Uwolnid Księdza!
AD 28.01.2022

Trzy tygodnie odosobnienia, a w planie, na dzieo dobry, trzy miesiące.

Tekst poprzedniego apelu (z 19.01.2022r.) wysłałem do Radio Maryja, Radio
Chrystusa Króla, Ordo Juris, Media Narodowe, Konfederacja, Kaja Godek, Stanisław Krajski,
Witold Dakowski, Dziennik Gajowego Maruchy, Bibuła.com, Warszawska Gazeta, x. Jacek
Bałemba, x. Paweł Korupka, oraz do kilku znajomych mi osób fizycznych. Żadna z nich nie
odpowiedziała na mój apel, chod większośd z nich korzysta z posługi Bractwa. Co się więc
dzieje?
Otóż Bractwo usilnie prosi o zachowanie spokoju, o ciszę w eterze, aby pozwolid na
dobrą i skuteczną pomoc prawną swojemu Księdzu i nie siad fermentu. Intencja nad wyraz
słuszna i pożyteczna – byłaby taką, gdyby była prawdziwa.
Według mojej oceny Bractwo najchętniej pozbyłoby się Księdza, jak to czyniło dotąd z
wszystkimi niewygodnymi w Polsce kapłanami, lecz teraz straciło kontrolę nad księdzem,
siedzi w ciupie pod inną władzą. Tak się złożyło, że przegnano wszystkich kapłanów, którzy
wychowywali mnie w nauce katolickiej w kaplicy w Szczecinie – x. Raivo, x. Jana, x. Mariana.
Bractwo Kapłaoskie Św. Piusa X zarządzane jest przez szwajcarsko-niemiecką mafię,
wyhodowaną na piersi bożego człowieka, Abpa Marcelego Lefebvra. Póki żył Założyciel,
mimo wewnętrznych rozdźwięków co do postawy wobec modernistycznego Rzymu, stał On
mocno na katolickich nogach, nie zgadzając się na antykatolickie tendencje. Po Jego śmierci
władzę objęli ekonomi, dla których najważniejsza jest kasa.
Arcybiskup mówił o modernistach z neokościoła:
"Kościół, który takie błędy zatwierdza, jest równocześnie schizmatycki i heretycki. Ten
Soborowy Kościół nie jest zatem katolicki. W jakimkolwiek stopniu papież, biskupi, księża lub
wierni przynależą do tego Nowego Kościoła, w takim oddzielają się sami od Kościoła
katolickiego."
Niestety, podobną opinię wyrazid trzeba także o samym Bractwie. Jest równocześnie
schizmatyckie i heretyckie. Czy Franciszek jest prawnie, czy bezprawnie „zasiadającym na
tronie”, znajduje się Bractwo w schizmie:
- jeśli Franciszek jest prawnie urzędującym Papieżem, Bractwo poprzez swoje
nieposłuszeostwo stawia się poza Kościołem;

- jeśli Franciszek nie jest ważnie urzędującym Papieżem, Bractwo, wyznając w nim Biskupa
Rzymu, tym bardziej oddala się od prawdziwego Kościoła.
Ale równocześnie Bractwo jest heretyckie. Postawa Bractwa, którą na swój własny
użytek nazwałem "herezją lefebrystyczną", jest z katolickiego punktu widzenia nie do
przyjęcia, ponieważ Kościół od wieków głosi nieomylną naukę (nie pogląd), że posłuszeostwo
każdej istoty ludzkiej (a zwłaszcza katolików) Papieżowi rzymskiemu jest do zbawienia
niezbędnie konieczne. Nie można więc, pragnąc pozostad katolikiem, przesiewad nauki
Papieża, według własnej woli przyjmując i odrzucając jego zarządzenia.
Dlaczego należy wybierad katolickie rodzynki z posoborowego ciasta? Kapłani
Bractwa mówią oficjalnie - papieże posoborowi to heretycy, sataniści, nie wolno byd im
posłusznym w żadnej dziedzinie - tak kultu, jak doktryny, tak moralności, jak dyscypliny.
I znów pojawia się ten sam problem - takie twierdzenie jest niekatolickie. Takie słowa
mógł wypowiedzied Ariusz, Donat, dr Luter lub Henryk VIII. O tym, iż rzymski Papież nigdy nie
popadnie w herezję zapewnił sam Pan Jezus, mówiąc do Piotra znamienne słowa: "Modliłem
się za Ciebie...". Nigdy w historii Kościoła Papież nie popadł w herezję (nawet, jeśli był
największym z grzeszników).
W artykule o sektach Pani Marii Wolan (ZW nr 5 z 2021 roku), wywołanym
prawdopodobnie moim tekstem, autorka pisze:
„Wiem też, że niektórzy „wierni Bractwa” słyszą od innych wiernych korzystających z posługi
tegoż Bractwa zarzut sekciarskiego myślenia tylko dlatego, że rozpoznają ww. posługę kapłaoską jako
najlepszą z obecnie możliwych.”

Na koocu zaś artykułu, po rzetelnej i wnikliwej analizie sekciarstwa, czytamy:
„Ks. Jakub Wawrzyn, na pytanie jednego z wiernych o skutki ostatniego motu proprio Papieża
Franciszka na funkcjonowanie FSSPX, odpowiedział, że dla nas nic się nie zmieniło poza tym, że
musimy pokazad naszym życiem, jak owocna jest Msza święta wszech czasów…”

Zatem zarządzenia Papieża Franciszka, wiążące dla Kościoła Katolickiego, Bractwa nie
obowiązują. Czy mógłbym spytad, dlaczego?
Tak więc Bractwo, jak by nie patrzed, jest w błędzie, a błąd ma swoje skutki i
perturbacje. I biedny Ksiądz Łukasz ponosi tego konsekwencje. Dlaczego właśnie on?
Ponieważ wykazuje największą gorliwośd z nich wszystkich. Jako przeor przeoratu w
Krakowie obsługuje całą południową Polskę, jest Go pełno wszędzie, od wydarzeo
narodowych, po obronę posoborowych kościołów, od Mszy Świętych za poległych obrooców
Ojczyzny, po katechezy dla narzeczonych i małżonków. Kogo Bóg kocha, tego strofuje i
doświadcza.
Ostatni „wyczyn” Księdza, to artykuł w ZW nr 5/2021 pod tytułem „Fałszywa
pobożnośd tradycjonalistów”. Okazuje się, że jeśli moje strapienie wynika z:

„takich tematów jak koniec świata; kryzys w Kościele; czy papież jest papieżem, czy nie, a jeśli
jest, to czy jest nim Benedykt, czy Franciszek; czy ten lub tamten jest masonem, a może żydem itd.
Itp.”

to wykazuję się fałszywą pobożnością, ponieważ powinienem raczej zajmowad się
rozważaniem :
„o przepisach kuchennych, o kulturze, o samochodach, sporcie, o tym czym kto się zajmuje itd.
Po prostu o czymś normalnym, codziennym, bez ciągłego narzekania i bez czarnowidztwa. Inaczej
pobożnośd jawi się jako ponura. A czyż nie mamy najwięcej powodów do radości?”

Niech więc świeccy zajmują się sportem i czymś do gara, a kapłanom zostawią
kapłaostwo. W koocu kapłan wie najlepiej. I tu widad rację księdza, zabrał się za świeckie,
zwykłe szachrajstwa i wylądował w więzieniu. Chciałoby się powiedzied: kapłanie, nawród się
sam.
I miałby wielebny Ksiądz w zupełności rację, gdyby nie prosty fakt, że Bractwo nie
wypełnia swojej roli – swojej katolickiej misji – dbania o duchowe dylematy swoich wiernych.
Jako przykład przytoczę tu mój mail do x.Karola Stehlina, przełożonego dystryktu Polski i
okolic, z dnia 27 czerwca 2020 r. godz. 23:41:
Do: k stehlin k.stehlin@fsspx.email
Temat: Zapytanie
Pochwalony Jezus Chrystus.
Wielebny Księże,
w dniu dzisiejszym Bractwo "podziękowało" za moją wieloletnią pracę w kaplicy w Szczecinie.
Powodem dymisji są rzekomo moje poglądy.
Od ponad dwóch lat próbowałem dowiedzied się od naszych kapłanów (x.Kokis, x.Kowalski, x.Baoka,
x.Szydłowski, x.Wierzycki, x.Tokarski) czegokolwiek o katolickiej interpretacji nieomylności papieskiej,
ale niestety bezskutecznie. Nawet, jeśli udało mi się nawiązad jakikolwiek kontakt mailowy (x.Baoka,
x.Tokarski), to w odpowiedziach Księży przeważała zwykle troska o moje posłuszeostwo władzy
duchowej, przy braku jakichkolwiek sentencji merytorycznych.
Kapłani nie potrafią odpowiedzied na podstawowe pytania, np:
1. czy brak jurysdykcji (delegacji papieskiej, bezpośredniej, czy pośredniej) w odprawianiu Mszy
Świętej, chodby za czasów Pawła VI i JP II, unieważnia Mszę?
2. na jakiej podstawie wolno im odprawiad Mszę Świętą w rycie innym, niż żąda tego papież?
3. na jakiej podstawie nie udzielają rozgrzeszenia cudzołożnikom, skoro życzy sobie tego papież?
Zostałem usunięty z zespołu korekty Zawsze Wierni, a teraz z funkcji kościelnego w kaplicy. Czy moja
dusza jest innego gatunku? Czyżbym nie potrzebował zbawienia? Kto ma mnie więc wyprowadzid z
błędu, w jaki popadłem? Gdzie mam szukad pomocy?
Jest jeszcze jakiś inny Kościół? Proszę więc mi go wskazad.
Pozdrawiam serdecznie

Mail pozostał bez odpowiedzi. Ksiądz Przełożony jest bowiem szefem pruskoniemieckiej struktury religijnej, która pod przykrywką „nowej ewangelizacji” zwalcza
tradycyjną polską pobożnośd, podstawiając w jej miejsce zimny, germaoski kult władzy,
bynajmniej nie władzy naszego Pana, Jezusa Chrystusa. I tak, jak wszystkie polskie wojny, czy
na wschodzie, czy na zachodzie, toczyliśmy zawsze z Niemcami, tak i teraz zmagania o polską
duszę są zmaganiami polsko-niemieckimi. Czy i Krzyżacy nie przynieśli do Polski krzyża? Czy
pod Grunwaldem nie staliśmy z bradmi Litwinami przeciwko całej ówczesnej Europie?
Wówczas mogliśmy odwoład się do Papieża i Świętego Soboru, a dziś? Za Feliksem
Konecznym powtórzyd wypada jego zasadniczy wniosek: powodem wszelkiego zła w Europie
jest pruski popęd do władzy nad narodami, który prowadzi do militaryzmu, ten z kolei
futrując żydostwo, funduje nam komunę. Cztery ogniwa tego samego łaocucha. Teraz pruska
Unia, posiłkując się Watykanem i Bractwem, tworzy kolejny, piąty już element.
Czy Bractwo jest członkiem Kościoła Katolickiego? W watykaoskim spisie
stowarzyszeo katolickich go nie ma, ale, według co sprytniejszych rzymskich kurialistów,
kwestia Bractwa jest kwestią wewnątrzkościelną. Bractwo jest w „niepełnej jedności” z
Watykanem. Podobnie, jak związek jednopłciowy jest niepełnym małżeostwem.
W oficjalnym polskim rejestrze kościołów i związków wyznaniowych Bractwa też nie
ma. Czymże więc jest Bractwo w Polsce? Według własnego statutu Bractwo działa w osobie
prawnej Fundacji Imienia Św. Damiana de Veuster (nr KRS 0000111686), a zgłoszonym celem
działalności jest:
1. Działalnośd charytatywna i opiekuocza na rzecz osób potrzebujących - najuboższych, niedołężnych
oraz młodzieży ze środowisk dotkniętych patologiami społecznymi 2. Podejmowanie działao na rzecz
rozwoju osobowości człowieka 3. Propagowanie filozofii i kultury chrześcijaoskiej oraz muzyki
kościelnej 4. Zakładanie i prowadzenie szkół niepublicznych:.

Zakres działania dla uczciwej, porządnej loży masooskiej.
Jeśli więc Bractwo nie jest kościołem, ani związkiem wyznaniowym, to oczywistym
staje się Jego postawa wobec władzy. Jest jej posłuszne w każdej dziedzinie. Zgodnie z
Konstytucją i zapisami konkordatu władza świecka nie ma nic do gadania w obiektach kultu
religijnego, organizacja życia duchowego wiernych – jakiejkolwiek religii – jest własną sprawą
zgłoszonych do rejestru organizacji. To, że kościół Novus Ordo ze swoich uprawnieo
zrezygnował, nie dziwi, bo będąc w likwidacji zarządzany jest przez Likwidatora. A jednak
ogólna zasada w Polsce brzmi następująco:
1. Polak katolik się nie szczypi, jeśli nie ma takiej potrzeby, a swą ufnośd pokłada w
Bogu;
2. Polak katolik nie nosi maski, jeśli nie musi (jest zdrowy);

To wszystko. Pozostaje byd nieugiętym, cierpliwym, dad się karad mandatami i
represjonowad, a potem walczyd o uniewinnienie – wszystkie kary i mandaty są
unieważniane.
Wródmy jednak do meritum. Ksiądz Szydłowski wylądował w wiezieniu, bynajmniej nie za
pedofilię, ani za kradzież. Czy jest to pierwszy taki przypadek?
Wspomnijmy błogosławionego Księdza Kardynała Stefana Wyszyoskiego, więzionego
przez komunistyczny reżim przez 3 lata, niekwestionowanego bohatera „polskiej racji stanu”.
Kilka słów z jego życiorysu (https://wyszynskiprymas.pl/zyciorys-stefana-wyszynskiego/):
1929-1930
Odbył podróż naukową do Austrii, Włoch, Francji, Belgii, Holandii i Niemiec. Przedmiotem
jego zainteresowao były problemy związków zawodowych, organizacje katolickiej młodzieży
robotniczej, a przede wszystkim doktryny i ruchy społeczne. Owocem tej podróży była
publikacja „Główne typy Akcji Katolickiej za granicą” (Lublin 1931).
14 kwietnia 1950
Wobec braku Konstytucji, podpisał Porozumienie z rządem komunistycznym. Była to jedyna
deklaracja prawna określająca sytuację Kościoła w Polsce.
8 maj 1953
Kardynał Prymas nieustępliwie bronił Kościoła. W imieniu Episkopatu skierował do władz
paostwowych memoriał, w którym mówił wyraźnie, że w obliczu krzywd, jakich doznaje
Kościół w Polsce, już dalej w ustępstwach iśd nie może. Non possumus… Rzeczy Bożych na
ołtarzach cesarza składad nie wolno.

Trzyletni pobyt Kardynała w różnych więzieniach to pobyt na „uniwersytecie
robotniczym”. Kardynał otrzymał licencjat z nowej gałęzi nauk: ekonomia polityczna
zbawienia. Cóż potem? Rozmach i współpraca. Pielgrzymka po Polsce pustych ram obrazu –
czy aby wolno katolikowi oddawad cześd boską kawałkowi drewna? Czy była to uznana
relikwia? Raczej nie. Raczej zwykły symbol niezwykłego Obrazu. Jeśli można, spierając się z
protestantami, oddawad cześd obrazowi Świętej Osoby, to czy można oddawad tę samą cześd
już tylko drewnianej ramie tegoż Obrazu? Czy nie było to przygotowaniem Narodu –
wiernego i posłusznego – do oddawania czci czemukolwiek? Byleby wskazanemu przez
ukochaną władzę?
Cóż potem? 1966 - Millenium – tysiąc lat chrztu Polski – dwaj główni bohaterowie,
x.x.Wyszyoski i Wojtyła, odprawiają Novus Ordo na pustych stołach, zanim Paweł VI
przeprowadził swoją deformację.

Ale wródmy do meritum. Powyższy ksiądz po latach przymusowego szkolenia
zastanowił się.
Mamy jednak kolejnego księdza, wywleczonego przez władzę z mieszkania. Ksiądz
Michał Woźnicki, salezjanin, został aresztowany i siłą wyniesiony z własnej celi-mieszkania
podczas sprawowania Najświętszej Ofiary - katolickiej Mszy Świętej w pażdzierniku 2020
roku. Naraził się demonom pandemii – duchowym i świeckim. Niezawisły od Prawdy portal
ePoznao pisze (https://epoznan.pl/news-news-122553ks_michal_woznicki_skazany_przez_sad_po_wyroku_obrazal_dziennikarzy):

„W październiku 2020 roku pisaliśmy o policjantach, których wezwano do celi ks. Michała
Woźnickiego w Domu Zakonnym Towarzystwa Salezjanów w Poznaniu. Duchowny odprawiał w niej
nabożeostwo dla 7 osób. Zgodnie z obostrzeniami na powierzchni 7 metrów kwadratowych w mszy
mogła brad udział jedna osoba. Ksiądz i ministrant zostali doprowadzeni na komisariat, by
potwierdzid ich tożsamośd, bo nie chcieli się wylegitymowad.
W kwietniu ruszył proces w tej sprawie. Oskarżyciel policji wyjaśniał, że ksiądz nie stosował się do
poleceo wydawanych przez funkcjonariusza. Duchowny natomiast tłumaczył, że policjanci bezprawnie
wtargnęli do kaplicy, w której sprawował mszę świętą. W piątek zapadł wyrok. Sąd uznał, że ksiądz
nie złamał obostrzeo epidemicznych, ponieważ pomieszczenie, w którym znajdowali się duchowny
oraz wierni, było miejscem prywatnym, a nie publicznym. Uniewinniono go także w przypadku zarzutu
dotyczącego utrudniania policyjnej interwencji. Ksiądz Woźnicki został natomiast uznany winnym
tego, że nie okazał policjantom dokumentów, o co został poproszony. Nałożono na niego karę
grzywny w wysokości 500 złotych.”

Tak więc zorganizowana grupa przestępcza, zwana w Polsce Policją, napada
nielegalnie osobę cywilną w jej mieszkaniu, wywleka ją z domu na komisariat i jeszcze
otrzymuje za to 500 złotych nagrody. Moim zdaniem Policję winno g…o obchodzid, czy cywil
X w swoim mieszkaniu jest X, czy Y, o ile nie jest podejrzany o żadne przestępstwo. Ksiądz
Woźnicki miał pełne prawo wyrzucid ich przez okno, a nie jeszcze legitymowad się we
własnym domu. Cóż jednak czytamy dalej?
„Sędzia w trakcie ogłaszania wyroku przyznał, że osoba duchowna powinna dawad dobry
przykład. Działania policjantów oceniono jako prawidłowe.”

Ksiądz został uniewinniony z dwóch podstawowych zarzutów, więc to Księdza
działanie było prawidłowe, natomiast to Policja powinna dawad dobry przykład, zwłaszcza
powinna znad prawo. Jak widad rozumowanie i postanowienie sądu opiera się na
niezawisłości od prawa, rozsądku i zwykłej uczciwości.
Ale wródmy do meritum. Czy ktoś ujął się za księdzem Michałem? Nie zauważyłem.
Raczej traktowany jest jak wściekły pies – strach się zbliżyd. Ksiądz Michał Woźnicki jest dla
wszystkich groźnym wariatem, nikomu nie przepuści. Dla sekty novusowej – prawdziwy ciero
w oku, dla Bractwa – ościeo pawłowy, dla świeckich pisarzy sedewakantystycznych (Tenete)
– świecki pajac w komży i ornacie, dla kapłanów z indultu – heretyk i bluźnierca, gryzący
świętą dłoo modernistycznego żywiciela. Cała ta duchowna zgraja, od lewa do prawa,
chciałaby Go „wyrzygad”, aby zniknął, rozwiał się w powietrzu i nie zatruwał już powietrza
swoją obecnością. Ecce homo.
Czy określenie katolickiego księdza mianem „wariata” jest obraźliwe? To zależy, co
ma się w sercu. Osobiście mam Go również za wariata, ale w sensie pozytywnym, jako
niezwykle rzadko występującą osobę, która jest „zbyt”: zbyt katolicki, fanatyk, zbyt
ortodoksyjny, zbyt doktrynalny, zbyt prawdomówny, zbyt dociekliwy, zbyt wścibski, zbyt
dosadny, zbyt duchowny, zbyt świecki, zbyt męski, zbyt seksistowski, zbyt polski, zbyt
niezależny, zbyt wolny, zbyt narodowy, zbyt faszystowski, zbyt rasistowski, zbyt

uświadomiony, zbyt wiele wiedzący. Zbyt gorliwy. Któż polubi takiego? A przecież taki był
Chrystus. Czy nie jest obowiązkiem Księdza – każdego człowieka – naśladowanie Chrystusa?
Przytoczę tu komentarz o zmarłym niedawno Panu Przemysławie Górnym
(https://marucha.wordpress.com/2022/01/27/zmarl-przemyslaw-gorny/:
W wieku 90 lat zmarł Przemysław Górny założyciel tajnej endeckiej Ligi NarodowoDemokratycznej. Bez wątpienia polityczny szaleniec, człowiek idei, uczciwy do bólu. Pamiętam jego
pierwsze spotkanie z seniorem endecji Władysławem Wójcikiem. Po 10 minutach stwierdził że “Ten
Górny to jest wariat, ale nie idiota”.

Ale wródmy do meritum. Mamy jeszcze jednego aresztowanego księdza, Jerzego
Popiełuszkę. Niestety, źle wybrał sobie swój czas, czasy i połowę czasów. Czas dogadania się
władzy świeckiej i duchownej, czasy okupacji komunistycznej w Polsce i połowę czasu życia,
przedwczesną śmierd. Kapelan „Solidarności”, pochował Grzegorza Przemyka, po czym
przedstawiono Mu zarzuty:
” decyzję o wszczęciu śledztwa w kierunku przestępstwa z art. 194 kk w zw. z art. 58 kk[24] to
jest, że: „przy wykonywaniu obrzędów religijnych (...), w wygłaszanych kazaniach nadużywał wolności
sumienia i wyznania w ten sposób, że permanentnie oprócz treści religijnych zawierał w nich
zniesławiające władze paostwowe treści polityczne, a w szczególności pomawiał, że te władze
posługują się fałszem, obłudą i kłamstwem, poprzez antydemokratyczne ustawodawstwo niszczą
godnośd człowieka, a także pozbawiają społeczeostwo swobody myśli oraz działania, czym
nadużywając funkcji kapłana, czynił z kościołów miejsce szkodliwej dla interesów PRL propagandy
antypaostwowej”.

Analiza prokuratorska celna, jak sztylet. Trafia w samo sedno także i dziś.
Skooczył, jak wiemy, w worku, bo przekroczył wszelkie ówczesne granice. Każdy
grzech przeciw władzy będzie przez władzę wybaczony, ale nie grzech przeciw duchowi
świętemu władzy, duchowi antychrysta. Ksiądz Jerzy skazany został na śmierd
jednoosobowo, ponad podziałami. RIP.
Ale wródmy do meritum. Od trzech tygodni trwa medialna cisza. Cisza dla księdza
Łukasza grobowa, cisza przed burzą, oto zbiera się żar gniewu Bożego nad głowami przyjaciół
Księdza, przyjaciół Bractwa, Polaków, katolików. Wszechmocny Bóg dopuścił to aresztowanie
dla pouczenia umiłowanego Księdza, ale dla nas dla próby. Milczą wszyscy lefebryści, milczą
kapłani z indultu, co to ślubują Bogu wiernośd prawdzie jedynej, prawdzie o człowieku.
Słychad odgłos jakby szczekania, to szczekają zdrajcy z Frondy, Tenete, x.Łukasz zgrzeszył
przeciwko duchowi pandemonii.
Jeden człowiek nie milczy, ale walczy głośno, odważnie i skutecznie. Ksiądz Michał
Woźnicki oczywiście, ale to tylko dlatego, że jest zbyt ludzki.
Jedna ze znanych mi osób, proszonych przeze mnie o wszczęcie awantury o Księdza
Łukasza, odezwała się do mnie, pisząc:

„Coś w tym jest, co Pan pisze.
Ja zaś na razie nie wiem jak mam postąpid. Nie dodzwoniłem się do Księdza Arcybiskupa.”

To słowa osoby znanej w Polsce i zagranicą, osoby zorientowanej w sprawie wszelkich
spraw, piszącej na ten temat książki. Jeśli On nie wie, jak postąpid, to skąd my to mamy
wiedzied. W zdaniu tym widzę klucz do zrozumienia głównego problemu, w jakim znalazła się
większośd ludzi na świecie, a na pewno w Polsce. Dzisiejszy katolik nie wie, co jest katolickie.
Niestety, jest to wynik działalności zorganizowanej grupy satanistycznej, która wrogo
przejęła struktury Kościoła Katolickiego i Go niszczy. Po 50 latach zmiękczania ludzie nie
wiedzą, co jest Prawdą a co fałszem, nie wiedzą, jak się zachowad.
Pozostaje otwarte pytanie: gdzie jest Kościół? Gdzie jest Chrystus? Prawdziwy, żywy,
pożywny i zbawczy? Czy jest Chrystus w novusie? Czy jest Chrystus w indulcie? Czy jest
Chrystus w Bractwie? Czy jest Chrystus u księdza Michała Woźnickiego? Czy jest Chrystus u
Księdza Rafała Trytka? Czy jest Chrystus u Księdza Jacka Bałemby? Czy jest Chrystus u Księdza
Grzegorza Śniadocha?
Tak więc przypadek Księdza Łukasza jest małym trybikiem w wielkiej satanistycznej
maszynerii niszczenia Kościoła, jako głównego powstrzymującego przyjście Antychrysta i
jedynym sposobem na przedłużenie naszego, łacioskiego, sposobu życia na tej biednej
planecie jest wetknięcie w te tryby kija. Tym kijem może byd stanowcze, wszechstronne
ujęcie się za Księdzem wszystkich, którzy rzeczywiście w swoich sercach są katolikami i
Polakami. Kto więc milczy daje świadectwo o sobie sam.
O co mi chodzi? O miłośd bliźniego, o Kościół, o Polskę. Co robid? Przede wszystkim
porozumied się ze sobą, wyznaczyd jeden wspólny cel: uwolnid Księdza. Przecież nie odbid
Go, ale doprowadzid do natychmiastowego wypuszczenia z aresztu, niech odpowiada z
wolnej stopy. Zebrad kasę na poręczenie majątkowe. A następnie rozpocząd rozmowy o
wszystkich naszych wspólnych sprawach, o Kościele, o doktrynie, o prawie, o restrykcjach, o
mediach, o zasobach naturalnych, o służbie zdrowia, o edukacji. W każdym z tych tematów
mamy doskonałych fachowców.
A może na początek niech z każdego większego polskiego miasta, z każdej kaplicy
Bractwa, z każdego kościoła indultu, z każdej konserwatywnej diecezji wyjedzie kilka –
kilkanaście samochodów osobowych w celu złożenia księdzu Łukaszowi odwiedzin w tym
pierdlu. To chyba nie jest zabronione. Gdy do Poznania zjedzie kilka tysięcy pojazdów i staną
wokół aresztu na każdym wolnym skrawku publicznej jezdni, miasto szybko wezwie posiłki.
Bierny opór też ma swoją wymowę i siłę.
Marzy mi się Civitas Christiana, Paostwo Boże, już tu, na ziemi, jak chodby z tego filmu
z 1947 roku. (https://www.youtube.com/watch?v=z8q0S2JyyQE). Może jeszcze go dożyję?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

