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ziś tytuł Koń trojański w Mieście Boga nie odpowiada już
sytuacji w Kościele świętym. Wrogowie ukryci w ko-

niu trojańskim wyszli z niego, a działania niszczycielskie są
w pełnym toku. Zaraza ma charakter postępujący: od prawie
niezauważalnych błędów i zafałszowań ducha Chrystusa i Kościoła świętego aż po jaskrawe herezje i bluźnierstwa.
Trzeba jednak odnotować także wielką, wzbudzającą nadzieję,
poprawę. Coraz powszechniej dostrzega się niebezpieczeństwo zagrażające Kościołowi świętemu od wewnątrz. Wielu ludzi, których
początkowo zmyliły hasła w rodzaju odnowa, aggiornamento, wyjście
z getta, zwróciło się ponownie ku ortodoksji. Powstały różne ruchy
podejmujące ofensywę przeciwko niszczeniu Kościoła świętego
i fałszowaniu chrześcijańskiego ducha, a przede wszystkim rozległy
się także głosy dostojników kościelnych. Sytuację dzisiejszą cechuje
coraz bardziej otwarta walka między szatanem a Chrystusem, między duchem świata a duchem Kościoła świętego.
Celem tej książki jest, po pierwsze, krótkie przedstawienie
głównych błędów, które zazwyczaj są ukazywane jako przełom
--

 

w kierunku uczynienia z nowoczesnego człowieka istoty dojrzałej
i samodzielnej, od której jakoby nie można wymagać akceptacji nauki Kościoła w jej dotychczasowej formie. W rzeczywistości błędy
te bynajmniej nie są nowe, gdyż zostały potępione częściowo na
Soborze Trydenckim, częściowo zaś na I Soborze Watykańskim.
Możemy tutaj mówić o zapomnianych anatemach. Po drugie,
zostaną tutaj obnażone błędy ukryte, subtelne, wprowadzane najczęściej pod pięknymi, pozornie szlachetnymi tytułami, a których
groźnego charakteru nie dostrzegają często wierzący katolicy.
Książka ta pokrótce odnosi się także do przebudzenia
wielu ludzi, które w chwili obecnej musi nas napawać nadzieją
– do rosnącego z każdym dniem oporu przeciw fałszowaniu
prawdziwego ducha Ewangelii i Kościoła świętego.
Jeżeli uda mi się – na tle chwały Bożego objawienia, na
tle cudu i niepojętego daru jaki stanowi Kościół święty, a także
wobec przezwyciężenia ducha świata w osobach świętych – jasno
oświetlić ciężar błędów i wdzieranie się przeciętności w całej jej
zgubnej naturze oraz roztoczyć przed naszą duszą, jako pocieszające źródło prawdziwej nadziei, narastający wreszcie opór przeciw pustoszeniu winnicy Pana – to książka ta spełni swój cel1.

1

W tym miejscu wydawca niemiecki umieścił taką oto notę: „Książka
ta w momencie jej nowego wydania – w drugiej połowie roku 1991 – w żadnym razie nie traci na aktualności wskutek wydarzeń, jakie zaszły w Związku
Radzieckim oraz w kontekście ogłoszenia śmierci komunizmu. Jej treść ma
--

wprowadzenie
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atrząc bez uprzedzeń na współczesne spustoszenie winnicy
Pana, nie można przeoczyć faktu, iż w Kościele powstała

piąta kolumna (przez niektórych ludzi, nawet ze środowisk kościelnych, zwana maﬁą). Jest to grupa dążących świadomie do celu
niszczycieli Kościoła, na co zwracaliśmy już uwagę we wcześniejszych dziełach. Fakt, iż kapłani, teologowie i biskupi, którzy utracili wiarę, nie występują z Kościoła, lecz pozostają w nim nadal – ba,
pozują na jego wybawców w nowoczesnym świecie – jest symptomem skłaniającym do myślenia. Dlaczego nie wystąpią otwarcie
z Kościoła, jak to uczynili Wolter, Renan i wielu innych?
Jednakowoż ich systematyczne i wyraﬁnowane podminowywanie Kościoła świętego jest także wyraźnym świadectwem, iż idzie tu o świadomą konspirację oraz o manipulacje
masonów i komunistów, którzy – mimo dzielących ich różnic
najwyższą wartość nie tylko w wymiarze historycznym; bo przecież nie można abstrahować od tego, jaką dynamikę rozwinie w przyszłości dziedzictwo
komunizmu w byłym Związku Radzieckim oraz w tak zwanym «wolnym
świecie»” (przypis redakcji).
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i zwyczajnej wrogości – dla tego celu działają wspólnie. Albowiem dla masonów Kościół jest głównym wrogiem, zaś dla komunistów główną przeszkodą na drodze do opanowania świata.
Oczywiście komuniści są bez porównania bardziej niebezpieczni,
ale masoneria pod względem głoszonych treści nie jest tak wyraźnie przeciwstawna chrześcijaństwu, dlatego chętnie się z nią
współpracuje jako z piątą kolumną.
Jest jednak rzeczą niepojętą, że konspiracja ta istnieje
w Kościele i że są biskupi, kardynałowie, a przede wszystkim
księża i zakonnicy, którzy przyjmują rolę Judaszy.
Istnienie takiej piątej kolumny nie jest moim osobistym,
niemiarodajnym poglądem; istotniejsze, iż pewna liczba kardynałów, biskupów i prałatów stwierdziła w rozmowach prywatnych, że każdy, kto nie jest ślepy, musi dostrzec tę nadzwyczaj
sprawnie zorganizowaną piątą kolumnę w Kościele.
Zapewne liczba duchownych wchodzących w skład piątej
kolumny jest stosunkowo mała – są to jednak ludzie dążący
świadomie do celu i obdarzeni specyﬁczną inteligencją, jaką
znajduje się we wszystkich ambasadach sowieckich i chińskich,
a którą – w odróżnieniu od prawdziwej inteligencji – trafnie
nazywa się przebiegłością i wyraﬁnowaniem.
Trzeba jednak na samym początku podkreślić, iż do zniszczenia Kościoła dąży się pod wpływem dwóch zupełnie różnych
motywów. W jednym przypadku jest to konspiracja mająca na celu
podminowanie wiary i zniszczenie Kościoła. Konspiracja taka istniała zawsze – z tą tylko różnicą, że obecnie chce się podminować
--



Kościół nie od zewnątrz, lecz od środka. Na tym właśnie polega
system piątej kolumny. Osoby występujące jako katolicy, zajmujące
urzędy w Kościele, starają się pod sztandarem reform i postępu
zniszczyć go od wewnątrz.
Całkiem inaczej natomiast postępują ci, którzy nie chcą
zniszczyć Kościoła jako takiego, to znaczy dążą nie do jego
likwidacji, lecz chcą go przekształcić w coś, co jest z gruntu
sprzeczne z jego sensem i istotą. Są to ci wszyscy, którzy chcą
uczynić z Kościoła Chrystusowego czysto humanitarną wspólnotę, którzy pozbawiają go jego nadprzyrodzonego charakteru,
chcą go zsekularyzować i pozbawić świętości. Konspirują oni
wraz z wrogami Kościoła pod hasłami reformy, postępu, dostosowania do nowoczesnego człowieka. Ale nie chcą zlikwidować
Kościoła – dla nich te hasła nie są czystymi wybiegami, gdyż
ludzie ci w nie wierzą.
Rezultat działania obu grup jest ten sam – różnią się one
jedynie motywami. Gdyby się im zarzuciło, iż ich zamiarem jest
zniszczenie Kościoła, to energicznie by temu zaprzeczyli. Utracili jednak prawdziwą wiarę chrześcijańską do tego stopnia, że
nie rozumieją, iż zeświecczona, humanitarna organizacja, którą
chcą uczynić z Kościoła świętego, nie ma z Kościołem Chrystusowym nic wspólnego i że – gdyby mogli osiągnąć swój cel
– równało by się to jego zniszczeniu.
Henri de Lubac wskazał na to w przejmujących słowach:
Jest rzeczą jasną, że Kościół stoi dziś wobec poważnego kryzysu.
Pod nazwą „nowego Kościoła”, „Kościoła posoborowego” próbuje
--

 

obecnie utrwalić swoje istnienie Kościół odmienny od Kościoła
Chrystusowego: zagrożone od wewnątrz apostazją antropocentryczne społeczeństwo, które pozwala, by ogarnął je i uniósł ze sobą
ruch powszechnej rezygnacji pod pretekstem odnowy, ekumenizmu
lub przystosowania¹.


1
Henri de Lubac SJ, przemówienie na Światowym Kongresie Teologicznym w Toronto (sierpień 1967); cyt. za: „Témoignage Chrétien”
[Świadectwo chrześcijanina], 1 września 1967.
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I

I

letarg strażników
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edną z najbardziej przerażających chorób, które dziś szerzą
się w Kościele, jest letarg strażników wiary. Nie mam tu

na myśli owych biskupów – członków piątej kolumny, którzy
niszczą Kościół od środka lub chcą go przekształcić w coś całkiem innego, co równa się zniszczeniu prawdziwego Kościoła.
Mam na myśli o wiele liczniejszych biskupów, którzy nie mają
takich intencji, a jednak – gdy idzie o inter wencje przeciwko
heretyckim teologom i księżom lub przeciwko bluźnierczemu
deformowaniu kultur – nie czynią żadnego użytku ze swego
autorytetu. Albo zamykają oczy i próbują ignorować ciężkie
niedomagania oraz obowiązek podejmowania interwencji,
prowadząc strusią politykę. Albo też boją się, iż zaatakuje ich
prasa oraz środki masowego przekazu i okrzyczy mianem ludzi
reakcyjnych, małodusznych, średniowiecznych. Boją się bardziej ludzi niż Boga. Do nich odnoszą się słowa św. Jana Bosko:
Potęga ludzi złych żywi się tchórzostwem dobrych. Oczywiście,
letarg ludzi zajmujących pozycje autorytatywne jest szeroko
zakorzenioną chorobą naszych czasów, także poza Kościołem.
-  -

 

Wykrywa się ją wśród rodziców, rektorów uniwersytetów,
w college’ach i niezliczonych innych organizacjach, a także
wśród sędziów, przywódców państw i innych. Ale fakt, że ta
choroba wdarła się także do Kościoła, jest jednym ze strasznych
objawów zastąpienia walki przeciwko duchowi świata pod hasłem aggiornamento – uległością wobec ducha czasów. Jeśli weźmie się pod uwagę letarg tak licznych biskupów i przełożonych
zakonnych, którzy sami są jeszcze ortodoksyjni1, ale nie mają
odwagi interweniować przeciwko występującym w ich diecezjach i zakonach najjaskrawszym herezjom i wszelkiego rodzaju nadużyciom, nasuwa się myśl o najmicie, który pozostawia
swą trzodę wilkom. Szczególnie oburzające jest, że niektórzy
biskupi okazujący obojętność wobec heretyków, zajmują rygorystycznie autorytatywną postawę wobec wiernych, walczących
o ortodoksję – czyniących to, co oni sami czynić powinni.
Miałem okazję przeczytać list, pochodzący z bardzo wysokiego szczebla, skierowany do pewnej grupy, która bohatersko
opowiada się za prawdziwą wiarą, za czystą, niezafałszowaną
nauką Kościoła i za papiestwem, a przeciwko heretykom. Grupa ta przezwyciężyła więc tchórzostwo ludzi dobrych, o którym
mówił św. Jan Bosko i powinna być dla biskupów największą
radością. Było tam napisane: jako dobrzy katolicy nie macie
1

Pod pojęciem ortodoksji rozumiemy wiarę w niezafałszowaną,
oﬁcjalną naukę Kościoła świętego, która jest strzeżoną przez Ducha Świętego autentyczną prawdą objawioną. W żadnym razie pojęcie to nie odnosi się
do przynależności do schizmatyckiego Kościoła wschodniego.
-  -

 

żadnego innego zadania, jak posłuszne przestrzeganie wszelkich zarządzeń swego biskupa.
Takie pojmowanie roli dobrego katolika szczególnie zaskakuje w czasie, gdy ciągle podkreśla się dojrzałość współczesnego
świeckiego. Jednak również ono jest całkiem błędne, gdyż to,
co właściwe w czasach gdy w Kościele nie ma herezji, a co nie
spotyka się z natychmiastowym potępieniem Rzymu, nie odnosi
się do danego przypadku i byłoby nieodpowiedzialne w czasach,
w których herezje bezkarnie szerzą się w Kościele. A są nimi dotknięci także biskupi i nie są za to odwoływani. Czyż w czasach
arianizmu, kiedy to większość biskupów była arianami, wierni,
zamiast walczyć przeciwko herezji, powinni byli ograniczać się
do grzecznego i posłusznego wypełniania zarządzeń biskupów?
Czyż wierność prawdziwej nauce Kościoła nie jest rzeczą nadrzędną wobec posłuszeństwa biskupowi? Czyż nie jest właśnie
rzeczą słuszną na gruncie posłuszeństwa wobec treści wiary
przyjętych od urzędu nauczycielskiego Kościoła, gdy prawdziwi
wierni zaczynają się bronić? Czy oczekuje się od wiernego, by nie
zwracał uwagi, gdy w kazaniach głoszone będą rzeczy zupełnie
nie do pogodzenia z nauczaniem Kościoła – podczas gdy pozwala się na działalność nauczycielską teologów, twierdzących,
że Kościół musi zaakceptować pluralizm, albo że nie ma życia po
śmierci; gdy zaprzecza się, iż promiskuityzm jest grzechem, ba,
toleruje się nawet jawną niemoralność, co ujawnia żałosną miarę
niezrozumienia dla pierwotnie chrześcijańskiej cnoty czystości?
Toleruje się gadanie heretyków – kapłanów i świeckich, w mil-  -

 

czeniu ulega się zatruwaniu wiernych2, ale ludziom niezłomnym,
opowiadającym się za ortodoksją (a powinna ona radować serca
biskupów, być ich pociechą, umocnieniem dla przezwyciężenia
ich własnego letargu), chce się zamknąć usta, traktuje się ich jak
siewców niepokoju, a gdy w swej gorliwości stracą umiar lub
pozwolą sobie na przesadę – karani są nawet suspensą. Ukazuje
to również wyraźnie tchórzostwo, kryjące się za nie korzystaniem z posiadanego autorytetu. Ortodoksów nie trzeba się bać.
Nie dysponują mediami, prasą, nie są przedstawicielami opinii
publicznej. A z powodu swej uległości wobec kościelnych autorytetów bojownicy o ortodoksję nigdy nie będą aż tak agresywni,
jak tak zwani postępowcy. Gdy się ich gani i każe, nie ryzykuje
się tego, iż zostanie się zaatakowanym przez liberalną prasę i że
będzie się okrzyczanym mianem reakcjonisty.
Niekorzystanie z ustanowionego przez Boga autorytetu jest
praktycznie bodaj najpoważniejszym w skutkach błędem współczesnego Kościoła. Albowiem przez to choroby, otwarte herezje,
a przede wszystkim podstępne pustoszenie winnicy Pana nie tylko
nie zostaną powstrzymane, lecz pozwala się im przenikać zewsząd.
Owo niekorzystanie ze świętego autorytetu dla obrony wiary prowadzi z konieczności do dezintegracji Kościoła.
2

Wstrząsającym przykładem działalności „piątej kolumny” w Kościele są
właśnie wznowione w Austrii książki religijne: Glaube gefragt [Zapotrzebowanie
na wiarę] i Christus gefragt [Zapotrzebowanie na Chrystusa]. Książki te są
w sposób świadomy nastawione na zniszczenie wiary w duszach młodzieży.
Jest to oczywiście także jaskrawy przykład letargu strażników.
-  -

 

Tutaj, jak w przypadku wszelkich niebezpieczeństw,
ważne jest powiedzenie: principiis obsta3. Im dłużej daje się
jakiemuś złu czas, by się rozwinęło, tym trudniej będzie je wykorzenić. Dotyczy to wychowania dzieci, życia państwowego i,
w sposób szczególny, życia moralnego jednostki. Ale dotyczy to
w całkiem nowy sposób interwencji autorytetu Kościoła wobec
wiernych. Jak powiedział Platon: Zrozum, ganienie rzeczy niedających się naprawić i w których zabrnęło się daleko w błędy, nie
jest przyjemne, jakkolwiek niekiedy konieczne4.
Nie ma nic bardziej błędnego od wyobrażenia, iż należy
pozwolić się wyszumieć i cierpliwie odczekać, aż wszystko samo
się uspokoi. Może to być słuszne w odniesieniu do dzieci w okresie dojrzewania. Ale gdy idzie o bonum commune5, jest rzeczą
całkiem fałszywą. A tym bardziej, gdy idzie o bonum commune
Kościoła świętego – o potępienie herezji, które w przeciwnym
razie zatrują niezliczone dusze, o bluźnierstwa w kulcie. Tutaj
przypowieść o zbożu i plewach nie ma zastosowania.


3

Principiis obsta (łac.) – zasady stoją na przeszkodzie.
Platon, Prawa, przeł. i opr. Maria Maykowska, PWN, Warszawa
1960, s. 64.
5
Bonum commune (łac.) – dobro wspólne.
4
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