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 Otrzymałem w prezencie piękną książkę, „Zanim nadejdzie. Listy Arcybiskupa 

Vigano”. Bóg zapład. O Arcybiskupie słyszałem już wcześniej na tle skandalu z amerykaoskim 

kardynałem, którego w koocu przeniesiono „do cywila”. Tenże kardynał gorliwie służył 

administracji watykaoskiej w jej ponadczasowej marksistowskiej polityce zagranicznej, ta z 

kolei skwapliwie tuszowała jego wieloletnią zbrodniczą działalnośd  na polu 

homoseksualnym. Arcybiskup Vigano, który, jak sam pisze, przez dziesiątki lat był oszukiwany 

przez wierchuszkę kościoła co do doktryny, moralności i dyscypliny katolickiej, trwając latami 

w ignorancji w koocu otrzymał łaskę od Boga, obudził się i powiedział: „Dośd”. 

 

 Nie byłem zainteresowany osobą Arcybiskupa Vigano, ani Jego listami, traktując 

wydarzenie podobnie do wewnątrzpartyjnej sprzeczki „chamów i żydów” we wczesnym PRL-

u. Po lekturze książki utwierdzam się w tym przekonaniu. 

 

 Arcybiskup Vigano bardzo trafnie, rzeczowo i logicznie wykłada obecną sytuację 

kościoła. O przestępczej działalności wysokiej hierarchii i zmowie milczenia wśród 

najwyższych władz kościoła wiedział od dawna, skoro wezwał papieża i wielu dostojników do 

ustąpienia. Zastanawia jedynie, dlaczego wezwał dopiero „tego” papieża, ale o tym później. 

 

 Działalnośd zorganizowanej grupy przestępczej, jak mafia tkwiącej we wszystkich 

krajach świata, ogniskowała się w Watykanie. Malwersacje finansowe banków watykaoskich, 

tajemnicze samobójstwa prałatów odpowiedzialnych za kasę, oficjalny homoseksualizm 

katolicki w wykonaniu biskupów i księży, zakonników i zakonnic. Każdy jeden grzech zyskuje 

cechy dopuszczalności, skoro naczelnym zadaniem Pana Boga jest kochad i przebaczad. 

Słynna zasada „epikei” (nadprawości), na którą powołują się wszyscy, jest uniwersalna. Jako 

przykład można podad modlitwę modernistycznego hierarchy: 

 „Wszechmogący wieczny Boże, 

gdybyś wiedział, jak bardzo kocham Franka, jak nie mogę żyd bez niego i jak mi jest z nim 

dobrze, nigdy nie chciałbyś mnie za moją miłośd potępid”. 

 



 W książce, będącej zbiorem listów Arcybiskupa Vigano, znajdujemy Jego poglądy na 

obecny kryzys kościoła. Niestety, jak każdy ze znanych mi duchownych, w swoich 

rozważaniach dochodzi jedynie do pewnej granicy, nie odważając się nawet zerknąd na drugą 

stronę. Poniżej wskażę ograniczony obszar tematów i rozważao Arcybiskupa, opierając się 

wyłącznie na jego własnych słowach. 

 

1. Str. 24 (u góry). Na komentarz biskupa Schneidera: „Można słusznie mied nadzieję i 

wierzyd, że przyszły papież albo sobór ekumeniczny skoryguje błędne stwierdzenia 

Soboru Watykaoskiego II” Arcybiskup odpowiada: „podważa to gmach katolicyzmu u 

samych jego podstaw” słusznie podnosząc, iż nieomylny akt magisterium Kościoła 

Katolickiego nie może podlegad korektom, ani zmianom. Następnie Arcybiskup 

podaje przykład potępionego Synodu w Pistoi, jako antycypację SW II, ale już bez 

pogłębionej refleksji, że Synod w Pistoi został przez Papieża potępiony, a SW II został 

przez papieża promulgowany. Brak nawet próby wgłębienia się w problem, że skoro 

SW II zawiera treści nadające się do potępienia, to może osoba, która ten Sobór 

zatwierdziła, nie była Papieżem. 

2. Str. 73 (w środku). Arcybiskup Vigano podaje postad św. Atanazego, jako wzór 

postępowania. Nie podaje jednak, jak konkretnie zachował się Święty. Z innych źródeł 

sugeruje się nam posłuszeostwo Świętego, nie mówi jednak, iż św. Atanazy nie głosił 

fałszywej nauki, a w dzisiejszych czasach z pewnością nie odprawiałby fałszywej mszy. 

Autor zdaje się sugerowad, iż Święty (suspendowany) pozostał w swojej diecezji. 

Wyjaśnia to klarowniej chwilę później: „A zatem nie istnieje dylemat, czy działad 

wewnątrz Kościoła, czy poza nim. Pracownicy Winnicy Paoskiej muszą pozostad na 

swoich stanowiskach nawet za cenę śmierci”, i „… aby trzymali żarłoczne wilki na 

dystans i przepędzali najemników”. Piękne zadanie, ale aby je wykonad, należałoby 

uzbroid się w pełnię zbroi Chrystusowej, czego duchowni podlegli swoim biskupom i 

przełożonym z pewnością uczynid (pod groźbą kar) nie mogą. Tutaj Autor puszcza oko 

do Bractwa, chwaląc Je za „ukrytą i częstokrod cichą pracę”, a o Arcybiskupie 

Lefebvre pisze: „Postrzegam abp. Lefebvre jako przykładnego wyznawcę wiary”. 

Wydaje się więc, że zdaniem Autora Bractwo jest wewnątrz Kościoła. Dlaczego więc 

Ono samo przez te wszystkie lata, aż do dzisiaj, zabiega o uregulowanie statusu 

kanonicznego? Czyżby nawet trwająca prawie 20 lat ekskomunika nie miała 

znaczenia? 

3. Str. 77 (w środku). Autor wzywa duchowieostwo do aktu Męstwa: „Wszyscy musimy 

zdobyd się na akt Męstwa”. Na czym ma polegad to Męstwo?: „Jeśli tylko odprawiasz 

Mszę Trydencką i nauczasz zdrowej doktryny, nie wspominając nawet słowem o 

soborze, to co oni mogą ci zrobid?”. Strusia polityka większości duchownych indultu, 

głosid Prawdę, ale nie całą, tylko tę, na którą zezwala władza. Powoduje to tak 

znaczne okrojenie i ocenzurowanie Ewangelii, że istotnie zaprzecza celowi Kościoła: 

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, cokolwiek wam przykazałem”. Kościół bowiem 



w równym stopniu winien zajmowad się nauczaniem przykazao, co potępianiem 

błędów. 

4. Str. 94 (w środku). Modernista ksiądz de Souza, w kwestii traktowania wybiórczo 

soborów powszechnych, zarzuca Autorowi, że „jego stanowisko jest sprzeczne z 

wiarą katolicką”. Autor zaprzecza, gdyż „mam ogromny szacunek dla autorytetu 

soborów powszechnych i w ogóle dla całego Magisterium Kościoła”, aby chwilę 

później napisad, iż nie może tego powiedzied o SWII. Na tym kooczy się szczerośd 

Arcybiskupa, dalej wgłębiad się nie może, by „rozstrzygad kwestie, które wykraczają 

poza moje kompetencje jako arcybiskupa, a które należą do wyłącznych prerogatyw 

Stolicy Apostolskiej”. Dziecinne podejście, które miałoby zamknąd usta wszystkim, 

poza samym papieżem. Najlepiej, gdyby Bergoglio się nawrócił, albo obłożył samego 

siebie ekskomuniką. 

5. Str. 150 (w środku). Autor przytacza słowa papieża Franciszka: „Bóg niesprawiedliwy? 

Tak, był niesprawiedliwy, kiedy posłał swojego Syna na krzyż”. To oficjalne i publiczne 

wyrzeczenie się wiary katolickiej przez duchownego (zaprzeczenie jednej z prawd 

wiary), które skutkuje odpadnięciem od Kościoła, powoduje u Arcybiskupa jedynie 

nieznaczny spadek temperatury ciała („Krew w żyłach się mrozi”), nie wyciąga 

bowiem z tego faktu żadnych konsekwencji formalnych (skoro, jak już wiemy, nie ma 

ku temu kompetencji). On nie może nawet wypowiedzied się na ten temat, gdyż 

zmusiłoby Go to do wyłożenia logicznych wniosków, zgodnych z prawem 

kanonicznym i nauką Kościoła. Nie mówmy o tym. 

6. Str. 157 (w środku). Arcybiskup w iście mistrzowskim stylu, a w gruncie rzeczy w 

stricte modernistyczny sposób, objaśnia, na czym polega posłuszeostwo. 

„Chrześcijanin … nie okazuje nieposłuszeostwa cesarzowi. Okazuje posłuszeostwo 

wyższej władzy Pana Boga”. „Wierny, który nie chce przyjmowad Komunii Świętej na 

rękę, nie okazuje nieposłuszeostwa pasterzom, ponieważ nakaz taki jest 

świętokradczym nadużyciem”. Mamy więc doskonałą modernistyczną definicję 

posłuszeostwa, która załatwia wszelkie doktrynalne wątpliwości. Wychodząc ze 

słusznej zasady, że bardziej trzeba słuchad Boga, niż ludzi, dochodzimy do 

stwierdzenia, że posłuszeostwo wobec wyższej władzy nie jest aktem 

nieposłuszeostwa wobec niższej. Tak więc nie słuchając papieża w jego uroszczeniach 

nie okazujemy mu nieposłuszeostwa, co załatwia definitywnie ten ultramontaoski 

śliski temat. „Ale to nasze „nieposłuszeostwo” – które wcale nieposłuszeostwem nie 

jest, ponieważ jest posłuszeostwem wobec wyższego porządku…”. Okazuje się, że to 

my sami jesteśmy wyższym porządkiem w stosunku do samego papieża, bo wiemy od 

niego lepiej, czego chce Bóg. 

7. Str. 160 (u góry). „…Opatrznośd uznała, iż musi nas poddad próbie i ukarad za 

dziesięciolecia moralnych i doktrynalnych wypaczeo, dając nam za ojca Noego, który 

się upił”. Autor właściwie rozpoznaje podstawy kryzysu, to Boża kara zesłana 

duchowieostwu za zdetronizowanie Chrystusa Króla. Dostali „ojca” według swoich 

podłych serc. Autor fałszuje jednak Pismo Święte, bo „Noe był człowiekiem 



sprawiedliwym. Wśród swoich uchodził za nieskazitelnego. Noe żył w zażyłości z 

Bogiem.” oraz „Noe był pierwszym rolnikiem i uprawiał winną latorośl. Pewnego razu 

napił się wina, upił się i położył nagi w swoim namiocie”. Prawdziwy Kościół nigdy nie 

traktował Noego jako pijaka, ale tłumaczył, że Noe nie znał mocy młodego wina. W 

tym kontekście Bergoglio jest raczej alkoholikiem, który nigdy nie trzeźwieje. 

Poniżanie sprawiedliwego Noego poprzez przyrównanie Go do zbrodniarza Novus 

Ordo uważam za niegodne katolika, a już zwłaszcza „posiadającego ku temu 

kompetencje” arcybiskupa. Autor pisze dalej: „Naszym obowiązkiem jest zasłonid 

jego nagośd z synowską miłością”. „Nagośd” Franciszka nie wynika z jego 

nieznajomości „mocy wina”, ale z chorobliwej żądzy zniszczenia społecznego 

panowania Chrystusa Pana, dlatego wszyscy ci, którzy próbują „okrywad nagośd” 

niszczycieli Kościoła, współdziałają z nimi w tym dziele. 

8. Str. 166 (u dołu). „Częściowe przeniknięcie członków głębokiego kościoła do hierarchii 

katolickiej nie jest faktem teologicznym, ale raczej rzeczywistością historyczną…” Teza 

ta jest nad wyraz słuszna, gdyż wynika z niej, że Kościół Święty, Matka nasza, 

opanowany został przez jakiś obcych Mu ludzi, którzy nie będąc członkami Jego 

Mistycznego Ciała, wmieszali się w jakiś nieokreślony sposób pomiędzy prawowierne 

duchowieostwo, wrogo przejęli katolicki biznes i teraz likwidują go, przejąwszy jego 

aktywa i klientelę. Tutaj zacytowad muszę Papieża Pawła IV w Jego Konstytucji „Cum 

ex apostolatus” z 15.02.1559 roku. W paragrafie 6. definiuje On nieomylnie: 

„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. Wybór ten bądź wyniesienie nie może byd także uznane, ani nie uzyska 

ważności czy to na drodze przyjęcia obowiązków, ani przez konsekrację, ani przez 

objęcie władzy i zarządu wynikających z urzędu, ani przez rzekomą koronację 

papieską, ani przez uroczyste oddanie czci, ani przez wyrażenie powszechnej 

obediencji, w żadnym czasie, ani w żadnym razie nie może byd uznane za zgodne z 

prawem. Ponadto taka osoba, awansowana do godności biskupa, arcybiskupa, 

patriarchy albo prymasa, czy też wybrana do godności kardynała, albo obrana na 

papieża nie uzyska żadnej zdolności do sprawowania władzy czy też w sprawach 

duchownych, czy też świeckich, nie może byd traktowana, że władzę tę posiada, ale 

wszystkie razem i każda z osobna z wszelkich wypowiedzi, czynów, działao i decyzji 

dokonanych przez tę osobę, oraz następstwa tych aktów będą pozbawione wszelkiej 

mocy, nie będą mied żadnego znaczenia, ani nie będą dla nikogo normą prawa. Prócz 

tego wszystkie razem i każda z osobna z osób wyniesionych i awansowanych w taki 

sposób do swych godności, mocą samego faktu, bez żadnego dokonanego w tej 



kwestii ogłoszenia będą pozbawione wszelkich godności, miejsc, zaszczytów, tytułów, 

władzy, urzędów i mocy, nawet gdyby wcześniej nie odpadły od wiary, bądź nie 

wpadły w herezję, czy też nie popadły w stan schizmy, ani jej nie wzbudziły, czy też nie 

zostały pochwycone na takim uczynku”. Tak więc niekatolik nie może zostad 

kardynałem, ani papieżem, a jeśli mimo to został wybrany, wybór ten jest nieważny 

„w żadnym czasie, ani w żadnym razie nie może byd uznane za zgodne z prawem”.  

Taka właśnie wydaje się byd sytuacja Kościoła, że od czasu wyboru niekatolika 

Giuseppe Roncallego, aż do dnia dzisiejszego nie mamy Papieża. Udowodnienie, że 

wszyscy ci imitanci – agenci –heretycy – marksiści – protestanci – zdrajcy i oszuści nie 

byli katolikami, nie wydaje się nad wyraz trudne. Ale Autor listów nie idzie w tę 

stronę. Brak Mu kompetencji. 

9. Str. 171 (u góry). „Zadmienie prawdziwego Kościoła”. Autor w całym tym dziale 

porównuje kryzys Kościoła do normalnego w przyrodzie zadmienia słooca. Mimo 

wielu pięknych i gładkich zdao analogia nie jest trafna. Arcybiskup zamierza 

wprowadzid czytelnika w przekonanie, że zjawisko to, jak to w przyrodzie, „samo 

przyszło, samo przejdzie”. Stosowanie takiej analogii do zjawiska, które zjawiskiem 

fizycznym nie jest, a emanacją diabelskiej osobowej złośliwości, usypia czujnośd 

wiernych i zamiast wyprowadzid ich w śmiertelny bój ze sługami zła, każe im ubrad 

ciepły kożuch i zaszyd się w mysiej norze. Przeczekad. Filozofia taka skooczy się 

zamarznięciem, ponieważ to nie siły natury przesłoniły Źródło życia, ale zrobił to Ktoś, 

aby pozbawid nas życia. 

10. Str. 187 (w środku). „W sferze społecznej głębokie paostwo zdołało zdławid polityczny 

i społeczny opór za pomocą organizacji i ruchów, które tylko pozornie są opozycyjne, 

a które w rzeczywistości są instrumentem utrzymania władzy. Podobnie w sferze 

kościelnej…”. Ta słuszna uwaga Arcybiskupa nie jest przez niego w żaden sposób 

rozwinięta. Dołożył wiele słów ogólnie rozwijających zagadnienie, ale nie pokusił się o 

wskazanie wroga pod Chrystusowym sztandarem. A przecież pod tę koncesjonowaną 

opozycję podpada cały indult ze swoimi instytutami, także Bractwo ze swoim 

swoistym posłuszeostwem w nieposłuszeostwie. Zbrojne ramię władzy w celu 

spacyfikowania niepokornych. Bractwo jest tu klarownym przykładem porzucenia 

fundamentalnych zasad katolicyzmu: uznając sobór za ważny odrzuca jego naukę, 

uznając papieża za Ojca Świętego nie słucha jego poleceo w żadnej dziedzinie. Burzy 

tym samym całkowicie katolicki ład Kościoła. 

11. Str. 195 (u dołu). „Z katolickiego punktu widzenia dokument ten (dokument z Abu 

Zabi) nie wykracza ani na milimetr poza ustalenia SW II”. Autor cytuje tu papieża 

Franciszka w tonie jakby zdziwienia, jak gdyby wszyscy poprzedni papieże 

posoborowi byli grzeczni i posłuszni katolickiej doktrynie. Rozumiem ignorancję 

Arcybiskupa, dającego się prowadzid przez ponad 40 lat fałszywej hierarchii w gąszczu 

fałszywej nauki, ale nie rozumiem zaskoczenia po obudzeniu. Autor – będąc 

uczciwym – powinien zobaczyd i rozpoznad, że wszystkie podłe dzieła tych 

pseudopapieży były tłumaczone i uzasadniane jeśli nie wprost dokumentami soboru, 



to jego Duchem. Skąd więc ta pobłażliwośd wobec poprzedników Argentyoczyka? Ale 

o tym później… 

12. Str.197 (u góry). „Jego religią będzie braterstwo bez ojcostwa Boga, zdoła oszukad 

nawet wybranych”. Autor cytuje tu arcybiskupa Fultona Sheena o antychryście. Nie 

posunie się jednak ani o krok dalej. Wskazując na kult Pachamamy  w Watykanie nie 

wyciąga z tego żadnych wniosków. A przecież, aby byd bradmi nie musimy mied tego 

samego ojca. Wystarczy mied tę samą matkę. Z prochu powstałeś. Więc dają nam za 

matkę Matkę Ziemię. 

13. Str. 201 (u góry). „… w tej pracy nad odnową Kościoła nie ma mowy o żadnych 

odstępstwach od zasad, właśnie dlatego, że jakiekolwiek uchybienie w tej kwestii 

pozbawiłoby nas szans na zwycięstwo”. I znów trafny wniosek Autora okazuje się 

strzałem w sufit. Nie ma bowiem zamiaru zastosowad zasad, o których mówi. Skoro 

rozpoznał heterodoksyjny (bądź wręcz heretycki) sobór, to winien wnioskowad, iż nie 

był to sobór Kościoła Katolickiego. Skoro rozpoznał heretyckie akty pisane papieża, to 

musi uznad, że nie są one aktami Magisterium Kościoła, bo ten nie jest Papieżem. 

 

Jeśli okołosoborowi papieże nie byli katolikami, to nie byli Papieżami Kościoła 

Katolickiego, Sobór Watykaoski II nie był soborem powszechnym, zlot w Asyżu był 

spotkaniem familijnym, a encyklika „Fratelli tutti” nie jest aktem Magisterium Kościoła. 

Koniec i kropka. Czy w Kościele Katolickim brak jest osób posiadających kompetencje do 

określenia, czy konstytucja Pawła IV znalazła swoje zastosowanie? Czy tym zagadnieniem 

muszą zajmowad się świeccy, bo duchowieostwo zaprzedało się diabłu? 

 

Pragnę powrócid jeszcze do mojego pytania, dlaczego Arcybiskup jest tak pobłażliwy 

w stosunku do wcześniejszych papieży i zasadniczo całkowicie odrzuca kwestię sede 

vacante? Otóż mamy tu do czynienia ze zwykłym konfliktem interesów. 26 kwietnia 1992 

otrzymał sakrę biskupią na Watykanie z rąk Jana Pawła II. Siedzi więc z tym świętym na 

jednej gałęzi. 

 

Powie kto: temu łatwo mówid. A jednak wie Bóg, że tylko Prawda wyzwoli nas z 

szataoskich więzów, tylko szczere poszukiwanie Prawdy umożliwi Bogu wsparcie nas w tym 

dążeniu. Niech nas nie wstrzymują pytania bez odpowiedzi: o święcenia biskupie i 

kapłaoskie, o jurysdykcji, o sukcesji apostolskiej, o katolickiej Mszy Świętej, o wyborze 

Papieża. Na wszystkie te pytania przyjdzie odpowiedź. W swoim czasie Bóg sam udzieli 

odpowiedzi tym, którzy Go miłują.  

Wypłyo na głębię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sakra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Watykan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II

