddaną hierarchię, jest Kościołem Katolickim? 

Praktyka zaprzeczania własnym twierdzeniom jest w świecie tak rozpowszechniona, że 

większośd „piszących” nie wie, co twierdzi. 

Ważnym elementem jest tu słuszna uwaga Pani Eweliny Anny w Jej komentarzu do książki 

Dietricha von Hildebranda „Koo trojaoski w mieście Boga”, jaki zamieściła u Gajowego Maruchy 

https://marucha.wordpress.com/2022/12/19/dietrich-von-hildebrand-o-prawdzie-postawie-

katolickiej/#comment-1044506. Pisze ona: ”Koo trojaoski: oddad sprawiedliwośd ziarnom prawdy w 

błędzie..”.  

To właśnie czynią wszyscy dobrzy ludzie, rozwodząc się nad właściwościami posoborowej 

sekty. Niby rozumieją, że to nie jest prawdziwa hierarchia, ale trzeba oddad im sprawiedliwośd, bo 

„przecież oni myślą, że są księżmi”. Odprawiając novus ordo, obiektywnie ujmując, nie odprawiają 

katolickiej Mszy Świętej, ale „oni o tym nie wiedzą”. Udzielając komunii świętej do rąk „są posłuszni 

duchownej władzy”. Udzielając rozgrzeszenia cudzołożnikom bez żalu i postanowienia poprawy 

„wykonują żądania papieża”. 

Oddad sprawiedliwośd ziarnom prawdy w błędzie, to nasz rzekomy obowiązek szacunku dla 

osób, które poświęciły się służbie Bożej. Jednak jaka to służba, skoro nie odzwierciedla woli Bożej, ale 

wolę szatana, wroga Boga, Kościoła i dusz. Czyż było wolą Bożą wybrad na tron papieski komunistę i 

masona Rocallego, który zburzył tradycję soboru na jego pierwszym posiedzeniu? Czy pozostałych 

komunistów do Franciszka włącznie? Że są to komuniści nie trzeba nikogo przekonywad, a Franciszek 

oznajmił to stricte sam o sobie. Sekta novus ordo, bądź też Bractwo, nie jest Kościołem Katolickim, 

ale rzekomo wszyscy jej członkowie są katolikami, bowiem po ich nawróceniu nie trzeba przyjmowad 

ich do Kościoła. Czy osoba, która obiektywnie rzecz ujmując bierze czynny udział w działalności 

niekatolickiej sekty, może byd katolikiem? Nawet, jeśli myśli, że nim jest? Czyż nie tak funkcjonowały 

wszystkie dotychczasowe schizmy i herezje świata? 

Rozumiem, iż do bycia katolikiem potrzebny jest chrzest. Jednak chrzest w niekatolickiej 

sekcie skutkuje jedynie tym, że po nawróceniu na prawdziwą wiarę nie trzeba ponownie się chrzcid. 

Taki chrzest nie daje członkostwa w Kościele Katolickim tak długo, jak ochrzczony pozostaje w 

niekatolickiej sekcie, ponieważ sakrament chrztu, jak i każdy inny sakrament, poza Kościołem jest 

bezowocny, nie daje zatem łaski, którą oznacza. Kościół więc w swojej mądrości ułożył rytuał 

przyjęcia osób przychodzących z niekatolickich schizm i sekt bez względu na posiadany (bądź nie) 

przez nich chrzest. U przyjętego chrzest „odżywa”, a niechrzczony bywa ochrzczony. 

Powiedz mi, kto jest twoim przywódcą duchowym, a powiem ci, kim jesteś. Jeśli twoim 

papieżem jest Franciszek, to jesteś satanistą, nawet, jeśli ubrany w rzymski ornat odprawiasz rzymską 

Mszę, lub na „pan z wami” odpowiadasz: amen. Fałszywy papież fałszywego Kościoła. Mieszka w 

hostelu i nie ma paszportu watykaoskiego, ale chlubi się argentyoskim. Jak może byd przywódcą 

Paostwa Watykaoskiego, tak świeckiego, jak duchowego, Kościoła, jeśli nawet nie jest obywatelem 

Watykanu? 

W jakim celu posoborowi „reformatorzy” zmienili ryty wszystkich sakramentów świętych, 

jeśli nie w tym, aby utrącid ich skutecznośd? W powodzi słów uzasadnienia zmian ukryli wężowy 

https://marucha.wordpress.com/2022/12/19/dietrich-von-hildebrand-o-prawdzie-postawie-katolickiej/#comment-1044506
https://marucha.wordpress.com/2022/12/19/dietrich-von-hildebrand-o-prawdzie-postawie-katolickiej/#comment-1044506


zamiar – zamach na ustanowiony przez Chrystusa Pana sakrament, który Kościół strzegł pilnie przez 

prawie 2000 lat, a który działa w określonych warunkach ex opere operato – mocą samej czynności 

kapłana. 

„W podejściu religioznawczym czyn dokonywany ex opere operato jest bliski niektórym 

czynom magicznym, których moc opiera się właśnie na dokonaniu pewnego rytuału przez konkretną 

osobę, a nie na intencji podmiotu lub przedmiotu, wierze, przychylności świata boskiego. Teologia 

katolicka podkreśla jednak różnicę między działaniem ex opere operato a działaniem magicznym, 

wskazując, iż działanie magiczne jest próbą podporządkowania sobie bóstwa i niejako zmuszania go 

do wywoływania skutków żądanych przez człowieka. Działanie ex opere operato jest natomiast 

obiektywną skutecznością sakramentu na skutek tego, że głównym działającym jest sam Jezus 

Chrystus. Stąd wymóg, aby szafarz miał intencję czynienia tego, co czyni Kościół, a przyjmujący 

sakrament miał odpowiednią dyspozycję do przyjęcia go, tzn. żeby nie sprzeciwiał się działaniu 

sakramentu lub nie przyjmował wobec niego postawy obojętnej.”  

Za https://pl.wikipedia.org/wiki/Ex_opere_operato 

„Głównym działającym jest sam Jezus Chrystus” a celebrujący liturgię kapłan jedynie użycza 

Mu swoich rąk i języka, więc to nie on (kapłan) dokonuje przeistoczenia, ale Bóg w sposób cudowny. 

Stąd, za przeproszeniem, słowa Pana Michała trącą herezją, jeśli twierdzi On, iż „u 

schizmatyków … nie ma Kościoła, a Chrystus jest tam wbrew swej woli (bo sam uczynił się 

niewolnikiem)”. Zarówno Msza trydencka, jak i Novus Ordo Missae, byłyby więc magiczną sztuczką, 

coś w rodzaju automatu do kawy: kto wrzuci denara, ten ma.  

Uwydatnia się tu pojęcie Boga – Człowieka, dla jednych jest on raczej człowiekiem, bo 

przecież dał się związad i poprowadzid na Golgotę, dla innych raczej Bogiem, bo sam tak przed 

wiekami zarządził. Tymczasem jest On Bogiem – Człowiekiem, który z Opatrzności swojej jedne rzeczy 

postanowił, a inne osobiście wykonał, by nikt z Niego nie szydził, a jedyną siłą zdolną do czegokolwiek 

Go przymusid jest Miłośd. Trudno tu o lepszy przykład działania Opatrzności Bożej, skoro Kościół 

zdetronizował Chrystusa i odwrócił się od Jego św. Ducha, pozostawiony został przez Niego na 

pastwę losu. Jak pisze św. Hildegarda: „Kogo głupcy wybierają na swego przywódcę?”. Skutki 

zerwania z Tradycją odczuwają dziś wszyscy. 

Jeśli katolikami są wierni, uczęszczający do kościołów novus ordo, to jeszcze bardziej są nimi 

prawosławni, którzy przynajmniej w cerkwi zachowują się jak katolicy, przyjmują komunię na 

kolanach i do ust. Także anglikanie są nimi, bo zachowali w swoich ceremoniach więcej elementów 

starej katolickiej Mszy Świętej, niż bluźniercze novus ordo. Więc i sataniści, ekskomunikowani byli 

kapłani, odprawiający swoje czarne msze zdobywaliby Ciało i Krew Paoską na swój niecny użytek, 

gdyby odprawiane przez nich nabożeostwa miały byd katolickie i skutkowad transsubstancjacją. 

Oszustwo nowego kościoła posługuje się oszukaoczymi metodami. Modelowym przykładem 

takiej manipulacji jest słynna Krótka Analiza Krytyczna Novus Ordo Missae. Kluczowym zarzutem 

Analizy są rzekome usunięcia: 

„Z Novus Ordo wyeliminowane zostały:  

     -przyklęknięcia (pozostały tylko trzy przyklęknięcia kapłana i jedno wiernych – na przeistoczenie, od 

czego dopuszczane są wyjątki);  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Magia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ex_opere_operato


     -puryfikacja palców kapłana nad kielichem;  

     -ochrona przed stykaniem się palców kapłana po konsekracji z rzeczami nieświętymi;  

     -puryfikacja naczyo świętych, która już nie musi byd natychmiastowa, ani odbywad się na 

korporale;  

     -palka chroniąca kielich;  

     -wewnętrzne złocenie naczyo świętych;  

     -konsekracja ołtarza przenośnego (portatylu);  

     -poświęcony kamieo i relikwie w ołtarzu przenośnym lub na „stole” w przypadku, kiedy Msza 

odprawia się poza miejscem świętym (ten ostatni punkt prowadzi wprost do „uczt eucharystycznych” 

w domach prywatnych);  

     -potrójny obrus na ołtarzu, zredukowany do pojedynczego;  

     -dziękczynienie w pozycji klęczącej (zastąpione groteskową praktyką dziękczynienia kapłana i 

wiernych na siedząco, co jest logiczną konsekwencją przyjmowania komunii na stojąco);  

     -wszystkie dawne przepisy na wypadek, gdyby konsekrowana Hostia upadła na ziemię, 

sprowadzone do niemal sarkastycznego „ze czcią podnieśd” (nr 239);  

Wszystkie te zmiany nie są niczym innym, jak prowokacyjnym podkreśleniem cichego odrzucenia 

wiary w dogmat rzeczywistej obecności.” 

 

 Tymczasem wszystkie wyżej wymienione elementy z novus ordo nie zostały usunięte, bo ich 

tam nigdy nie było. Gdyby Novus Ordo Missae powstała w sposób naturalny ze starożytnej Mszy 

Świętej, skodyfikowanej przez św. Piusa V, to zachowałaby swój nienaruszalny trzon doktrynalny, tzn. 

jako najświętszy z Sakramentów dawałaby wiernym Ciało i Krew Paoską, Baranka Bożego, złożonego 

w ofierze, aby ich odżywiad i przebłagad Boga. Zamiast tego ułożono nowy ryt mszy korzystając ze 

wzoru protestantów i anglikanów, którzy do zbawienia nie potrzebują ponawiania ofiary 

Chrystusowej, bo są już wszyscy zbawieni jednorazową ofiarą Krzyża. Grzech dla nich przestał byd 

przeszkodą do zbawienia, więc niepotrzebna jest „ustawiczna ofiara Chrystusa”. Tak więc do Novus 

Ordo Missae implantowano kilka stałych części starożytnej Mszy, aby zmylid ogół wiernych i 

upodobnid nowy obrzęd do starego. 

Żałosny ten zabieg trwa do dzisiaj, bo kapłani novus ordo twierdzą, że Msza jest jedna w 

dwóch rytach. Jest to obelgą dla samego rozumu, nie mówiąc już o wierze. Novus Ordo to kościół 

dobrego samopoczucia, wesołego oberka i klaunów za biesiadnym stołem, nawet, jeśli nie wszyscy 

kapłani tak się zachowują, kościół wiecznej nagrody bez potrzeby skruchy, żalu i pokuty. Novus Ordo 

Missae z protestantyzmu pochodzi i do protestantyzmu prowadzi, zostało to udowodnione ponad 

wszelką wątpliwośd przez owoce 50 lat posoborowia. Pomiędzy tym „pochodzi” i „prowadzi” nie 

może więc mied miejsce prawdziwy, katolicki kult, jak twierdzą niektórzy, ale wyłącznie podróbka i 

fałszywka. 

Najnowszym przykładem takiego kapłana NOM jest ks. Sylwester Marcula, który w jednej z 

nowopowstałych szczecioskich parafii zbiera pieniądze na nowy kościół dla swojego biskupa ks. A. 

Dzięgi. Z powodu znikomej zbiórki w swojej parafii wystąpił z ogólnopolskim apelem o zrzutkę na 

projekt dla kościoła. Najciekawsze jest to, że prosi o pieniądze zwolenników indultowej Mszy 

trydenckiej, bo sam odprawia taką Mszę codziennie w tymczasowym namiocie. Do akcji włączył się 

Pan dr St. Krajski i X. Abp J. P. Lenga. Twierdzą Oni, że Księdza należy wspierad tak długo, jak się da. 

Otwartym tekstem oznacza to, iż należy łożyd na budowę tego kościoła tak długo, aż zostanie 



wybudowany i konsekrowany przez Biskupa. Ponieważ po tym stanie się kościołem parafialnym z 

zakazem odprawiania starej Mszy (zakaz papieża Franciszka), wówczas można będzie przestad płacid. 

Ksiądz Marcula zdaje się nie wątpid w swoje święcenia, ani w świętośd obu celebrowanych 

przez Niego Rytów. Co jednak, gdy msze novus ordo odprawiają kapłani mający taką świadomośd? W 

normalnych czasach skooczyliby na stosie, który byłby zapewne dla nich furtką do Nieba, jak dla 

Dobrego Łotra. Mówi o tym św. Brygida Szwedzka w „Proroctwa i Objawienia” 

Rozdział 79 

„Pewien, nie będąc na Kapłaostwo poświęcony, sprawował Mszą, a kiedy został oddany 

Sędziemu, osądzony był na spalenie. Za którym, gdy się modliła Oblubienica, Chrystus rzekł jej: 

„Zobacz miłosierdzie moje. Ten człowiek gdyby nie był skazany, nie otrzymałby nigdy chwały, teraz 

zaś otrzymał skruchę, i tak dla tego karania, które cierpi, i skruchy, przybliża się do łaski i odpoczynku. 

Teraz zaś możesz pytad, jeśli lud, który słuchał Mszy jego, i przyjmował Sakramenta od nie 

poświęconego jest potępiony, albo śmiertelnie grzeszył? Odpowiadam tobie, że żadnym sposobem 

nie jest potępiony, ale wiara słuchających zbawiła ich, bo oni wierzyli że on od Biskupa był 

poświęcony, i żem ja był w rękach jego na Ołtarzu. Tak i wiara Rodziców była pomocna chrzczonym 

od niego, bo wiara z miłości uczynków, która wierzy godne rzeczy o Bogu, nie będzie bez nagrody, ani 

będzie oszukana w żądzy swej.” 

Przekładając powyższe na dzisiejsze czasy, wszyscy „nie poświęceni” z novus ordo i 

około kościelnych sekt cieszą się wolnością wyłącznie dlatego, że nie ma Papieża – 

autorytetu duchowego, - i władzy świeckiej, podległej Chrystusowi Królowi. Inaczej zostaliby 

wytropieni i spaleni. Korzystający z ich „posługi” wierni, o ile nie zdają sobie sprawy z 

oszustwa, otrzymują od Pana Boga łaski, po które przychodzą, ale nie wynikają one z działao 

ich „kościoła”, tylko z litości Bożej. 

Tak działa placebo w kościele: komunia święta w novus ordo daje oszukanym 

katolikom to, po co przyszli, ale nie jest „to” owocem Mszy Świętej, której tam nie ma, ale 

miłosierdzia i łaski Bożej. 

Placebo (łac. „będę się podobał”) – substancja lub działanie (np. zabieg chirurgiczny) obojętne, 

niemające wpływu na stan zdrowia pacjenta, podawane choremu jako terapia. Chory nie wie, że to, co 

zastosowano, nie jest prawdziwym leczeniem, zaś wszystko (dla leku głównie: wygląd, zapach, smak, 

konsystencja), oprócz leczniczych właściwości placebo jest takie samo, jak rzeczywistej terapii. 

(https://pl.wikipedia.org/wiki/Placebo) 

Stąd też i działanie novus ordo porównad można do wieloletniego stosowania 

placebo. Pacjent po początkowym okresie, gdy w swojej chorobie poczuł się lepiej, 

nieleczony zapadnie w koocu na zdrowiu i zejdzie z tego świata w bólu i cierpieniu, czego 

właśnie doświadczamy. Stosowanie placebo, tutaj niekatolickich sakramentów i 

niekatolickiego nauczania, zamiast prawdziwych i owocnych sakramentów, Mszy Świętej, 

Pokuty i Pojednania, Namaszczenia Chorych, Kapłaostwa, prowadzid musi do duchowego 

zdziczenia i w koocu do demonicznego opętania całych narodów, jednych przeciwko drugim. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Operacja_(medycyna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pacjent
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leczenie


Nawet i powyższe, zbyt bowiem łagodne, nie jest adekwatne do prawdziwego oblicza 

satanistycznej sekty. Placebo bowiem samo w sobie jest dla zdrowia obojętne, natomiast 

novusowe praktyki i rytuały dawno już przestały byd obojętne dla zdrowia duszy, ale 

pozostawiając w użyciu nabożeostwa, procesje i adoracje, przymuszają wiernych do 

niekatolickich zachowao i niekatolickiej tolerancji dla grzechu. 

Stąd Bóg, który wyłącznie dla ludzi założył święty Kościół Katolicki - z ludzi wzięty - 

wyżej ceni posłuszeostwo sobie, czyli wierze, niż ludziom, a jeśli już ludziom, to tylko przez 

pryzmat wiary. 

 

Aby nie przypisywad sobie tych rewelacji przytoczę kilka cytatów znanych obrooców 

wiary, zasługujących na szacunek i uznanie. 

1. Z tekstu Bpa Donalda Sanborna: https://www.ultramontes.pl/Walka.htm 

„Msza jest aktem Kościoła katolickiego, aktem oficjalnym, aktem pojedynczym i dlatego – 
ażeby byd katolicką – musi byd ofiarowana w łączności z władzą Kościoła katolickiego. Dla przykładu, 
greccy prawosławni mają ważne Msze. Ich księża i biskupi posiadają ważne święcenia. Używają oni 
nawet liturgii, która w swej liturgicznej treści jest katolicka, to znaczy, że nie zawiera żadnego 
zepsucia herezją, tak jak to zawierają luteraoska i anglikaoska. Pomimo to greccy prawosławni nie 
odprawiają katolickich Mszy; de facto ich Msze są świętokradcze i bluźniercze wobec Boga, z tego 
właśnie powodu, iż są ofiarowane poza Kościołem katolickim. Dlatego jest grzechem śmiertelnym 
czynnie uczestniczyd w Mszach greckich prawosławnych. Te same zasady należy zastosowad wobec 
Mszy indultowych. Chociaż Msze Jana XXIII (którymi są wszystkie Msze indultowe) ze swej treści są 
tradycyjnymi Mszami Kościoła katolickiego, fakt, że są one odprawiane pod auspicjami religii II 
Soboru Watykaoskiego i w jedności z Janem Pawłem II, jako głową hierarchii II Soboru 
Watykaoskiego, czyni je kultem niekatolickim. Dlatego katolicy nie mogą uczęszczad na Mszę 
indultową, nawet jeśli jest to Msza jaką znali w 1962 r. i jest ona odprawiana w kościele, który był 
katolickim kościołem.”  

2. Ks. Jacek Bałemba, Salezjanin, święcenia kapłaoskie: 12.06.1990 Kraków, +Bp Albin Małysiak 

CM, święcenia kapłaoskie sub conditione w tradycyjnym rycie: 16.05.2022, + Bp Richard 
Williamson. 

https://actualia.blog/2022/10/page/4/ 
„Wystarczy, że ktoś w katolickim depozycie wiary tylko jeden detal pominie, zaneguje lub zmieni, i już 
nie mamy do czynienia z katolicką wiarą. Wyznawanie wiary katolickiej jest drogą do Nieba. 
Wyznawanie innej i zmienionej, nowej religii jest drogą do piekła. Zmieniona,  nowa religia jest 
krzewiona od kilkudziesięciu lat w oficjalnych strukturach kościelnych.” 

 
https://sacerdoshyacinthus.com/2017/04/08/rada-biskupa-dla-kaplana/ 
„Przed wielu miesiącami zwróciłem się do Biskupa Athanasiusa Schneidera, prosząc o konsultację 
w kwestii odprawiania Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim. Biskup odpowiedział, pisząc 
m.in.:… „Biorąc pod uwagę aktualną niezwykle poważną sytuację Kościoła, uważam, że z miłości 
do prawdy i do nadzwyczajnego bogactwa duchowego i doktrynalnego odwiecznego rytu Kościoła, 
byłoby usprawiedliwione pozostawienie wszystkiego”. 



„Pozostawienie wszystkiego” oznaczad może jedynie ewakuację z posoborowej sekty. 
I to nie ewakuację z sekty novusowej do Bractwa, które uznaje tę samą władzę duchowną, 
chod jej nie słucha, ale odejście do Kościoła Katolickiego, nawet, jeśli w chwili obecnej jest 
On wirtualny, tzn. trwa jedynie w sercach i umysłach wiernych, a reprezentujący Go 
duchowni z powodu braku Papieża i obiektywnej trudności w porozumieniu się, nie 
reprezentują tej samej jedności przekonao, co przed wiekami.  

 Zamieszanie wprowadzone do byłego już Kościoła Katolickiego, który miałby trwad w 
novusowej sekcie, prowadzi do schizofrenii. Nikt nie jest w stanie określid, czy nowa msza 
jest ważna i owocna, czy kapłaostwo jest prawdziwe, czy udawane, czy biskupi są biskupami. 
Grzech stał się podstawowym prawem człowieka, duchowni, im są bardziej bezbożni i 
obłudni, tym wyżej awansują. Kościół ten stał się pośmiewiskiem dla świata i podnóżkiem dla 
diabła. Posoborowa sekta jest całkowicie do odrzucenia, kompletna i w całości, z rzekomym 
papiestwem na czele. Każde inne podejście do jej rozumienia, czy akceptacji prowadzi do 
postawy Bractwa: przesiewania, co jest katolickie, a co nie jest. Protestantyzm w czystej 
postaci. Panu Bogu świeczka, a diabłu ogarek. 

 Należy ją odrzucid w całości, co nie znaczy, że należy dad jej spokój. Należy ją zwalczad 
każdymi moralnie godnymi środkami, jako apokaliptyczną diabelską nierządnicę. 

 Tak więc nie mogę zgodzid się z opinią x. bpa Williamsona, który twierdzi, że 
celebracje novus ordo mogą byd w pewnych warunkach ważne i skutkowad Ciałem i Krwią 
Paoską. Nie tak bowiem uczył Chrystus: 

Ewangelia wg św. Mateusza 7. 17-20 
 „ 

Tak wszelkie drzewo dobre owoce dobre rodzi, a złe drzewo owoce złe rodzi.  
   
Nie może drzewo dobre owoców złych rodzid, ani drzewo złe owoców dobrych rodzid.  

  
Wszelkie drzewo, które nie rodzi owocu dobrego, będzie wycięte i w ogieo wrzucone.  

 
A przeto z owoców ich poznacie je.” 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 


