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Minneapolis, 25 września 2005 – Próba zniszczenia  de fide (wiary) przez odszczepieńczy II
Sobór Watykański, z jego atakiem na Święte Sakramenty Kościoła (duszę Kościoła) i ogra-
bieniem  Jego  Świętych  Dyscyplin,  jest  najgorszą  katastrofą  jaka  kiedykolwiek  dotknęła
Kościół Katolicki.
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PRAWDA, VERITAS, MUSI BYĆ OZDOBĄ NASZYCH DUSZ

WPROWADZENIE

Jak to jest możliwe żeby II SW udzielono wiarygodności czy posłuszeństwo biskupów na całym
świecie?  To  przekracza  zrozumienie  jak  prałaci  Kościoła  Katolickiego  mogli  zgodzić  się  na
uchwały i nauki proponowane przez II SW, które są całkowicie sprzeczne ze wszystkim co Chrystus
powierzył swojemu Kościołowi.

To się stało dlatego, że współczesny kler stracił kontakt z wiedzą apostolską, apostolską gorliwością
i  apostolską  czujnością.  Stracono  miłość  do  apostolskiej  tradycji,  miłość  do  Słowa  Bożego.
Rezultat? Teraz mamy księży, którzy nie kochają już nauki Kościoła Katolickiego ani zapału do
jego prawdy. Im brakuje szacunku do jego osądów, teraz podeptanych.

Straciwszy  apostolską  znajomość  Słowa  Bożego,  hierarchia  dołącza  do  wrogów  Kościoła
Apostolskiego w tłumieniu jego prymatu i suwerenności. Pozbawieni wiedzy apostolskiej, oni już
nie akceptują katolickiej apostolskiej religii jako boską i jedyną daną przez Boga ludzkości. Oni już
nie wierzą w to, że religia katolicka ma prawa jakich nie mają inne. Anie kler nie wie już o tym, że
człowiek ma obowiązek sumienia akceptować i wierzyć w tę jedną Boską Religię – w żadną inną.

Jest  cena  do  zapłacenia  przez  tych,  którzy  odmawiają  prymatu  i  suwerenności  Kościołowi
Apostolskiemu. Na tych którzy odważą się albo atakują Słowo Boże albo bosko ustanowionego
interpretatora i nauczyciela tego Słowa, narzuca się karę.

Ta broszura, zajmując się głównie II SW, który zwołano nielegalnie żeby odebrać Kościołowi jego
prymat i suwerenność, i walczyć z dekretami i osądami Chrystusa i Jego Kościoła, wymienia karę
nakładaną na tych, którzy manipulują Słowem Bożym i ochroną osądów Jego Kościoła.

Niezrozumiałe jest to, żeby osoby duchowne mogli być zatwardziali i niewrażliwi na straszne kary
nakładane przez Kościół Chrystusa.  Można tylko przypuszczać,  że tak jest  tylko z  powodu ich
braku apostolskiej wiedzy.
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ŚMIERTELNE CIOSY W II SW

To  rzadko  zawodzi.  Zawsze  kiedy  nowi  subskrybenci  Veritas, zwłaszcza  księża,  czytają  o
Execrabilis po  raz  pierwszy,  cieszą  się  z  wiedzy  o  jej  istnieniu,  wspaniale  zaskoczeni  kiedy
odkrywają, że Kościół ma taką potężną broń do zadawania śmiertelnych ciosów swoim wrogom.
Częściej niż nie, ksiądz pospieszy do najbliższej biblioteki by zobaczyć ją na własne oczy.

POCHODZENIE EXECRABILIS

Dlaczego Kościół był tak poruszony żeby wydać tę dalekosiężną bullę papieską w 1460? Dzięki
specjalnej pomocy Ducha Świętego, pozwalającej nadprzyrodzonemu darowi roztopności odgrywać
decydującą rolę, papież Pius II wykorzystał ten środek do potępienia błędu „koncyliaryzmu” tak
szerzącemu się w jego czasach.

Po śmierci papieża Bonifacego VIII w 1303, wrogowie Chrystusa wewnątrz i poza Jego Kościołem,
próbowali uciec od nauk Kościoła, przekazanych przez apostolskich papieży, żądających odwołań
od wyroków papieskich i polityki do soboru generalnego całego Kościoła, pomijając papieża jeśli
konieczne, albo wiktymizując go, jak próbowali z Marcinem V w 1414. Ta pogardliwa, arogancka
postawa stała się znana jako „koncyliarystyczna uzurpacja władzy papieskiej przez sobór”.

Jest jasne, że „koncyliaryzm” stanowi wielkie niebezpieczeństwo dla Kościoła, papiestwa i boskiej
doktryny w każdym wieku. Powołując się na błąd „koncyliaryzmu”, królowie i  kler stawali  się
przeciwni Stolicy Apostolskiej, grożąc odwołaniami do przyszłych soborów i przyszłych papieży z
nadzieją zmiany nauki i polityko Kościoła. Żeby realizować te praktyki, specjalne grupy dążyły do
ulokowania na Tronie Piotra własnych ludzi którzy mieli antykatolickie poglądy.

Później, w 1548, na Tronie zasiadł Pius II, sam indoktrynowany postawą „koncyliarystyczną”. Ale
kiedy  już  zasiadł  na  papieskim  tronie,  realizował  zło  odwoływania  się  do  przyszłego  soboru,
wyrażonego czy tajnego celu obalenia Tradycji Kościoła i Depozytu Wiary. Sprawy uległy takiemu
pogorszeniu, że w 1460 Pius II został zmuszony do wydania teraz słynnej bulli  Execrabilis, 15
lutego tego roku, zakazującej tego szkodliwego posunięcia i wiążącej je z dwiema najostrzejszymi
karami jakie może nałożyć Kościół.

W  Execrabilis wyłożył  stanowcze  Prawo  Kościoła  do  ochrony  jego,  Wiary  i  owczarni  przed
nielegalnymi soborami, nie tylko w jego czasach ale we wszystkich przyszłych.

To papieskie orzeczenie, ta nauka Kościoła, ma łaskę nieomylności, skoro odnosi się konkrettnie do
Wiary i Moralności. Co więcej, nigdy nie można jej wycofać ani uznać za nieważną. Papież Pius II,
z  posłuszeństwa  do  poważnego  i  najważniejszego  obowiązku  ochrony  Wiary  i  Moralności
Wiernych, wyposażył Kościół w tę potężną broń do walki z nielegalnymi soborami, by zadać im
śmiertelny cios.

Oddając sprawiedliwość, my apostolscy katolicy musimy używać tej broni przeciwko nielegalnemu
II SW, złemu soborowi zwołanemu żeby uciec przed boską Nauką Chrystusa, naukom i praktykom
Jego Kościoła,  satanistycznemu soborowi zwołanemu dla  „wyzwolenia”  ludzkości  z  przeszłych
wyroków Stolicy Apostolskiej, wiążących orzeczeń Kluczy Piotra. 



Musimy  wykorzystywać  Execrabilis żeby  zadać  śmierć  obrzydliwemu,  nienawistnemu,
wyrafinowanemu  II  SW,  który  odważył  się  znowu  otworzyć  nieomylne  orzeczenia  Kościoła
Chrystusa, z naruszeniem boskich przykazań i praw zakazujących tego antykatolickiego działania.

Rzadko znajdzie się nieomylne orzeczenie tak krótkie a tak wszech-ogarniające i wszech- wiążące
jak  Execrabilis. Bulla  ta  jest  tak  zwięzła,  że  czytając ją  pierwszy raz  nie  da się  przeoczyć jej
miażdżącego przesłania, pominąć jej znaczenie.

Tak katastrofalny jest  jej  skutek na II  SW, że sama wiedza o jej  istnieniu przez budzących się
katolików przeciwnych II  SW wysłał  wstrząsy wulkaniczne i  ciarki  przez Pawła VI,  głównego
wykonawcę i  wdrożycie la tego antynadprzyrodzonego II Soboru.  Paweł VI był tak przerażony
Execrabilis, jak są współczesne sługusy, oni zajmowali się formułowaniem argumentów przeciwko
stanowczemu i  ostatecznemu orzeczeniu  Execrabilis próżnym wysiłkiem,  aby uciec  przed  jego
duszącymi wpływami na ich perfidny II SW. Można powiedzieć, że Execrabilis to kościelna miotła
wymiatająca z Kościoła grzeszne dzieła nielegalnego soboru. Jak nieposłuszny pies boi się i jest
przywracany do porządku miotłą czy mopem w rękach świadomej matki rodziny, tak też oporne
szczeniaki II Sw przerażone są Execrabilis w rękach Świętej Matki Kościoła.

CO Execrabilis MÓWI I ROBI

Poniżej tekst Execrabilis zakazujący wszelkich odwołań do przyszłego soboru:

„1. Ohydne i niesłychane w minionych czasach nadużycie rozpanoszyło się w dzisiejszej dobie,
kiedy to wielu ludzi przepełnionych duchem buntu ośmiela odwoływać się do przyszłego soboru od
orzeczeń rzymskiego  papieża,  Wikariusza  Jezusa  Chrystusa,  któremu w osobie  świętego  Piotra
zostało powiedziane: „Paś owce moje” i „Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie”;
nie  czynią  tego  powodowani  troską  o  otrzymanie  sprawiedliwego  wyroku,  ale  dla  uniknięcia
konsekwencji swych grzechów i każdy obeznany z zasadami prawa może łatwo ocenić jak dalece
jest  to  sprzeczne  ze  świętymi  kanonami  i  ile  szkody  niesie  to  z  sobą  dla  chrześcijańskiej
społeczności.  Bo (pomijając inne względy,  które jak najdobitniej  sprzeciwią się  tej  deprawacji)
któżby nie uznał za absurdalne odwoływanie się do czegoś, co nigdzie nie istnieje i nie wiadomo
kiedy  w przyszłości  będzie  miało  miejsce?  Biedni  są  uciskani  przez  silniejszych  na  przeróżne
sposoby, przestępstwa nie są karane,  podsycana jest  rebelia przeciw Stolicy Świętej,  przestępcy
cieszą się wolnością i wstrząśnięta jest cała kościelna dyscyplina i porządek hierarchiczny.

2. Pragnąc zatem odrzucić jak najdalej od Chrystusowego Kościoła ten zabójczy jad, mieć staranie
o zbawienie wszystkich tych, którzy zostali powierzeni naszej opiece i trzymać z dala od owczarni
naszego Zbawiciela wszelkie przyczyny zgorszenia, za radą i zgodą Naszych czcigodnych braci
kardynałów  Świętego,  Rzymskiego  Kościoła  i  wszystkich  prałatów  i  kanonistów  Boskiego  i
cywilnego prawa oraz członków Kurii oraz na gruncie naszej nieomylnej wiedzy potępiamy tego
rodzaju apelacje; jeśliby zatem okazało się, że jakiekolwiek tego rodzaju apelacje są wysuwane
nawet obecnie to demaskujemy je jako błędne i obmierzłe, zniesione i całkowicie anulowane oraz
oświadczamy i orzekamy, że są one – jak coś próżnego i zgubnego – bez żadnego znaczenia. W
konsekwencji, zabraniamy aby nikt pod jakimkolwiek pretekstem nie odważył się odwoływać od
żadnego  z  Naszych  jak  również  naszych  następców  rozporządzeń,  orzeczeń  albo  nakazów,
względnie  przyłączać  się  do  takich  apelacji  wysuwanych  przez  innych  lub  używać  ich  w
jakikolwiek sposób.



3. Jeśliby ktokolwiek, bez względu na to jakiego byłby stanu, pozycji  czy urzędu, nawet jeżeli
byłaby  to  godność  cesarska,  królewska  lub  biskupia,  naruszył  to  rozporządzenie  po  dwóch
miesiącach od dnia ogłoszenia tej bulli przez Kancelarię Apostolską, to ipso facto ściąga na siebie
ekskomunikę, z której będzie mógł być uwolniony wyłącznie przez rzymskiego Arcykapłana i  in
articulo mortis. Uniwersytet albo korporacja będzie podlegać kościelnemu interdyktowi; niemniej
jednak, korporacje i  uniwersytety,  podobnie jak wyżej wymienione i  wszelkie inne osoby, będą
poddane  tym  karom  i  cenzurom,  jakie  ponoszą  grzesznicy  dopuszczający  się  crimen  laesae
maiestatis oraz  obrońcy  heretyckiej  przewrotności.  Ponadto  notariusze  i  świadkowie  będący
świadkami  tego  rodzaju  czynów,  i  w  ogólności  wszyscy  ci,  którzy  świadomie  będą  doradzać,
pomagać albo faworyzować odwołujące się osoby, będą podlegać takiej samej karze.

4. Niech zatem żaden człowiek nie narusza ani nie sprzeciwia się zuchwałym nadużyciem temu
wyrazowi  Naszej  woli,  którym  potępiliśmy,  zganiliśmy,  znieśliśmy,  anulowaliśmy,
zadekretowaliśmy,  ogłosiliśmy  i  zarządzili  wyżej  wymienione.  Jeśliby  jednak  ktoś  na  to  się
odważył, to niech wie, że narazi się na gniew Boga Wszechmogącego i Jego Apostołów, świętych
Piotra i Pawła.

Dan w Mantui, w roku 1459 [patrz wyżej – 1460] od Narodzenia Bożego, w piętnastym dniu przed
Kalendami  lutowymi,  w  drugim  roku  naszego  Pontyfikatu”.  http://www.ultramontes.pl/omlor
sprostowanie bulla.htm

„ŻEBY OTRZYMAĆ SPRAWIEDLIWY WYROK”

Żeby podać przykład jak łatwo można przeoczyć znaczenie Execrabilis, rozważmy wyrażenie: „…
nie czynią tego powodowani troską o otrzymanie sprawiedliwego wyroku”. Tu widzimy, że celem
odwołania  się  do  nielegalnego  soboru  jest  ucieczka  przed  przeszłym  wyrokiem  Stolicy
Apostolskiej.  Ale  Execrabilis odcina  złoczyńców  na  przejściu,  mówiąc,  że  soboru  nie  wolno
wykorzystywać do ponownego otwierania orzeczeń.  Execrabilis mówi,  że kiedy Kościół  wydał
orzeczenie,  nie  wolno  go  kwestionować  soborom  ani  przyszłym papieżom.  Kiedy  Kościół  się
wypowiedział, orzekł ostatecznie i na zawsze.

Nie  ma  sprawiedliwszego  wyroku  niż  nieomylne  orzeczenie  o  Wierze  i  Moralności,  którego
nieomylnego orzeczenia nie może złamać żaden sobór, a II SW, z uwagi na jego nielegalność był
bezsilny żeby to zrobić. Kościół nigdy nie dokonuje korekty siebie, bo nigdy nie popełnia błędów
co  do  Wiary  czy  Moralności.  Z  Chrystusem  jako  Jego  Głową  i  Duchem  Świętym  jako  Jego
Przewodnikiem nie może być żadnej potrzeby odwoływania się od Jego orzeczeń.

Ale to było i jest celem II SW […] odwoływać się i kwestionować przeszłe orzeczenia Jednego
Świętego Katolickiego Apostolskiego Kościoła.  Dlatego,  wezwanie II  SW do odwołania się  od
orzeczeń Kościoła czyni nielegalny II SW unieważnionym przez Prawo Kościoła. Kościół pchnął
swój Miecz Nieomylnej Prawdy w złe serce II SW, zadając mu śmiertelny cios 500 lat zanim ten
podniósł swoją wężową głowę.
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KONCYLIARYSTYCZNE BŁĘDY W PÓŹNIEJSZYCH STULECIACH

Koncyliarystyczna  herezja  (pomysł  wykorzystywania  soboru  do  odwołania  się  od  nieomylnych
orzeczeń), z którą odważnie zmierzył się i której zakazał w XV wieku papież Pius II, pojawiła się
ponownie w późniejszych latach, a mianowicie w XIX wieku na I SW, i jeszcze raz w XX wieku po
śmierci papieża Piusa XII.

I SOBÓR WATYKAŃSKI

Około 400 lat po Execrabilis, I Sobór Watykański (1869-70), święty sobór dogmatyczny, uznał za
wskazane wzmocnienie i potwierdzenie prawa ustanowionego w Execrabilis.

Jeszcze w 1869, ich wysiłkami zniszczenia Królestwa Bożego na ziemi, Kościół Katolicki, jego
wrogowie  przyczepili  się  do  ostateczności  orzeczeń  Kościoła,  dążąc  do  obalenia  wiary  w  ich
nieomylność i trwałość.

Historia mówi, że I SW zwołano żeby określić nieomylność papieską, ale niewiele książek mówi
dzisiaj dlaczego kwestia nieomylności stała się sprawą tak palącą i istotną.

Najwyraźniej działały dwie frakcje: jedna opowiadająca się za nieomylnością, druga chciała zająć
się przeszłymi orzeczeniami Kościoła, zmienić je albo unieważnić. Nawet jak teraz, jedną stronę
stanowili  lojalni  apostolscy  katolicy,  drugą  Marranos  i  ich  zwolennicy,  wielu  z  których  było
zdezorientowanych i ogłupionych – jak było wielu biskupów na II SW – ogłupionych by wierzyć,
że orzeczenia Kościoła można unieważnić albo zmodyfikować.

Sprawa którą zajmowali się Marranos na I SW – byłaby tym samym klinem jaki wykorzystali na II
SW:  nowe  i  inne  stanowisko  Kościoła  wobec  Żydów.  Od  katolików  chcieli  innej  postawy  i
myślenia o Żydach, niż ta jaką Kościół zawsze zajmował i nauczał. Chcieli akceptacji rabinicznego
talmudycznego judaizmu jako religię samą w sobie, wyższą a nawet lepszą od chrześcijaństwa.

W latach 18690-1870 Żydzi chcieli być oczyszczeni od bogobójstwa, i chcieli znieść Klątwę Boga,
jaką sprowadzili na siebie swoją niegodziwością. Kiedy już otworzy się dla nich drzwi. nie będzie
żadnej  przeszkody  żeby  Synagoga  Szatana  wniosła  do  Kościoła  wszystkie  worki  fałszywych
gnostyckich doktryn, co wydarzyło się później na II SW (1962-65).

W1869-1870 wróg- Marrano dążył do realizacji swojego celu oszustwem – nakłonienia prałatów na
I SW by uznali deklaracje wręcz przeciwne do wcześniejszych deklaracji Kościoła. Krótko mówiąc,
żeby Kościół sobie zaprzeczył. To spowodowałoby ponowne otwarcie jego przeszłych nieomylnych
orzeczeń,  które  są  nieodwracalne.  O czym Marrano myśleli,  oczywiście,  to  zniszczenie  całego
Depozytu Wiary, ogołocenia Kościoła Katolickiego, jego śmierci.

Intryga Marrano: – Żeby spełnić swoje pragnienia na I SW, Marranos wymyślili sprytną intrygę.
Może słyszeliście historię o kobiecie którą na rogu ulicy zatrzymał sprzedawca i  zaproponował
okazję zakupu – tanio – futra z norek. Pokazuje jej prawdziwe futro z norek, ona daje mu pieniądze
i dostaje pudło. Po przyjściu do domu i otwarciu pudła widzi nie miękkie, luksusowe futerko z
norek, a kłujące z oposów.



Taki był stary wabik i gra switcheroo jakiej próbowali Marranos na I SW. Najpierw Żydzi dotarli do
ojców soboru z propozycją, że podpiszą „wezwanie do konwersji Izraelitów”, co jest bezbłędnym
zamiarem.  To  powinno  się  wydarzyć!  Ale  później  Żydzi  dodawali  zapewnienia,  te  same  stare
heretyckie kłamstwa jakie zawsze proponują, które są sprzeczne z doktryną wyłożoną w tej kwestii
przez święty Kościół katolicki (Pinay, Spisek przeciwko Kościołowi – na tym chomiku, s. 18-19).

Wypowiedzenie wojny francusko-pruskiej i deklaracja o nieomylności papieża miały miejsce w tym
samym tygodniu.  Pomimo  horrorów  i  nadchodzących  mroków  wojny,  Pius  IX  myślał  tylko  o
jednym – dobru Kościoła Powszechnego. Nie zakończył I SW dotąd aż ponownie i raz na zawsze
ogłoszono  nieomylność  papieża  o  wierze  i  moralności.  To  nieomylne  orzeczenie  oznacza,  że
przeszłe wyroki Kościoła są nieodwracalne, i nigdy nie będą rewidowane. Tym samym nikt nie
będzie mógł zmieniać stałych tradycyjnych nieomylnych doktryn Kościoła w żadnym stuleciu.

I Pan Bóg wie, że Pius IX miał trudności w zdobyciu pełnego poparcia większości biskupów żeby
zobowiązali się do tradycyjnej i stałej doktryny o nieomylności Kościoła. To nie było tak, że prałaci
byli przeciwko nieomylności, ale okazywali oznaki niepewności co do tego kiedy i jak stosuje się tę
doktrynę. Oni w 1869-1870 nie rozumieli znaczenia pilności ponownego ogłoszenia tego dogmatu,
już  uznanego  przez  sobory  w Lyonie  i  Florencji.  Wrogowie  pośród nich  robili  co  mogli  żeby
przekonać biskupów, że ponowne ogłoszenie we współczesności nie było konieczne, co jest jak
powiedzenie, że ci którzy odmawiali poranne modlitwy będąc dziećmi nie muszą ich powtarzać w
późniejszym życiu.

Pius  IX  chciał,  by  sobór  dogmatyczny  potwierdził  papieską  nieomylność  z  jednego  istotnego
powodu. Chciał jasno powiedzieć, że przeszłe orzeczenia Kościoła, nieomylne jakimi są, są stałe,
obowiązujące  we  wszystkich  wiekach,  i  w  związku  z  tym  nigdy  nie  będą  rewidowane  ani
reformowane tak żeby nadać im nowy wyraz.

Orzeczenia  Kościoła  są  niereformowalne  i  stałe,  bo  są  żywym  powtórzeniem  nieomylnych
nauczycieli Wiary na przestrzeni wieków. I Pius IX chciał by nowoczesny sobór dogmatyczny jasno
to powiedział.

Niestety, wielu prałatów nie było w stanie dostrzec dlaczego Kościół, pomimo jego orzeczeń, nie
mógł trochę ulec, co prałaci wydawali się chętnie zrobić według ich własnych osądów. Życie dla
nich stałoby się przyjemniejsze gdyby Kościół nie był tak nieugięty.  Że to zagroziłoby Wierze,
prowadząc do nieuchronnej demolki, nie było wielką troską dla biskupów preferujących politykę
kompromisu, choć nie uważali tego za kompromis.

Amerykański przykład: – W kwestii  takiej  polityki należy zauważyć, że w każdym kraju o tak
silnym  wpływie  żydostwa  i  masonerii,  biskupi  są  słabi  co  do  ochronnych  potrzeb  Kościoła
Świętego o stałości i trwałości jego orzeczeń.

Weźmy za przykład Amerykę. Amerykańscy prałaci, nieposłuszni wobec papieża, powstrzymywali
księży od czytania i nauczania z ambon encyklik papieskich, bo ich treść może obrazić Żydów i
protestanckich  masonów.  Te  encykliki  wcześniej  zaalarmowałyby  społeczność  katolicką  na
niebezpiecznego wroga na naszej ziemi, jak i poznałaby swój obowiązek ich pokonania, ale żeby
zachować  fałszywy  pokój,  amerykańscy  biskupi  trzymali  język  za  zębami,  ludzie  dalej  byli
ignorantami, cały czas metodą osmozy wchłaniają antychrześci- jańską mentalność wroga i idee.



Świadomie  czy  nie,  czyny i  wypowiedzi  amerykańskich  biskupów zbyt  często  odzwierciedlały
sofistyki Synagogi i Wielkich Lóż. Co ludzie widzą i słyszą od swoich biskupów – naśladują.

Dla Ameryki,  kraju rządzonego przez Żyda i  masona, biskup Baltimore prowadził  spektakl zza
kulis I SW. Namówił biskupa Cincinnati żeby zebrał podpisy do przedstawienia papieżowi z prośbą
o nie  ogłaszanie  nieomylności.  Ale  biskup Baltimore  nie  chciał  by  złapano  go z  podpisem na
petycji, więc odmówił jej podpisania, wykorzystując swoje stanowisko członka Komisji Wiary jako
pretekst. Podpisało ją 27, niemal wszyscy Amerykanie (Życie i dzieło papieża Leona XIII / Life and
Work of Pope Leo XIII, ks. J. J. McGovern, D. D., 1903, „Arcybiskup o nieomylności” /Archbishop
Purcell on Infallibility).

Ale amerykańscy biskupi w żaden sposób w opozycji nie byli sami. Inne żydowsko-masoń- skie
twierdze pokazały swój wpływ, co pokazało 140 niemieckich, węgierskich, francuskich i włoskich
biskupów,  którzy  wystąpili  z  podobną  petycją  do  Ojca  Świętego,  który  oczywiście  odmówił
przyjęcia prejudycjalnej prośby. Ostateczny głos ponownie ogłaszający papieską nieomylność ze
stałością  niereformowalnością  orzeczeń  Kościoła  i  zakaz  odwoływania  się  do  soboru
ekumenicznego nad głowami papieży został ogłoszony przez 975 prałatów.

Żydowskie  plany  pokrzyżowane:  –  Wybuch  wojny  francusko-pruskiej  która  doprowadziła  do
szybkiego zakończenia I SW był wydarzeniem przypadkowym, krzyżującym plany Żydów w czasie
kiedy miano „postulować” kwestię  o  Żydach  przed ogólną  dyskusją  przez  ogłupionych Ojców
Soboru,  którzy  stali  się  ofiarą  gry  switchemo. Pomimo,  że  I  SW był  w  procesie  ogłoszenia
dotyczącego nieomylności i nie otwierania przeszłych orzeczeń, perfidni Żydzi byli w gorączce
żeby i tak przeprowadzić swój zamach. Dzięki wojnie Żydzi nie mieli głosu na I SW.

ŚMIERTELNE CIOSY ZADANE PRZEZ I SW

W celu pokonania koncyliarystycznego zła ponownego otwarcia przeszłych oprzeczeń, I  SW w
pierwszej Dogmatycznej Konstytucji z 18 lipca 1870 zadeklarował:

„Ponieważ  biskup Rzymu na  mocy  Bożego  prawa  prymatu  apostolskiego  stoi  na  czele  całego
Kościoła, nauczamy i wyjaśniamy, że jest on najwyższym sędzią wiernych, oraz że „we wszystkich
sprawach podpadających pod orzeczenie kościelne, można się odwołać do jego osądu”. Nikomu zaś
nie wolno odwoływać się od wyroków Stolicy Apostolskiej, ponad którą nie ma żadnej wyższej
władzy, a także nikt nie może osądzać jej wyroku. Dlatego porzucają prawdę ci, którzy twierdzą, że
od decyzji biskupów Rzymu można się odwoływać do soborów ekumenicznych, jako do autorytetu
wyższego  od  biskupa  Rzymu”.  [Rozdz  III,  Dogmatyczne  kanony  i  dekrety, s.  249-250)
http://soborowa.strefa.pl/watykan-i.html

Słowami użytymi przez papieża Mikołaja I i na Synodzie w Quedlinburg (1085): „Nikt nie może
przeglądać jego wyroków ani zasiadać w sądzie nad tym co oceniał” (Cyt. w przypisie do cyt.
dokumentu I SW; ibid., s. 256-257).

Dlatego błędem było ze strony Jana XXIII zwołać [zwrócić się] do II SW o reformę przeszłych
orzeczeń Kościoła żeby nadać im „nowsze wyrażenia” i inne znaczenia.

Nie  ma  absolutnie  żadnych  odwołań  od  nieomylnego  orzeczenia.  I  dlatego  I  SW  zadał  też
śmiertelny cios II SW. I SW, jak Execrabilis, zagwarantował, że II SW umrze.
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Nie ma nic niejednoznacznego ani w Execrabilis ani w ponownym potwierdzeniu tej wielkiej Bulli
przez I SW, nieco ponad 100 lat temu.

Wbrew temu co mówią wrogowie Chrystusa, katolicy nie muszą być prawnikami kanonicznymi
żeby zrozumieć jasny sens i znaczenie tego co Execrabilis i I SW mówią o soborach zwoływanych
żeby uciec od orzeczenia Kościoła. Ale wróg-Marrano teraz wykorzystuje ten fałszywy argument z
nadzieją,  że  księża  i  świeccy poczują  się  pokonani  i  stracą  pewność  siebie  w używaniu  broni
Kościoła, jakby te potężne instrumenty były bezużyteczne, albo żeby nie powiedzieć co stanowczo
deklarują.  Wróg-Marrano wewnątrz Kościoła pragnie wykorzystać własnych prawników, swoich
fałszywych  teologów  czy  teozofów,  wszystkich  wykształconych  w  błędnej  interpretacji,
niewłaściwym stosowaniu i podważaniu wiecznie obowiązujących Praw Kościoła. Wróg-Marrano
sam ustanowił się jedynym wykwalifikowanym do mówienia nam co wyłożył Kościół. Marranos
udają,  że  wcześniejsze  Prawa  Kościoła  są  przestarzałe  i  nie  mający  zastosowania  w  obecnych
warunkach. Bądźmy czujni na stare sztuczki Marranos, miejmy świadomość zamierzonej przez nich
zdrady.

CZTERY WAŻNE CECHY

Execrabilis ma 4 ważne cechy: 1. Wiążący charakter orzeczeń Kościoła, 2. Szeroki wachlarz osób
na które spada wyrok, 3. Wymogi zniesienia wyroku, i 4. Wpływ Prawa Kościelnego na błędnie
zwoływane i wykorzystywane sobory.

1. Określenie „wyrok” wykorzystane w Execrabilis, i jak wzmocnione i potwierdzone przez I
SW, całkowicie przyjmuje dogmat, doktrynę, naukę i kult. Execrabilis zajmuje się nie tylko
wyrokami Kościoła istniejącymi w czasach papieża Piusa II, ale też zamyka wyroki następ-
nych papieży przed atakami moelegalnego soboru albo bezprawnie działającego papieża. W
związku  z  tym  zostaje  przyjęty  każdy  wyrok  Kościoła  dotyczący  wiary  i  moralności.
Potępione  są  wszelkie  tłumienia,  innowacje,  zmiany  i  fałszywe  doktryny  wprowadzone
przez II  SW, łącznie z jego próbą zmiany myślenia i  postawy katolików wobec wiary i
moralności. To Prawo jest obroną przed wszystkimi którzy usiłują zmieniać wyroki Kościoła
przez  rabiniczne  żydostwo,  masonerię,  komunizm,  naturalizm,  humanizm,
antysupernaturalizm itd. 

2. Następną rzeczą na którą należy zwrócić uwagę, jest szeroki zasięg osób, na które wyrok
wydała Każdy – łącznie z papieżem – kto narusza wyłożone w Execrabilis prawo uznawany
jest za winnego. Dlatego wszyscy którzy spiskują i zwołują nielegalny sobór… zasiadają na
komisjach  i  piszą  antykatolickie  schemat.  uczestniczą  w  jego  obradach  przeciwko
Kościołowi. albo wprowadzają czy promuja taki łamiący wyrok sobór – wszyscy naruszają
intencję i ducha  Execrabilis i są automatycznie wyrzucani z Kościoła z wyrokiem klątwy
oznaczającej potępienie. 

Dlatego Jan XXIII, który zwołał II SW żeby zakwestionować i uniknąć wyroków Kościoła, i Paweł
VI,  który  poświęcił  się  postępom  nielegalnego  soboru,  i  który  dokończył  jego  prace,  wydał
wszystkie jego dokumenty i wprowadził sobór, zostali umieszczeni poza Kościołem z oburzeniem
Boga na ich dusze.



Podobnie ekskomunikowani są z gniewem Bożym księża którzy pracowali w różnych komisjach
przygotowawczych i przygotowywali  wrogie schemat, jak i prałaci,  konsultanci,  doradcy którzy
uczestniczyli  w jakikolwiek sposób w antykatolickich  działaniach II  SW, ponieważ ich wysiłki
stanowiły przestrzeganie i poszerzanie przysług i pomoc wrogom Chrystusa, bo to oni apelowali o
II SW. I tak samo wygnani z Kościoła są wszyscy biskupi diecezjalni którzy siodłają owczarnię
Zbawiciela w II Sw. Nauczyciele, szefowie fakultetów seminariów, kolegiów, uniwersytetów którzy
promują prace II SW narażają się na wyrok  Execrabilis, gdyż szerzą fałszywe doktryny wrogów
Krzyża w przeciwieństwie do wyroków Kościoła Chrystuowego.

Tak szeroki jest zakres winnych, które nawet skryby i świadkowie, i ogólnie wszyscy ci którzy
świadomie doradzają,  pomagają, albo sprzyjają tym którzy apelowali  o II SW (Żydzi i  masoni)
podlegają  takiej  samej  drastycznej  karze.  Winni  obejmują  tych  którzy  rozmyślnie  akceptuja
heretycki II SW i jego złe owoce: wszyscy księża którzy z naruszeniem swojej przysięgi obrony
Kościoła  przed  herezją,  przyjmują  nowe  i  dziwne  nauki  II  SW,  wiedząc,  że  sa  sprzeczne  z
wyrokami  Apostolskiego  Kościoła  Katolickiego,  którzy  ulegają  bezprawnemu tłumieniu  Ofiary
Mszy i tolerują antykatolickie „New Ordo”, którzy odchodzą od Katechizmu Trydenckiego żeby
uczyć  fałszywej  doktryny  II  SW/CCD,  albo  w  jakiś  sposób  pomagają  w  okopywaniu  się
skandalicznego i nielegalnego II SW – wszyscy są ekskomunikowani z Kościoła Apostolskiego z
oburzeniem Boga na ich głowach.

3. Trzecim wartym uwagi aspektem Execrabilis jest zastrzeżenie jedynie dla papieża zniesienie
wyroku ekskomuniki z winnego tego konkretnego grzechu. 

To  zastrzeżenie  rozgrzeszenia  oczywiście  implikuje  władzę  legalnego  papieża  do  zniesienia
strasznego wyroku. Ale od 1958 na ziemskim tronie sądu nie zasiada żaden legalny przedstawiciel
Chrystusa.  Uzurpatorzy,  ludzie  którzy  tłumią  prymat  i  suwerenność  Kościoła  Chrystusowego,
ludzie  którzy  odmawiają  potrójnej  korony  –  tiary  i  wszystkiego  co  oznacza  [od  tłumacza  –
znaczenie koron:  papież jest  ojcem książąt,  władcą świata  i  namiestnikiem naszego Zbawiciela
Jezusa Chrystusa], brak władzy kluczy. Tacy uzurpatorzy nie mogą ani ekskomunikować, ani znosić
wyroku ekskomuniki. Ci uzurpatorzy, pomimo ich „wyborów”, poprzez swoje herezje sami usunęli
się  z Kościoła,  więc nie  mogą znosić  ekskomuniki,  bo ten kto wychodzi  z  Kośicoła nie  może
legalnie sprawować żadnej papieskiej władzy (Zob. ks. Saenz,  Nieobsadzona Stolica / The Vacant
See, Veritas, grudzień 1975). Ci którzy są poza Kościołem nie są w Kościele.

Skoro Tron Piotrowy nie jest teraz obsadzony, to ci którzy dostali wyrok Execrabilis są w DUŻYM
kłopocie,  bo  Sobór  Trydencki  mówi:  „Poza  niebezpieczeństwem śmierci  kapłani  nie  mogą  nic
uczynić  w  przypadkach  zastrzeżonych”.  Trydent  mówi  też:  „… rozgrzeszenie  udzielone  przez
kapłana  temu,  nad  kim  nie  posiada  jurysdykcji  zwyczajnej  ani  delegowanej,  należy  uznać  za
nieważne”.  (Doktryna o Sakramencie Pokuty, Rozdz. VII, „O zastrzeżonych przypadkach”, Sesja
XIV. Też w Kanony dogmatyczne i dekrety, Nowy Jork: The Devin-Adair Co., 1912, s. 102-103).
http://soborowa.strefa. pl/trydent. html

Żeby ksiądz rozgrzeszył z zastrzeżonego grzechu w chwili śmierci, musi być potwierdzenie winy.
Zasadnicze jest żeby grzesznik wyrzekł się II SW, musi żałować uczestniczenia w nielegalnym II
SW albo promowania, wspierania czy jego wprowadzania, jak również działań preferujących tych
którzy doprowadzili do zwołania nielegalnego II SW. 
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Bez skruchy nie ma żadnego rozgrzeszenia zastrzeżonego grzechy, który pozostaje niewyznany. W
takim grzesznym, nieskruszonym i nierozgrzeszonym stanie grzesznik idzie na spotkanie ze swoim
Stwórcą.

Świat widział papieży II SW idących na śmierć nieskruszonych i nierozgrzeszonych ze zbrodni II
SW przeciwko Bogu i Jego Kościołowi, jak zdefiniowały Execrabilis i I SW. Mówi się, że na łożu
śmierci  Jan XXIII  „zdecydowanym tonem omawiał  sobór  i  wyraził  swoje życzenia co do jego
przyszłości w bardzo konkretnych słowach” (Hatch, Człowiek o imieniu Jan / A Man Named John;
Image Books, filia Doubleday & Co., Inc., 1963, s. 226).

W pokoju umierającego Jana było wielu prałatów Kościoła, dwaj z nich to jego spowiednicy. Żaden
z nich nie zadał sobie trudu udzielenia pomocy Janowi XXIII pogodzenia się i zawarcia pokoju ze
Stwórcą,  bo  oni  sam  nie  przyznawali  się  do  zła  złamania  wyroków  nielegalnego  II  SW,  nie
potwierdzili iż grzechem śmiertelnym jest zmiana, zastępowanie i tłumienie nieomylnych wyroków
Kościoła, albo grzesznym zwołanie soboru żeby zrealizować te potępione cele, albo że Kościół nie
nakłada kar rozciągających na wieczność na tych którzy łamią Jego Prawa. Co jest związane na
ziemi związane jest też w Niebie Mocą Kluczy.

Paweł VI, następca Jana XXI11, też opowiadał się za nielegalnym II SW nawet w chwili śmierci.
Przewidując własną śmierć już w 1963 w wieku 66 lat, w roku jego wyboru, Paweł VI napisał to w
ostatniej woli i testamencie i dodał do tego w 1972 i jeszcze raz w 1973. Wydając się być bardzo
świadom iż  nie  był  prawdziwym przedstawicielem Chrystusa,  poprosił  żeby nie  urządzano mu
pogrzebu ani pochówku jak prawdziwym papieżom.

W typowym kaustycznym stylu  tak  stwierdził  o  prawdziwych katolickich  praktykach i  świętej
tradycji: „Co do mojego pogrzebu: niech będzie prosty i ożywiony pobożnością religijną. Nie życzę
sobie kata fakla, jak jest w zwyczaju na pogrzebach papieży, zamiast tego niech odbędzie się w
sposób skromny”.  Jeśli  chodzi  o  grobowiec  – nie  chciał  żadnego.  „Żadnych pomników”.  Jego
pomnikiem miał być II SW, ucieleśnienie bezbożności.

W  ostatniej  woli  i  testamencie  Paweł  VI  napisał  swoje  ostatnie  życzenie  –  wprowadzenie
heretyckiego  II  SW.  „…  Niech  wprowadzi  się  w  życie  jego  zalecenia”.  Co  do  ekumenizmu:
„podejście do oddzielonych Braci musi trwac dalej.” Dodał ze swoim zwykłym modernistycznym
oszustwem: „ale bez zbaczania z prawdziwej doktryny katolickiej”. Wyznawane przez Pawła VI
fałszywe idee w kwestii „prawdziwej katolickiej doktryny” były daleko od boskich prawd danych
Kościołowi Katolickemu w nadprzyrodzonym objawieniu.

W ostatniej woli i testamencie Paweł VI odszedł od ostrzeżeń Kościoła przed światem, ciałem i
szatanem.  Wszyscy prawdziwi  papieże  postrzegali  świat  jako miasto  szatana  bardzo  przeciwne
Miastu Boga. Oni radzą wiernym służyć Bogu, a nie światu. Ale Paweł VI powiedział: „trzeba
poznawać świat, kochać go i mu służyć”. (cyt. z  Testamentu Pawła VI, L’Osservatore Romano,
24.08.1978, s. 1-2).

Wyczuwając iż  jego dni  są policzone – jak pokazał  częstymi odnoszeniami się  do umierania –
Paweł VI spieszył się żeby głębiej okopać II SW. Ostatnie miesiące życia Paweł VI poświęcił na
program wprowadzania II SW, co obejmowało złośliwe poświęcenie dla uczynienia z Watykanu
specjalnego  i  serdecznego  miejsca  spotkań  i  nieba  [raju]  dla  Żydów,  masonów,  komunistów,
wszystkich zapzysięgłych wrogów Jedynej Prawdziwej Wiary i Jednego Prawdziwego Kościoła.



Paweł VI wzywał do coraz bliższych więzi między katolikami i żydostwem. Zdjęcia w dziennikach
i  nagłówki wielokrotnie  informowały  o jego afiszowaniu papieskich dekretów i  Praw Kościoła
przeciwko brataniu się i czynnemu wspieraniu wrogów Krzyża i Chrześcijańskiego Porządku. Na
prywatnych audiencjach mówił Żydom i muzułmanom, którzy odrzucili Chrystusa, że oni czczą
tego samego Boga jak katolicy. Kiedy nie gościł wroga w Watykanie, wysyłał przedstawicieli by
wygłaszali  przemówienia  w  ONZ  podkreślające  „pokój”,  co  oznacza,  że  Kościół  nie  będzie
sprzeciwiał się wrogowi, ciągle zapewniając o tym zobowiązaniu, które złożył publicznie w ONZ w
październiku 1965.

Ten  „człowiek  grzechu”,  Paweł  VI,  zaatakował  serce  i  duszę  katolickiej  rodziny  nalegając  na
bardziej  liberalną  interpretację  prawa  małżeńskiego,  żeby  coraz  bardziej  niszczyć  katolickie
małżeństwa.

Jego audiencje generalne były ciągłymi wezwaniami do „przestrzegania II SW”.

Jest to tylko krótka lista wielu potwornych zbrodni Pawła VI przeciwko Kościołowi Chrystusa i
Wierze w jego ostatnich dniach. Do końca życia Paweł VI zajmował się pracą nad dalszą realizacją
nielegalnego II SW.

Bez żadnego żalu czy skruchy Paweł VI odszedł pozostawiając chaos duchowy na całym świecie:
miliony dusz tęskniły za boską Mszą i Sakramentami które Paweł VI stłumił i zastąpił własną formą
kultu i liturgii II SW do człowieka i pana tego świata. Tak wielka jest dewastacja dokonana przez II
SW, że Stolica Piotrowa i stolice episkopalne zostały puste. Oblubienice Chrystusa są przerażone,
zdezorientowane, rozproszone i odeszły, ścięte jak zboże przez kosę. Księża Chrystusa odwracają
się od Niego, nie chcąc zrozumieć to co się wydarzyło z rąk „człowieka zatracenia”.

Taki  był  ten  noszący efod człowiek,  Paweł  VI,  nosiciel  „wygiętego krzyża”,  którego kariera  i
testament  sprzeciwiały  się  Wiecznemu  Testamentowi  Chrystusa.  Arogancki  i  zatwardziały  do
końca,  niesłuchający  wyroku  Bożego  Gniewu,  narzuconemu przez  Execrabilis i  inne  wiecznie
obowiązujące  wyroki  Jego  Kościoła,  Paweł  VI  stanął  twarzą  w  twarz  z  Wiecznym Sędzią.  Z
milionami dusz i aniołami i świetymi zeznającymi przeciwko niemu, Paweł VI odważył się spotkac
Boga,  tego który mówi „Do Mnie  należy  pomsta.  Ja  wymierzę  zapłatę”  (Rzym 12:19).  Co za
straszna sytuacja dla człowieka stojącego przed Tronem Osądu Nieba.

[Polecam:  https://docs11.chomikui.pI/5880869639.PL.0.0.PAPIE%C5%BB-PAWE%C5%81-VI-
OSZUSTWC>-  STULECIA.docx1  

Następnym był Jan Paweł I, zasiadał na papieskim tronie tylko przez 33 dni, który rozmyślnie wolał
stąpał zbaczającymi śladami swoich dwóch bezpośrednich poprzedników Jana XXIII i Pawła VI –
nawet przybierając ich imiona.

Udzielając najpełniejszego poparcia nielegalnemu II SW, Jan Paweł I odmówił tiary i określił się
jako „pierwszy minister” soborowej sekty antykościoła założonego przez Jana XXIII i Pawła VI,
dwóch głównych marionetek synagogi którym bezprawnie dano Tron Piotrowy żeby kontynuowali
spisek przeciwko Kościołowi Chrystusa. Jan Paweł I nie pragnął być prawdziwym papieżem, nie
chciał być znany czy uznawany za papieża Kościoła Chrystusa. którym faktycznie nie był, i miał
pełną świadomość tego oskarżającego faktu.

https://docs11.chomikuj.pl/5880869639,PL,0,0,PAPIE%C5%BB-PAWE%C5%81-VI-OSZUSTWO-STULECIA.docx
https://docs11.chomikuj.pl/5880869639,PL,0,0,PAPIE%C5%BB-PAWE%C5%81-VI-OSZUSTWO-STULECIA.docx
https://docs11.chomikuj.pl/5880869639,PL,0,0,PAPIE%C5%BB-PAWE%C5%81-VI-OSZUSTWO-STULECIA.docx


Dwoma  jego  najbardziej  skandalicznymi  testamentami  były  jego  kolekcje  listów  i  oświadczeń
odnośnie jego braku wiary.

W nieprzemyślanym „liście” do Chrystusa, Jan Paweł I odważył się założyć, że radzi Chrystusowi,
Autorowi Miłości, Słowu Bożemu, co ma powiedzieć i co obiecać. W swojej niewierze, publicznie
stwierdził, że już nie uznawał Boskiej Religii, powierzonej Kościołowi Katolickiemu do ochrony i
nauczania. jako „jedyna prawdziwa religia” z prawami jakiej nie posiadają inne, i że on już nie
wierzył  by jedyna prawda miała  prawa. „W końcu” – powiedział  – „nabrałem przekonania,  że
myliliśmy się” (zob. Veritas. sierpień-wrzesień 1978, s. 14. 19).

Ten tekst  jest  jasny.  Żaden z  tych  trzech soborowych „papieży”,  bezbożnych zasiadających na
papieskim tronie, nie żałował antychrześcijańskich działań wobc Kościoła i Wiary sprowadzonych
przez II SW. I w ten sposób wiążący wyrok Execrabilis z pełną siłą spadł na tę całą trójkę. Taki był
ich status kiedy Anioł Śmierci zabrał ich dusze do Sądu Niebios.

Posoborowi  kardynałowie,  biskupi,  księża,  osoby  konsekrowane  i  świeccy  też  umierają
nieskruszeni  i  nierozgrzeszeni  z  winy  niesławnego  II  SW.  Niewybaczeni  z  powodu  ich
zatwardziałej odmowy uznania, że II SW był zły, nierozgrzeszeni z powodu ich odmowy uznania
złych skutków jakie szatańskie dzieła II SW sprowadziły na ziemię.

Z  powodu  II  SW cały  świat  jest  w kłopocie.  Wmieszanie  się  w jakiś  sposób  w sobór  jak  II
Watykański jest czymś czego nie odrzuca się łatwo.

A co z ostatnim udawanym „papieżem”, nie używającym tiary Janem Pawłem II, który upaja się
nazywając Pawła VI swoim „ojcem” i „mentorem”? Karol Wojtyła, przychodząc do Rzymu z kraju
– Polski  –  zza  żelaznej  kurtyny,  mówił  nam wielokrotnie,  że zobowiązał  się  spełnić  wszystkie
życzenia Pawła VI w kwestii II SW. Inaczej mówiąc, Karolek [dosł. Charlie] będzie spełniał wolę i
testament antychrześcijańskiego Pawła VI, a nie Wolę i Testament Jezusa Chrystusa, którego Krew
na zawsze zamknęła Przymierze Sanktuarium w Ofierze Krzyża, którą każdy ksiądz miał nakaz
ofiarowania  „na  MOJĄ pamiątkę”.  Dlatego  boskie  Przymierze  Sanktuarium,  opuszczone  przez
Pawła VI, nadal będzie opuszczone, zamienione i zastąpione szatańskim przymierzem Pawła VI i
jego Nowym Porządkiem za „posługi” Jana Pawła II. „Na pamiątkę Pawła VI” zamiast „na MOJĄ
pamiątkę” – ma być światłem przewodnim Jana Pawła II.

Czy jest jakiś znak żalu w mowie i czynach Jana Pawła II? Na pewno nie. Rozpocząwszy swoją
soborową „posługę”  bez  Korony i  Koronacji,  Karolek  złapał  „wygięty  krzyż”  podarowany mu
przez  Pawła  VI,  noszący  komunistyczny  „symbol  pokoju”  jako  bezczelny  znak,  kod  wrogów
Krzyża zbyt dobrze rozumiany, a który oszukuje naiwnych którzy błędnie myślą, że Jan Paweł II
oddaje szacunek Chrystusowi.

Z powodu jego uczestnictwa w antychrześcijańskich działaniach podczas II SW, jak i też z powodu
jego publicznie wygłoszonego całkowitego oddania wprowadzeniu nielegalnego II SW, straszny
wyrok Execrabilis spada na głowę Jana Pawła II.

4. Czwartą istotną cechą Execrabilis jest jej DEMOLUJĄCY WPŁYW na II SW i każdy sobór
zwołany w celu ucieczki przed wyrokami Chrystusa. 



Execrabilis głosi,  deklaruje  i  dekretuje  wszystkie  takie  sobory  – bez  względu na  to  w którym
stuleciu  są  zwoływane  –  wcześniej  są  POTĘPIONE,  ZGANIONE,  ODRZUCONE  I
UNIEWAŻNIONE.

W rezultacie, zgodnie z jego ogólnym dekretem o nieważności, II SW i wszystkie jego dokumenty i
działania są pozbawione wszelkiego umocowania, pozbawione wszelkiej legalności, i uczynił się
absolutnie nieważnym! II SW jest jakby nigdy nie był zwołany, jeśli chodzi o obowiązujący Kościół
czy nakazujący komukolwiek posłuszeństwo.

W konsekwencji, II SW, zwołany na prośbę wrogów Chrystusa, jest wymazany i w żaden sposób
nie  wiążący  katolika.  Umyślne  przestrzeganie  albo  posłuszeństwo  wobec  potępionego  i
unieważnionego II SW poddaje człowieka ipso facto ekskomunice i gniewowi Boga. W ten posób
Kościół Katolicki chroni i zachowuje szacunek dla swoich ważnych soborów.

II SOBÓR WATYKAŃSKI

Od I SW (1869-70) do II SW (1963-65) upłyn ęło około 90 lat. Dla żydostwa czas nic nie znaczy
jeśli dostanie to czego chce.

To tłumaczy dlaczego światowe żydostwo może cierpliwie czekać od jednego kraju do drugiego,
wytrzymywać  od  jednego  soboru  do  drugiego,  dążyć  do  osiągnięcia  swojego  celu.  W końcu
zorganizowane żydostwo czekało 2.000 lat żeby dostać to czego chciało na II SW. Ten ogromny
sukces  żydostwa  w zdobyciu  kontroli  nad  Kościołem był,  mówiąc  praktycznie,  prostą  sprawą
posiadania jednego soboru który zrobi to czego żydostwo nie mogło osiągnąć na wcześniejszym
soborze.

Tak więc się stało, że to czego wrogowie Chrystusa i Jego Kościoła nie zdołali osiągnąć na I SW,
upływ czasu w połączeniu z ich sprytem i zdradą dostaną dla żydostwa na II  SW, którego grą
switcheroo było zaproponowanie sposobów odejścia od i uniknięcia wyroków Kościoła.

II SW wcześniej charakteryzowano jako „sobór żydowski” z powodu wielu oburzających żądań
wysuniętych do i spełnionych przez ten nielegalny sobór zmanipulowany przez Międzynarodowe
Żydostwo.  Jegi  destrukcyjne  żądania  wyprodukowały  gruntowną  przebudowę i  restrukturyzację
Katolickiej  Wiary i  Kościoła,  co widać w parafiach na świecie,  bezpośredni skutek ponownego
otwarcia  się  na  całość  niereformowalnych  wyroków  Kościoła.  W  konsekwencji  wszystko  –
doktryna, nauczanie, kult, myślenie i postawa – jest zepsute przez wrogów Chrystusa poprzez II
SW.

Sztuczka  Marrano:  –  Marranos  wykorzystali  „aktualizację  Kościoła”  jako  oszukańczą  sztuczkę
żeby wpłynąć na soborowych biskupów na odejście od wyroków Kościoła. Ten chory wymysł nadal
wykorzystuje  się  dla  zdobycia  i  zatrzymania  katolików przy  II  SW.  Ten  slogan  jest  sprytnym
odwołaniem  się  do  próżności  młodych  i  starych  katolików,  którzy  nie  chcą  być  uważani  za
„zacofanych” – czyniąc ich głównymi celami do zmiany myślenia i postaw. Ta sztuczka żydowska
odnosi ogromny sukces, co pokazuje większość katolików którzy, wiedząc że to nie wiarę wieków
przynosi II SW, dalej jednak trzyma się II SW.

Niektórzy mają tyle odwagi i ignorancji, że racjonalizują radykalne zmiany antykościoła: „Taki jest
sposób  zawsze  uważałam iż  powinien  być  Kościół.  Stary  sposób  był  zbyt  ograniczający,  zbyt
legalistyczny. 



Teraz to wszystko się zmienia, likwiduje. Były to tylko prawa wymyślone przez człowieka, otwarte
na zmiany albo unieważnione. Tylko one służyły celowi. Teraz wiemy lepiej i pozbyliśmy się ich”.
To wypowiedziała konwertyta w 1970, córka 33o masona rozczarowana swoim nawróceniem, i
której małżonka niedawno „wyświęcono” na soborowego świeckiego diakona.

Problemem tu jest niedostrzeganie różnic między zasadami administracyjnymi czy dyscyplinarnymi
i Prawami i  Wyrokami Kościoła.  Prawda, papieże są istotami ludzkimi,  ale  skoro działają jako
Wikariusze Chrystusa, Prawa i Wyroki Kościoła stają się Prawami i Wyrokami Boga poprzez ich
nieomylny charakter i wiążącą Moc Kluczy powierzonych Jego Kościołowi, i dlatego nie podlegają
zmianie ani dyskontynuacji. Jak pokazałem wcześniej, nikt nie może w pełni oceniać czy zmieniać
stałych i nieomylnych Dekretów i Wyroków Kościoła.

Jak możliwa jest „aktualizacja Kościoła” przez powrót do odrzuconych praktyk z przeszłości – np.
ożywiając  świecki  diakonat,  który  okazał  się  być  niepotrzebny  i  bardzo  niebezpieczny  dla
przestrzegającego  celibat  kapłaństwa  i  dlatego  słusznie  zabroniony  –  i  przez  hurtowe  rozbicie
niezbędnych, nieomylnych i trwałych wyroków, dalej jest niewyjaśnione. Mylenie rozróżnień jest
sposobem  używanym  do  „aktualizacji”,  przez  którą  katolików  prowadzi  się  do  powrotu  do
odrzuconych  praktyk,  odrzucania  dobrych  i  stałych,  i  nakłaniania  do  akceptacji  substytutu
wszystkiego co fałszywe zamiast Bożych prawd. Poprzez „aktualizację” nieład rządzi jak król.

Jest  fiasko spotkania  o  „aktualizacji”  małżeństwa  i  „rekolekcje”  dla  nastolatków,  gdzie  ich  się
pohańbia, tępi duchowo, zmienia ich orientację i harmonię i popycha w nieład. A jeszcze te ofiary
gdy gdy w ferworze  ich  „fizycznego  dotykania”,  lubią  to.  Tak więc  „aktualizacja”  włącza  ST
(Sensitivity Training = szkolenie z uwrażliwiania), żydowską Sama Kritica.

W  sierpniu  1976  na  Kongresie  w  Filadelfi,  17.000  trzymających  się  za  ręce  małżeństw  z
rozrastającego  się,  lubieżnego  Ruchu  Spotkań  Małżeńskich  uczestniczyło  w  „nervous  ordo”
nazwanym przez reportera jako „love-in”*. Na trwających tydzień warsztatach ks. Chuck

Gallagher,  jezuita  i  organizator,  kazał  członkom  podkreślać  „komunikacje  niewerbalną”.
Duchowość małżeńską opisuje się jako kumpli patrzących sobie głęboko w oczy. Mówiono im, że
„dotykanie się jest ważne… nie trzymajcie bezpłciowo rąk”! Ośmiu biskupów łącznie z soborowym
kard.  Wrightem  przyszło  na  konwencję  by  zachęcać  ich  do  publicznego  okazywania  braku
szacunku dla czystości i godności człowieka. I to jest Marrano „aktualizacja” Kościoła Chrystusa.

[*spotkanie na którym zachęca się osoby do wyrażania uczuć przyjaźni i atrakcji fizycznej, wiążące
się z hippisami w latach 1960]

Z upływem czasu coraz bardziej widoczne staje się to, że „restrukturyzującym” celem II SW jest
komunizowanie się Kościoła z Jego członkami. Nigdy jego zwolennicy nie byli bardziej dosadni w
swoich zamiarach niż byli na Kongresie gdzie antykościół przedstawiał plany swojej antykultury.

Na Kongres Filadelfijski w 1976 przybyły tłumy reprezentujące niezwykle zróżnicowaną kolekcję
grup.  Większość  stawiła  się  by  dzielić  się  własnymi  doświadczeniami  od  II  SW  i  szukać
zapewnienia, że „aktualizacja” i „odnowa” po II Sw są ok. Oczywiście nie mogli otrzymać tego
zapewnienia w Pensylwanii ani w innym miejscu, ale tam było coś co odwracało uwagę w formie
wspólnych zabaw i gier. Dotykanie się!



Mniejszość  stanowili  radykałowie,  chcący  zakwestionować  Porządek  Chrześcijański  i  sprzedać
członkom antykościół  i  antykulturę  II  SW sprzeczne  z  chrześcijańską  kulturą.  Ci  radykałowie
żądają zmian personalnych i strukturalnych u katolików i instytucji, chcą „kroku wstecz” z naszego
konsumenckiego stylu zycia i „kroku naprzód” w kierunku działań politycznych. Co to wszystko
może  znaczyć  jak  tylko  rewolucyjne  wezwanie  do  inspirowanego  przez  Żydów  komunizmu  i
anarchii.

Spójrz na ten skandaliczny ruch Cursillo teraz rozkwitły w bardziej szalony charyzmatyczny szał w
impecie  „aktualizacji”.  W  lipcu  1976  w  Stubenville,  Ohio,  1.000  księży  w  wieku  40-60  lat
uczestniczyło  w  charyzmatycznym  spotkaniu  dołączając  do  śpiewów,  wykrzykiwania  modlitw,
machania rękami, obejmowania się i „uzdrawiania”. Zachęcano ich do „deklerycy- zacji” kleru i
uczynienia  pastorami  świeckich,  przygotowania  się  do  upadku  ładu  społecznego,  Instytucji
Kościoła  [wspomniano  o  parafiach  i  szkołach].  I  to  też  mówi  o  „aktualizacji”  Kościoła  przez
Marrano.

Ci zabłąkani księża krzyczeli i śmiali się kiedy kazano im nie zakładać, że wola Boża do „odnowy”
była nie tylko dla samych katolików, a udać się do protestantów i pomóc im by robili to samo bo
oni  lubią  katolickich  pastorów”!  Książom  powiedziano,  że  Bóg  „zawiesza  zasady  rozwoju  i
świetości  szybkim  szerzeniem  się  odnowy  charyzmatycznej”.  i  że  Paweł  VI  i  abp  Bernardin,
ówczesny przewodniczący amerykańskich biskupów, przekroczył „ludzką mądrość” żeby poprzeć
odnowę  charyzmatyczną.  I  tak  się  stało,  i  też  bez  Boskiej  Mądrości.  Ich  poparcie  „odnowy
charyzmatycznej” było podpowiedzią szatana,  bo „ruch charyzmatyczny” jest  próbą odzyskania
unikalnych i nadzwyczajnych mocy specjalnie nadanej przez Ducha Świętego apostołom. „Ruch”
nie jest  ani  apostolski  katolicki,  ani  nowy;  niekatolicy  od wieków usiłowali  mówić językami  i
uzdrawiać  jak  apostołowie  mieli  nadzwyczajną  moc robienia  tego w ich  czasach.  Zakładanie  i
bezbożne działania tego diabelskiego ruchu charyzmatycznego, szerzącego się za II SW, z jego
bezczelnym roszczeniem zdobycia i posiadania specjalnie uprzywilejowanych mocy apostołów jest
grzechem przeciwko Duchowi Świętemu.

I to wszystko, drodzy katoliccy przyjaciele, jest soborową aktualizacją Kościoła. „Aktualizacja” i
„odnowa”  jest  metodą  wprowadzenia  do  Kościoła  Chrystusa  antykatolickich  i  ateistycznych
wpływów.

CENA AKTUALIZACJI

Bo słuchając bigoterii i kłamstw rabinicznych gnostyckich Żydów via odrażający i wstrętny II SW,
soborowcy są w stanie buntu przeciwko Bogu. Ich dotknęła ta sama choroba duchowa Żydów:
ślepotę, zatwardziałość serca i Gniew Boga.

Czy to nie jest wystarczającym powodem, żeby wszyscy soborowcy zatrzymali się i zastanowili czy
dalsze trzymanie się nielegalnego i wstrętnego II SW warte jest utraty ich dusz? Niech hierarchia,
księża,  osoby  konsekrowane,  zakonnice  i  świeccy,  którzy  niemądrze  myślą,  że  uczestnicząc  w
grzechach II SW „aktualizują” i „odnawiają” Kościół w nowoczesnej mentalności, niech zauważą
duchowe niebezpieczeństwo w które zostali wepchnięci przez wstrętny II SW. Niech posłuchają
niebiańskiego nakazu wyjścia z soborowego antykościoła, nierządnicy, by nie mieli udziału w jej
grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli (Ap 18:4).



DROGA WYJŚCIA – Żeby być w pokoju z Bogiem należy wyrzec się zupełnie II SW, „wyjść z
niej”  całkowicie,  i  nigdy  nie  wracać.  Jeśli  nie  możesz  znaleźć  niesoborowego  księdza  by  się
wyspowiadać z przeszłych win, rób jak wskazuje Kościół tym którzy nie mają dostępu do księdza:
zrób doskonały akt żalu:

„O mój Boże! Bardzo przepraszam za obrażanie Ciebie, i brzydzę się wszystkimi moimi grzechami,
bo boję się o utratę Nieba i męki piekła, ale przede wszystkim bo oni Cię obrażają, mój Boże, który
jesteś  wszechdobry  i  zasługujesz  na  całą  moją  miłość.  Zdecydowanie  postanawiam,  z  pomocą
Twojej łaski, wyznać swoje grzechy, odprawić pokutę i zmienić swoje życie. Amen”.

Przed Bogiem wyrzeknij się II SW i wszystkich jego dzieł i pompy. Zdecydowanie postanów nigdy
nie uczestniczyć w żadnym z jego działań. Następnie musimy oddać się w Miłosierne Ręce Boga i
czekać  na  dzień  kiedy  będziemy  mogli  otrzymać  rozgrzeszenie  od  prawdziwie  wiernego
apostolskiego katolickiego księdza. Wielu z nas będzie musiało umrzeć bez księdza, jak zrobił to
Paul  McCabe  w  1971  (zob.  Veritas, sierpień  1971),  i  jak  zrobili  inni.  Musimy  ufać  Bogu…
dochowywać Jego Przykazań… mocno trzymać się Wiary… szanować Prawa i Wyroki Kościoła
Apostolskiego. Nie daj się nabrać czy zmylić soborowemu antykościołowi.

KANON 58, IV SOBÓR W TOLEDO

Poza  Execrabilis i  II  SW,  jak  możemy  być  pewni,  że  sobór  faworyzujący  żydostwo  kosztem
Kościoła  i  Wiary  ma DEZAPROBATĘ i  POTĘPIENIE Kościoła?  Do pewności  tej  kieruje  nas
Kanon 58 IV Soboru w Toledo, Hiszpania, kiedy były ogromne wppływy żydowskie w tym kraju
(zob. Veritas, lipiec-październik 1975, s. 33-34). Ten wielki Kanon deklaruje:

„Są  troski  o  tych  członków,  którzy  –  pokazując  poparcie  i  względy  Żydom przeciwko wierze
Chrystusowej poprzez przyjmowanie prezentów od Żydów lub wspierając ich perfidię i udzielanie
im ochrony, wiedząc, że osoby takie należą do ciała antychrysta, bo działają przeciwko Wierze.

„W związku z tym każdy biskup, kapłan, zakonnik lub osoba świecka, którzy w przyszłości udzielą
Żydom wsparcia przeciwko Wierze Chrześcijańskiej, czy poprzez przekupstwa czy względy, będą
uważani  za  bluźnierców  i  obrażających  Boga,  i  zostaną  wykluczeni  z  Komunii  Kościoła
Katolickiego i  uważani  za nie  należących do Królestwa Bożego;  bo słuszne jest,  aby ci  którzy
okazali się być protektorami nieprzyjaciół Pana, byli oddzieleni od [Mistycznego] Ciała Chrystusa”.

Ten kanon, zadający śmiertelny cios II SW, jest tylko jednym z serii praw przeciwko Żydom i dla
ochrony Kościoła uchwalony przez liczne sobory w Toledo. Ten czyszczący kanon jest ważny i
użyteczny przeciwko II Sw z dwóch powodów.

Pierwszy – kanony Soboru w Toledo ogłoszono żeby OBOWIĄZYWAŁY WIECZNIE i ciągle. To
oznacza,  że  tego  kanonu  przeciwko  żydostwu  nigdy  nie  można  zmienić,  odwołać  ani  ogłosić
nieważnym, albo nie mającym zastosowania w naszych czasach. Drugi – na tym Soborze obecny
był legay papieża żeby udzielać porad i udzielać przyzwolenia na przyjmowane prawa. Dlatego
kanony Soboru w Toledo przeciwko żydostwu i tym w Kościele którzy udzielali pomocy, komfortu
i ochrony żydostwu w walce z Kościołem i Wiarą sa wiecznie obowiązującymi Wyrokami Stolicy
Apostolskiej. 



Te Wyroki są szczególnie przydatne w dzisiejszej podważającej kampanii przez żydostwo z jego
niedorzecznym twierdzeniem, że Pismo Święte i Wiara Katolicka są „antysemickie” i „obraźliwe
dla  Żydów”,  i  dlatego  należy  je  zmienić  by  zgadzały  się  z  antychrześcijańską  mentalnością
synagogi.

W związku z tym, moment kiedy Jan XXI11 zwołał  II  SW jako przysługę dla  żydostwa i  dla
wsparcia  jego  wojny  z  Chrystusem  i  Jego  Kościołem,w  tamtym  momencie  Jan  XXIII
automatycznie odłączył się od Królestwa Bożego i Kościoła Katolickiego poprzez kontynuację i
wprowadzanie  w  życie  nielegalnego  i  ohydnego II  SW zwołanego  po  to  by  udzielić  wsparcia
żydostwu przeciwko Wierze  Chrześcijańskiej.  Nie można modlić  się  za  coś,  żeby być bardziej
jasnym, bardziej pewnym. Kanon 58 IV Soboru w Toledo jest klinczerem rozwiązującym wszystkie
wątpliwości.

PRZEPISY SPRZYJAJĄCE ŻYDOSTWU

Co składa się na czyny sprzyjające i wspierające żydostwo przeciwko Wierze Chrześcijańskiej?
Wymienimy kilka tych oczywistych.

Uczestniczenie  w  posiłkach  Seder  jest  czynem  faworyzującym  żydostwo  przeciwko  Wierze
Chrześcijańskiej…  udział  w  „modłach  międzyreligijnych”  w  synagodze  sprzyja  i  popiera
żydostwo… pozwalanie Żydom na przetrzebianie katolickich książek albo przepisywanie ksiąg o
katolickiej  doktrynie  jest  faworyzowaniem i  popieraniem tych należących do ciała  antychrysta.
pozwalanie  Żydom na  wykłady  lub  nauczanie  w  katolickich  szkołach,  seminariach,  kolegiach,
uniwersytetach  jest  okazywanie  poparcia  i  faworyzowanie  żydostwa  przeciwko  Kościołowi  i
Wierze  Katolickiej.  zapraszanie  i  pozwalanie  Żydom  przemawiać  z  katolickich  ambon  jest
faworyzowaniem  i  popieraniem  wojny  żydostwa  z  Chrystusem.  słuchanie  błędnych  nauk
talmudycznych gnostyckich Żydów w ich udawaniu, że ich interpretacja Pisma Świętego jest lepsza
od  katolickich  nauk  jest  udzielaniem  pomocy  we  wzmacnianiu  fałszywej  religii  żydostwa  i
faworyzowaniem i wspieraniem żydostwa przeciwko Wierze Katolickiej i Kościołowi Chrystusa.
usuwanie  świętych  wizerunków  i  zastępowanie  ich  tymi  inspirowanymi  żydowską  sztuką
ikonoklastyczną w kościołach jest zaspokajaniem żydostwa i obrazą Chrystusa. udzielanie wsparcia
fałszywym  oskarżeniom  o  „antysemityzm”  jest  faworyzowaniem  wrogości  żydostwa  wobec
Chrystusa.  promowanie  relacji  katolickich/żydowskich,  dialogu,  „bliższych  więzi”  jest
promowaniem  i  faworyzowaniem  żydostwa.  ochrona  i  pomoc  niewierzącemu,  talmudyczno-
gnostycznemu masońskiemu Żydowi siedzącemu na Tronie Piotra (Paweł VI) jest faworyzowaniem
i wspieraniem wojny żydostwa z Jezusem Chrystusem, Synem Bożym, który dla naszego dobra stał
się  Człowiekiem.  słuchanie  i  poparcie  zajmujących  Najświętszy  Tron,  którzy  zobowiązują  się
konNtynuować  i  wprowadzać  nielegalny  II  SW  jest  udzielaniem  pomocy  i  poparcia  wojnie
żydostwa z boskim Kościołem i Wiarą.

Lista może się ciągnąć dalej. Niemożliwe jest by każdy uczestniczący w dziełach żydowskiego II
SW nie pomagał wojnie żydostwa z Chrystusem i Jego Kościołem. Karą za udzielanie poparcia i
faworyzowanie wrogów Wiary jest  oddzielenie  od Królestwa Bożego na ziemi i  w Niebie,  jak
rozstrzyga Kanon 58.



KONTRATAK II SW

Złapani w ciężkim ostrzale ze strony potężnego arsenału broni, Jego licznych kanonów i wyroków,
soborowcy przez jakiś czas okazywali szalony pośpiech w stosowaniu siły przeciwnej w formie
krytyki  i  sarkazmu  Pawła  VI  i  innych,  skierowanych  przeciwko  tych  którzy  sprzeciwiali  się
nielegalnemu II SW i fałszywym papieżom.

Obaj – Jan XXIII i Paweł VI mocno polegali na „posłuszeństwie” wobec siebie i ich II SW, podczas
gdy wyraźnie  angażowali  się  w wyzywające  niebezpieczeństwo wobec Boga Wszechmogącego
działając wbrew Dwu Rodzajom Nadprzyrodzonego Objawienia i wbrew nieomylnym wyrokom
założonego przez Chrystusa Kościoła. Paweł VI posunął się tak daleko, że tych którzy wskazywali
na jego herezje (w 1973) nazwał „złamanymi łodygami”, jakby ci którzy byli posłuszni Bogu byli
ekskomunikowani. Cała sprytnie oszukańcza i absolutnie błędna choć brudna taktyka fałszywych
papieży i ich sługusów. Prawdziwymi „złamanymi łodygami” są fałszywi papieże i ich zwolennicy,
którzy odcięli się od ortodoksji i tradycji apostolskiej. Tych wiernych katolików którzy sprzeciwiają
się fałszywym papieżom i ich złemu II SW można znaleźć na wałach walczących z religijnymi
łajdakami i zdrajcami.

Nieżyjący już ks. Saenz był jednym z tych nieustraszonych bojowników. W książce Pusty tron [The
Vacant See] pokazał, że zajmujących Najświętszy Tron, którzy zachowują się jak Jan XXIII i Paweł
VI, detronizuje sam Bóg.

Niektórzy z was mogą pamiętać, jak w 1975, kiedy nieżyjący Hugh McGovern wydający  Voice,
zwrócił uwage na Bullę papieża Pawła IV opublikowaną w lutym 1559, czym wykazał, że Paweł VI
nie mógł być legalnym papieżem.

Broszura zatytułowana „Czy  Paweł IV przepowiedział Pawła VI?” [Had Paul IV Foreseen Paul
VI?], i zawierająca tekst Bulli, zaczęła krążyć w Stanach, Kanadzie, Anglii, Australii i częściach
Europy.  W kręgach soborowych wywołała  wielki  niepokój.  Naciskano żeby odpowiedzieli.  Nie
żeby nie próbowali.

BULLA PAWŁA IV

Był pewien Abbe des Graviers, piszący dla Courier de Rome (No. 156, s. 9-12), który miał problem
z katolikami odnoszącymi Bullę Pawła IV do Pawła VI. Jego pierwszym skowytem było to, że
zwyczajni katolicy nie znają Prawa Kanonicznego, i biadolił, że nie można wnioskować tego, że
kard. Montini (Paweł VI) był nielegalnie wybrany na Stolicę Rzymską, i był przerażony odkryciem,
że rozsądni katolicy mówią iż tron w Stolicy Apostolskiej jest pusty od 1958, od śmierci papieża
Piusa XII.

Abbe  des  Graviers  uważał,  że  skoro  sprawa  jest  taka,  czy  Bullę  kiedykolwiek  wykorzystano,
wątpliwe jest czy można wykorzystac ją teraz. To jest głupi argument. Wyczuwając to, wyszedł z
tym co czuje iż jest silniejszym sprzeciwem, mówiąc: „W każdym razie to ma małe znaczenie, bo
od 1918 mamy Kodeks Prawa Kanonicznego i Konstytucję Papieża Benedykta XV Providentissma
Mater  Ecclesia. Graviers  mówi,  że ona  stała  się  Prawem Kościoła,  i  to  ona definiuje  kim jest
heretyk, i, jak mówi: „konieczne jest wiedzieć, jaka jest definicja heretyka”.



Wtedy Abbe Graviers powiedział: „Ani ks. Giovanni Battista Montini, ani Mgr. Montini, ani kard.
Montini  nigdy  nie  dostał  reprymendy  kanonicznej”,  pomimo  licznych  heretyckich  wypowiedzi
sprzecznych  z  Wiarą  Katolicką.  A zatem,  powiedział  Abbe  Graviers,  „człowiek  nie  może  być
formalnym heretykiem, i wskazał na  Credo Pawła VI”. Abbe może zaskoczyć informacja, że to
credo jest pełne herezji (zob. Veritas, grudzień 1972).

Abbe powiedział, że niemożliwe byłoby żeby Paweł VI uczył herezji Ex Cathedra, pomijając to, że
Paweł  VI  nigdy nie  wypowiedział  niczego  Ex Cathedra. Abbe  najwyraźniej  wykorzystywał  te
wymijające i mizerne argumenty żeby obejść Bullę papieża Pawła IV, która automatycznie osądza
człowieka  jako  heretyka  bez  formalnego  sądu,  jeśli  winny  prymas  odszedł  od  Wiary  przed
wyniesieniem go na urząd Kościoła.

Abbe Graviers powiedział: „mało pozostało z tej Bulli, zachowane tylko w Kanonach 2.264, 2.228,
2.232, 2,242, 2.265”. On sam wchłonął herezję: „A zatem wniosek jest bardzo prosty: Niemożliwe
jest  odwoływanie  się  do  Konstytucji  Pawła  IV  jako  broni  przeciwko  Pawłowi  VI  (Montini).
Zrobienie tegonie byłoby ani  uczciwe,  ani  kanoniczne”.  Ignoruje to,  że  Kościół  Apostolski  już
osądził  co  jest  sprawiedliwe,  uczciwe,  właściwe,  tak,  obowiązkiem najpełniejszego  stosowania
wszystkich przeszłych Wyroków Kościoła razem z ich najostrzejszymi karami wobec tych, którzy
osmielą się mówić kłamstwa przeciwko Nieskalanej Oblubienicy Chrystusa i próbować Ją zabić.

Jest odpowiedź na argumenty Abbe Graviersa.

Przezornie, wyroki Kościoła, takie jak Bulla papieża Pawła IV, stają się obiowiązujące bez potrzeby
oficjalnego działania. Bulla Pawła IV jest uzalezniona nie od udzielania nagany, a od publicznej
herezji. Sama Bulla stanowi istotną naganę kanoniczną. W związku z tym, kto przed wyborem na
Tron Papieski był zatwardziałym publicznym heretykiem, jak w przypadku Pawła VI, nie może być
legalnym następcą Piotra. Gdyby miał zasiadać na Świętym Tronie, to robiłby to jako uzurpator.

KODEKS

Co  do  Kodeksu,  dobrze  wiemy,  że  wrogowie  Kościoła  wszystkie  Prawa  i  Wyroki  Kościoła
próbowali sprowadzić do zbioru kanonów, które po każdym majstrowaniu ich staną się słabsze i
bardziej niejasne. Paweł VI ustanowił Komisję do przeróbki kanonów Apostolskiego Kościoła. To
destrukcyjne  dzieło  kontynuowano  pod  nadzorem  kolejnych  fałszywych  papieży.  Ale  proces
rozwadniania rozpoczął się w czasach papieża Piusa X, który poprosił o Kodeks, delegując nadzór
kard. Gasparriemu, który, niestety, przyjmował pomoc od Marra- nos takich jak kard. Rampollo.
Dla  Marranos,  którzy  zawsze  szukają  ucieczki  od  prawdziwej  nauki  Kościoła  istniejącej  od
apostolskich czasów w odniesieniu do Żydów, wołanie o Kodeks było radosnym wydarzeniem,
przełomem,  świetną  okazją  do wymazania każdego Prawa Kościoła,  które ogranicza i  utrudnia
działania „synagogi szatana”.

Tak  długo  jak  Prawa  Kościoła  były  łatwo  dostępne,  jawne  i  stosowane,  stanowiły  poważne
zagrożenie  dla  wrogów  Krzyża,  którzy  stali  w  obliczu  usunięcia,  ekskomuniki  i  innych  kar
przewidzianych w kanonach Świętego Kościoła. Dlatego główną sprawą dla wewnętrznego wroga
było usunięcie tej kłopotliwej przeszkody. Al. ejak było możliwe usunięcie jednym ciosem ważnych
przez stulecia Kościelnych Praw i Wyroków, papieskich bulli i nauk Chrystusa, Jego apostołów i
wczesnych Ojców Kościoła? 



Jak miano je usunąć czy uczynić niedostępnymi, tak żeby tajny żydowski kler mógł służyc swoim
panom bez obaw o zdemaskowanie i ekskomunikę, i jak mogli też sfałszować doktrynę Kościoła w
stosunku do Żydów, żeby realizować swój żydowski cel pokonania chrześcijaństwa i odniesienia
zwycięstwa nad swoim starym wrogiem?

Na przestrzeni wieków Żydzi i ich Piąta Kolumna wśród kleru wielokrotnie próbowali tłumić prawa
ochronne Kośicoła przed żydostwem i doprowadzić do tego, żeby bulle papieskie i  Jego prawa
ochronne odnośnie Żydów nie powinny być zaliczone do kategorii statusu niezmiennego, zawsze
obowiązującego,  nieomylnego.  W  tym  celu,  zgodnie  z  danymi  możliwościami,  weszli  na
najróżniejsze ścieżki. Kodeks był czymś więcej niż mogli oczekiwać. W czasie burzliwego okresu I
wojny światowej (1914-18), kiedy tak dużą uwagę zwracano na walki, praca na Kodeksem, której
brakowało  ostrego  nadzoru,  dawały  szeroką  okazję  dla  wrogów  wewnętrznych.  W  rezultacie
stłumiono  albo  wykluczono  ogromne  tomy Praw i  Wyroków,  które  reprezentowały  najbardziej
skuteczną  obronę  Kościoła  Świętego  przed  tajną  żydowską  infiltracją  i  jej  destrukcyjnymi
działaniami w łonie tej boskiej instytucji.

Oczywiście to podstępne działanie Marranos pokazuje,  że legislacja Kościoła w kwestii  Żydów
trzymała  ich  w  ryzach,  i  była  jedną  z  głównych  przeszkód  we  wprowadzeniu  pod  żydowskie
panowanie katolicyzmu jak też społeczeństwa urodzonego w Porządku Chrześcijańskim. To kard.
Gasparri postanowił umieścić w Kodeksie przepis, że faktycznie żadna z legislacji Kościoła nie
powinna być zmienna i jest ważna.

Ale w praktyce prawa ochronne Kościoła przed synagogą szatana jak i jego liczne prawa przeciwko
herezji  zostały  starannie  usunięte  z  Kodeksu.  To  bolesne  i  precyzyjne  pominięcie  miało  być
zrobione przez osobę bardzo zainteresowaną tą sprawą, osobę która była na służbie organizacji,
która chciała żeby Prawa Kościoła o Żydach i herezji zostały starannie zredagowane i oczyszczone.
(Spisek  przeciwko  Kościołowi, s.  430-433,  online).  Obecnie  zgodnie  z  II  SW  redagowanie  i
oczyszczanie zostało poszerzone na katolickie książki.

W książce Spisek przeciwko Kościołowi, której autorzy, jak się mówi, otrzymali błogosławieństwo
od nieżyjącego kard. Ottawiani,  jest  wzmianka o tym, że prawa dotyczące żydostwa są częścią
„doktryny Kościoła i źródłem prawdy ujawnionej przez Boga” (s. 434), która pochodzi z dwóch
rodzajów  Nadprzyrodzonego  Objawienia.  Spisek dodaje:  wróg  wewnętrzny  prowadzi  atak  na
Tradycję Apostolską pochlebnymi, pozornie słusznymi argumentami, które nie pozwalają rozeznać
trucizny ich posunięć. „Między innymi rzeczami, mówią, Kościół musi dostosować się do nowych
czasów i walczyć w postępem dla jedności chrześcijan”. Ale prawdziwa jedność chrześcijan nie jest
ich ambicją: oni dążą do „zniszczenia najlepszej obrony Kościoła Świętego, która zachowała go
przez wieku przed przebiegłością jego najbardziej notorycznego i nieugiętego wroga” (ibid).

Sztuczka wyłączenia nie zadziała – czy Komisja Kodeksowa przyjmie politykę nieużywania lub
wykluczenia  w  odniesieniu  do  stałych  Praw  i  Wyroków  orzeczeń,  jeden  lub  oba  byłyby
równoznaczne  z  grzesznym wznowieniem wyroków  na  byłych  papieży  i  dogmatyczne  sobory.
Kodeks uciekający się do nie używania, wykluczenia (w całości lub częściowo) albo ukrywania
żeby uchylić prawa i wyroki przeciwko Żydom, herezjom albo bulli papieża Pawła IV, na przykład,
byłby  niekompletnym  Kodeksem,  i  w  żaden  sposób  nie  mógłby  służyć  za  podstawę  do
nieskuteczności stałych, niezmiennych, automatycznie działających praw i wyroków pominiętych
lub ukrytych przez wroga wewnętrznego albo ogłupionych członków komisji Kodeksowej. 

https://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2014/02/Spisek-przeciwko-Kosciolowi.pdf


Te  Prawa  i  Wyroki  pozostają  stałe  i  obowiązują,  nawet  jeśli  się  je  ignoruje  czy  pozwala  na
nieużywanie  ich.  Nieużywanie  albo  ignorowanie  nie  wymaże  ich,  bardziej  niż  zaniedbanie
Dziesięciu Przykazań mogłoby Prawo Boże uczynić niedziałającym czy nieprzydatnym.

Dlatego  Kodeks  który  ukrywa  lub  wyklucza  pełny  kontekst  zawsze  obowiązujących  praw  i
wyroków, albo pozwala im na nieużywanie, nie może zniszczyć legalnej siły i skutku tych praw i
wyroków. To jest  OCZYWISTE do sprawowania OBOWIĄZUJĄCEJ WŁADZY nadanej  przez
Chrystusa Jego Apostolskiemu Kościołowi.  Urządzenie nieużywania czy wykluczenia nie  może
rozwiązać  tego  co  związano  na  ziemi  i  w Niebie.  Dlatego niemożliwe jest  żeby jakiś  Kodeks
uczynił nieoperatywnym nieomylne, stałe, wiecznie obowiązujące Prawa i Wyroki Kościoła. Próżne
jest wymyślanie argumentów przeciwnych tej oczywistości. Bóg nie da się wymanewrować.

Powiedzienie przez kogoś, że Kanon 58, Bulla Pawła IV, Execrabilis, ISW i wszystkie inne wyroki
Kościoła mające legalność II SW, i o możliwości publicznego heretyckiego legalnie zajmującego
Tron Piotrowy, nie można wykorzystać przeciwko II SW czy fałszywym posiadaczom stanowisk w
Świetym oficjum, nie jest ani do zaakceptowania ani prawdziwe. Ani nie jest ważnym argumentem
mówienie,  że  Wojowniczy  Kościół  nie  może  wykorzystać  wszelkiej  wiecznej  broni  Kościoła
przeciwko Jego wrogom w każdym wieku,  ani  mówienie,  że tabroń nie  odnosi  się do obecnej
piekielnej sytuacji: mówienie tego to opieranie się na szatańskim fałszu w obliczu boskich prawd.

Żeby  nie  było  błędu:  Ci  w  Kościele  Wojującym  WYKORZYSTUJĄ  arsenał  Kościoła  Praw,
Wyroków, Bull  i  Boskich Doktryn TERAZ przeciwko II  SW, fałszywym papieżom, tym którzy
tworzyli  II  SW i jego dokumenty,  i  każde i  wszelkie zło jaki  z nich pochodziło.  To zależy od
Wojowniczego Kościoła by świat dowiedział się, że taka broń istnieje. Musimy szerzyć informację
o istnieniu i śmiertelny efekt  Execrabilis i  potwierdzającej deklaracji I SW, jak i Kanon 58 (IV
Sobór w Toledo), Bullę papieża Pawła IV, i kompetencje cytowane przez ks. Saenza. Głoście je,
przekazujcie dalej te broszurę. Obalenie wroga i jego złego soboru zależy od Boga, oczywiście, ale
także  od  Jego  Wojującego  Kościoła,  tak  żeby  Wyroki  Kościoła  można  było  realizować,
wykorzystując opatrznościowo dostarczoną broń.

NASZE STANOWISKO

Krytykowanie i upokarzanie tych, którzy słusznie twierdzą iż II SW jest nielegalny i nie wolno go
słuchać  jest  nieuczciwe.  Ci  którzy  lekkomyślnie  i  niemądrze  słuchają  II  SW  a  jednocześnie
odmawiają słuchać tych którzy mówią im iż jest złym, antykatolickim soborem stosują hipokryzję.
Udawać  iż  jest  się  katolikiem  kiedy  jest  się  posłusznym  wobec  soboru  zwołanego  przez
nienawistników katolicyzmu jest gorsze niż odgrywanie głupka, bo to co atakuje II SW jest boską
religią.

Mimo ukrywania tego przed katolikami, wróg wewnętrzny bardzo dobrze zna Apostolską Tradycję,
fundamenty  biblijne  i  kanonicznena  których  mocno  zbudowane  są  zapewnienia  Wojowniczego
Kościoła. Z kolei one są głównymi punktami ataku wroga.

My  apostolscy  katolicy  stoimy  na  dwóch  rodzajach  Nadprzyrodzonego  Objawienia,  dwóch
rodzajach zwalczanych przez V Kolumnę tak bardzo w latach II SW (zob. serie Veritas o Boskim
Objawieniu od maja 1978 do 1980).



My katolicy stoimy na Skale Piotra i Obowiązującej Mocy Kluczy. Stoimy na NIEOMYLNYCH i
NIEREFORMOWALNYCH Prawach i Wyrokach Chrystusa i Jego Kościoła.

Stoimy na apostolskiej czujności przed wrogami Krzyża. Stoimy z apostołami, którzy mieli duże
kłopoty ze strony twardogłowych, duchowo zaślepionych Żydów, których część wślizgiwała się do
Kościoła metodą udawanych konwersji z ukrytym powodem rozerwania Kościoła na początku, jak i
prób  kupowania  mocy  uzdrawiających  od  apostołów.  Boska  katolicka  religia  zawsze  była  dla
Żydów „obraźliwa” i „antysemicka”, nie dlatego, że oni udawali to swoim odrzuceniem Chrystusa,
żeby szukać „wyzwolenia” z  obowiązku konwersji  i  akceptacji  społeczeństwa zbudowanego na
Chrześcijańskim Porządku.

Stoimy  na  katolickiej  doktrynie  przeciwko  perfidnym  Żydom,  doktrynie  sięgającej  samego
Chrystusa, który wydał swój Boski Wyrok na zatwardziałych, niewierzących Żydów: „Wy macie
diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie
nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i
ojcem kłamstwa. A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie” (Jan 8:44-45).

My katolicy którzy wychodzimy z zarzutami wobec II SW i wtrącającej się „synagodze szatana”
(Ap  2:9),  i  którzy  słusznie  zapewniamy  o  nielegalności  rozbójnickiego  II  SW,  i  którzy
sprzeciwiamy się godnej potępienia ingerencji światowego żydostwa w sprawy boskiego Kościoła,
nie robimy tego ani sami, ani z własnej woli. Nie.

To sam Apostolski  Kościół,  dzięki  wiążącej  Mocy Kluczy,  przesądza  II  SW jako ohydny,  nie-
legalny,  niewiążący,  i  który  przesądził  że  ci  którzy  do  niego  doprowadzili  albo  ślubowali  mu
lojalność, ściągnęli na siebie Gniew Boży. Kościół wypowiada swój wyrok „dzwonkiem, księga i
świecą” [ekskomunika przez klątwę w Pontificale Romanum, używanym tylko do II SW].

Dzwon … księga się zamyka … gaśnie świeca. Dzwon za duchową śmierć duszy … zamykanie
książki  oznacza  wykreślenie  imienia  z  Księgi  Życia  …  zgaszenie  świecy  oznacza  duchową
ciemność, w którą wrzucana jest potępiona dusza. Dzwon, księga, świeca….

STANOWISKO BOGA

Bóg  jest  przeciwny  II  SW.  To  sam  Bóg,  poprzez  swój  Kościół,  jest  przeciwko  łamaniu
wyroków,ohydnemu II Sw i jego podłej antyreligii z biblijną nierządnicą kościołem. Zdrowy rozsą-
dek  mówi,  że  Bóg  jest  po  stronie  swojego  Jedynego  Kościoła,  boskiego  Kościoła  który  sam
ustanowił, Jednego Świętego Katolickiego Apostolskiego Kościoła stojącego w mocnej opozycji do
nierządnicy II  SW udającej  Jego Kościół i  oszukańczo wypowiadającej  się w Jego Imieniu.  Ta
nierządnica  II  SW,  z  którą  biskupi  świata  popełniaja  cudzołóstwo,  plugawiąc  się  fałszywym
ekumenizmem i diabolicznie współpracując z wrogiem Krzyża. Ta nierządnica II SW mieszkańców
ziemi upiła winem swojego nierządu (Apok 17:2).

Chrystus sam zadaje śmiertelny cios grzesznemu, nielegalnemu II SW. Jego Kościół Apostolski
potępia i  tłumi II SW bo on czyni katolików wrogami Chrystusa i  Jego Kościoła… czyni tych
którzy  promują  lub  popierają  złe  dzieła  nielegalnego  soboru  wszystkich  zdrajcami  ich
chrześcijańskiego  dziedzictwa.  Nie  mielibyśmy  żadnej  religii,  żadnego  Kościoła  Katolickiego,
żadnej chrześcijańskiej cywilizacji, gdyby katolicy ignorowali Prawa i Wyroki Kościoła i kłaniali
się nielegalnie działającym fałszywym papieżom i ich nielegalnemu i obrzydliwemu II SW.

https://en.wikipedia.org/wiki/Pontificale_Romanum


Żaden wierny katolik nie chciałby być wiązany ze zdradzieckimi czynami ani II SW ani fałszywych
papieży. Śmieszne jest posłuszeństwo wobec tego co Kościół mówi NIE JEST, szanować to czemu
Kościół Chrystusa zadał ŚMIERTELNY CIOS.

(Uwaga: Text Execrabilis można znaleźć w Papieskich encyklikach / The Papal Encyclicals; Anne
Freemantle, Nowy Jork: The New American Library, 1956, s. 74-76. Biblioteka Kongresu Nr Kat.
56-11328.)

APENDYKS

BULLA PAWŁA IV

(źródło Cum Ex Apostolatus Officio)

„Oświadczamy, że gdyby kiedykolwiek biskup, arcybiskup, patriarcha lub prymas, kardynał lub
legat,  czy nawet  SUWERENNY PAPIEŻ, przed wyniesieniem na urząd kardynała lub papieża,
odeszli od Wiary Katolickiej lub wpadli w jakąś herezję, promocja czy wyniesienie – nawet gdyby
miało to miejsce jednogłośnie za zgodą wszystkich kardynałów – jest NIEWAŻNA, bez znaczenia,
i  nie  można  powiedzieć,  że  jest  ważna,  ponieważ  zainteresowana  osoba  przyjmuje  Urząd,
otrzymuje Konsekrację, a następnie wchodzi w posiadanie rządu i administracji [urzędu], albo przez
hołd złożony mu przez wszystkich; nie można uznawać go za legalnego, a żaden z jego aktów
władzy  lub  administracji  nie  można  uznać  za  ważny,  czy  to  biskupi,  kardynałowie,  czy
SUWERENNI PAPIEŻE. Wszystkie ich słowa, czyny i działania, ich administracja i wszystko, co
od nich pochodzi – wszystkie są bez wartości i nie mają władzy ani dowodzenia nad nikim. Ci
ludzie, tak popierani i wyniesieni, będą przez ten sam fakt pozbawieni wszelkiej godności, miejsca,
honoru, tytułu i władzy”. (15.02.1559)

[Tym papieskim dekretem posłuszeństwo i lojalność wobec II SW, soboru hańbiącego prawdziwe
nauki  Kościoła  Katolickiego  i  wprowadzającego  fałszywe  doktryny  (herezje)  do  Kościoła,
dyskwalifikuje go z legalnej sukcesji Tronu Piotrowego. Dekret Pawła IV oznacza so borowców
zajmujących  Święty  Urząd  jako  fałszywych  papieży  absolutnie  nie  mających  żadnej  władzy,
godności, szacunku czy tytułu. Dlatego nie powinno się im okazywać posłuszeństwa ani szacunku.]

http://www.todayscatholicworld.com/death-blows-to-v2.htm

Śmiertelne ciosy w II SW – część 2

Giovanni Battista Montini, znany światu jako Paweł VI

Kluczowy „architekt” i nie mający władzy „głosiciel” odszczepieńczego II SW

DEATH BLOWS TO VATICAN COUNCIL II

Known to the World as Paul VI

A Key „Architect” & the Non-Authority Bearing „Promulgator” of the Apostate V-2 Council

http://www.todayscatholicworld.com/death-blows-to-v2.htm


Masoński uścisk dłoni Montiniego czyli „papieża” Pawła VI

„Tych wiernych katolików którzy sprzeciwiają się fałszywym papieżom i ich złemu II SW można
znaleźć na wałach walczących z religijnymi łajdakami i zdrajcami” – Śmiertelne ciosy w II SW

 

https://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2017/08/a36.jpeg
https://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2017/08/a37.jpeg
https://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2017/08/a38.jpeg


Faktyczne godło (XVIII w.) ówczesnej satanistycznej masońskiej rewolucji francuskiej
Zauważ obraz masońskiego uścisku dłoni nad słowem FRATERNITE / BRATERSTWO.

Montini i schizmatycki patriarcha Konstantynopola, odwołujący ekskomuniki Wielkiej
Schizmy z 1054.

5 stycznia 1964.

Ciekawe jest to, że Montini spotkał się z Athenagorasem w Ogrodzie Oliwnym, miejscu gdzie
Judasz, pocałunkiem wydał Baranka Bożego tym którzy Go ukrzyżują; Montini też przywitał

Athenagorasa pocałunkiem.

 

Roncalli zmarł 3 czerwca 1963. Jego następcą był Montini, który przyjął imię „papieża”
Paweł VI i nadzorował zakończenie odszczepieńczego II SW.

Tłum. Ola Gordon

Źródło: http://www.opusdeialert.com/death-blows-to-vatican-2.htm

http://www.opusdeialert.com/death-blows-to-vatican-2.htm
https://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2017/08/a39.jpeg
https://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2017/08/a40.jpeg


https://wolna-polska.pl/wiadomosci/na-drodze-do-antychrysta-mechanizmy-judaizacji-
chrzescijanstwa-2019-08

Na drodze do Antychrysta. Mechanizmy 
judaizacji chrześcijaństwa
Dokładnie pół wieku temu wewnątrz Kościoła Katolickiego nastąpił przewrót, który zapoczątkował
zatwierdzenie wewnątrz katolicyzmu żydowskiej herezji. Niedostrzegalnie, bez głośnych osądów i 
szeroko zakrojonych dyskusji, nastąpiła rewizja nauki chrześcijańskiej i przejście hierarchii 
katolickiej do oddawania czci żydowskiemu Bogu. 
Dokładnie pół wieku temu wewnątrz Kościoła Katolickiego nastąpił przewrót, który zapoczątkował
zatwierdzenie wewnątrz katolicyzmu żydowskiej herezji, i który realizowany jest pod pozorem 
katolicko – żydowskiego „dialogu”. Mówimy tu o przyjęciu Deklaracji Nostra aetate („W naszej 
epoce” – od A.L.) z 1965 roku, która zmieniła chrześcijańską naukę Kościoła Chrystusa i przejęła 
żydowski punkt widzenia na relacje między Starym i Nowym Testamentem oraz wybraństwo 
narodu żydowskiego.

Wydarzenie  to  było  przygotowywane  od  dłuższego  czasu  i  jest  wynikiem  głębokiej  dywersji
ideologicznej,  opracowanej  przez  żydowskich  teologów  i  filozofów  oraz  jest  wdrażane  przez
zwolenników ich poglądów wewnątrz samego Kościoła Katolickiego.

Jak wiadomo, chrześcijaństwo naucza, że wybraństwo starożytnego narodu żydowskiego polegało
na tym, aby zachowując prawdziwy Monoteizm (wiarę w Jednego Boga – dod. A.L.), doczekać się
przyjścia  Mesjasza,  a  następnie  ponieść  Dobrą  Nowinę  o  jego  Przyjściu  ludom  ziemi,  czego
następnie dokonali Apostołowie. Jednak naród żydowski odrzucił Mesjasza – Chrystusa Zbawiciela,
o którym świadczyli  prorocy,  i  tym samym zakończył  okres  swego wybraństwa,  przekazanego
Apostołom i tym wspólnotom chrześcijańskim, które stały się podstawą nowego Ludu Bożego –
Kościoła Chrystusowego.

Sam Chrystus  powiedział  Żydom:  „43.  Dlatego  powiadam wam:  królestwo  Boże  będzie  wam
zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. 44. Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na
kogo on spadnie, zmiażdży go. 45. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali,
że o nich mówi. 46. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za
proroka”. (Mt  21,  43-46).  I  jeśli,  według  Apostoła,  Kościół  Chrystusowy  jest  „wybranym
plemieniem  …,  narodem  świętym,  ludem  (Bogu)  na  własność  przeznaczonym”  (1  P.  2.9),  to
wszelkie twierdzenia o trwającym niby nadal wybraństwie przez Boga całego narodu żydowskiego
są teologicznie bezpodstawne.

Właśnie  to  twierdzenie  zostało  zdecydowanie  odrzucone  przez  faryzeuszy  oraz  ustalony  na
podstawie ich nauczania talmudyczny judaizm i  stało  się  głównym celem krytyki  i  potępienia.
Judaizm twierdził  i  nadal twierdzi wyłączne prawo Żydów, zagwarantowane im przez sam fakt
urodzenia  się,  do  dominującej  pozycji  w  świecie,  rozpatrując  chrześcijaństwo  albo  jako
bałwochwalstwo, albo jako możliwą do przyjęcia przez pogan formę monoteizmu, prowadzącą ich
do oddania czci Bogu Izraela.



Ostatnie  twierdzenie  pochodziło  od  Majmonidesa  i  właśnie  ono  stało  się  podstawą  planu
zniszczenia od wewnątrz nauki katolickiej. Najbardziej plan ten został rozwinięty przez włoskiego
rabina,  uczonego  –  kabalistę  Eli  Benamozega  (1823-1900),  który  nazywany  jest  „Platonem
włoskiego judaizmu” i „jednym z nauczycieli współczesnej myśli żydowskiej” [1].

W  1884  r.  E.  Benamozeg  wydał  swoją  książkę  „Izrael  i  Ludzkość.  Badanie  problemu
uniwersalnej  religii  i  jego  realizacja”,  w  której  Kościołowi  Katolickiemu  zaproponował
zreformowanie swojej nauki w trzech kierunkach:

– zmienić swój pogląd na naród żydowski,

– który powinien być zrehabilitowany jako naród starszy, jako naród kapłanów,

– który był w stanie zachować w swojej czystości pierwotną religię.

Ten naród nie jest Bogobójcą, nie został odrzucony przez Boga, ale przeciwnie, został powołany,
aby zapewnić  szczęście  i  jedność  całej  ludzkości;  –  „aby zrzec  się  boskości  Chrystusa”,  Syna
Człowieczego, który był prostym rabinem, Żydem, i nim pozostał. Głosić Chrystusa można tylko
jako człowieka, który zaproponował nauczanie o moralności w imię szczęścia wszystkich ludzi; –
można zgodzić się na taką nową interpretację, ale nie na zniesienie tajemnicy Trójcy Świętej.

Tylko  przy  tych  trzech  warunkach  Kościół  Katolicki  stanie  się  „Kościołem  prawdziwego
katolicyzmu”, tego katolicyzmu,  który Benamozeg nazywa noahizmem – religią dla  wszystkich
narodów, które należą do „przestrzeni chrześcijańskiej”. 



Noahizm –  to  są  prawa „potomków Noaha (Noego)”,  których nie  ma w Torze  i  które  zostały
przedstawione przez mędrców Talmudu (Tractat Sanhedrynu 56), zgodnie z zasadami interpretacji
słów i zwrotów z Tory.

Noahizm wychodzi z tego, że istnieją tylko dwie drogi zbawienia: dla Żydów, którzy pozostają
narodem wybranym przez Boga – to ścisłe przestrzeganie 613 przykazań Starego Testamentu, a dla
nie-Żydów (o ile nie przeszli oni konwersji na judaizm, to jest nie zostali Żydami) – przestrzeganie
7  Przykazań  Noego.  Jest  to  minimalny  zestaw  wymagań,  które,  zgodnie  z  naukami  Żydów,
otrzymał od Boga Adam i Noe i który przedstawia się następująco:

1) wiara w jedynego Boga i zakaz bałwochwalstwa;

2) szacunek dla Boga, zakaz bluźnierstwa;

3) szacunek dla ludzkiego życia, zakaz zabójstwa;

4) szacunek dla rodziny, zakaz cudzołóstwa;

5) szacunek dla mienia bliźniego, zakaz kradzieży;

6) szacunek dla istot żywych, zakaz używania do potraw mięsa, wyciętego z żywego zwierzęcia;

7) powołanie sędziów, obowiązek ustanowienia sprawiedliwego systemu sądownictwa. [2]



Zgodnie z tym podejściem, nowym celem Kościoła Katolickiego powinno być rozpowszechnianie
nauki humanizmu noahidskiego, a papieski prymat pozwoli na tej podstawie zjednoczyć wszystkich
Chrześcijan.  Religia  noahizmu  stanie  się  „religią  naturalnej  moralności”,  uniwersalność  której
umożliwi zjednoczenie już całej ludzkości pod zwierzchnictwem Żydów.

Tak więc,  plan został  opracowany i  rozpoczęło się  poszukiwanie dróg jego realizacji.  Pierwsze
kroki w kierunku ustalenia „dialogu” między Katolikami i Żydami zostały podjęte jeszcze przed II
Wojną Światową.

Ważną rolę w tym odegrał znany żydowski filozof i teoretyk syjonizmu Martin Buber (1878-1965),
który zaproponował koncepcję dialogu Żyda i Chrześcijanina, dialogu dwóch wyznań. Rozpatrywał
on Chrystusa w kontekście judaizmu I wieku i  uważał,  że  Chrystus był  Żydem i ich „wielkim
bratem”, i  że Chrześcijaństwo może być postrzegane jako droga do Boga. W odpowiedzi na to
również  niektórzy  katoliccy  teolodzy  i  filozofowie  zaczęli  bronić  pozytywnego  podejścia
teologicznego  do  koncepcji  rabinicznej,  wzywając  Chrześcijan,  by  traktować  ją  z  szacunkiem.
Jednak ich próby, aby zmienić nastawienie hierarchii Kościoła, wtedy nie zakończyły się sukcesem.

Wydarzenia z okresu wojny i to ugodowe stanowisko, które Kościół Katolicki zajął wobec reżimu
nazistowskiego,  stworzyły  zupełnie  nową  sytuację,  w  której  rozkręciwszy  temat  Holokaustu,
żydowscy przywódcy dostali w swe ręce potężne narzędzie nacisku na papiestwo.

Ze strony judaizmu początkowo mówiło  się o dobrze przemyślanej i konsekwentnie realizowanej
strategii,  której  celem  jest  doprowadzenie  do  przeglądu  podstawowych  postanowień  nauki
chrześcijańskiej. Kluczową ideą, uzasadniającą potrzebę rewizji Chrześcijaństwa, było twierdzenie
o tym, że nauka ta zawiera w sobie  „nauczanie pogardy” w stosunku do Żydów, co i stało się
przyczyną tzw. świeckiego antysemityzmu nowego czasu.

Nauczanie to z kolei Żydzi związali z zasadniczym chrześcijańskim twierdzeniem o pozbawieniu
Izraela obietnic i łask (Bożych – dod. A.L.), które zaczęli nazywać „ideą zastępstwa” Izraela przez
Kościół i które uważali za najbardziej niebezpieczne. 



Wychodząc  z  tego  również  i  Holokaust  jest  rozpatrywany  przez  nich  jako  „kulminacja
wielowiekowych prześladowań, właśnie ze strony Chrześcijan”. Stąd wniosek, że polityka Hitlera
miała  sukces  tylko  dlatego,  że  była  oparta  na  wielowiekowych  oskarżeniach  Chrześcijan  w
stosunku do Żydów.

Typowym przykładem takiej  oceny są,  na przykład,  następujące oświadczenia współpracownika
Centrum  Studiów  Żydowskich  w  Oksfordzie,  rabina  Solomona  Normana:  „w  swojej  istocie
stosunek Hitlera do Żydów niczym nie różni się  od chrześcijańskiego;  różnica polega tylko na
metodach,  które  on  wykorzystywał”;  „Żydzi  widzą  Chrześcijan,  w  przeważającej  części,  jako
prześladowców.  Stosunkowo  niewielką  ich  liczbę  zaliczają  do  ofiar,  a  już  u  bardzo  niewielu
Chrześcijan  odnajdują  współczucie  dla  poszkodowanych  Żydów.  Po  Holokauście  Żydzi  już  nie
mogli  poważnie  uwierzyć  w  moralną  legitymację  Kościoła”;  „z  żydowskiego  punktu  widzenia
Chrześcijanin w ogóle, już ze względu na jego chrześcijańską wiarę nie posiada godności moralnej,
nie mówiąc już o jakiejkolwiek wyższości moralnej” [3].

Formuła „nauczanie pogardy” („l’enseignement du mepris») z wynikającymi z niej wnioskami
została  wprowadzona przez  francuskiego  żydowskiego  historyka  i  pisarza  Julesa  Isaaca  (1877-
1963), który przez długi czas był inspektorem edukacji narodowej we Francji. Odegrał on wiodącą
rolę w kształtowaniu się „dialogu” żydowsko – katolickiego.

Jego  główne  idee  zostały  przedstawione  w  książkach  „Jezus  i  Izrael”  (1946)  i  „Geneza
antysemityzmu”  (1948),  „Nauczanie  pogardy”  (1962),  w  których  nauka  chrześcijańska  została
poddana ostrej krytyce jako główne źródło antysemityzmu i jako najbardziej niebezpieczna jego
forma  ze  względu  na  jej  głęboką  naturę  teologiczną.  Aby  podważyć  tę  teologiczną  naturę,
zakwestionował on wartość historyczną opowieści ewangelicznych, przedstawiając i Ewangelistów
i  Ojców  Kościoła,  jako  kłamców  i  prześladowców,  pełnych  antyżydowskiej  nienawiści  i
ponoszących  moralną  odpowiedzialność  za  Oświęcim  i  Holokaust.  Na  tej  podstawie  zostało
postawione zadanie „oczyszczenia” nauki (doktryny) chrześcijańskiej [4].



„Oczyszczenie” oznaczało uznanie tego, że Żydzi nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za śmierć
Chrystusa; zmianę lub usunięcie tych modlitw, w których mówi się o Żydach; usunięcie tych miejsc
z  pism  Ewangelistów,  w  których  opowiada  się  o  Mękach  Chrystusa  (zwłaszcza  dotyczy  to
Ewangelii św. Mateusza, którego Jules Isaac oskarża o zniekształcenie prawdy, ponieważ to właśnie
u niego jest powiedziane: „A cały lud zawołał: Krew Jego na nas i na dzieci nasze”) – Mt 27, 25.

I wreszcie złożenie obietnicy, że  Kościół w końcu zmieni swoje zachowanie, spokornieje, wyrazi
skruchę,  przepraszając  Żydów  i  dokładając  wszelkich  niezbędnych  starań  w  celu  poprawienia
nauki, aby wyeliminować to zło, które ta nauka przyniosła Żydom.

Sekwencja tego procesu „oczyszczania” została przedstawiona przez innego uczonego żydowskiego
Pola Giniewskiego (-2011) w jego książce „Chrześcijański antyjudaizm. Mutacja”[5]. Przy użyciu
odpowiednich  pojęć  zaczerpniętych z  tradycji  żydowskiej,  wydzielił  on trzy etapy:  1)  „widuj”
(spowiedź) – szczere uznanie wad i błędów; 2) „teszuwa” (pokuta) – zwrot do innego zachowania,
i 3) „tikkun” (zadośćuczynienie) – naprawa.

Dopiero potem zamiast „nauczania pogardy„, zostanie ułożone „nauczanie szacunku”.

* * *

Przygotowania praktyczne do pierwszej fazy („widuj”) rozpoczęły się w 1946 roku, kiedy przy
wsparciu amerykańskich i brytyjskich organizacji żydowskich w Oksfordzie odbyła się pierwsza
Konferencja Katolików i Protestantów, wzywających do ustanowienia kontaktów z Żydami. A w
1947 roku, po serii spotkań międzynarodowych z sympatyzującymi mu działaczami katolickimi,
Jules  Isaac  opublikował  memorandum  „Poprawka  nauk  katolickich,  dotyczących  Izraela”  –
którego podstawowe tezy weszły do Deklaracji z 10 punktów, przyjętej na zwołanej w tym samym
roku Konferencji przedstawicieli Chrześcijan i Żydów w Seelisbergu w Szwajcarii[6].

Deklaracja Zelisbergska stała się programem reformy Chrześcijaństwa, domagającej się uznania
faktu, że po pierwsze: Chrześcijaństwo jest zakorzenione w judaizmie (pierwsze 4 punkty), a po
drugie: że judaizm nie powinien już być dalej przedstawiany przez Chrześcijaństwo w negatywnej
formie (pozostałe 6 punktów):



1) W Starym i Nowym Testamencie mówi z nami jeden i ten sam Żywy Bóg;

2)  Jezus  urodził  się  z  matki  Żydówki  z  rodu Dawida  i  ludu  Izraela,  i  Jego  wieczna  miłość  i
przebaczenie rozprzestrzenia się na Jego własny naród i na cały świat;

3) Pierwsi uczniowie Chrystusa, Apostołowie i Męczennicy byli Żydami;

4)  Główne  przykazanie  Chrześcijaństwa,  miłość  Boga  i  bliźniego,  zawarte  już  w  Starym
Testamencie  i  potwierdzone  przez  Jezusa,  jest  obowiązkowe  dla  Chrześcijan  i  Żydów  we
wszystkich ich relacjach międzyludzkich, bez wyjątku;

5) Unikać poniżania judaizmu biblijnego lub post biblijnego w celu wywyższania Chrześcijaństwa;

6)  Unikać  używania  słowa „Żyd” wyłącznie  tylko  w znaczeniu  „wroga Jezusa”  lub  określenia
„wrogowie Jezusa” dla wskazania narodu żydowskiego jako całości;

7) Unikać przedstawiania Męki Chrystusa w taki sposób, jakby wina za śmierć Jezusa spoczywała
na wszystkich Żydach lub tylko na Żydach. W rzeczywistości śmierci Jezusa żądali nie wszyscy
Żydzi. I to nie tylko Żydzi ponoszą za to odpowiedzialność, ponieważ Krzyż, który nas wszystkich
zbawia,  świadczy o tym, że Chrystus umarł za grzechy nas wszystkich  (w oryginale Ewangelii
napisane jest:  za wielu  – od A.L.);  należy przypominać wszystkim chrześcijańskim rodzicom i
opiekunom o tej ciężkiej odpowiedzialności, którą oni ponoszą za to, że przedstawiają Ewangelię, a
zwłaszcza historię Męki w sposób uproszczony;

8)  Należy unikać wypowiadania  przekleństw biblijnych i  krzyków wzburzonego tłumu:  „Krew
Jego na nas i na dzieci nasze”, nie wspominając przy tym, że ten krzyk nie może przeważać nad
nieskończenie silniejszą modlitwą Jezusa: „Ojcze! Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”;

9) Unikać rozprzestrzeniania bluźnierczej opinii, że naród żydowski został odrzucony, przeklęty i
skazany na cierpienia;

10)  Należy  unikać  takiego  przedstawiania  Żydów,  jak  gdyby  oni  nie  byli  pierwszymi,  którzy
należeli do Kościoła [7].

Jak  widzimy,  Deklaracja  ta  została  sporządzona  dość  poprawnie  w  oparciu  o  podstawienie
(zamianę)  pojęć.  Mówiąc  o  Żydach,  identyfikowała  ona  talmudyczny  Judaizm  z  religią
Starożytnego Izraela i Kościołem Starotestamentowym, a współczesnych Żydów – ze wszystkimi
Żydami  (zwłaszcza,  że  w  języku  francuskim,  niemieckim  i  angielskim słowa  użyte  w  tekście
artykułu jako „еврей” i „иудей” oznaczane są tym samym jednym słowem – „Żyd”).  (Podobnie
jest w języku polskim, natomiast w języku rosyjskim do określania członków tego narodu używane
są dwa słowa: „еврей” i „иудей”, z tym, że słowo „jewriej” – „еврей” oznacza Hebrajczyka,
prawdziwego Żyda,  potomka Abrahama,  natomiast  słowo „иудей” (Judejczyk),  które  w Polsce
rozumiane jest również jako „Żyd” – nie ma nic wspólnego z określeniem „Żyd” (prawdziwym
Żydem, określanym jako „jewriej” = „Hebrajczyk”) i większość współczesnych tzw. Żydów nie ma
nic wspólnego z Abrahamem i jego potomstwem. Są to po prostu Chazarzy,  którzy bezprawnie
zawłaszczyli nazwę „Żyd”. Potwierdzenie tego znajdujemy w Apokalipsie 2,9 i 3,9 – uwaga od A.L.)

Była  to  główna  chytrość  żydowska,  skierowana  na  to,  aby  podważyć  najgłębszy  fundament
Chrześcijaństwa – naukę o Kościele Chrystusowym.



Na Konferencji  została  zatwierdzona  Międzynarodowa Rada  Chrześcijan  i  Żydów (MRCŻ lub
ICCJ),  która  w  następnym roku  na  Konferencji  we  Fryburgu  (Szwajcaria)  otrzymała  oficjalny
status,  który  pozwolił  jej  na  odgrywanie  kluczowej  roli  w  tworzeniu  nowych  relacji  między
Chrześcijanami  i  Żydami[8].  Tutaj  została  przyjęta  ustawa,  a  w  Genewie  otwarto  biuro  Rady.
Równocześnie został upubliczniony adres londyński.

W 1948 roku Jules Isaac utworzył Stowarzyszenie Żydowsko – Chrześcijańskiej Przyjaźni Francji,
a w Niemczech tworzą się Towarzystwa Współpracy Żydowsko-Chrześcijańskiej, które zjednoczyły
się w Niemiecką Radę Koordynacyjną (NRK, po ros. – ГКС – od A.L.). NRK opracowała tzw.
Osiem Tez Szwalbachskich,  które poszerzyły i  pogłębiły Deklarację  Zelisbergską,  wzywając do
wykorzystania  takiego  języka  teologicznego  i  takiej  interpretacji  tekstów  biblijnych,  które  nie
byłyby obraźliwe  dla  Żydów.  Co więcej,  tutaj  już  zwracano  uwagę na  społeczno –  polityczne
konsekwencje  nowych  relacji  z  Żydami,  ponieważ  wskazano,  że  doświadczenie  Holocaustu
zobowiązuje  każdego  Chrześcijanina,  aby  wziął  odpowiedzialność  za  zwalczanie
antysemityzmu[9].

Po utworzeniu odpowiednich struktur i nawiązaniu kontaktów z rzymskim duchowieństwem, Jules
Isaac otrzymał od niego wielkie wsparcie i wystarał się o krótką audiencję u Piusa XII, któremu
wręczył  „10  punktów  „Seelisberga”.  Spotkanie  to  jednak  nie  miało  żadnych  konsekwencji,
natomiast  po  przyjściu  do  władzy  modernisty  Jana  XXIII,  sytuacja  w  radykalny  sposób  się
zmieniła.

W czerwcu 1960 roku, przy wsparciu Ambasady Francji w Rzymie i osobiście przez kardynała Bea,
Jezuity,  lidera postępowców, Jules Isaac spotkał się z papieżem, którego próbował przekonać o
potrzebie  rewizji  „nauczania  o  pogardzie”, przekazując  mu odpowiednie  Memorandum  :  „O
potrzebie reformy nauki chrześcijańskiej o Izraelu.”

To  spotkanie  było  ważnym  gestem  Jana  XXIII  w  stosunku  do  Stowarzyszenia  Żydowsko  –
Chrześcijańskiej  Przyjaźni,  i  nie na próżno na kilka miesięcy przed nim (19 marca 1959 roku),
papież polecił zniesienie wyrażeń:  „Pomódlmy się także za perfidnych Żydów»  (Pro perfidies
Judaeis)  i  „Wszechmogący,  Wieczny  Boże,  w  Miłosierdziu  Swoim  nie  odrzucający  nawet
perfidnych Żydów”, wypowiadanych w Liturgii Wielkiego Piątku. W jednej ze swoich notatek,
napisał  na  ten  temat  następująco:  „W  ostatnim  czasie  niepokoi  Nas  kwestia  o  „pro  perfidies
Judaeis” w nabożeństwie Wielkiego Piątku. Z wiarygodnego źródła wiemy, że nasz poprzednik,
świętej  pamięci  Pius  XII,  już  usuwał  ten  przymiotnik  z  osobistej  modlitwy  i  zadawalał  się
wypowiedzią:  „Pomódlmy się  … i  o  Żydów.” Mając  te  same zamiary,  zdecydowaliśmy,  że  w
nadchodzącym Świętym Tygodniu te dwa wyrażenia [zostaną skrócone w ten sam sposób] „[10].

Następnie,  jesienią  1960  roku,  po  raz  pierwszy  w  historii  Watykanu,  papież  przyjął  130
amerykańskich przedstawicieli  Zjednoczonego Apelu Żydowskiego (United Jewish Appeal  – od
A.L.),  którzy  przekazali  mu  podziękowania  za  uratowanych  w czasie  epoki  nazizmu  Żydów i
powitał ich słowami:

„Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Ojca Niebieskiego … Ja jestem Józef, wasz brat”.

* * *



W ciągu następnych dwóch lat rozpoczęło się intensywne przygotowanie do Soboru Watykańskiego
II,  na  którym  miał  być  surowo  potępiony  „katolicki  antysemityzm”.  Nad  odpowiednimi
dokumentami pracowała specjalna grupa robocza w ramach Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan,
która nawiązała kontakty ze światem żydowskim i jego głównymi stowarzyszeniami we Francji,
Izraelu i  Stanach Zjednoczonych (Światowy Kongres Żydów – World Jewish Congress – WJC,
Amerykański  Komitet  Żydowski  –  American  Jewish  Committee  –  AMC  i  Liga  Przeciwko
Zniesławieniu – Anti-Defamation League – ADL – of B’nai B’rith).

Wspólnie opracowywali oni również podstawowe postanowienia o stosunku do judaizmu. Ważną
rolę w tym odgrywał rabin Abraham Joshua Heschel,  chasydzki myśliciel,  głowa Żydowskiego
Seminarium Teologicznego (Jewish Theological Seminarium) w Nowym Jorku, który następnie był
obecny na Soborze jako oficjalny przedstawiciel AMC przy kardynale Bea. Duży wpływ na papieża
miał też szef ŚKŻ (WJC) dr Goldmann.

Jeszcze  przed  otwarciem  Soboru,  w  lutym  1962  roku,  WJC  przedstawił  kardynałowi  Bea
deklarację, w której wyróżnił jako główne zadanie – walkę z antysemityzmem, i właśnie tę myśl,
ale w innych słowach, wyrażało memorandum Bea, skierowane do papieża Jana XXIII w grudniu
1962 roku. Mówiło się w nim o potrzebie uznania grzechu chrześcijańskiego antysemityzmu, o
odpowiedzialności  Kościoła  za  jego  rozpowszechnianie  poprzez  nauczanie  i  praktykę
duszpasterską,  a  tym  samym  również  i  za  prześladowania  Żydów,  a  także  o  konieczności
oddzielnego rozpatrzenia tego tematu.

Odpowiedź Jana XXIII była pozytywna, i problem ten został wprowadzony do porządku obrad. A
we  wrześniu  1964  roku,  już  przy  papieżu  Pawle  VI,  pierwsza  wersja  tekstu  o  religiach
niechrześcijańskich,  w której  rozdział  o  judaizmie  był  podstawowym, został  zaakceptowany na
posiedzeniu.  Jednak zawartość  tekstu  o  judaizmie  była  bardzo rewolucyjna  i  niebezpieczna,  że
nawet tak liberalny papież,  jak Paweł  VI,  w końcu nie  zdecydował się zatwierdzić tej  wersji  i
przeniósł jej rozpatrzenie na następne posiedzenie.

Całkowicie zaprzeczał on odpowiedzialności żydowskich przywódców za śmierć Chrystusa,
odrzucał  wyrażenie  „naród  Bogobójca”,  oskarżał  Kościół  o  antysemityzm,  kwestionował
autentyczność  pism  Ewangelistów  i  dyskredytował  nauczanie  Ojców  Kościoła  i  wielkich
teologów katolickich. W rezultacie tekst został przepisany w ostrożniejszych sformułowaniach i
wszedł  do  Deklaracji  Nostra  aetate.  I  chociaż  jej  omawianie  nigdy  nie  przestało  wywoływać
gorących  dyskusji,  15  października  1965  roku  otrzymała  ona  większość  głosów  i  została
zatwierdzona w dniu 28 października.



Zniekształcając tekst Ewangelii i ignorując słowa Zbawiciela, wypowiedziane do arcykapłanów i
faryzeuszy,  autorzy  Deklaracji  poszli  na  odrzucenie  idei  pozbawienia  Żydów  Królestwa
Niebieskiego  („idei  wyrugowania,  wypchnięcia”  wg  terminologii  żydowskiej)  i  uznanie  za
prawdziwego Boga nie trzyosobowego Boga, a  Jahwe,  który jest  czczony przez współczesnych
Żydów, zatwierdzając tym samym duchowe pokrewieństwo Żydów z Chrześcijanami. W tekście
mówi się: „Chociaż władze żydowskie i ich zwolennicy nalegali na śmierci Chrystusa, to jednak to,
co  zostało  popełnione  w czasie  Jego Męki,  nie  może być  ogólnie  poczytane  za  winę  zarówno
wszystkich żyjących wówczas Żydów, ani Żydów współczesnych. Chociaż Kościół Katolicki jest
Ludem Bożym,  jednak  Żydów nie  należy  przedstawiać  ani  jako  odrzuconych  przez  Boga,  ani
przeklętych, jakby to wynikało z Pisma Świętego.”

„Żydzi w większości swojej nie przyjęli Ewangelii,  a wielu z nich nawet było przeciwnych Jej
rozprzestrzenianiu (zob. Rz 11, 28). Tym niemniej, według Apostoła, przez wzgląd na ich ojców,
Żydzi do dziś są miłowani przez Boga, Którego Dary i Powołanie są nieodwołalne (Rz 11, 28, 29)”.

Dokument stwierdza również: „Kościół wierzy, że Chrystus, który jest naszym Pokojem, pojednał
Żydów i pogan na Krzyżu, i z obojga uczynił dla Siebie jedno” i że „wraz z Prorokami i tamtym
Apostołem (Pawłem – od A.L.) Kościół czeka na dzień, który jest znany tylko samemu Bogu, kiedy
wszystkie narody jednogłośnie wezwą Pana i będą służyć Mu jednomyślnie”. Tymczasem w liście
do Efezjan (Ef 2:14-15) Apostoł Paweł mówi, że Chrystus pojednał na Krzyżu Ciałem i Krwią
Swoją  wierzących  w  Niego  Pogan  i  Żydów,  tj.  wszystkich  Chrześcijan,  a  o  pojednaniu  z
niewierzącymi nie ma ani jednego słowa.

W ten  sposób,  fałszując  istotę  Ewangelii  i  Bożego Objawienia  jako całości,  Deklaracja  Nostra
aetate faktycznie odrzuciła naukę Kościoła Chrystusowego. Tak więc, znaczenie jej dla kolejnych
odstępstw Katolicyzmu trudno przecenić. Nie przypadkowo, jeden z żydowskich autorów nazwał ją
„teologicznym trzęsieniem ziemi”,  które doprowadziło do  powstania nowego świata.  A członek
Światowego  Kongresu  Żydów,  Jean  Halperin  napisał,  że  ona  „naprawdę  otworzyła  drogę  do
zupełnie nowego dialogu i zapoczątkowała nowe spojrzenie Kościoła Katolickiego na temat Żydów
i judaizmu, wykazując gotowość do zamiany „nauczania pogardy” na „nauczanie szacunku”.
[11]

Podobnie  ocenia  tę  Deklarację  również  Griniewski:  „Schemat  o  Żydach,  który  można  było
rozpatrywać jako zakończenie, przeciwnie, bardzo szybko okazał się początkiem nowego etapu w
pomyślnym rozwoju  stosunków żydowsko -chrześcijańskich”  [12].  Przystępując  do  „dialogu” i
pozwalając na zbliżenie zasadniczo różnych przekonań religijnych i  norm etycznych, hierarchia
Kościoła  Katolickiego  zaczęła  przeprowadzać  rewizję  Nowego  Testamentu  i  historii
Chrześcijaństwa.  Żeby  dogodzić  talmudycznemu  judaizmowi,  Watykan  przystąpił  do  przeglądu
podstawowych postanowień wiary chrześcijańskiej. Tak rozpoczął się pierwszy etap „oczyszczania”
Chrześcijaństwa – „uznanie błędów” („widuj”).

* * * 

Dla  zapewnienia  aktywnego  „dialogu”  w  1970  roku  utworzono  Międzynarodowy  Komitet  ds.
Stosunków między Kościołem Katolickim a Judaizmem, lub krótko – Międzynarodowy Komitet do
spraw Stosunków Katolicko-Żydowskich (MKIKS), który odbywa swoje posiedzenia raz na 2 lata
[13]. 



Ze strony żydowskiej uczestników dialogu reprezentuje Międzynarodowy Komitet Żydowski [14],
który zjednoczył przedstawicieli wszystkich trzech gałęzi judaizmu (ortodoksyjnej, konserwatywnej
i liberalnej), a także różnych krajowych i międzynarodowych organizacji żydowskich, Naczelnego
Rabinatu Izraela i Ambasady Izraela przy Stolicy Św.[15] ,

A ze  strony  Kościoła  Katolickiego  za  „dialog”  odpowiada  utworzona  w  1974  roku  Papieska
Komisja ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem, przy Sekretariacie ds. Jedności Chrześcijan [16].
Głównym zadaniem MKIKS stało się utworzenie nowej teologii stosunków żydowsko-katolickich,
lub, jak nazwał go katolicki działacz Johan Baptist Met, „teologii po Oświęcimiu (Auschwitz)”,
która stara się unikać jakichkolwiek sformułowań antyżydowskich i ma na celu „wzbogacić myśl
chrześcijańską  poprzez  lepsze  zrozumienie  każdego  terminu  lub  każdej  rzeczywistości  w
judaizmie”. Obie strony umówiły się, że nowe rozumienie relacji powinno być odzwierciedlone w
podstawach Katechizmu i edukacji dogmatycznej na uniwersytetach. Według słów badacza A.Val,
„edukacja  powinna  być  taka,  żeby  Żydzi  mogli  być  w  niej  obecni,  nie  czując  się  źle
zrozumianymi”.

Oczywiście, nowa teologia powstawała etapami, stopniowo przygotowując Katolików do przyjęcia
postanowień, które nie są zgodne z nauką Kościoła. Pierwszą rzeczą, którą należało zrobić – to
uzyskać bardziej jasne uznanie tego, że  Żydzi nadal są narodem wybranym i że Stary Testament
zachowuje swoją pełną moc.

Rewolucyjnym w tym planie  dokumentem stała  się  Deklaracja  pt.  „Stosunek  Chrześcijan  do
judaizmu” [17],  przygotowana  przez  Komitet  ds.  Stosunków  z  Judaizmem  francuskiego
Episkopatu, która została przyjęta przez Konferencję Episkopatu Francji w kwietniu 1973 roku. W
deklaracji tej już jasno stwierdzono, że „nie można wyciągać z Nowego Testamentu wniosku, że
naród  żydowski  utracił  swoje  wybraństwo”,  że  „Pierwsze  Przymierze  …  nie  zostało
anulowane przez Nowe” i że doktryna faryzeuszy nie jest sprzeczna z Chrześcijaństwem, a
zatem,  niezmiennym  pozostaje  powołanie  narodu  żydowskiego,  który  również  dziś  jest
„błogosławieństwem dla wszystkich narodów ziemi”[ 18].



Ale poza tym tutaj po raz pierwszy stwierdzono, że naród żydowski ma misję w stosunku do ludzi
na  całym  świecie,  podczas  gdy  własna  misja  Kościoła  „może  tylko  wchodzić  w  ten
ogólnoświatowy plan zbawienia,” W związku z tym autorzy dokumentu zadawali takie retoryczne
pytanie,  które  w rzeczywistości  jednoczyło  Chrześcijan  i  Żydów w oczekiwaniu  na  Mesjasza:
„Mimo, że Żydzi i Chrześcijanie realizują swoje powołanie, idąc różnymi drogami, ich ścieżki
stale się krzyżują. Czy nie dotyczy ich wspólna troska czasów mesjańskich?”.

Wreszcie,  uznając,  że  „historyczna odpowiedzialność za śmierć  Jezusa była  podzielona między
niektórymi władzami żydowskimi i rzymskimi”, dokument zdecydowanie potępił oskarżanie „Żydów
o Bogobójstwo”, co można interpretować jako odmowę uznania Chrystusa jako Boga. Jak pisali o
tym Archimandryta Serafin (Aleksijew) i Archimandryta Sergij (pol. Sergiusz) Jazadżijew), „tutaj
ukryta jest  bluźniercza chytrość,  równoznaczna z odrzuceniem Chrystusa jako Boga-Człowieka:
jeżeli uznaje się fakt historyczny, że Żydzi – to zabójcy Chrystusa, ale przy tym zaprzecza się, że są
oni BOGOzabójcy, to jest to równoznaczne z odrzuceniem Boskiej Godności Zbawiciela ze strony
francuskiego Episkopatu w pełnej zgodzie z Rabinatem!”[19].

O tym „wygadała się” badaczka Helen Fry, która napisała we wstępie do opracowanej przez siebie
antologii,  dotyczącej  dialogu  żydowsko-katolickiego:  „W roku  1965  Kościół  Katolicki  zdjął  z
Żydów oskarżenie o „bogobójstwo”: wcześniej sądzono, że zabijając Jezusa, Żydzi zabili samego
Boga”[20].

Deklaracja  zrekonstruowała  pozycję  Żydów  i  nie  przypadkowo  wysoko  ją  oceniając,  Rabinat
Francji  wskazał,  że  pokrywa  się  ona  z  naukami  największych  żydowskich  teologów,  według
których religie, które wyszły z judaizmu, mają misję, aby przygotować ludzkość do nadejścia ery
mesjańskiej, zapowiadanej przez Biblię.

A w roku 1974 Papieska Komisja ds. Stosunków z Judaizmem przygotowała znany dokument pt.
„Wytyczne i dodatki do stosowania soborowej Deklaracji Nostra aetate» [21], opublikowany
przez Watykan z okazji 10. rocznicy Deklaracji. Potwierdzając nowe podejście do judaizmu, stał się
on czymś w rodzaju Karty Dialogu między Katolikami i Żydami, która już praktycznie wyznaczyła
kroki do jego realizacji.

Wyliczając łączące dwie religie postanowienia (wiara w Jedynego Boga, żydowska Biblia i in.),
dokument  ten  wezwał  do  „wspólnych  spotkań  przed  Bogiem  w  modlitwach”,  do  głoszenia
Chrystusa  z  zachowaniem  ostrożności  („aby  swoim  świadectwem  nie  urazić  Żydów”)  i  do
odpowiedniego  nauczania  i  przygotowywania  teologów,  którzy  by  w  sposób  nowy  naświetlali
historię stosunków między Katolikami i Żydami. 



W następstwie tego w wielu uniwersytetach zaczęły powstawać katedry judaizmu, a judaizm wszedł
do programów nauczania religii w szkołach i seminariach. Z kolei gmina żydowska zaczęła tworzyć
swoje organizacje stałego nauczania, otwarte dla Chrześcijan. * * *

Przy  Janie  Pawle  II  (1978-2005)  hierarchia  Kościoła  podjęła  bezprecedensową  kampanię
dotyczącą pokuty,  uznając odpowiedzialność  i  winę całej  wspólnoty katolickiej  w różnych
obszarach jego działalności w ciągu ostatnich 10 wieków, ale na stosunki z judaizmem został
położony specjalny akcent.

Pierwszym ważnym krokiem papieża  stało  się  jego  oświadczenie  w  Moguncji  na  spotkaniu  z
przedstawicielami społeczności żydowskiej, w którym rozwiał on tę niepewność w ocenie Starego
Testamentu,  która  jest  zawarta  w  Deklaracji  Nostra  aetate,  i  jasno  scharakteryzował  „dialog”
między Katolikami i Żydami jako „spotkanie między Ludem Bożym Starego Testamentu, nigdy
nie  odrzuconego  przez  Boga  i  Ludem  Bożym  Nowego  Testamentu”. Takie  same  jasne
sformułowania  zawarte  były  również  w  dokumencie  z  1985  r.  Papieskiej  Komisji  Do  Spraw
Stosunków  z  Judaizmem  pt.  „Uwagi  dotyczące  prawidłowego  przedstawiania  Żydów  i
Judaizmu w Nauce i Katechizmie Kościoła Katolickiego”, które w znacznej części odtwarzały
francuską Deklarację z 1973 roku.

Powtarzając, że Żydzi są „Ludem Bożym Starego Testamentu, który nigdy nie został odrzucony” i
zwracając uwagę na znaczenie krytycznego przemyślenia historii Kościoła,  wysunął następujące
zalecenia  bardzo  pozytywne  dla  judaizmu:  –  Chrześcijanie  mogą  skorzystać  z  żydowskich
tradycji podczas czytania Biblii; – Stary Testament zachowuje własną wartość Objawienia; –
Jezus  był  Żydem,  i  zawsze  nim pozostawał;  –  Wieczność  Izraela  –  to  fakt  historyczny  i
zapowiedź  w  Boskim  planie,  co  oznacza,  że  wybraństwo  Żydów  pozostaje,  nawet  jeśli
Chrześcijanie postrzegają siebie również jako Lud Boży i Dzieci Boże.

Wraz z przyjęciem tego dokumentu stało się możliwe wniesienie odpowiednich zmian również do
nowego Katechizmu Kościoła  katolickiego, ogłoszonego w roku 1992. Główną winę w nim za
cierpienia Chrystusa obarczono Chrześcijan: „Biorąc pod uwagę, że nasze grzechy ranią Samego
Chrystusa, Kościół nie wahając się, uważa Chrześcijan za najbardziej odpowiedzialnych za
cierpienia Jezusa, w tamtych czasach, gdy Chrześcijanie zbyt często obarczali ciężarem tej
odpowiedzialności  tylko  Żydów;  Powinniśmy rozpatrywać  jako  sprawców tego  strasznego
grzechu wszystkich, którzy nadal grzęzną w grzechu.

To właśnie nasze przestępstwa zmusiły Pana naszego Jezusa Chrystusa do znoszenia cierpień
na  Krzyżu,  i  dlatego  ci,  którzy  zanurzają  się  w  niemoralność  i  zło,  niewątpliwie  „znów
krzyżują w sobie Syna Bożego i wyśmiewają się z Niego” (Hebr. 6: 6). I należy tu przyznać, że
nasze własne przestępstwo w tym przypadku jest większe, niż przestępstwo Żydów”.[22]

W Katechizmie również jest potwierdzona szczególna misja współczesnych Żydów, którzy, tak jak i
w  innych  dokumentach,  utożsamiani  są  z  Ludem  Starożytnego  Izraela:  „Lud  Boży  Starego
Testamentu  i  nowy  Lud  Boży  dążą  do  podobnych  celów:  na  oczekiwanie  Przyjścia  (lub
ponownego Przyjścia) Mesjasza. Ale z jednej strony oczekują Drugiego Przyjścia Mesjasza,
który umarł i zmartwychwstał, został uznany przez Pana za Syna Bożego, a z drugiej – na
Przyjście  Mesjasza,  którego  cechy  pozostają  ukryte,  na  końcu  czasów  temu  oczekiwaniu
towarzyszy dramat niewiedzy lub odrzucenie Jezusa Chrystusa”[23].



Dialog  z  Żydami  przejawia  się  nie  tylko  w  oświadczeniach  i  dokumentach,  ale  także  w
odpowiednich  gestach.  Najbardziej  znamiennym  z  nich  stało  się  pierwsze  w  całej  historii
Katolicyzmu odwiedzenie przez Papieża synagogi. Była to wizyta do głównej synagogi Rzymu,
która nastąpiła 13 kwietnia 1986 roku, i która miała głębokie znaczenie symboliczne. Jako napisał
jeden  z  żydowskich  autorów,  „Kościół  Chrystusowy  przez  Jana  Pawła  II  przenosi  się  do
synagogi, i otwiera swój związek z judaizmem, poznając swoją własną tajemnicę.”

Papież  nie  tylko  się  spotkał,  ale  wszedł  w  modlitewną  relację  z  naczelnym Rabinem Rzymu,
doktorem Elio Toafem, co stało się otwartym naruszeniem kanonów kościelnych,  zakazujących
relacji  religijnych  z  Żydami[24].  Zwracając  się  do  rabinów  w  przemówieniu  zatytułowanym
„Jesteście  naszymi  starszymi  braćmi”,  podkreślił  potrzebę  większego  uznania  związku  i
„wspólnego dziedzictwa” między Żydami i Chrześcijanami, wspominając tylko jeden raz o
Jezusie z Nazaretu, i to wyjątkowo tylko dlatego, aby podkreślić, że jest On „synem waszego
narodu”, nie mówiąc ani słowa o tym, że jest On Synem Bożym.

Ważną  konsekwencją  uznania  zachowania  wybraństwa  Żydów  stał  się  zakaz  ich  konwersji  na
Chrześcijaństwo.  W  1988  roku,  z  polecenia  Watykanu,  Tommaso  Federichchi  przygotował
specjalny dokument pt.  „Misja i świadectwo Kościoła”, w którym została odrzucona wszelka
forma nawracania ze strony Chrześcijan w stosunku do Żydów, w związku z czym przed
teologami  katolickimi  stanął  problem usprawiedliwienia  swego stanowiska,  które  w żaden
sposób nie jest zgodne z tekstami Nowego Testamentu, w których mówi się, że wierzący w
Chrystusa są wezwani, aby świadczyć o Nim.

Najbardziej  rozwinięte  w tym zakresie  uzasadnienie  nowego  podejścia  dał  amerykański  teolog
Michael McGarry, który połączył je z wymaganiami Kościoła po Holokauście. 



Wskazując,  że  Holokaust  stał  się  radykalnym wyzwaniem teologicznym dla  Chrześcijaństwa  i
częścią jego historii, wysnuł następujący wniosek: „Są teologiczne i biblijne podstawy, na mocy
których  Kościół,  realizując  swój  program misyjny,  powinien  uczynić  wyjątek  dla  Żydów,
ponieważ  Holokaust  wymaga,  żeby  Żydzi  pozostali  Żydami,  a  nie  byli  postrzegani  jako
zwiastuny wiary w Chrystusa.”

„Holokaust stawia pytanie o sam sens Kościoła, o określenie Kościoła w kontekście Bożego planu
zbawienia.  Chrześcijanie  nie  mogą już  powtarzać wyuczonego triumfalnego banału  o wyborze,
dokonanym przez Boga na rzecz Chrześcijan i nie uznania przez Niego Żydów (lub w tym samym
kontekście każdej innej tradycji religijnej) … Czy możemy pozostać tacy sami jak przedtem, czy
możemy  tak  samo  odnosić  się  do  siebie,  operując  tymi  samymi  konstrukcjami  teologicznymi,
etycznymi  i  historycznymi?  … Z odrobiną  pokory  Chrześcijaństwo  zaczyna  przyznawać:  żeby
ocaleć i pozostać przy tym uczciwym człowiekiem, trzeba określić się zgodnie z wymaganiami
Kościoła post holokaustowego, co jest możliwe tylko w dialogu ze swoimi żydowskimi braćmi i
siostrami”[25].

Krócej, ale w sposób nie mniej jasno określony podejście to zostało uzasadnione w dokumencie
Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych pt. „Refleksje o Przymierzu i Misji”,
podpisanym również przez organizację, reprezentującą poglądy konserwatywnych i reformatorskich
Żydów  w  Ameryce  i  przyjętym  w  2002  roku.  Powiedziano  w  nim,  że  ponieważ  biblijne
Przymierze między Żydami i Bogiem nadal ma moc, to Żydzi nie powinni ratować się przez
wiarę w Chrystusa: „Pogłębiająca się katolicka ocena wiecznego Przymierza między Bogiem i
narodem  żydowskim,  wraz  z  uznaniem  boskiej  misji  Żydów  –  świadectwa  Miłości  Boga,
prowadzi do wniosku, że wybór Żydów jako obiektu misji chrześcijańskiej, teologicznie jest
nie do przyjęcia w Kościele Katolickim”.[26]

Inną ważną konsekwencją uznania wybraństwa Żydów było przejście do takiej interpretacji
Biblii, które by nie obrażało Żydów.



 Podstawą do tego stał  się  dokument  Papieskiej  Komisji  Biblijnej  pt.  „Interpretacja  Biblii  w
Kościele” z  1993  roku,  w  którym  wielokrotnie  mówi  się  o  niedopuszczalności  jakiejkolwiek
interpretacji,  „prowokującej,  na  przykład,  antysemityzm  lub  inne  rasowe  dyskryminacje”  albo
jakiekolwiek tłumaczenie (komentarz), niekorzystne dla Żydów.

W  związku  z  powyższym,  w  następnych  latach  ze  wszystkich  oficjalnych  dokumentach
Katolicyzmu  zaczęto  usuwać  napomnienia  o  odpowiedzialności  Żydów  za  zabójstwo
Chrystusa,  podczas  cytowania  Biblii  zalecano,  aby  wykluczyć  wszystkie  słowa  Chrystusa
przeciwko Żydom, a w tekstach liturgicznych o orientacji antyżydowskiej, lub które zostały
utworzone w duchu „wypierania”, zaczęto wprowadzać zmiany.

Poważne  wnioski  teologiczne  wyciągnęli  Żydzi  również  z  faktu  ustanowienia  w  1993  roku
stosunków  dyplomatycznych  między  Watykanem  a  Izraelem,  który  do  tej  pory  uznawany  był
jedynie de facto. Wielu badaczy oceniało ten ważny krok polityczny jako posiadający rewolucyjne
znaczenie. Rzecz w tym, że Kościół Katolicki zawsze nauczał, że wypędzenie Żydów z ich ziemi
było karą za odrzucenie przez nich Jezusa, dlatego powrócić do ojczyzny będą mogli oni tylko
po Jego zaakceptowaniu.

Ponieważ  Żydzi  uważali,  że  właśnie  to  było  powodem  odmowy  Watykanu  na  nawiązanie
oficjalnych  stosunków z  Izraelem,  to  obecne  uznanie  Izraela  ocenili  oni  jako  „uznanie  przez
Katolików swoich dawnych błędów historycznych i teologicznych i późniejsze ich odrzucenie.”
Jednak głównym żądaniem Żydów w stosunku do Kościoła Katolickiego były oficjalne przeprosiny
i uznanie odpowiedzialności Kościoła za Holocaust, i właśnie do tego krok po kroku, stopniowo
prowadziła  Kościół  jego  hierarchia.  W  1991  roku,  przemawiając  na  zakończenie  Synodu
Europejskiego,  Jan Paweł II uznał odpowiedzialność Chrześcijan za bierność wykazaną w
czasie Holokaustu.

W latach  1994-1995.  odpowiednie  deklaracje  o  swojej  odpowiedzialności  za  Holocaust  zostały
opublikowane przez  Katolickie  Kościoły  Polski,  Niemiec  i  Węgier.  A we wrześniu  1997 roku,
Episkopat francuski przyjął Deklarację Pokuty w Drancy, w której Kościół Francuski prosił nie
tylko o przebaczenie Boga i narodu żydowskiego za swoje zachowanie się w latach okupacji w
czasie II Wojny Światowej, ale również uznał wpływ wielowiekowego antyjudaizmu na nauczanie
chrześcijańskie, określające nienawiść do Żydów.

Następnie,  w  październiku  i  listopadzie  tego  samego  roku  1997,  w  Watykanie  odbyło  się
sympozjum  na  temat  „Chrześcijańskich  korzeni  antyjudaizmu”, na  którym  Jan  Paweł  II
zdecydowanie  potępił  antysemityzm,  idąc  na  uznanie  tego,  że  „błędne  i  niesprawiedliwe
interpretacje Nowego Testamentu dotyczące narodu żydowskiego i jego rzekome winy trwały bardzo
długo, powodując uczucie wrogości wobec narodu żydowskiego”.

Wreszcie, w marcu 1998 roku został  wydany stosowny dokument Papieskiej  Komisji  do Spraw
Stosunków z Judaizmem,  nazwany  „Pamiętamy: Refleksje na temat Holokaustu”, w którym
zostało  już  postawione  pytanie  o  związku  nazistowskich  prześladowań  Żydów z  zachowaniem
Chrześcijan  w stosunku  do Żydów na  przestrzeni  wielu  wieków,  to  jest  zostało  uznane,  że  w
Holokauście jest część winy i Chrześcijaństwa.



No, a koroną polityki „pojednania” Jana Pawła II stał się akt skruchy za grzechy Kościoła (Mea
Culpa),  dokonany podczas  Mszy niedzielnej  w Bazylice  Świętego Piotra  12  marca  2000 roku.
Uznając winę Kościoła za 8 grzechów, Papież potępił antysemityzm jako „grzech przeciwko
Bogu”,  wezwał  Chrześcijan  do  pokuty  za  okropności  Holokaustu  i  wystąpił  przeciwko
misyjnej działalności Chrześcijan w stosunku do Żydów.

A kilka  dni  później  (26  marca)  w  kontynuacji  tego  aktu  Papież  przybył  do  Jerozolimy,  i  po
odwiedzeniu Ściany Płaczu, umieścił w niej notatkę, której treść została podana w broszurze rabina
Leona Kleniki, opublikowanej przez Ligę Przeciwko Zniesławianiu (ADL) w 2006 roku. W notatce
było powiedziane: „Boże naszych ojców, Ty wybrałeś Abrahama i jego potomstwo, aby Twoje
Imię zostało doniesione do narodów: jesteśmy głęboko zasmuceni postępowaniem tych, którzy
w ciągu dziejów, zmuszali cierpieć Twoich synów i prosząc o Twoje przebaczenie, chcemy żyć
w prawdziwym braterstwie z ludem Przymierza”[ 27].

Tak  został  wykonany  decydujący  krok  w  przejściu  od  „nauczania  pogardy” do  „nauczania
szacunku”, a  efekty  nie  musiały  długo  czekać,  przede  wszystkim  w  relacjach  amerykańskich
Chrześcijan i Żydów.



W lipcu 2000 roku 170 wybitnych rabinów i  uczonych żydowskich  na  spotkaniu  w Baltimore
wydało  historyczną  z  ich  punktu  widzenia  Deklarację  „Dabru  Emet”  („Mówcie  prawdę„),
opracowaną w duchu koncepcji dwóch dróg do Boga i opartą na ideach E.Benamozega i M.Bubera.
Po  raz  pierwszy  w historii  autorzy  dokumentu  stwierdzając,  że  chrześcijaństwo  radykalnie  się
zmieniło i bardzo szanuje judaizm, wezwali również Żydów do przemyślenia swego stosunku do
Chrześcijaństwa, proponując 8 tez, na podstawie których powinny być budowane ich relacje.

To  –  kult  jednego  Boga  (poprzez  Chrześcijaństwo  setki  ludzi  przyszło  do  Boga  Izraela);
autorytatywne uznanie tej samej księgi; uznanie przez Żydów i Chrześcijan zasad moralnych Tory
(„wszyscy  jesteśmy  stworzeni  na  obraz  Boży”);  uznanie,  że  nazizm  nie  był  zjawiskiem
chrześcijańskim  (chociaż  bez  długiej  historii  chrześcijańskiego  antyjudaizmu  i  chrześcijańskiej
przemocy  wobec  Żydów,  ideologia  nazistowska  nie  mogłaby  przetrwać  i  realizować  się);
poszanowanie  prawa  narodu  żydowskiego  do  ziemi  Izraela;  wzajemny  szacunek  dla  wierności
każdego swojemu Objawieniu (Chrześcijanie służą Bogu przez Jezusa Chrystusa, a Żydzi – przez
Torę); nowe relacje między Żydami a Chrześcijanami nie podważą tradycji żydowskiej; Żydzi i
Chrześcijanie powinni współpracować na rzecz pokoju i sprawiedliwości (nasze wspólne wysiłki
razem z innymi wspólnotami wiary pomogą zaprowadzić Królestwo Boże”).[28]

Deklaracja  ta  była  w  istocie  ruchem taktycznym,  pozwalającym  Żydom  uniknąć  oskarżenia  o
izolacjonizm  i  opozycję  w  stosunku  do  chrześcijaństwa  oraz  dającym  możliwość  do  bardziej
aktywnego  wciągania  Chrześcijan  do  „dialogu”.  I  w  żaden  sposób  nie  oznaczała  ona  zmiany
wspólnego  stanowiska,  jasno  wyrażonego  przez  Helen  Fry,  aktywną  uczestniczkę  „dialogu”
katolicko – żydowskiego: „Judaizm może wspaniale obejść się i bez Jezusa … Ale zarazem Żydzi
mogą  zaakceptować  i  przyjąć  Jezusa  jako  człowieka,  poprzez  którego  poganie  poznali  Boga
Izraela.”

W  odpowiedzi  na  ten  krok  w  sierpniu  2002  roku,  amerykańska  Rada  Episkopatu  do  Spraw
Ekumenicznych i Międzyreligijnych, wraz z Krajową Radą Synagog opublikowała już cytowaną
przez nas Deklarację pt. „Refleksje na temat Przymierza i Misji”, w której została potwierdzona
koncepcja dwóch dróg i przedstawiona (po raz pierwszy w tego rodzaju dokumencie) 



religia noahizmu 7 Przykazań Noego jako uniwersalnego prawa, które, jak podano, Judaizm uważa
za obowiązkowe dla wszystkich narodów[29].

A we wrześniu 2002 roku grupa chrześcijańskich uczonych – badaczy stosunków chrześcijańsko-
żydowskich (USA) przyjęła swoją Deklarację pt. „Święty obowiązek. O nowym podejściu nauki i
wiary chrześcijańskiej do judaizmu i narodu żydowskiego”[30], w której autorzy dokumentu
wyrażali  skruchę  z  powodu  „nauczania  pogardy” i  uznali  potrzebę  wypracowania  „nauczania
szacunku.”

W Deklaracji  tej  jasno  sformułowano,  że  „zmiana  chrześcijańskiego  nauczania  o  judaizmie  i
narodzie żydowskim – jest głównym i życiowym obowiązkiem współczesnej teologii.” Wzywając
Chrześcijan „do refleksji na temat ich wiary,” dokument ten obok starych tez („Bóg przebywa w
Przymierzu zarówno z Żydami jak i Chrześcijanami”) zaproponował i nowe:

–  „Jezus  z  Nazaretu  żył  i  umarł  jako  prawowierny  Żyd”  –  „niezniszczalny  charakter
Przymierza  Bożego  z  narodem  żydowskim  powinien  znaleźć  odbicie  w  chrześcijańskiej
koncepcji  zbawienia”  (jeśli  Żydzi  przebywają  w zbawczym Przymierzu  z  Bogiem,  to  „od
Chrześcijan  wymagane  jest  nowe  rozumienie  powszechnego  znaczenia  Chrystusa”)  -
„obwinianie Żydów o hipokryzję i legalizm tworzy fałszywy fundament dla chrześcijańskiej
samoświadomości”  –  „kult  chrześcijański,  który  wychowuje  w  pogardzie  dla  judaizmu,
obraża Boga” (przywódcy kościelni powinni „przeanalizować czytane podczas Mszy teksty
Ewangelii  i  listów  Apostołów,  modlitwy,  kazania  i  śpiewy  w  celu  usunięcia  z  nich
zniekształcone  obrazy  judaizmu”,  potrzebne  jest  „zreformowane  chrześcijańskie  życie
liturgiczne”)[31].

Chociaż dokument ten pochodził tylko od jednej z grup, biorących udział w żydowsko-katolickim
„dialogu”, to wyraźnie pokazał, w jakim kierunku pójdą dalsze ustępstwa ze strony katolicyzmu i
protestantyzmu.

W ogóle, środowiska żydowskie były w najwyższym stopniu zadowolone z działalności Jana Pawła
II.  Dając  jej  ocenę,  P.Giniewski  w  cytowanej  już  przez  nas  książce  wskazywał,  że  hierarchia
Kościoła Katolickiego przechodzi do drugiego etapu – „pokuty” („teszuwa”), czyli konwersji na
inne postępowanie, który „nie zostanie zakończony do czasu, dopóki  „nauczanie szacunku” nie
zostanie sformułowane w tekstach dydaktycznych i wprowadzone do nowego Katechizmu, a ich
rozprzestrzenienie nie ukształtuje licznych o nowym sposobie myślenia uczniów i nauczycieli.”

„Cel jest ambitny – pisze on –  należy zmusić do słuchania i przyjmowania nauki,  mówiąc
przeciwieństwo  temu,  czego  uczono  wcześniej,  rozprzestrzeniać  „ewangelię”  miłości  do
Żydów. Gdy nowa nauka zastąpi  starą,  to  z czasem, a czasu może będzie potrzeba wiele,
wykorzeni  antyjudaizm,  a  następnie  i  antysemityzm”.  To  będzie  czas  „Tikkun  „-  czas
korekty[32].

Jednocześnie  Giniewski  stwierdził  istotny  fakt:  jeżeli  w  hierarchii  Kościoła  idee  zbliżenia  z
judaizmem  są  szeroko  rozprzestrzenione,  to  tego  samego  nie  można  powiedzieć  o  oddolnych
wspólnotach  chrześcijańskich.  W  swojej  masie  nie  są  oni  zapoznani  z  tymi  teoretycznymi
innowacjami, które wprowadzają teolodzy katoliccy. Dlatego właśnie na „oświecenie” katolickich
„dołów” powinny być skierowane wysiłki intelektualnej postępowej „góry” Kościoła. Wykonaniem
tego zadania zajęto się już za pontyfikatu Benedykta XVI (2005-2013).



* * *

Nowy papież zajął się „skruchą”. W dużym stopniu było to ułatwione przez fakt, że przeszłość
Ratzingera, a mianowicie przebywanie w szeregach Hitlerjugend i w służbie w niemieckiej baterii
przeciwlotniczej,  czyniło  go  dostatecznie  podatnym  na  ciosy,  aby  jeśli  to  będzie  konieczne,
wywierać na niego presję.

Jednak szczególne znaczenie miał ten fakt, że sympatyzował on z judaizmem od młodości, dobrze
się  w nim orientował,  był  zafascynowany pracami  Martina  Bubera  i  był  głównym inicjatorem
polityki skruchy i „oczyszczenia” przy Janie Pawle II, opracowując teksty papieskie, poświęcone
Żydom.

Wnosił zmiany do Katechizmu, wskazując w jednym z wywiadów: „Podczas pisania Katechizmu
naszym zamiarem było  pokazanie,  że  bez  Starego  Testamentu  i  bez  stałych  kontaktów  z
żywym i  wiecznym judaizmem, świat  chrześcijański  nie  może być wierny swoim własnym
korzeniom”[33]. Tak więc, z żydowskiego punktu widzenia Benedykt XVI zapowiadał się, według
słów Giniewskiego, na „dobrego” Papieża.

Całkiem możliwe, że takie zainteresowanie Papieża judaizmem związane jest z jego pochodzeniem.
Niektórzy badacze podali informację, że babcia Benedykta XVI, Maria Tober-Peinter de Bolzano –
była  Żydówką  i  pochodziła  z  rodziny Toberów,  w której  jednym z  członków był  rabin  Yonah
Gerondi.



Jak zauważył jeden z badaczy, jeżeli Papież Jan Paweł II pokazał, jak należy nawiązywać stosunki,
to  Benedykt XVI – co należy omawiać podczas tych stosunków [34].  Będąc przede wszystkim
teologiem,  główną  uwagę  poświęcał  on  „wspólnym  korzeniom”  i  wspólnemu  „bogatemu
dziedzictwu duchowemu”, starając się znaleźć jednolitą i kompleksową formułę teologiczną, która
odzwierciedlałaby  pełnię  dwóch  zupełnie  sprzecznych  idei  –  Odkupienia  przez  Chrystusa  i
wieczność Przymierza Boga z Żydami.

Jednym z jego pierwszych kroków była wizyta w synagodze w Kolonii w lecie 2005 roku, podczas
której wziął udział w liturgii. W tym samym roku, Kościół Katolicki uroczyście obchodził Jubileusz
40.  rocznicy  Deklaracji  Nostra  aetate,  podkreślając,  że  „należy  napisać  jeszcze  wiele  dzieł
historycznych  i  teologicznych”,  ponieważ  chrześcijańska  teologia  judaizmu  ma  w  tej  chwili
charakter  „fragmentaryczny”.  W  celu  pogłębienia  tej  teologii  hierarchia  kościelna  zaczęła
opracowywać  podejścia  „innowacyjne”,  mające  na  celu  zmianę  postrzegania  szeregowych
katolików.



Pierwszym z nich  była próba  faktycznej  rehabilitacji  Judasza Iskarioty.  W styczniu  2006 roku,
bliscy  przyjaciele  Benedykta  XVI  –  szef  Papieskiej  Rady  do  Spraw  Historii,  prałat  Walter
Brandmüller i pisarz Vittori Masuri – oświadczyli, że wizerunek Judasza stał się ofiarą „insynuacji
teologicznej”, która stała się impulsem dla powstania i rozwoju antysemityzmu i że zamierzają oni
promować do mas ideę, że on nie był zdrajcą, a tylko wypełniał Wolę Bożą.

Projekt został zatwierdzony przez samego papieża i dla promowania nowej interpretacji wizerunku
Judasza Masuri i Brandmüller zorganizowali publikację znalezionego w XX wieku apokryficznego
tekstu „Ewangelii Judasza”, należącego do jednej z sekt gnostyckich. Według niego, Judasz był
jedynym, który zrozumiał prawdziwe orędzie o Jezusie Chrystusie i zdradził Go na Jego własną
prośbę. I chociaż, ze względu na skandal, który wybuchł wśród wierzących, Watykan był zmuszony
wystąpić przeciwko temu tekstowi, wyrwa została wykonana.

Zaczęły  pojawiać  się  liczne  książki  o  Judaszu,  pokazujące  go  w  pozytywnym  świetle,  a  w
listopadzie  2008  roku  zostało  mu  poświęcone  całe  sympozjum,  zorganizowane  wspólnie  przez
Stowarzyszenie Żydowsko – Chrześcijańskiej Przyjaźni Francji (IHDF) i B’nai B’rith, na którym
wizerunek Judasza, podany w Nowym Testamencie, został całkowicie zniekształcony.

Nowatorskim stało się też wystąpienie Papieża we wrześniu 2008 roku podczas zwiedzania Paryża
przed delegacją przedstawicieli  francuskiej  społeczności  żydowskiej.  W trakcie tego zwiedzania
Papież nie tylko powtórzył znaną frazę Papieża Piusa XI «My, chrześcijanie jesteśmy duchowymi
Semitami i  nie  możemy być antysemitami”,  ale  jeszcze  zacytował  Talmud Babiloński,  chcąc
pokazać wspólnotę nauki dwóch wyznań. Znamienne jest to, że był to właśnie Talmud, a nie Tora.
Szef  hebrajsko  –  języcznego  Wikariatu  Katolickiego  w  Izraelu  D.Nehoz  nazwał  to  „milczącą
rewolucją”.

Kolejną nowością stało się zaproszenie przez Benedykta XVI głównego rabina Hajfy Sh.Y.Koena
na publiczną sesję Synodu Episkopatów w październiku 2008 roku, podczas której po raz pierwszy
był obecny nie Katolik. Wystąpił on z referatem o centralnym znaczeniu Pisma żydowskiego w
tradycji żydowskiej, chociaż Synod omawiał temat „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”.

To  właśnie  na  tym  Synodzie  w  głównym  referacie  stwierdzono,  że  „stosunki  między
Chrześcijanami  a  Żydami  powinny  być  przedmiotem,  dotyczącym  nie  tylko  specjalistów  od
dialogu, ale także wszystkich Chrześcijan”.



 I  dlatego należy mówić o Żydach zawsze w czasie  teraźniejszym, uważać przetrwanie narodu
żydowskiego za  fakt  duchowy,  unikać  wszelkiej  teologii,  mówiącej  o  zastępstwie  w nauczaniu
chrześcijańskim,  podczas  chrześcijańskiego  czytania  Starego  Testamentu  zostawiać  miejsce  dla
czytania żydowskiego i podzielać wraz z Żydami eschatologiczne oczekiwanie.

„Zdecydowanie pozytywną” nazwali Żydzi również wizytę Benedykta XVI w styczniu 2010 roku w
Rzymskiej synagodze, która jest centrum życia najstarszej żydowskiej wspólnoty w świecie poza
granicami Izraela. A wcześniej, podczas tradycyjnego niedzielnego kazania papież, przypominając
o „bliskości i duchowym braterstwie” dwóch religii, podkreślił, że „Żydzi i Chrześcijanie modlą
się do jednego i tego samego Boga”, i zakończył swoje przemówienie płynnie po hebrajsku.

Wszystkie te nowości odbywały się na tle głównego wydarzenia. Jeszcze w 2007 roku, z okazji
upamiętnienia „dojrzałości” stosunków żydowsko-katolickich Międzynarodowa Rada Chrześcijan i
Żydów (MRCŻ lub ICCJ) zebrała się w Sydney, aby obchodzić 60. rocznicę przyjęcia Deklaracji
Zelisbergskiej.  Stwierdzając,  że  w  ciągu  ubiegłych  lat  osiągnięto  wielkie  sukcesy,  MRCŻ
postanowiła zatwierdzić nowy dokument, skierowany tym razem nie tylko do Żydów i Chrześcijan,
ale dla całego świata.

A  w  2009  roku  na  spotkaniu  w  Berlinie  przyjęła  została  Deklaracja  Berlińska[35],  której
sformułowanych  12  tez  stało  się  celem  i  programem  dla  zatwierdzenia  uniwersalnej  religii
pojednania z judaizmem. Wykracza ona poza ramy czystej teologii i dotyczy już sfery społeczno –
etycznej. Gdyby wykorzystać terminologię Giniewskiego, to mowa tu jest o programie przejścia
katolicyzmu do etapu „zadośćuczynienia” („tikkun”), podczas którego powinno nastąpić głębokie
rozmycie (erozja) Chrześcijaństwa i przekształcenie go w religię bez Chrystusa, Syna Bożego
– noahizm.

Tezy zakładają uznanie bezwzględnego należenia Chrystusa i Apostoła Pawła do współczesnych im
Żydów i interpretację ich nauki w kontekście judaizmu I wieku; przedstawienie Starego i Nowego
Testamentu  jako uzupełniających się  i  wzajemnie  potwierdzających  się;  wystąpienie  przeciwko
jakimkolwiek  błędnym  chrześcijańskim  czytaniom  tekstów  biblijnych,  dotyczących  Żydów,  w
takim stopniu, w jakim to czytanie może stać się przyczyną wrogości; podkreślanie związku między
liturgią  żydowską  i  chrześcijańską, oczyszczenie  liturgii  chrześcijańskiej  z  postanowień
antysemickich, zwłaszcza w modlitwach, hymnach i innych.



Mówi się  w nich o potrzebie zniesienia jakiegokolwiek nauczania uznającego,  że Chrześcijanie
zastąpili  Żydów jako naród związany przysięgą z  Bogiem;  o naleganiu uznania wspólnej  misji
Żydów i Chrześcijan w przygotowywaniu świata do Królestwa Bożego (Nadchodzącego wieku, ros.
-Грядущему веку – od A.L.); śledzeniu, aby nowe prądy teologiczne, pochodzące z Azji, Afryki i
Ameryki  Łacińskiej,  a  także  ruchy  feministyczne  i  wolnościowe  w  swojej  ideologii  wyrażały
prawidłowe rozumienie judaizmu i relacji między nim a Chrześcijaństwem, i in.[36]

Cechą charakterystyczną tego dokumentu jest jego ogólny duch pojednawczy, ukierunkowany na
wzmocnienie  przyjaźni  między  religiami  i  zaniechanie  jakiejkolwiek  wrogości.  Proponuje  on
krytyczne rozpatrzenie nie tylko tradycji chrześcijańskiej, ale i żydowskiej, dopuszczając krytykę
tych tekstów żydowskich, które wydają się ksenofobiczne i rasistowskie, i odwrotnie, wyróżnianie
tych, które opowiadają się za tolerancją i otwartością.

Czyli judaizm otwiera swoje przyjazne ramiona dla innych religii, ale mowa tu o żydowskiej wersji
ekumenizmu. I tak jak fundamentem otwartości katolicyzmu jest nienaruszalny dogmat o papieskiej
nieomylności i prymacie papieskim, tak i judaizm pozwala na współpracę między religiami, ale
tylko  na  podstawie  uznania  niezmienności  wyjątkowej  sytuacji  Żydów jako  narodu wybranego
przez  Boga.  Prawdziwy  stosunek  do  Chrześcijaństwa  dobrze  opisał  jeden  z  duchowych
przywódców  judaizmu  Joshua  Jehuda  w  swojej  książce  „Antysemityzm  –  lustro  świata”:
„Chrześcijaństwo pretenduje do tego, aby nieść światu „prawdziwy” mesjanizm.

Stara  się  ono (Chrześcijaństwo  –  dod.  A.L.)  przekonać  wszystkich  pogan,  w  tym Żydów.  Ale
dopóki istnieje monoteistyczny mesjanizm Izraela, który jest obecny, nawet nie ujawniając siebie w
sposób  otwarty  …  to  mesjanizm  chrześcijański  staje  się  tym,  jakim  on  naprawdę  jest:  tylko
imitacją, która znika w świetle prawdziwego mesjanizmu”. 



Stwierdził on także: „Wasz monoteizm jest fałszywym monoteizmem; jest to imitacja poboczna i
zafałszowana wersja jedynego prawdziwego monoteizmu, którym jest monoteizm żydowski, i jeśli
chrześcijaństwo  powróci  do  swoich  żydowskich  korzeni,  to  zostanie  ono  ostatecznie
potępione”[37].

Judaizm zachowany  jest  w  całej  swojej  pełni,  podczas  gdy inne  religie  ulegają  rozmyciu  i  są
wbudowywane  do  nowej  uniwersalnej  religii.  Dlatego  wielu  żydowskich  autorów  kojarzy  12
punktów Deklaracji Berlińskiej z noahizmem, przedstawiając go jako podstawę do formułowania
globalnej etyki. Noahizm jest ekumenicznym „teologicznym minimum”, które powinno zjednoczyć
ludzkość na podstawie możliwych do akceptowania przez wszystkich Przykazań, dzięki którym
wraca ona do czasów przedchrześcijańskiego rozwoju cywilizacyjnego, i które (Przykazania – od
A.L.) upraszczają i  wyrównują świadomość ludzi i przygotowują ich do przyjęcia żydowskiego
Mesjasza.

I znamienne jest to, że w tym samym czasie, kiedy przygotowywane były Tezy Berlińskie (2008 r.),
Międzynarodowa  Komisja  Teologiczna  przy  Kurii  Rzymskiej  opublikowała  dokument  pt. „W
poszukiwaniu etyki  uniwersalnej:  nowe spojrzenie na prawo naturalne„,  w którym główną
uwagę poświęcono nie Jezusowi Chrystusowi, a filozoficznej koncepcji prawa naturalnego, która
pozwala  na  rozpoczęcie  dialogu  w  poszukiwaniu  tego  uniwersalnego,  które  jest  w  każdym
człowieku.

W szczególności  w dokumencie tym stwierdza się:  „Kościół  Katolicki,  świadomy konieczności
wspólnego poszukiwania dla ludzi zasad jednolitego życia w pokoju i  sprawiedliwości,  pragnie
podzielić z religiami i filozofiami naszych czasów źródła koncepcji prawa naturalnego. Prawem
naturalnym  my  nazywamy  podstawę  etyki  uniwersalnej,  którą  staramy  się  wywnioskować  z
obserwacji  i  refleksji  na  temat  naszej  wspólnej  ludzkiej  kondycji.  To prawo naturalne  nie  jest
statyczne,  nie  jest  listą  ostatecznych  i  niezmiennych  zaleceń.  Jest  to  źródło  natchnienia  w
poszukiwaniu obiektywnej podstawy etyki uniwersalnej”[38].

Poszukiwanie  wspólnego  „duchowego  dziedzictwa”  –  jest  główną  zasługą  Benedykta  XVI,  o
którym dyrektor L’Osservatore Romano Giovanni Maria Viana napisał:  „Mało znajdzie się w XX
wieku  Katolików,  którzy  zrobiliby  tyle,  co  Józef  (Joseph)  Ratzinger,  jako  teolog,  biskup,  szef
Kongregacji Nauki Wiary, a teraz jako papież, dla zbliżenia między Żydami i katolikami”.

* * *

Dojście  do  władzy  Jezuity  J.  M.  Bergoglio  dało  początek  nowemu  etapowi  zarówno  w życiu
samego  Kościoła  Katolickiego,  jak  i  w  stosunkach  z  judaizmem.Jak  wiemy,  cechą
charakterystyczną (wizytówką) Jezuitów jest słynna jezuicka moralność, pochodząca z adaptacyjnej
teologii,  pozwalającej  na  dowolną  interpretację  podstawowych  zasad  religijnych  i  moralnych  i
dostosowywanie się do poglądów i obyczajów ludzi każdego czasu i miejsca.

To właśnie Zakon Jezuitów, który przeniknął do organizacji rządowych na całym świecie oraz do
cieniowych struktur ponadnarodowych, tworzy pod pozorem adaptacji nauki katolickiej do realiów
życia  jedyną  religię  światową  i  sieciowy rząd  międzynarodowy (przypominamy,  że  to  właśnie
Jezuita  kardynał  A.  Bea  odegrał  kluczową  rolę  w  ekumenicznym  zamachu  na  II  Soborze
Watykańskim). 



Po  wyborze  J.  M.  Bergoglio  Zakon  Jezuitów  wyszedł  na  poziom  bezpośredniego  sterowania
Watykanem, co pozwala w sposób najbardziej efektywny umieszczać Kościół Katolicki w tworzony
system nowego porządku globalnego.

W związku  z  tym  główne  wysiłki  papież  Franciszek  skoncentrował  na  przebudowie  systemu
sterowania  Kościołem  (wyprowadzenie  go  spod  wpływu  starych  wewnętrznych  klanów
kościelnych) oraz na realizacji tak zwanej „nowej ewangelizacji”.

Pod tą ładną formułą ukryta jest stara treść, której istota polega na ekumenicznej otwartości w celu
dalszego rozmywania, erozji chrześcijaństwa (zarówno etyki jak i dogmatów) w „jedynej światowej
religii” pod zwierzchnictwem papieża, który sam znajduje się pod kontrolą „starszego brata”.

Zbliżenie z  Żydami powinno zapewnić pełną zgodność postępowania w polityce w warunkach,
kiedy religia stała się najważniejszym czynnikiem w polityce światowej, powołaną do uzasadnienia
nowego porządku światowego (NWO).

Papież Franciszek nadaje się do tej misji, jak żaden inny, ponieważ wiążą go z Żydami najbardziej
bliskie  i  ścisłe  relacje.  Jeszcze  jako  kardynał,  napisał  wspólnie  ze  znanym izraelskim rabinem
Abrahamem Skorka,  który  sympatyzuje  z  homoseksualistami,  książkę  – dialog  „W niebie  i  na
ziemi”, jak również był autorem przedmowy do książki innego rabina Sergio Bergshama, którego
nazywał jednym ze swoich nauczycieli.



Bergoglio  niejednokrotnie  odwiedzał  synagogę  w  Buenos  Aires,  obchodził  święta  żydowskie,
zapalał  świece  w  czasie  Chanuki.  W  ciągu  wielu  lat  aktywnie  współpracował  z  Żydowskim
Kongresem  Ameryki  Łacińskiej  (EFC),  organizując  spotkania  młodzieży  żydowskiej,
uczestniczącej w jego programie „Nowe Pokolenia”.

Więc nic dziwnego, że szef EFC K. Epelman niezwykle pozytywnie wypowiedział się o nowym
papieżu, mówiąc: „Nie mamy żadnej wątpliwości, że będzie on wspaniale pracować, kierując
Kościołem Katolickim”. Z wielką radością powitało wybór Bergoglio również kierownictwo
B’nai B’rith.

Z kolei papież w dniu jego wyboru zwrócił się do społeczności żydowskiej z listem, w którym,
m.in. stwierdził: „Mam gorącą nadzieję, że mogę przyczynić się do postępu, którym naznaczone są
stosunki  żydowsko-katolickie  od  czasu  Soboru  Watykańskiego  II,  w  duchu  odnowionej
współpracy”.

Zmieniając kwestię wzmocnienia stosunków z judaizmem w pytanie kluczowe, papież Franciszek
został uhonorowany włączeniem go w listopadzie 2013 roku (8 miesięcy po wyborze) na listę 50
wybitnych Żydów roku, którą sporządza magazyn żydowski Jewish Daily Forward, który jest tubą
liberalnego  judaizmu  w  Stanach  Zjednoczonych.  Zdobył  on  również  aprobatę  prezydenta
Światowego  Kongresu  Żydowskiego  R.  S.  Laudera,  który  powiedział  na  spotkaniu  z  nim  we
wrześniu 2013 r.:  „Nigdy, począwszy od 2000 roku, stosunki między Kościołem Katolickim a
Narodem Żydowskim nie były tak dobre.Działalność kolejnych zmieniających się papieży,  w
ciągu 5 ostatnich  dziesięcioleci  sprzyjała  pokonaniu  wielu  uprzedzeń.  To pomaga nam obecnie
wspólnie pracować w zakresie obrony wolności religijnej wszędzie, gdzie jest ona zagrożona i o
jakiejkolwiek by wspólnocie nie byłaby mowa”.W odróżnieniu od Benedykta XVI, pracującego na
głębokim  poziomie  teologicznym,  papież  Franciszek  postawił  na  zewnętrzną  otwartość,
przejawiającą  się  w aktywnej  współpracy z  Żydami,  nie  tylko  w sferze  religijnej,  ale  także  w
świeckiej sferze społeczno-politycznej. Otwartość ta ze szczególną siłą objawiła się w czasie jego
pobytu w Jerozolimie w maju 2014 roku, podczas którego dokonał on bezprecedensowych kroków.



Oprócz kompleksu Ofiarom Holocaustu „Yad Vashem” i Ściany Płaczu, odwiedził on również grób
założyciela Światowej Organizacji  Syjonistycznej Teodora Herzla,  co komentatorzy ocenili  jako
uznanie  syjonizmu  za  jeden  z  ideologicznych  rdzeni,  na  których  jest  oparta  współczesna
społeczność  żydowska.  Natomiast  podczas  spotkania  z  niewielką  grupą  Żydów,  ocalałych  z
Holokaustu,  ucałował  ich  ręce,  co  stało  się  wyrazem  skruchy  w jego  osobie  całego  Kościoła
Katolickiego.  [39]  I  wreszcie,  na  koniec,  kartka  z  modlitwą  „Ojcze  nasz”,  włożona  do Ściany
Płaczu,  powinna  symbolizować  zwracanie  się  Katolików  i  Żydów do „jednego  i  tego  samego
Pana.”



W czerwcu,  już  w Watykanie  nastąpiło  jeszcze  jedno  wydarzenie  bez  precedensu:  modlitewne
spotkanie papieża z prezydentami Izraela i Palestyny Szimonem Peresem i Mahmudem Abbasem w
obecności Patriarchy Konstantynopola Bartłomieja. Modlili się oni w różnych językach o pokój na
Bliskim Wschodzie, a następnie w Ogrodach Watykańskich zasadzili drzewo oliwne pokoju [40].

Nieco później  papież udzielił  wywiadu dla hiszpańskiej  gazety La Vanguardia,  w którym pobił
wszelkie rekordy „judeofilii” jego poprzedników, mówiąc, że „wewnątrz każdego chrześcijanina
siedzi Żyd” i że „nie można być prawdziwym chrześcijaninem bez uznania swoich żydowskich
korzeni” – „nie w rasowym, ale w religijnym sensie.”

Przyznał również, że  codziennie modli się słowami Psalmów Dawida, jako Żyd, a następnie
sprawuje Sakrament Eucharystii, jako chrześcijanin, pokazując w ten sposób, co to znaczy
żyć z Żydami po bratersku [41].

A już absolutnie skandalicznym było spotkanie z prezydentem Izraela Rivlinem i jego osobistym
sekretarzem, ortodoksyjną Żydówką Rivkan. Zazwyczaj ten, kto spotyka się z papieżem, ściska mu
rękę i  kłania  się przed nim.  Ale gdy kolejka przyszła do  Rivkan, ta  wyjaśniła  papieżowi,  że z
powodów religijnych nie  może uścisnąć mu ręki,  ani  się  ukłonić,  ponieważ jest  na nim krzyż,
demonstrując w ten sposób antychrześcijańską istotę judaizmu. W odpowiedzi na to papież, aby się
przypodobać Żydówce, zasłonił ręką swój krzyż i skłonił się przed nią.

Jednak  głównym  czynnikiem  zbliżenia  judaizmu  i  katolicyzmu  było  zagrożenie  ze  strony
islamskiego terroryzmu, który został uznany za najbardziej niebezpiecznego wroga Chrześcijan i
Żydów. Właśnie ten temat pozwolił papieżowi z pełną mocą wyrazić się o sobie jako o światowym
przywódcy duchowym, powołanym do wzięcia na siebie odpowiedzialności moralnej za pokój i
porządek.

Pierwsza taka deklaracja został złożona w związku z zaostrzeniem sytuacji w Iraku i Syrii podczas
ofensywy sił IS i exodusu ludności cywilnej z terenów okupowanych.



Na  początku  sierpnia  2014  roku  papież  publicznie  wezwał  wspólnotę  międzynarodową  do
„skutecznej  politycznej  decyzji  na  poziomie  międzynarodowym  i  lokalnym,  aby  zatrzymać
przestępczość i przywrócić prawo”.

A podczas  swojej  wizyty  w  Korei  Południowej  w  tym  samym  miesiącu  podczas  konferencji
prasowej,  odnosząc  się  do  sytuacji  w  Iraku  i  ofensywy  sił  IS,  powiedział,  że  w  przypadku
niesprawiedliwej agresji, powstrzymanie bezprawnego agresora jest zgodne z prawem.

„Podkreślam:  zatrzymać,  ja  nie  mówię,  bombardować  lub  walczyć.  Jeden  naród  nie  może
decydować,  jak  należy  zatrzymywać”[42].  Tak  została  usprawiedliwiona  międzynarodowa
interwencja w Iraku pod auspicjami ONZ.

Ale jeszcze bardziej znamienne było spotkanie papieża z Szymona Peresem w dniu 4 września w
Watykanie,  ponieważ  w  trakcie  jej  teraz  już  były  prezydent  Izraela  zaproponował  utworzenie
Organizacji Zjednoczonych Religii, na czele której stałby papież.



Ponieważ  ONZ jako  instytucja  polityczna  wykazała  swoją  nieskuteczność  w  zwalczaniu
terrorystów, „którzy zabijają, przykrywając się imieniem Boga”, tę misję powinna podjąć  „ONZ
religii” (ONZ = Organizacja Narodów Zjednoczonych, czyli w tym wypadku jednej światowej religii
–  od A.L.), która  pomogłaby zakończyć wojny,  wywołane przez fanatyków religijnych. Papież,
według Szymona Peresa,  jako niekwestionowany autorytet  moralny,  byłby idealną głową takiej
organizacji [43].

I oto już 13 września 2014 roku, podczas sobotniej Mszy św. na cmentarzu wojskowym Redipuglia,
papież  Franciszek,  korzystając  ze  swego autorytetu  moralnego,  po raz  pierwszy powiedział,  że
widocznie, już można mówić o Trzeciej Wojnie Światowej, prowadzonej „fragmentarycznie”, wraz
ze zbrodniami, morderstwami i zniszczeniami. Nieco później, po spotkaniu z delegacją Światowego
Kongresu  Żydów,  potwierdził  tę  myśl,  konkretyzując,  że  głównym  wrogiem  jest  terroryzm,
uosabiany przez IS, co sprawia, że konieczne jest wzmocnienie judeo-chrześcijańskiej solidarności
dla pokoju [44].

Temat wspólnej walki z islamskim radykalizmem był głównym również na spotkaniu papieża z
delegacją  Konferencji  Rabinów Europejskich (CER) 20 kwietnia  2015 roku, poświęconemu 50.
rocznicy deklaracji Nostra aetate. Było to pierwsze w historii tej Konferencji spotkanie z papieżem
od  czasu  powstania  organizacji  w  1956  roku.  CER  zrzesza  400  żydowskich  wspólnot
ortodoksyjnych z 40 krajów, wszystkich głównych rabinów i szefów sądów rabinicznych i ma status
doradcy przy Radzie Europy i w instytucjach UE. Co dwa lata przeprowadza ona forum z udziałem
różnych działaczy światowych. Obecne spotkanie zostało przygotowane z inicjatywy CER i było
uzgadniane ponad rok.



Omawiano na nim nie tylko wzrost radykalnego islamizmu, ale także położenie gmin żydowskich w
Europie, ważność memoriałowych, okolicznościowych imprez w Europie na pamiątkę Holokaustu i
możliwości wpływania autorytetów moralnych na stosunki rosyjsko-europejskie oraz na zwalczanie
antysemityzmu w Europie i Rosji. [45] Było to tym bardziej ważne, że prawie połowa uczestników
delegacji reprezentowała Rosję i Rosyjski Kongres Żydów (RJC, ros. – РЕК) – pośród nich był
obecny prezydent RJC Jurij Kanner i prezydent samej Konferencji Pinchas Goldschmidt, który jest
także naczelnym rabinem Moskwy [46].

50  rocznicy  Deklaracji  Nostra  aetate  było  poświęcone  również  inne  wydarzenie  –  Kongres
Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (MSKHI)  „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
stosunków między Chrześcijanami i Żydami”, który odbył się pod koniec czerwca 2015 r. Jego
przedstawiciele  zostali  przyjęci  przez  papieża,  z  którym  wymienili  wzajemne  oświadczenia.
Prezydent MSKHI A. Kyunningham wezwał do ścisłej współpracy w badaniu tekstów biblijnych,
które zapewni poczucie współuczestnictwa i zgody, to  jest do zbliżenia na poziomie duchowym
[47].  A  papież  przypomniał,  że  wyznają  oni  „jednego  i  tego  samego  Boga,  Stwórcę
wszechświata i Pana dziejów”, choć mają różne perspektywy.

Papież  w sposób  jezuicki  pominął  główną  sprawę  –  o  tym,  że  Jedyny  Bóg  istnieje  w  Trzech
Osobach, i przemilczał o Boskości Jezusa Chrystusa, powtarzając żydowską formułę „dwóch dróg”:
„Wyznania Chrześcijańskie odnajdują swoją jedność w Chrystusie; Judaizm znajduje swoją jedność
w Torze. Chrześcijanie wierzą, że Jezus Chrystus jest wcielonym Słowem Bożym; Słowo Boże do
Żydów głównie jest obecne w Torze.

Te dwie tradycje wiary za podstawę mają Jedynego Boga Przymierza, który objawia się ludziom
przez Słowo. W poszukiwaniu prawidłowego zachowania się w stosunku do Boga, Chrześcijanie
zwracają się do Jezusa jako źródła nowego życia, a Żydzi – do nauki Tory. Ten rodzaj teologicznego
rozumienia relacji między judaizmem a chrześcijaństwem zaczyna się od Nostra aetate, i może, a
nawet powinien rozwijać się na tym solidnym fundamencie”[48].

Tak więc, dyskretnie, bez głośnych potępień i szerokich dyskusji, nastąpiła rewizja chrześcijańskiej
nauki  o  Kościele  Chrystusowym, i  przejście  hierarchii  Kościoła  katolickich  do oddawania  czci
żydowskiemu  Bogu  i  do  wspólnego  z  Żydami  oczekiwania  na  tego,  którego  oni  nazywają
Mesjaszem, a Chrześcijanie – Antychrystem.

Realizując potężną ekspansję ideologiczną i wykorzystując autorytet Watykanu jako wiodącej siły
religijnej  do  wciągania  hierarchii  innych  wyznań  w  strefę  swoich  wpływów,  papiestwo  w
rzeczywistości  jest  tylko  narzędziem  w  rękach  potężnych  struktur  ponadnarodowych,
wprowadzających uniwersalną religię światową i etykę globalną dla całej ludzkości. Tylko w tym
świetle możemy zrozumieć sens tych procesów, które aktualnie zachodzą na Bliskim Wschodzie i
do których tak aktywnie jest wciągana Rosja. 

_______________________________
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SŁOWO KOŃCOWE OD TŁUMACZA

Artykuł zawiera w przypisach prawie 50 pozycji, głównie w języku francuskim i angielskim. Jest
bardzo dobry, ale poruszany temat jest tak obszerny, że z oczywistych względów nie był w stanie
przedstawić wszystkich wątków i mechanizmów, dotyczących judaizacji Kościoła Katolickiego.

Dlatego  celowym byłoby  zapoznanie  się  z  innymi  publikacjami  o  realizacji  planu  zniszczenia
Kościoła Chrystusowego przez żydomasonerię, o stosowanych przez nią metodach, o prowadzonym

http://communitarian.ru/
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tzw. „dialogu” żydowsko – katolickim, o utworzeniu jednej ogólnoświatowej religii i przekazaniu
władzy  Antychrystowi.  Warto  więc  zapoznać  się  chociaż  z  kilkoma  pozycjami  dostępnymi  w
Internecie:

I. Artykuł zamieszczony w <wolnej polsce>, wspaniale uzupełniający treść artykułu „Na drodze do
Antychrysta…”. Broszura kard. Manninga miała początkowo (1861 r.) tytuł: „Obecny kryzys w
Stolicy  Apostolskiej  sprawdzony  proroctwem”. Później  została  wznowiona  pod  bardziej
chwytliwym tytułem  „Papież  i  Antychryst”  [The  Pope  & the  Antichrist]  (Tradibooks,  2007).
Większość  zawartości  tej  monografii  zamieszczono  w  późniejszej,  obszerniejszej  pracy
zatytułowanej: „Doczesna władza namiestnika Jezusa Chrystusa” [The Temporal Power of the
Vicar of Jesus Christ].

Kard. Manning wykazał to wszystko…

Papież i antychryst:

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/kard-manning-wykazal-to-wszystko-2015-10

Opublikowano Październik 23, 2015 Przez a303 W Żydomasońska rewolucja w „Kościele 
katolickim”

II. Seria 5 artykułów w „Zawsze wierni”:

* Hugon Hajducki „Religia Holocaustu” a dialog katolicko-żydowski cz. I

http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/418

*  Hugon  Hajducki:  „Religia  Holocaustu”  a  dialog  katolicko-żydowski  –  cz.  II:  Pomiędzy
judaizmem, syjonizmem a chrześcijaństwem

http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/445

*Hugon  Hajducki:  „Religia  Holocaustu”  a  dialog  katolicko-żydowski  –  cz.  III:  Dogmat  o
wyjątkowości Holocaustu a doktryna katolicka

http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/467

* Hugon Hajducki: „Religia Holocaustu” a dialog katolicko-żydowski – cz. IV: Dogmat o winie i
odpowiedzialności Kościoła za Holocaust

http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/486

* Hugon Hajducki: „Religia Holocaustu” a dialog katolicko-żydowski – cz. V

http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/506

Zamieszczam jedno zdanie z cz. 5:

2. Gdy  kto  z  nas  napotka  Żyda,  niechaj  westchnie  o  jego  nawrócenie  do  Niepokalanej,
chociażby tylko myślą, np. „Jezus, Maryja”, a gdy się zdarzy napotkać rabina, który ma
większą odpowiedzialność, bo za siebie i za tych, których prowadzi, rachunek przed Bogiem
zdać musi, wypada więcej modlitwy ofiarować, chociażby Zdrowaś Maryjo (…) 

(ponieważ Kościół zaprzestał modlitw o nawrócenie Żydów … – A.L.)



III. Zatrute źródło – masoneria. Broszura pod redakcją śp. ks. Tadeusza Kiersztyna (Kraków, 2010)

Wersja elektroniczna:

https://marucha.wordpress.com/2012/05/19/zatrute-zrodlo-masoneria/

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/masoneria-zatrute-zrodlo-2-2012-07

oraz na dziesiątkach innych blogów i portali. Poniżej kilka wyjątków z tej publikacji:

W większości publikacji o niszczeniu Kościoła Katolickiego mówi się o wilkach przebranych w
owcze skóry i działających w łonie Kościoła, za których uważa się masonów. I całym złem, które
oni czynią, obwinia się loże masońskie, nie mówiąc prawie nic o Żydach, kierujących tą organizacją
Szatana.  Wystarczy jednak nieco sięgnąć do historii,  aby zrozumieć,  że …  „z racji  powiązań i
dominacji  przywódczej  samej  masonerii  przez  żydowskich  syjonistów,  powszechnie  używa  się
zwrotu „żydomasoneria”. 
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