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Odpowiedź na numer specjalny „La Tradizione cattolica” o sedewakantyźmie 

Tekst poniższy pojawił się w 2003 roku w piśmie Instytutu Matki Dobrej Rady (IMBC) „Sodalitium” 
(które wcześniej było pismem włoskiego dystryktu FSSPX) jako odpowiedź na tekst przeciwko 
sedewakantyzmowi z ówczesnego pisma włoskiego dystryktu FSSPX „La Tradizione Cattolica”. 
Autor artykułu, x. Franciszek Ricossa, jest jednym z założycieli Instytutu i jego obecnym 
przełożonym. 

Artykuł ten jest więc kolejnym wyrazem polemiki między stanowiskiem sedewakantystycznym a 
lefebrystycznym. A jest ważny z wielu powodów. Poddaje bardzo rzeczowej krytyce lefebrystyczne 
stanowisko na temat Papieża, które w zasadzie polega na obojętności w tej tak kluczowej dla katolika 
kwestii. Zawiera ponadto bardzo ciekawe opracowanie chronologii katolickiego oporu wobec 
Soboru Watykańskiego II i poprawia w niejednym punkcie obiegową wersję wydarzeń szerzoną 
przez Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X jak również środowiska „indultowe”. Pojawiają się tu też 
rozmaite argumenty w debacie prawdopodobnie nieznane niejednemu Czytelnikowi polskiemu, 
zwłaszcza z punktu widzenia tezy z Cassiciacum opracowanej przez o. Guérard des Lauriers OP 
(1898-1988). 

Poniższy tekst jest w moim mniemaniu jednym z najważniejszych w obronie katolickiego stanowiska 
w obliczu kryzysu w Kościele, więc przedstawiłem go z okazji kolejnej rocznicy założenia bloga.  

W pierwszej części (ss. 3-6 niniejszego pliku) x. Ricossa poddaje krytyce metodę autora artykułu z 
pisma „La Tradizione cattolica”. W drugiej (ss. 6-12 niniejszego pliku) omawia istotę poruszanego 
problemu, czyli kwestię Papieża w wierze katolickiej, a następnie rozwiązanie tego problemu, zwane 
„roztropnościowym”, proponowane przez oficjalne pismo FSSPX we Włoszech i często przez 
duchownych oraz władze Bractwa. Część trzecia (ss. 12-22 niniejszego pliku) dotyczy historii oporu w 
różnych krajach i tego, kto naprawdę zerwał jedność „tradycjonalistów” oraz dlaczego. W niej x. 
Ricossa odpowiada na zarzut „La Tradizione cattolica” o późnym charakterze sedewakantyzmu, z 
którego TC wyciąga (błędny) wniosek o jego fałszywości. W części czwartej (ss. 23-41 niniejszego 
pliku) x. Ricossa omawia zarzuty ściśle teologicznej natury wysuwane przez bractwowe „La 
Tradizione cattolica” przeciwko sedewakantyzmowi w ogóle i tezie z Cassiciacum w szczególe. W 
ostatniej, bardzo krótkiej, części (od s. 41 niniejszego pliku) Autor artykułu odpiera zarzuty natury 
zupełnie drugorzędnej, wykraczającej poza temat, ale, jak to już zwykle bywa, w FSSPX często 
zbacza się z tematu, gdy mowa o poważnych rzeczach, aby mówić o „zgorzkniałości” czy „stanie 
umysłu” przeciwnika. 

Oby i tłumaczenie polskie tego tekstu przyczyniło się do porzucenia przez jak największą liczbę 
Polaków błędnych zapatrywań na temat obecnego kryzysu w Kościele i złudnych rozwiązań 
proponowanych przez Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X czy innych „tradycjonalistów”. 

Pelagiusz z Asturii 
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Przedstawiamy francuskim Czytelnikom odpowiedź na studium przeciwko sedewakantyzmowi, które pojawiło się po 
włosku na początku roku 2003. Większość z Państwa prawdopodobnie nie przeczyta nigdy studium, które obalamy. 
Jednakże, ponieważ argumenty, które przedstawiamy, mogą zainteresować wszystkich katolików, publikacja ich 
wydała się nam ciekawa. 

Sodalitium 

Odpowiedź na numer specjalny „La Tradizione cattolica” 
o sedewakantyźmie (nr 1/2003, 52) 

x. Franciszek Ricossa 

„La Tradizione cattolica” [dalej TC] od 1986 roku, daty, kiedy to zastąpiła – w tej roli – nasze pismo 
„Sodalitium”, jest „oficjalnym pismem włoskiego dystryktu Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X”. 
Pierwszy numer roku 2003 (nr 52) jest monotematyczny, całkowicie poświęcony kwestii 
„sedewakantyzmu”, stanowiska według którego Stolica Apostolska jest obecnie pusta. 

Wstępniak x. Simoulin. Autor, treść, cel numeru specjalnego o „sedewakantyźmie” 

Dossier zaprezentowany jest czytelnikowi we wstępniaku przełożonego dystryktu, x. Michała 
Simoulin. Ten dossier, jeśli chodzi o autora, przedstawiony jest jako „dzieło wspólne kapłanów 
Dystryktu Włoch” (s. 3). W rzeczywistości nie jest dla nikogo tajemnicą, że to tylko jeden kapłan 
dystryktu jest jego głównym autorem: jeśli to piszemy, to tylko dlatego, że fakt ten nie jest bez 
wpływu na motywacje i argumenty tego artykułu, które często oddalają się od zwyczajowego 
sposobu argumentacji Bractwa. Jeśli chodzi o charakter oficjalny tego artykułu, „nie rości on sobie 
pretensyj do bycia wyrazem stanowiska czy oficjalną deklaracją Bractwa” (s. 3). Pozostaje wartość 
argumentacji, a ta „nie rości też sobie pretensyj do bezpośredniego obalenia wymienionych tez” 
sedewakantystycznych (s. 3). Wskutek tego, zgodnie ze słowami samego przełożonego dystryktu, 
brak temu dossier autorytetu. Jeśli chodzi o publikę, do której się zwraca, kapłani, którzy przyjmują 
tezy „nie obalone” są zeń wykluczeni: „studium to skierowane jest więc nie do ‘majores’, uczonych 
czy mistrzów sedewakantyzmu...”, z którymi w oczywisty sposób nie ma się najmniejszej intencji 
otwierać dialogu czy dyskusji: „z pewnością Bóg jest bardziej miłosierny wobec prostaczków (...) niż 
wobec uczonych” (s. 4). Zwróćmy uwagę, że ta odmowa dialogu zaprzecza temu, co jest napisane w 
preambule tego dossier (ss. 6-7), ale nie ma się co dziwić, biorąc pod uwagę to, co daliśmy do 
zrozumienia o jego prawdziwym autorze... 

Jeśli TC nie zwraca się do kapłanów „sedewakantystycznych”, do kogo więc się zwraca? Do dwóch 
kategoryj ludzi: do wiernych „sedewakantystycznych” i do swoich własnych czytelników. Wierni 
„sedewakantystyczni” są wszyscy przedstawieni jako „naiwni, którzy w większości ufają mistrzom 
(...), nigdy nie zbadawszy ani nie zrozumiawszy argumentacji...”. Dossier zwraca się następnie do 
wiernych Bractwa, którzy „mogą być zaniepokojeni zarzutami i krytyką wobec Bractwa, aby 
wiedzieli, że nie jesteśmi tak pozbawieni inteligencji czy nauki teologicznej jak to niektórzy by chcieli, 
ani nawet odwagi, aby stawić czoła sytuacji wyjątkowo trudnej” (s. 4). 

Zaniepokojenie wśród wielu wiernych Bractwa, o którym mówi x. Simoulin, oto więc motyw, który 
doprowadził do wyjścia z milczenia stale otaczającego ten problem, a w szczególności nasze pismo; 
bez przytaczania „Sodalitium”, x. Simoulin był już zmuszony dać jedną czy dwie odpowiedzi w 
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„Roma felix” a propos trybunałów stworzonych przez Bractwo 
(„Sodalitium, nr 52 wydania włoskojęzycznego z grudnia 2000 r.; 
nr 51 francuskojęzycznego ze stycznia 2001 r.), a propos 
również nieomylności papieża w kanonizowaniu świętych 
(„Sodalitium, nr 54 wydania włoskojęzycznego z czerwca 2002 
r.; nr 53 francuskojęzycznego z lipca 2002 r.), a zwłaszcza po 
odejściu z Bractwa przeora Rimini, x. Hugona Carandino 
(„Sodalitium, nr 53 wydania włoskojęzycznego z grudnia 2001 r.; 
nr 52 francuskojęzycznego), który następnie został członkiem 
Instytutu Matki Dobrej Rady. Owszem, milczenie obserwowane 
po dziś dzień z pewnością nie wynikało z pragnienia „nie 
rozjątrzania naszych relacyj z kapłanami, którzy niegdyś byli 
naszymi braćmi, czy z wiernymi, którzy byli naszymi 
przyjaciółmi” (TC, s. 4), ale z chęci nie udzielenia minimum 
miejsca czy najmniejszej jawności tezom innym od 
bractwowych: „Musimy radykalnie ignorować tych, którzy nas 
opuścili, nawet jeśli nas atakują i nawet, jeśli robią dobre rzeczy – 
pisał x. Simoulin do xięży włoskiego dystryktu Bractwa Św. 
Piusa X 26 stycznia 1998 r. – Są nazwy, których nie należy nigdy 
wymieniać ani pisać: Sodalitium, Simple Lettre, Paladino, Milani, 
Vinson, etc...” (cf. „Opportune, importune”, nr 5, Wielkanoc 
2003 r., s. 1). 

Numer specjalny „La Tradizione cattolica” oznacza więc ważną 
chwilę w historii katolickiego sprzeciwu wobec Soboru 

Watykańskiego II: chwilę, gdy Bractwo, nawet we Włoszech, musiało publicznie przyznać, że 
kwestia wakującej Stolicy nie może nie być poruszona. I cieszymy się z tego. 

Dossier „Sedewakantyzm: Fałszywe rozwiązanie prawdziwego 
problemu” 

Po przeanalizowaniu wstępniaka x. Simoulin przejdźmy, nie zatrzymując się dłużej, do dossier o 
sedewakantyźmie. 

Część pierwsza: Krytyka metody 

To, co dossier obiecuje, ale czego nie dotrzymuje 

Dossier rozpoczyna się „preambułą”, w której autor przedstawia cel i sposób argumentacji swego 
studium. Jeśli chodzi o cel, autor obiecuje czytelnikowi – aby pomóc mu sformułować zdrowy sąd – 
wyjaśnić „na czym polega stanowisko sedewakantystyczne, jak się artykułuje i jak się uzasadnia” (s. 
6). Jeśli chodzi o sposób, stawia sobie za cel w swym wywodzie: „przyczynienie się do stworzenia 
klimatu autentycznej miłości bliźniego” (ibidem). Ta podwójna intencja jest chwalebna, ale niestety 
autor nie osiągnął swego celu. 
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Zobaczmy najpierw, czy rzeczywiście starał się wyjaśnić, na czym polega i jak się uzasadnia 
stanowisko sedewakantystyczne... 

Dossier ma poświęcać 20 stron na wyjaśnienie sedewakantyzmu. Faktycznie poświęca mu 2 
strony 

Główną trudnością dla mnie w odpowiedzi na dossier o sedewakantyźmie było ustalenie porządku 
dla obiekcji i argumentów przedstawionych w sposób pomieszany i niejasny. Do tej trudności 
dochodzi ta, która dotyczy niezachowania planu przedstawionego w streszczeniu opublikowanym na 
stronie 2. 

W rzeczy samej numer specjalny podzielony jest na dwie części: „Część I: Czym jest 
sedewakantyzm” (ss. 6-22); „Część II: Fałszywe rozwiązanie” (ss. 23-62). Zatem co najmniej jedna 
trzecia tego studium powinna była być poświęcona, jak obiecano, wyłożeniu tezy, którą chce się 
obalić. Tak nie jest. Po wstępie (s. 6-9), dossier powinien był przebadać, w pierwszej części, dwa 
stanowiska „sedewakantystyczne”: sedewakantyzm ścisły i Tezę z Cassiciacum. Pierwszemu 
stanowisku – sedewakantyzmowi ścisłemu – oddana jest ledwo ponad jedna strona (ss. 9-11). Choć 
nie podzielamy tego stanowiska, w zażenowanie wprawia nas karykaturalne przedstawienie, które go 
dotyczy, sprowadzając sedewakantyzm ścisły (nazwany konklawizmem) do serii antypapieży, którzy 
nie odegrali żadnej roli w historii czy opracowaniu doktrynalnym (o czym nie ma ani słowa) 
sedewakantyzmu. Tezie z Cassiciacum dano więcej miejsca (praktycznie cały dossier, a to z 
powodów ściśle związanych z autorem). Ale ile miejsca, aby przedstawić Tezę ojca Guérard des 
Lauriers? W rzeczywistości jedną jedyną stronę 11. Wynika stąd, że pierwsza część pracy (ss. 6-21), 
która miała być poświęcona jasnemu i uczciwemu przedstawieniu dwóch stanowisk do obalenia, 
poświęca temu maksymalnie dwie małe strony, podczas gdy reszta pierwszej części składa się z 
przedwczesnej krytyki omawianych stanowisk. 

W szczególności dossier miał przedstawiać argumenty wysuwane przez sedewakantystów. 
Ale nie ma śladu tych dowodów, co oszczędza autorowi konieczności obalenia ich 

Stary aksjomat scholastyczny mówi: „przytaczanie trudności nie równa się wykazaniem fałszywości 
argumentacji”. Dossier, jak zobaczymy, składa się w istocie z ciągłych wariacji wokół jednego 
tematu: przeciwko sedewakantyzmowi dossier wysuwa – jako obiekcję – doktrynę o 
niezniszczalności Kościoła. Zobaczymy następnie, jak obiekcja ta – ważna oczywiście – nie jest 
jednak przekonywająca. Natomiast prezentacja dowodów, które wysuwamy, aby wykazać, że Stolica 
Apostolska jest (formalnie) pusta, jest zapomniana: praca naukowo poprawna ma za obowiązek 
wykład tych dowodów, aby następnie wykazać ich fałszywość, czego unika ten dossier. 

Całkowicie zajęty podkreślaniem (i wyolbrzymianiem) różnic zachodzących miedzy różnymi 
sedewakantyzmami, autor zapomina właśnie o tym zasadniczym punkcie, wokół którego zgoda jest 
prawie jednomyślna: Jan Paweł II nie może być Papieżem właśnie na podstawie dogmatu o 
nieomylności Papieża i Kościoła.  

Otóż, to właśnie nieomylność Papieża i/lub Kościoła jest punktem wyjścia sedewakantyzmu (który 
się ma niby zbadać): 
- nieomylność powszechnego magisterium zwyczajnego 
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- praktyczna nieomylność w promulgowaniu praw kanonicznych 
- praktyczna nieomylność w promulgowaniu praw liturgicznych 
- praktyczna nieomylność w kanonizowaniu świętych. 

Otóż Bractwo Św. Piusa X samo przyznaje – a nawet broni zawzięcie – tezy, według której błędy 
znajdują się: 
- w Soborze Watykańskim II 
- w nowym kodeksie prawa kanonicznego 
- w nowym rycie Mszy i innych reformach liturgicznych 
- w niektórych kanonizacjach dokonanych po Soborze. 

Wskutek tego, de facto, Sobór Watykański II i 
reformy po nim następujące nie są gwarantowane 
przez nieomylność, podczas gdy powinny były być. 
Nie mogą pochodzić od Kościoła. Nie mogą 
pochodzić od Papieża. Paweł VI i Jan Paweł II, 
którzy promulgowali i potwierdzili te akty nie mogą 
być Autorytetem.  

Z tego wszystkiego – w dossier poświęconym 
sedewakantyzmowi i który ma przedstawić jego 
uzasadnienia – czytelnik „La Tradizione Cattolica” 
nie znajdzie śladu (co do argumentu właściwego 
Tezie z Cassiciacum o habitualnym i obiektywnym 
braku zapewnienia dobra/celu Kościoła u Pawła 
VI i Jana Pawła II, nie znajdzie się ani wykład, ani 
obalenie, ale tylko aluzja na stronie 11, w przypisie 
1).  

Sam w sobie ten brak wystarczyłby, aby kompletnie 
zdyskredytować ten dossier TC o 
sedewakantyźmie. Z tego braku wynikają dwie 
konsekwencje: z jednej strony autor czuje się 
zwolniony – jak powiedzieliśmy – z obalania 

argumentów sedewakantystycznych. Z drugiej strony, umożliwia mu to oskarżanie sedewakantystów 
o uprzedzenia i nieuczciwy aprioryzm: jeśli nie rozumieją i idą tak daleko, by deformować teologię, 
to dlatego, że „dla nich fakt, że Paweł VI i jego następcy nie są Papieżami jest faktem uznanym za 
pewny i niepodważalny; dlatego też posługują się Bellarminem czy wieloma innymi autorami 
branymi za autorytet nie tyle, by w bezinteresowny sposób służyć prawdzie, uczciwie starając się 
zrozumieć to, co mówią, ale po prostu aby znaleźć argumenty, które udowodnią prawdę z góry 
przyjętą i niepodważalną od samego początku […] nawet u nich [guerardian (określenie oznaczające 
przyjmujących Tezę z Cassiciacum, którą opracował o. Guérard des Lauriers – przyp. PA)] czasami 
widać postawę, która chce dopasować teologię i rzeczywistość do już sformułowanego a priori 
sądu...” (s. 54) [zauważmy, że coś przeciwnego widzimy napisane na s. 7 dossier]. Oczywiście, jeśli 
usunie się argumenty, które doprowadziły do wniosku tak poważnego, jak wniosek o Wakacie 
Stolicy, ten wniosek może być tylko owocem uprzedzenia, aprioryzmu, upartości... Pytam autora, czy 
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prawdą nie jest coś zgoła przeciwnego: to znaczy, czy to raczej stanowisko jego i kapłanów Bractwa 
nie jest podyktowane apriorystycznym sądem opartym na autorytecie abpa Lefebvre’a. A konkretniej 
pytam: gdyby abp Lefebvre kategorycznie ogłosił, że Stolica jest pusta (co kilkakrotnie prawie 
uczynił), czy autor porzuciłby abpa Lefebvre’a, czy też sam zostałby sedewakantystą? 

Dossier wyolbrzymia – dla swych własnych celów – różnice między stanowiskami 
sedewakantystycznymi 

Jeśli dossier wyjaśnia mało, na czym polega i jak uzasadnia się sedewakantyzm, to z drugiej strony 
szeroko rozprawia o sposobie, w jaki „się wyraża” (s. 6). Autor przyznaje – słusznie – to, że w 
Bractwie Św. Piusa X zawsze panowało pomieszanie dwóch stanowisk, które „wyrażają” 
sedewakantyzm (sedewakantyzm ścisły i Teza z Cassiciacum) (s. 13), ale następnie przesadza 
niezaprzeczalne różnice między oboma stanowiskami, aby je przeciwstawić sobie i obalać jedną 
argumentami drugiej i vice versa (cf. „Niemożliwość pogodzenia sedewakantyzmu ścisłego z Tezą z 
Cassiciacum”, ss. 12-14). Czy to nie za wiele wymagać, aby oba stanowiska były przedstawione takie, 
jakie są, razem z ich różnicami i ich puntami stycznymi? Dla Tezy z Cassiciacum Jan Paweł II nie 
jest formalnie Papieżem; na pytanie, czy Jan Paweł II jest Papieżem, tak czy nie, Teza odpowiada 
„nie”. Cassiciacum i sedewakantyzm formalnie się zgadzają (1). 

Refleksja „spokojna i bez uprzedzeń”? (s. 6) 

Dossier nie dotrzymuje więc swych obietnic; czytelnik nie dowie się więcej, na czym polega i jak 
uzasadnia się sedewakantyzm. Czy chociaż dotrzymuje obietnicy dotyczącej klimatu autentycznej 
miłości bliźniego z góry założonej, aby móc „spokojnie potraktować problem”? Nie, nie można tego 
powiedzieć, czytając, jak przypisuje się „współbraciom” sedewakantystom „zgorzkniałość i 
zjadliwość” (s. 48), rozumowania rabinów (s. 15) lub faryzeuszy (ss. 42-43), poddając bardziej niż 
pod wątpliwość ich dobrą wiarę i ich intelektualną szczerość (w tym przypadku moją: s. 56). I sam 
fakt przytoczenia listy barwnych antypapieży sedewakantystycznych (s. 9) i biskupów 
konsekrowanych przez abpa Thuca (ss. 44-45) nie jest „niewinny”. No cóż, nie ma w tym żadnej 
intencji „ośmieszenia” przeciwnika (s. 10), nawet jeśli taki będzie konkretnie efekt opublikowania 
tych list u czytelnika „La Tradizione Cattolica”... 

Intencja autora była więc dobra, a nawet szczera, jestem tego pewien; niestety nie urzeczywistniła 
się, bowiem istnieje zbyt wiele animozji, które czynią naprawdę obiektywną debatę trudną. 

Część druga: „Prawdziwy problem” i rozwiązanie proponowane przez „La 
Tradizione Cattolica” 

Zanim przedstawimy obiekcje podniesione przeciwko naszemu stanowisku przez TC oraz nasze 
odpowiedzi, wydaje mi się odpowiednim przebadać rozwiązanie problemu Autorytetu, które 
proponuje czytelnikom ów dossier. Rozpocznę od przypomnienia materii sporu (i jej wagi), aby 
następnie poddać analizie proponowane rozwiązanie. 
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„Prawdziwy problem”: Papież. Powaga Papieża w wierze katolickiej i dla zbawienia 

Mówić o „sedewakantyźmie” znaczy mówić o Papieżu (i piszę Papież z dużej litery, jak być 
powinno, i jak jest zwyczajem po włosku; a nie z małej, jaki jest zwyczaj we Francji i jak się pisze w 
dossier – którego autor nie jest jednak Francuzem). 

Napisałem, że wielkim nieobecnym dossier o sedewakantyźmie jest właśnie sedewakantyzm, czyli to, 
na czym polega i jak się uzasadnia to stanowisko. W ten sam sposób i tym bardziej mógłbym 
powiedzieć, że wielkim nieobecnym tego dossier jest Papież. A jednak, w teorii, obalenie stanowiska 
sedewakantystycznego oznacza wykazanie, że Jan Paweł II jest prawowitym Papieżem Kościoła 
katolickiego, innymi słowy następcą Piotra, Wikariuszem Chrystusa („słodkim Chrystusem na ziemi”  
według wyrażenia św. Katarzyny), któremu należne jest nie tylko hierarchiczne podporządkowanie, 
ale „prawdziwe posłuszeństwo, nie tylko w kwestiach dotyczących wiary i moralności, ale także tych, 
które odnoszą się do dyscypliny i rządów Kościoła” (Sobór Watykański I, Pastor aeternus, DS 3060 i 
3064). Wykazanie, że stanowisko sedewakantystyczne jest fałszywe oznacza zastosowanie wobec 
Jana Pawła II tego, co pisze Sobór Watykański I o rzymskim Biskupie: „prymat apostolski, który 
Najwyższy Pasterz [Jan Paweł II, dla TC], jako następca Piotra, Głowa Apostołów, posiada w 
Kościele powszechnym, zawiera także najwyższą władzę magisterium (...). Owszem, Ojcowie IV 
Soboru Konstantynopolitańskiego, idąc w ślad za swymi przodkami, ogłosili następujące uroczyste 
wyznanie wiary: ‘Pierwszym warunkiem zbawienia jest zachowanie reguły wiary prawowiernej. Nie 
można doprawdy zaniedbać słowa Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który mówi: ‘Tyś jest Piotr i na 
tej skale zbuduję Kościół mój (Mat. XVI, 18)’. To stwierdzenie potwierdza się w faktach, bowiem 
religia katolicka zawsze była zachowywana bez skazy na Stolicy Apostolskiej [3065-3066] a doktryna 
katolicka zawsze wyznawana w swej świętości. […] [Papież, dla Soboru Lyońskiego II] „i tak, jak 
musi, nade wszystko bronić prawdy wiary, tak też wszystkie kwestie, które byłyby podniesione a 
propos wiary muszą być określone przez jego sąd. [3067] […] [Biskupi] „przedstawili Stolicy 
Apostolskiej poszczególne niebezpieczeństwa, które w materii wiary powstają, aby szkody 
poczynione wierze były naprawione tam, gdzie nie może ona osłabnąć. [nr 3069] […] Ten charyzmat 
prawdy i wiary na zawsze niezniszczalnej został udzielony przez Boga Piotrowi i jego następcom na 
tej stolicy, aby wypełniali swą wzniosłą misję dla zbawienia wszystkich, aby powszechna owczarnia 
Chrystusowa, oddalona od zatrutej strawy błędu, była karmiona pożywieniem niebieskiej doktryny, 
aby, usunąwszy wszelką okazję do schizmy, Kościół był zachowany cały w jedności oraz aby, oparty 
na swym fundamencie, trzymał się mocno przeciwko bramom piekielnym” Sobór Watykański I, 
Pastor aeternus, DS 3071-3075). Wykazać, że stanowisko sedewakantystyczne jest fałszywe oznacza 
również zastosować wobec Jana Pawła II to, co zostało zdefiniowane odnośnie obowiązku 
posłuszeństwa Papieżowi dla zbawienia swej duszy: „wobec tego deklarujemy, mówimy, definiujemy 
i ogłaszamy, że całkowicie konieczne do zbawienia, dla wszelkiej istoty człowieczej, jest 
podporządkowanie się Papieżowi. [Janowi Pawłowi II dla TC]” Bonifacy VIII, Unam sanctam, DS 
875); „żaden człowiek […] nie może być zbawiony poza tym Kościołem i posłuszeństwem wobec 
Biskupów rzymu [Pawła VI i Jana Pawła II dla TC]” (Klemens VI, DS 1051); „Pośród przykazań 
Chrystusa, nie jest najmniejszym to, które nakazuje nam należeć poprzez chrzest do ciała 
mistycznego Chrystusa, którym jest Kościół, i do trwania w zjednoczeniu z Chrystusem i Jego 
wikariuszem [w tym przypadku Janem Pawłem II], przez którego [Jana Pawła II] rządzi On sam 
[Chrystus] w sposób widzialny swoim Kościołem na ziemi. Oto dlaczego nikt nie zostanie zbawiony, 
jeśli, wiedząc, że Kościół jest z boskiego ustanowienia założony przez Chrystusa, nie zgodzi się 
jednak podporządkować się Kościołowi lub odmówi posłuszeństwa rzymskiemu Biskupowi [w tym 
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przypadku Janowi Pawłowi II], wikariuszowi Chrystusa na ziemi” (Pius XII, list Świętego Oficjum 
do Biskupa Bostonu, DS 3867). Uznawać Jana Pawła II nie będąc mu posłusznym równa się 
ogłoszeniu siebie schizmatykiem: „Jaki pożytek płynie z publicznego głoszenia dogmatu o prymacie 
św. Piotra i jego następców, i z nieustannego powtarzania deklaracji wiary i posłuszeństwa wobec 
Stolicy Apostolskiej, kiedy czyny zadają kłam tym wzniosłym słowom? Co więcej, czyż taki bunt nie 
staje się bardziej niewybaczalny przez fakt, że posłuszeństwo jest uznawane za obowiązek? Prócz 
tego, czyż władza Stolicy Apostolskiej nie obejmuje środków – w postaci sankcji – jakie zmuszeni 
byliśmy podjąć, czy też wystarczy być w jedności wiary z tą Stolicą bez dołączenia uległego 
posłuszeństwa – postawa jakiej nie można przyjmować bez uszczerbku dla Wiary katolickiej? [...] W 
istocie, Czcigodni Bracia i umiłowani Synowie, idzie o okazanie lub odmówienie posłuszeństwa 
wobec Stolicy Apostolskiej, idzie o uznawanie władzy tej Stolicy, także nad waszymi kościołami, nie 
tylko w sprawach dotyczących Wiary, ale również dyscypliny. Ten kto temu zaprzecza, jest 
heretykiem; a ten kto to uznaje i uporczywie odmawia posłuszeństwa, zasługuje tym samym na 
anatemę.” (Pius IX, enc. Quae in patriarchatu, nn. 23 i 24, z 1 września, 1876 r.) (2). Posłuszeństwo, 
które rozciąga się również na cenzury kanoniczne nałożone przez władzę: „najczęstsze oszustwo w 
celu powstania nowej schizmy polega na katolickiej nazwie, którą autorzy i ich uczniowe przyjmują i 
uzurpują, choć zostali skarceni przez Nasz autorytet i potępieni Naszym wyrokiem. Zawsze było 
ważne dla heretyków i schizmatyków oświadczanie, że jest się katolikiem i ogłaszanie tego głośno, 
chwaląc się tym, aby w błąd wprowadzić ludy i książąt. (...)”; natomiast Papież naucza, że 
„ktokolwiek został określony schizmatykiem przez Biskupa Rzymu, dopóki wyraźnie nie przyjął i nie 
uszanował jego władzy, musi przestać uzurpować nazwę katolika. To wszystko w niemałym stopniu 
służy neoschizmatykom, którzy, śladami najnowszych heretyków, nawet protestowali, że wyrok 
schizmy i ekskomuniki wydany przeciwko nim w Naszym imieniu był niesprawiedliwy i zatem nie 
liczył się ani nie miał żadnej wartości. […] Te powody są całkowicie nowe i nieznane dawnym 
Ojcom Kościoła, i niesłychane. […] A także, skoro jansenistyczni heretycy ośmielili się nauczać 

takich twierdzeń, czyli że nie należy 
brać pod uwagę ekskomuniki 
nałożonej przez prawowitego Biskupa 
pod pretekstem, że jest 
niesprawiedliwa, pewni, że spełniają 
pomimo tej ostatniej swój obowiązek – 
jak mówili – Nasz Poprzednik 
błogosławionej pamięci Klemens XI, 
w konstytucji Unigenitus, opublikowanej 
przeciwko błędom Quesnela, zakazał i 
potępił te twierdzenia, które w niczym 
nie różniły się od pewnych artykułów 
Jana Wiklifa, już wcześniej 
potępionych przez Sobór w Konstancji 
i przez Marcina V. Owszem, choć 
może się zdarzyć, że z powodu ludzkiej 
niedoskonałości ktoś mógłby zostać 

niesprawiedliwie ukarany cenzurą przez swego własnego Biskupa, konieczne jednakże jest – co 
przypomniał Nasz Poprzednik Grzegorz Wielki – ‘by ten, który jest pod opieką swego Pasterza miał 
zbawienną bojaźń ustawicznego przywiązania, nawet jeśli został niesprawiedliwie ukarany, i nie 
odrzucił pochopnie sądu swego Przełożonego, aby wina, która nie istniała, nie stała się arogancją z 
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powodu dokuczliwej reprymendy.’ I choć należy się zatroszczyć o osobę niesprawiedliwie potępioną 
przez swego Pasterza, czego nie powinniśmy powiedzieć o tych, którzy zbuntowani wobec swego 
Pasterza i tej Stolicy Apostolskiej rozrywają i rwą na części Chrystusa tunikę bez szwów, którą jest 
Kościół? […] Ale, twierdzą neoschizmatycy, nie chodziło o dogmaty, ale o dyscyplinę […]; a zatem 
temu, który ją kwestionuje, niemożliwe jest nie odmówić nazwy i prerogatyw katolika: jesteśmy 
pewni, że nie umknie wam to, jak lichy i próżny jest ten wykręt. W istocie, wszyscy ci, którzy uparcie 
stawiają opór prawowitym Biskupom Kościoła, zwłaszcza Najwyższemu Pasterzowi wszystkich, i 
odmawiają wypełnienia ich nakazów, nie uznając ich godności, zawsze byli uznawani za 
schizmatyków przez Kościół katolicki” (Pius IX, encyklika Quartus supra, z 6 stycznia 1873 r., nn. 6-
12; tłumaczenie nasze) (3).  

Taka jest doktryna katolicka, doktryna prawdziwej Tradycji katolickiej, a nie pisma o tej nazwie, 
które nie czyni najmniejszej aluzji do tej doktryny. A to z oczywistych powodów. W istocie, 
stanowisko Bractwa Św. Piusa X jest całkowicie przeciwne temu, które właśnie przypomnieliśmy. 
Utrzymuje się tam, że Jan Paweł II jest Papieżem, ale jego władza sprowadzona jest do pustego 
słowa: jego magisterium (potestas docendi) odmawia się nie tylko nieomylności, ale nawet istnienia (Jan 
Paweł II nigdy nie nauczał: „jasne jest, że w tej perspektywie obojętnie jaki typ nauczania – w sensie 
ścisłym i autentycznym – staje się dla Jana Pawła II technicznie niemożliwy, traci swoją rację bytu i 
więc możliwość istnienia” TC, s. 25); jego rządowi (potestas regendi) odmiawia się wszelkiego 
posłuszeństwa. I żadnego śladu, w całym dossier, tej miłości dla Papieża, która znamionuje każdego 
prawdziwego katolika. 

„Roztropnościowe stanowisko”, Bractwa Św. Piusa X rozwiązanie problemu autorytetu 
Papieża 

Stanowisku sedewakantystycznemu określonemu jako „fałszywe rozwiązanie”, dossier przeciwstawia 
„roztropnościowe stanowisko” Bractwa Św. Piusa X. Na czym polega to stanowisko? Wobec 
pytania, które powstaje w sumieniu każdego katolika – czy Jan Paweł II jest, tak czy nie, 
Wikariuszem Chrystusa, któremu należy się poddanie (w nauczaniu, w dyscyplinie, w komunii 
kościelnej) aby być zbawionym, roztropnościowe stanowisko polega na odpowiedzi: „nie wiadomo”. 
Sprowadza się to do powiedzenia, że ta kwestia nie ma żadnego realnego znaczenia dla katolika. 

Ten, kto myśli, że dossier o sedewakantyźmie wykazał, że Jan Paweł II jest Papieżem, musi 
przemyśleć swoją opinię, jeśli opiera się właśnie na tym dossier: w istocie „rozwiązanie o charakterze 
roztropnościowym”, które się nam proponuje ma zamiar „móc działać na podstawie pewnej 
wystarczającej liczby elementów, jednocześnie nie przewidując jednak definitywnego rozwiązania 
problemu autorytetu w Kościele” (s. 20). Ponadto, stanowisko Bractwa ma być dalekie od 
stanowiska sedewakantystycznego właśnie przez fakt, że „nawet przed różnicą w treści, stanowisko 
Bractwa i stanowiska tendencji sedewakantystycznej radykalnie się różnią co do płaszczyzny, na 
której się stawiają; wskutek czego niezależnie od jakiegokolwiek wyjaśnienia, jakie wysuwać może 
Bractwo wobec sytuacji autorytetu Jana Pawła II, jest to realnie i jakościowo element, wobec którego 
dopuszcza ono możliwość dyskusji, podczas gdy w przypadku sedewakantyzmu stanowiska 
dotyczące istoty autorytetu Jana Pawła II są wymaganiami absolutnymi, pewnymi i nie podlegającymi 
dyskusji” (s. 20). Dlatego – w pełnej spójności – intencją dossier nie jest „wykazać, że Jan Paweł II 
jest papieżem” (s. 20). 
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To stanowisko – naturalnie – jest stanowiskiem abpa Lefebvre’a, cytowanego przez swego 
anonimowego, ale nie nieznanego, ucznia: „być może pewnego dnia, za trzydzieści czy czterdzieści 
lat, sesja kardynałów zebranych przez przyszłego papieża przebada i osądzi pontyfikat Pawła VI; być 
może powie, że istniały elementy, które powinny były być wyraźne dla współczesnych, wypowiedzi 
tego papieża absolutnie przeciwne Tradycji [abp Lefebvre nie czekał zbyt wiele, aby samemu zająć to 
stanowisko i w Wielkanoc roku 1986 uznał, że sam może być „zmuszony uważać, że ten papież nie 
jest papieżem” (przyp. autora).] Wolę na tę chwilę uważać za papieża tego, kto przynajmniej zasiada 
na Stolicy Piotrowej; a jeśli pewnego dnia odkryje się w sposób pewny, że ten papież nie był 
papieżem, [będę pewien, że] wypełniłem swój obowiązek” (s. 62).  

Wobec tego stanowisko „miłości i roztropności”, ale które faktycznie wyklucza wszelkiego 
sedewakantystę – któremu Bractwo Św. Piusa X przypisuje ducha schizmatyckiego (4) – dopuszcza 
w teorii możliwość, że Stolica Apostolska jest pusta – i może być taką ogłoszona w przyszłości (5).  

Spróbujmy teraz wyciągnąć kilka konsekwencyj z tego stanowiska określonego jako „konieczne” (cf. 
s. 20). 

Pierwsza konsekwencja: stanowisko, według którego Jan Paweł II jest Papieżem jest, wedle jego 
własnych zwolenników, niedefinitywne, względne, niepewne, podlegające dyskusji, nieudowodnione. 

Druga konsekwencja: wszystkie argumenty, które TC przedstawia (i które przeanalizujemy 
później) są również, z kolei, niedefinitywne, względne, niepewne, podlegające dyskusji, 
nieudowodnione. Inaczej pierwsza konsekwencja nie byłaby prawdziwa. 

Trzecia konsekwencja: w szczególności, przyszły Papież mógłby i musiałby powiedzieć nam, czy 
Paweł VI i Jan Paweł II byli, tak czy nie, prawowitymi Papieżami. „Mógłby”: argument dossier, 
którym zajmiemy się później (Paweł VI i Jan Paweł II są Papieżami, ponieważ zostali uznani przez 
Kościół powszechny; twierdzenie przeciwne sprowadza się do tego, że Kościół przestał istnieć 
podczas długiego okresu) nie ma zatem żadnej wartości. „Musiałby”: Jan Paweł II nie jest zatem 
Papieżem, który może zagwarantować swoją własną prawowitość. Dlaczego czekać na przyszłego 
Papieża, gdy zakłada się, że obecnie jest Papież? (sam Jan Paweł II) „Jeśli Jan Paweł II jest papieżem 
– zauważa x. Carandino w „Opportune, importune” – nie jest konieczne oczekiwanie na to, że 
wypowie się Kościół jutra: ‘Kościół’ dzisiejszy już się wypowiedział na temat Soboru, nowej mszy i 
nawet abpa Lefebvre’a, którego uważa za schizmatyka i ekskomunikowanego” (nr 5, s. 2). 

Czwarta konsekwencja: roztropnościowe stanowisko uważa kwestię tego, czy obecnie jest Papież i 
kim jest, czyli kwestię bliższej reguły Wiary, za drugorzędną. Co się sprowadza do tego, jak 
powiedzieliśmy, że faktycznie wyklucza się z depozytu Objawienia i Tradycji, które powinno się 
bronić, wszelkie nauczanie Kościoła o Papieżu, o jego autorytecie, o konieczności 
podporządkowania się Papieżowi aby się zbawić. Papież stanie się – dla tego, kto przyjmie to 
roztropnościowe rozwiązanie – elementem całkiem marginalnym w praktykowaniu naszej własnej 
wiary katolickiej. 

Piąta konsekwencja: kto przyjmuje to roztropnościowe rozwiązanie – kto się nie wypowie 
definitywnie na temat prawowitości Jana Pawła II – wystawia się na katastrofę pewną, niezależnie od 
tego, jakie stanowisko zdecyduje przyjąć: mamy więc do czynienia ze stanowiskiem wysoce 
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nieroztropnym! W rzeczywistości, jeśli Jan Paweł II jest Papieżem, grozi schizma za stawianie mu 
oporu w sposób stały, będąc ekskomunikowanym przezeń oraz odłączonym od jego komunii. Z 
drugiej strony, jeśli Jan Paweł II nie jest Papieżem, grozi niebezpieczeństwo trzymania się 
fałszywego Papieża, wymieniając go w kanonie Mszy i przewidując możliwość otrzymania odeń 
kanonicznego uznania: a nawet sama perspektywa porozumienia, w sytuacji wątpliwości, że może on 
nie być prawowitym Papieżem, jest czymś moralnie nie do przyjęcia i niebezpiecznym. 

Szósta konsekwencja: istnieje poważne ryzyko, że roztropnościowe stanowisko jest rozwiązaniem, 
które okaże się fałszywe, jak to już się wydarzyło w historii Bractwa a propos kwestii moralnej 
dopuszczalności uczestnictwa w nowej mszy. 

Biograf abpa Lefebvre’a, bp Tissier de Mallerais (6), bardzo dokładnie przedstawia ten przypadek w 
krótkim rozdziale zatytułowanym właśnie „Problem uczestnictwa w nowej Mszy”, jak również w 
rozdziałach następnych. Należy wiedzieć, że od 1971 r. ojcowie Guérard des Lauriers, Barbara i 
Vinson (wszyscy „sedewakantyści”) publicznie przyjęli stanowisko przeciwne obecności na nowej 
mszy (cf. „Sodalitium” nr 50 wersji włoskiej, s. 74; nr 49 wersji francuskiej, s. 77). Bp Tissier ujawnia 
nam, że nawet bp de Castro Mayer, w liście do abpa Lefebvre’a z 29 stycznia 1969 r., komunikował 
swemu bratu w biskupstwie swe przekonanie w tej kwestii: „nie można uczestniczyć w nowej Mszy, 
a nawet trzeba mieć ważny powód, aby być na niej obecnym. Nie można współuczestniczyć w 
rozpowszechnianiu obrządku, który choć formalnie nie jest heretycki, to jednak wiedzie ku herezji. 
To zasada, którą przekazuję przyjaciołom” (s. 476). Jeśli chodzi o samego bpa Tisser, popiera on 
„roztropność” abpa Lefebvre’a (która polega na częstej zmianie stanowiska). W latach 1969-1970, 
założyciel Bractwa podtrzymuje – roztropnościowo! – że nie tylko można, ale należy uczęszczać na 
nową mszę oraz że nawet wolno (fr. licite) ją odprawiać (cf. ss. 476-477); seminarzyści abpa 
Lefebvre’a dają przykład, bowiem podczas jego nieobecności, „wybrali się razem na Mszę do oo. 
Bernardynów w Maigrauge. Będzie to nowa Msza celebrowana po łacinie przez starego zakonnika” 
(s. 476). Bp Tissier tak więc określa to stanowisko: „postawą ostrożnego wyczekiwania” (s. 477; z 
drugiej strony, dopiero w 1971 r. abp Lefebvre ostatecznie decyduje odrzucić nową mszę: s. 517). W 
grudniu 1972 r., w swych wykładach dla seminarzystów, potwierdza konieczność ewentualnego 
uczęszczania na nową mszę, aby spełnić obowiązek niedzielny; bp Tissier komentuje: „Arcybiskup 
Lefebvre zajął więc stanowisko odległe od xięży Coache’a i Barbary, którzy w czasie organizowanych 
przez siebie ‘marszów na Rzym’ w okresie Zielonych Świątek 1971 roku i 1973 roku nakłaniali 
pielgrzymów i dzieci do składania ‘przysięgi wierności Mszy św. Piusa V’” (s. 520). Jeszcze w 1973 r. 
głosi: „szukajcie mszy trydenckiej, albo chociaż konsekracji wymawianej po łacinie” (s. ??? – urywku 
nie mogłem znaleźć w polskim wydaniu – przyp. PA). Ale oto w liście prywatnym z 23 listopada, 
1975 r. (po tym, jak to Paweł VI zadekretował zamknięcie seminarium Bractwa), abp Lefebvre 
napisał, że nowa msza „nie ma obowiązującego charakteru przy wypełnianiu obowiązku 
niedzielnego” (s. 521). „W 1975 roku Arcybiskup uznawał jeszcze za dopuszczalne ‘okazjonalne 
uczestnictwo’ w nowej Mszy, w sytuacji kiedy zachodzi obawa pozostawania przez dłuższy czas bez 
Komunii św., ale w 1977 roku był już bardzo stanowczy: ‘Dostosowując się do ewolucji, która 
stopniowo zachodzi w duszach kapłanów, (...) musimy unikać, powiedziałbym, w sposób niemal 
radykalny wszelkiego uczestnictwa w nowej Mszy” (s. 521). „Od tej pory [oryg.: „wkrótce” – przyp. 
PA] – pisze dalej bp Tissier – arcybiskup Lefebvre nie tolerował już obecności na Mszy 
celebrowanej według nowego rytu...” (s. 521). Biograf nie mówi, że to „wkrótce” jest datowane na 
czerwiec 1981 r., gdy to w Ecône powstał podział wobec tez księdza Cantoniego, wówczas 
profesora w seminarium (sprzyjającego uczestniczeniu na nowej mszy i popieranego w tym przez 
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samego rektora, księdza Tissier) (7). W 1982 r. każdy kandydat do kapłaństwa w Bractwie musiał 
przysięgać, że nie będzie radził nikomu uczestnictwa na nowej mszy, a w 1983 r. dystrykt włoski 
ujawni – jako stanowisko abpa Lefebvre’a – naukę, według której obiektywnie popełnia się grzech 
ciężki uczestnicząc w nowej mszy (8). W skrócie, dla Bractwa Św. Piusa X: od 1969 do 1975 r. 
obowiązkowym było uczestniczenie, w pewnych przypadkach, na nowej mszy pod karą grzechu. Od 
1975 do 1981 r. dopuszczalne było nie uczestniczyć na nowej mszy, jak i w niej uczestniczyć. Od 
1981 r. niedopuszczalne jest w niej uczestniczyć pod karą grzechu. Widzimy więc, jak „stanowisko 
roztropnościowe” abpa Lefebvre’a i Bractwa Św. Piusa X w poważnej kwestii moralnej 
(nieuczestniczenie we mszy jest materią grzechu ciężkiego) i doktrynalnej (używanie nowego mszału 
stoi w zależności od doktrynalnego osądu, jaki się formułuje odnośnie reformy liturgicznej) 
stanowiło ustawiczną ewolucję, gdzie punkt dojścia (na razie)(9) jest diametralnie przeciwny 
punktowi wyjścia i przyjmuje stanowisko tych, którzy początkowo byli potępieni, jako 
„nieroztropni”, przez abpa Lefebvre’a (Coache, Barbara, Vinson, Guérard des Lauriers, a nawet bp 
de Castro Mayer). Za tymi ciągłymi zmianami stanowiska nie ma żadnej motywacji opartej na 
zasadach, ale tylko branie pod uwagę „ewolucji, która stopniowo zachodzi w duszach kapłanów”: 
wiara i moralność, wobec tego, idą ślepo za opinią…  Czyż nie przychodzi na myśl autora pracy to, 
że przypadek „roztropnościowego stanowiska” dotyczącego uczestnictwa w nowej mszy jest 
zupełnie analogiczny do przypadku prawowitości Jana Pawła II? 

Podsumowując: „roztropnościowe stanowisko” proponowane przez TC jest doktrynalnie 
niepodparte, wewnętrznie sprzeczne i skrajnie nieroztropne. Jedyny punkt, który można podzielać to 
ten, że Kościół hierarchiczny (kardynałowie, biskupi rezydencjalni, przyszły Sobór lub przyszły 
Papież) będzie musiał wypowiedzieć się z autorytetem na temat prawowitości Pawła VI i Jana Pawła 
II. Ale, w międzyczasie, problem ten nie może pozostać bez rozwiązania, bowiem od teraz wierni 
muszą wiedzieć, czy obecny zajmujący Stolicę Apostolską jest – tak czy nie – Wikariuszem 
Chrystusa, któremu każdy ma obowiązek się podporządkować (i to nie tylko słowem), aby osiągnąć 
wieczne zbawienie. 

Część trzecia: „prezentacja tematu o charakterze historycznym” przez TC. 
Braki i błędy historyczne, które unieważniają wszystkie dedukcje, które dossier 

ma zamiar wyciągnąć z punktu widzenia historycznego 

„Poprzez prezentację tematu o charakterze historycznym, możliwie najprostszym, aby pomóc 
czytelnikom zrozumieć istotę problemu w swym aspekcie konkretnym i bezpośrednim, mamy 
zamiar podjąć naszą analizę o sedewakantyźmie – pisze TC - ...” (s. 7) (10). Pójdę w ślad za autorem 
w jego intencjach. Krótka historia „sedewakantyzmu” (ss. 7-8) ma bardzo precyzyjny cel: wykazać, 
że teza „sedewakantystyczna” pojawiła się późno (wraz z „pierwszym, pełnym luk zajęciem 
stanowiska” w Meksyku w 1973 r., po czym nastąpiło jaśniejsze i bardziej usystematyzowane 
przyjęcie stanowiska we Francji w 1976 r.) (cf. s. 8). Z tego wywodu historycznego autor chce 
wydedukować dwa wnioski. Pierwszy to ten, że sedewakantyzm jest doktrynalnie fałszywy, dlatego 
że jest niemożliwe – z racji niezniszczalności Kościoła – by od 1965 do 1973-76 roku nikt się nie 
zorientował, że Stolica jest pusta (cf. ss. 28-34, 40-41, 50-60). Drugi, natury praktycznej, to ten, że 
sedewakantyzm miał zerwać pierwotną jedność tradycjonalistów [skupionych] wokół abpa 
Lefebvre’a: „można sobie życzyć – wnioskuje autor – by sedewakantyzm miał pokorę i odwagę do 
wyciągnięcia ostatecznych wniosków stwierdzenia tej konieczności (11), aby świat 



13 

 

tradycjonalistyczny mógł odzyskać tę początkową jedność zerwaną w dniu ogłoszenia wakatu Stolicy 
Apostolskiej” (s. 60).  

Wykażę, że – choćby tylko z punktu widzenia historycznego – te wnioski są „po prostu fałszywe” 
(cf. s. 29), używając wyrażenia użytego przeciwko mnie. 

 

Sedewakantyzm nie pojawił się późno, ale był raczej „prewencyjny”! Przyjęcie stanowisk 
sedewakantystycznych w kwestii Papieża od 1962 r. 

Autor numeru specjalnego TC jest młody i nie poznał nic innego poza Bractwem; tłumaczy to bez 
wątpienia jego ignorancję co do historii „tradycjonalizmu”, mimo jego „pilnych poszukiwań” (cf. s. 
29, przyp. 7). Skoro sam nas o to prosi (ibidem), udzielimy mu kilku informacyj na ten temat. 
Wykażemy, że sedewakantyzm w pewnym sensie istniał przed 1965 rokiem oraz że kwestia Papieża 
znajdowała się w centrum dyskusyj „tradycjonalistów” (sedewakantystów lub nie) od początku, 
podczas gdy „roztropnościowe rozwiązanie” – polegające na braku zainteresowania tą sprawą 
uznawaną za drugorzędną, jeśli nie wręcz bezcelową i szkodliwą – należy wyłącznie do Bractwa Św. 
Piusa X. 
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Katolicy meksykańscy. Ojciec Saenz y Arriaga (12) (1962/65) 

W tytule rozdziału wyjaśniłem, że pojawienie się sedewakantyzmu nie tylko nie było późne, ale że 
było „prewencyjne”. Czynię aluzję do książki Spisek przeciwko Kościołowi, opublikowanej pod 
pseudonimem Maurice Pinay; pierwsze wydanie włoskie jest z 1962 r. i dzieło to zostało 
rozprowadzone wśród Ojców soborowych w październiku tego samego roku, po 14 miesiącach 
pracy autorów (13). Nie można już więcej wymagać – wydaje mi się – co do dawności i publicznego 
charakteru (Rzym, w samej auli św. Piotra) sedewakantyzmu. Omawiana książka potępia negocjacje 
trwające między kardynałem Beą (rzecznikiem Jana XXIII) a władzami żydowskimi (w szczególności 
B’nai B’rith), aby ze strony ledwo zwołanego soboru otrzymać deklarację sprzyjającą judaizmowi. Ta 
deklaracja miała na celu postawienie Soboru Watykańskiego II w sprzeczności z Ewangelią, z 
jednomyślną zgodą Ojców i dziewiętnastu wieków nieomylnego magisterium Kościoła. Żydzi chcą, 
by w ten sposób „Kościół święty sam sobie zaprzeczył, utracił autorytet nad wiernymi, bowiem w 
oczywisty sposób ogłoszą, że instytucja, która sama sobie przeczy, nie może być pochodzenia 
boskiego (s. XIX). We wstępie do austriackiego wydania (styczeń 1963 r.) czytamy: „śmiałość 
komunizmu, masonerii i żydów jest tak wielka, że mówi się już o zapanowaniu nad wyborem 
następnego Papieża, z zamiarem umieszczenia na tronie piotrowym jednego ze swych 
współpracowników w łonie szanownego ciała kardynalskiego” (s. 3). Według autorów, plan ten nie 
jest nowy: „jak to wykażemy w tej pracy, na podstawie dokumentów o niepodważalnej 
autentyczności, mocom Smoka piekielnego udało się umieścić na tronie papieskim kardynała 
sterowanego przez siły Szatana, siły, które wywołają chwilowe wrażenie, że opanowały Kościół 
święty. Pan Nasz Jezus Chrystus, który nigdy go nie opuścił, natchnął działanie i uzbroił ramię 
mężów pobożnych i walecznych, jak św. Bernard, św. Norbert, kardynał Aymeric […], którzy nie 
uznali charakteru Papieża u kardynała Pierleoniego, tego wilka w owczej skórze, który przez wiele lat 
próbował uzurpować tron św. Piotra, ekskomunikowali go i sprowadzili do charakteru antypapieża, 
na który zasługiwał” (s. 4). W rzeczy samej, cały rozdział XXV (Kryptożydowski kardynał uzurpuje 
papiestwo) poświęcony jest przypadkowi antypapieża Anakleta II Pierleoniego. Jak widać, dla autorów 
książki Spisek przeciwko Kościołowi (świeccy i duchowni związani z Uniwersytetem z Guadalajary i 
Katolickiej Unii Trento) tylko antypapież taki jak Pierleoni mógł promulgować dokument Nostra 
aetate, który kardynał Bea przygotowywał podczas soboru; a to był Paweł VI, wybrany w czerwcu 
1963 r. Po Spisku przeciwko Kościołowi nie brakowało podczas soboru interwencyj w tym temacie (14). 
Mimo to, i wbrew sprzeciwowi mniejszości soborowej, której przewodził biskup Carli, ordynariusz 
Segni (i którą popierali biskupi arabscy), oraz pomimo licznych wypadków przy pracy, które 
pozwalały przewidywać odłożenie na bok schematu, nadszedł przeddzień definitywnego głosowania 
nad soborową deklaracją Nostra aetate. Katolicy, którzy sprzeciwiali się soborowi i Nostra aetate podjęli 
się ostatniej próby zablokowania deklaracji. Henryk Fesquet, dziennikarz dziennika Le Monde, napisał 
w artykule z 16 października 1965 r.: „Ale trzeba przede wszystkim wspomnieć czterostronicowy 
paszkwil, który otrzymali biskupi. Poprzedzony jest tym tytułem równie długim, co nietypowym: 
‘Żaden Sobór, ani żaden Papież nie może potępić Pana Jezusa, Kościoła katolickiego, apostolskiego 
i rzymskiego, jego Papieży i najsłynniejszych soborów. Otóż, deklaracja o żydach implicite zawiera 
takie potępienie i z tego oczywistego powodu musi być odrzucona’. W tekście czytamy tego rodzaju 
przerażające twierdzenia: ‘Żydzi chcą teraz popchnąć Kościół do cichego potępienia siebie i do 
zdyskredytowania wobec całego świata. Oczywiste jest, że tylko antypapież lub fałszywy sobór 
(fr. „conciliabule” – przyp. PA) (sic) mógłby zatwierdzić deklarację tego rodzaju. Oto, co 
myśli razem z nami coraz większa liczba katolików rozsianych po całym świecie, którzy są 
zdecydowani działać w sposób, który będzie teraz konieczny dla uratowania Kościoła przed 
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podobną hańbą’ […]” (15). Historycy z „La Tradizione Cattolica” będą musieli przyznać, że 
„sedewakantyzm” nie ujrzał światła dziennego w latach 1973/76, ale wówczas, gdy publicznie 
wyraził swe stanowisko zwracając się do wszystkich Ojców soborowych między 1962 a 1965 r., czyli 
od początku aż do końca Soboru Watykańskiego II. Będą również musieli przyznać, że ci katolicy 
potępili deklarację Nostra aetate, podczas gdy abp Lefebvre (który jednakże z bpem Carlim i abpem 
Proença Sigaud wezwał do odrzucenia jej w liście do Ojców soborowych rozprowadzonym w 
soborowej auli 11 października) (16) nie należał do – według swych własnych oświadczeń (17) – 88 
Ojców, którzy nie głosowali za dokumentem soborowym 28 października 1965 r. (18). Same te fakty 
historyczne całkowicie obalają wszystkie tezy La Tradizione Cattolica oparte na późnym charakterze 
sedewakantyzmu. W celu uzupełnienia, dorzucę inne świadectwa o istnieniu „sedewakantyzmu” 
przed latami 1973/76, datą narodzin tego stanowiska według pilnych historyków „La Tradizione 
Cattolica”. 

Ojciec Guérard des Lauriers, xiądz Coache (1969) 

Powszechnie znane jest, że to zwłaszcza przy okazji promulgacji 
nowego mszału, w 1969 r., wychodzi na światło dzienne 
„tradycjonalizm”. Wykazać możemy, że w tym czasie główni 
obrońcy Mszy katolickiej we Francji byli „sedewakantystami”. Xiądz 
de Nantes rzeczywiście opowiada (na swój sposób) o spotkaniu, 
które nastąpiło u niego w Domu św. Józefa w Saint-Parres-lès-
Vaudes 21 lipca 1969 r. (przed promulgacją nowego mszału w 
listopadzie tego samego roku). Zjechali się u xiędza de Nantes: 
xiądz Filip Rousseau, meksykańscy ojcowie Saenz y Arriaga (19) i 
Karol Marquette, xiądz Coache i ojciec M. L. Guérard des Lauriers, 
ponadto jeden świecki z Wersalu (Alain Tilloy). Ojciec Barbara był 
już u xiędza de Nantes jako gość, wobec tego niezależnie od grupy. 
Według świadectwa xiędza de Nantes i jego zakonników, kapłani, 

którzy przybyli odwiedzić go uważali nową mszę za nieważną oraz Stolicę apostolską za pustą. 
Potwierdzenie tego świadectwa znajduje się w liście ojca Guérard des Lauriers do xiędza de Nantes, 
datowanego na 8 sierpnia tego samego roku, w którym ojciec powołuje się na wizytę z 21 lipca i 
utrzymuje, że – poprzez zatwierdzenie nowego mszału – udowodnione jest to, że „kardynał 
Montini” nie jest Papieżem (20). 

Argentyna, Stany Zjednoczone, Niemcy... (1967/69) 

Wpływ xiędza de Nantes (wówczas ogromny, z racji jego sprzeciwu wobec Soboru Watykańskiego 
II od początku) wywoływał wahania u osób takich, jak ojciec Barbara lub, w Argentynie, profesora 
Disandro, który sam również począwszy od maja 1969 r. stawiał kwestię wakatu Stolicy Apostolskiej 
(21). W Stanach Zjednoczonych bardzo szybko nie zabrakło „sedewakantystów”, od 1967 r. co 
najmniej, jeśli nie wcześniej, jak o tym świadczy list dra Kellnera do kardynała Browne’a z dnia 28 
kwietnia tego samego roku (22). A w Niemczech, gdzie w 1966 r. założona została Una Voce-
Gruppe Maria, od 1969 r. prof. Reinhard Lauth, z Uniwersytetu w Monachium, opowiadał się za 
wakatem Stolicy Apostolskiej (23). Wobec tego teza TC (żadnego śladu „sedewakantyzmu” przez 
1973/76) okazuje się fałszywa, a nawet powszechnie fałszywa. 
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Różne inne stanowiska 

Warto, wreszcie, przeanalizować dwa inne stanowiska, które – choć niekoniecznie 
„sedewakantystyczne” – nie mają nic wspólnego z „roztropnościowym stanowiskiem” abpa 
Lefebvre’a. Podczas Soboru Watykańskiego II, oprócz meksykańskich katolików, o których 
mówiliśmy, wyróżnili się również Francuzi od xiędza de Nantes i Brazylijczycy zgromadzeni wokół 
biskupów Campos (de Castro Mayera) i Diamantiny (Proença Sigaud, który jednakże zaakceptował 
później wszystkie reformy). W ramach dodatku przytoczę stanowisko najważniejszego pisma 
francuskiego prowadzonego przez katolików świeckich, „Itinéraires”. Jakie było ich stanowisko w tej 
sprawie? 

Xiądz de Nantes 

Xiądz de Nantes, były proboszcz 
Villemaur, w swych „Listach do mych 
przyjaciół” od początku odrzucał 
dokumenty soborowe i dlatego w 
rzeczywistości, aż do 1969 r., uważany był 
za punkt odniesienia „tradycjonalizmu” 
(24). W grudniu 1967 r. (CRC nr 3) xiądz 
de Nantes przestudiował dogłębnie 
przypadek Papieża heretyka według opinii 
kardynała Journet. Wierni nie mogli 
podważać ważności elekcji Pawła VI z 
powodu pokojowej akceptacji Kościoła 
powszechnego (jest to argument TC) (25). 
Xiądz de Nantes przyjmował tezę 
kardynała Journet (heretycki Papież nie jest 
złożony ipso facto, ale musi być ogłoszony 
takim przez Kościół) i zauważał, że Paweł 
VI, apostata, heretyk, gorszyciel i 
schizmatyk, musiał być ogłoszony jako 
złożony z urzędu przez kler rzymski 
(kardynałów). „Do ich obowiązków [tych, 
którzy stwierdzą błędy Pawła VI] należy 
wnieść to oskarżenie wobec Kościoła. 
Najpierw upominając samego Papieża, 
następnie powołując się […] na nieomylne 
Magisterium tego Papieża (26) lub, gdyby 
go brakowało, Soboru. ‘Formalnie’ do 

kleru rzymskiego, a głównie do kardynałów biskupów, sufraganów biskupa Rzymu, należy 
obowiązek doprowadzenia do końca tak niebezpiecznej, ale pilnej misji dla ocalenia Kościoła”. 
„Takie działanie – pisał – […] wynosi je ponad wszelkie inne troski i stanowi najwyższy [wyraz] 
miłości, bowiem Ryba – ICTUS – zepsułaby się od głowy, gdyby najwyższa Władza nie była 
odebrana martwemu już człowiekowi” (27). Z tej perspektywy list aprobacyjny kardynałów 
Ottavianiego i Bacciego dla Krótkiej analizy krytycznej Novus Ordo Missae (1969 r.) widział jako początek 
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procesu kanonicznego przeciwko Pawłowi VI. W tym celu, 10 kwietnia 1973 r. posłał do Pawła VI 
Liber accusationis, gdzie Jan Chrzciciel Montini oskarżony jest o apostazję, herezję i schizmę. W tym 
kontekście wezwał biskupów (a zwłaszcza, choć nie wymieniając go, abpa Lefebvre’a) do zerwania 
komunii z Pawłem VI. „Pozostaje wobec tego ostatni ratunek, heroiczny, jedyny, którego obawia się 
Ten, który świadomie i uparcie odwrócił znaczenie swej boskiej i apostolskiej misji. Potrzeba, aby 
[jakiś] biskup, sam również następca Apostołów, członek Kościoła nauczającego, współbrat Biskupa 
Rzymu i tak jak on wyświęcony dla dobra wspólnego Kościoła, zerwał komunię z nim, póki nie 
wykaże swej wierności obowiązkom swego najwyższego pontyfikatu” (28). „Było oczywiste, że x. de 
Nantes pragnął, by abp Lefebvre czym prędzej ogłosił, że wycofuje posłuszeństwo wobec Pawła VI, 
zrywając swoją komunię z nim, według starożytnych formuł takich, jak ta św. Bazylego 
[przytaczanych już w 1965 r.] czy ta św. Kolumbana” (29). Ta propozycja zaniepokoiła Pawła VI. 
Już w 1969 r. Kongregacja Doktryny Wiary wezwała x. de Nantes „do wycofania oskarżenia o 
herezję wysuniętego wobec papieża Pawła VI i pomylonego wniosku […] o możliwości złożenia go 
z urzędu przez kardynałów” (formuła retraktacji); wobec jego odmowy ograniczono się do 
poinformowania go: […] „X. de Nantes dyskwalifikuje całość swych pism i poczynań” (Notyfikacja 
z 9 sierpnia, 1969 r.) (30). Po deklaracji abpa Lefebvre’a z listopada 1974 r. (tekst polski: 
https://pelagiusasturiensis.wordpress.com/deklaracja-abp-marcelego-lefebvrea-z-21-listopada-1974-
roku/ – przyp. PA), arcybiskup został wezwany do Rzymu przez komisję kardynalską założoną 
przez Pawła VI. Podczas przesłuchań z marca 1975 r. kardynałowie Garrone i Tabera wyrazili 
wobec abpa Lefebvre’a swoją obawę, by arcybiskup nie posłuchał wezwania x. de Nantes. Nie tylko 
abp Lefebvre tego nie uczynił (napisał nawet do tego francuskiego xiędza 19 marca 1975 r.: „jeśli 
jakiś biskup zerwie z Rzymem, nie będę to ja”), ale wycofał wobec kardynałów swój własny manifest 
(te rzeczy, „napisałem je w chwili oburzenia”) (31). Na próżno: Bractwo zostało mimo to skasowane 
(6 maja 1975 r.) Abp Lefebvre sam zerwał z „Rzymem”, ale z powodów dyscyplinarnych... 

Bp de Castro Mayer 

Biskup Campos, związany jeszcze wówczas z 
brazylijskim stowarzyszeniem „Tradycja, 
Rodzina i Własność” [TFP], wysłał Pawłowi 
VI studium Arnolda Xawerego Vidigal Da 
Silveiry, członka założyciela TFP, o nowym 
mszale Pawła VI i o teologicznej hipotezie 
Papieża heretyka (32). Związek pomiędzy 
oboma tematami był oczywisty. Autor, który 
w odróżnieniu od kardynała Journet, skłania 
się ku tezie według której heretycki Papież 
mocą samego faktu jest złożony z urzędu 
(opinia, którą uważa za pewną), zaprasza 
jednak do przestudiowania na nowo tego 
tematu, aby osiągnąć zgodę teologów, zgodę, 
która pozwoli na zastosowanie w praktyce 
tego wniosku z pewnością (s. 281; cf. ss. 
214-216) (33). Stanowisko Vidigal Da 
Silveiry i bpa de Castro Mayera nie było 
jeszcze otwarcie „sedewakantystyczne”; ale 
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ci ostatni ostrzegali jednak przed nie braniem tego pod uwagę: „załóżmy, że nie kłopocząc się więcej 
utrzymuje ktoś jako pewną opinię” według której heretycki Papież pozostaje Papieżem zanim 
zostanie złożony z urzędu: „ten powinien podług doskonałej logiki przyjąć jako dogmat ewentualną 
uroczystą definicję, którą ogłosiłby heretycki papież przed ogłoszeniem deklaracji o herezji. Takie 
przyjęcie [dogmatu] byłoby nierozważne, według bowiem tego, co głoszą doktorzy wielkiej wagi, 
taki papież mógł był już wcześniej utracić papiestwo i w ten sposób ogłosić jako dogmat twierdzenie 
fałszywe” (s. 215). Wskutek tego bp de Castro Mayer nigdy nie marginalizował „sedewakantystów” 
(w przeciwieństwie do abpa Lefebvre’a), przyłączył się do „guerardian” inicjatywy „Listu do kilku 
biskupów” (ze stycznia 1983 r.) a w Econe, podczas konsekracyj biskupich, utrzymywał wakat 
Stolicy Apostolskiej (nie martwiąc się o „pokojową akceptację Kościoła”). Jeśli nie upubliczniał 
bardziej ani nie wyciągał dalszych wniosków praktycznych ze swego przekonanego stanowiska 
sedewakantystycznego, to tylko dlatego, że nie chciał narażać swych relacyj z abpem Lefebvrem, jak 
to ten ostatni powiedział: „Gdyby mnie nie było, bp de Castro Mayer byłby sedewakantystą. 
Powstrzymuje się przed sedewakantyzmem, aby nas nie podzielić” (bp Williamson, „list 
duszpasterski”: „Campos – Co poszło nie tak?” Czerwiec 2002 r.). Skutkiem tego wszystkiego było 
porozumienie z modernistami dokonane przez bpów Rangela i Rifana... 

„Itinéraires” 

Pismo „Itinéraires” (pod redakcją Jana Madirana) było najbardziej prestiżowym pismem francuskim, 
które przyjęło stanowisko przeciwko nowym katechizmom i przeciwko nowej mszy. Przyjmując 
stanowisko bardziej umiarkowane od ojca Guérard des Lauriers na przykład (który sam również 
współpracował z pismem), nie wahało się jednocześnie, w chwili „promulgacji” nowego mszału, 
przedstawić swym czytelnikom kwestii „heretyckiego papieża” i różnych stanowisk teologów 
dotyczących utraty papiestwa w takiej ewentualności (34). Przynajmniej problem został postawiony 
publicznie. 

Ogólnie publiczne działanie „tradycjonalistów” narodziło się bez publicznego poparcia 
abpa Lefebvre’a. Sedewakantyzm nie mógł więc zerwać początkowej jedności wokół 
Bractwa Św. Piusa X 

„Można sobie życzyć – wnioskuje TC – by sedewakantyzm miał pokorę i odwagę do wyciągnięcia 
ostatecznych wniosków stwierdzenia tej konieczności, aby świat tradycjonalistyczny mógł odzyskać 
tę ‘początkową jedność’ zerwaną w dniu ogłoszenia wakatu Stolicy Apostolskiej” (s. 60). Ale czy jest 
prawdą, że „początkowa jedność” powstała wokół abpa Lefebvre’a i Bractwa Św. Piusa X? (cf. s. 8). 
Czy prawdą jest również to, że winę za zerwanie tej „początkowej jedności” należy przypisać 
„sedewakantystom”? Na oba pytania możemy całkowicie spokojnie odpowiedzieć: „nie”. 

Rola abpa Lefebvre’a, jeszcze podczas Soboru, gdzie był przewodniczącym Coetus Internationalis 
Patrum, nie podlega dyskusji i jest faktem powszechnie znanym; nigdy nie będziemy mu 
wystarczająco wdzięczni za to wszystko, co uczynił dla Kościoła. Bez obawy, że wykaże się nam 
błąd, musimy jednak doprecyzować, że od końca Soboru aż do deklaracji z 21 listopada 1974 r., a 
nawet aż do końca 1975 r., abp Lefebvre zawsze chciał – publicznie – by jego osoba i jego dzieło nie 
były kojarzone z dziełami „tradycjonalistów”. Publicznie nie poparł ani pierwszych przeciwników 
Soboru ani pierwszych przeciwników nowej Mszy.  
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Abp Lefebvre i Sobór (1964-1969) 

Od 1965 do 1969 r. „tradycjonalizm” zaangażowany jest w bitwę przeciwko Soborowi 
Watykańskiemu II; we Francji dominuje nazwisko x. de Nantes. Jakie jest wówczas stanowisko abpa 
Lefebvre’a? Zapytamy jego biografa, bpa Tissier de Mallerais. Abp Lefebvre głosował placet na 
wszystkie soborowe dokumenty oprócz dwóch (Gaudium et spes; Dignitatis humanae); te same dwa 
dokumenty zostały podpisane przez abpa Lefebvre’a – pomimo jego zaprzeczeń (35) – i 
promulgowane przez Pawła VI (ss. 363-366): „Dokument ogłoszony przez papieża” – wyjaśnia bp 
Tissier, aby usprawiedliwić tę akceptację Soboru Watykańskiego II – „nie jest już schematem, lecz 
aktem magisterialnym. Tym samym zmienia swoją naturę” (s. 365). W 1968 r. abp Lefebvre głosił 
(ten wykład jest przytoczony w Biskup przemawia [książka, której tytuł francuski brzmi: Un évêque 
parle – przyp. PA]): „Dokumenty Soboru, zwłaszcza konstytucja Gaudium et spes oraz Deklaracja o 
wolności religijnej, zostały podpisane przez papieża i biskupów, nie możemy więc żywić wątpliwości co 
do ich treści” (s. 431). Tego samego roku – w piśmie „Itinéraires” – arcybiskup mówił, że jest pełen 
optymizmu dzięki Pawłowi VI (s. 434). „Tymczasem żaden z ‘przywódców’ katolickiego oporu we 
Francji (i gdzie indziej) – komentuje Tissier – nie miał najmniejszej ochoty kwestionować decyzji 
soborowych. Ani arcybiskup Lefebvre w swoich komentarzach, ani znani świeccy, jak Jean Madiran 
[...], Jean Ousset [...], czy Marcel Clément” (s. 435): najwyraźniej x. de Nantes, którego proces 
nastąpił właśnie w 1968 r., czy ojciec Saenz są nieznani (!) biografowi... Jednym słowem: cała 
chwalebna aktywność publiczna abpa Lefebvre’a rozwija się już między 1965 a 1969 rokiem, ale w 
ramach akceptacji Soboru Watykańskiego II, podczas gdy krytyka Soboru była już otwarta (36). 

Abp Lefebvre po „promulgacji” nowego mszału (1969-1974/75) 

W 1969 r., wraz z promulgacją nowego mszału rozwija się wspomniany ruch „tradycjonalistyczny”. 
Nie ma wątpliwości, że za kulisami arcybiskup zawsze jest obecny, aby wspierać i zachęcać tych, 
którzy sprzeciwiają się Novus Ordo Missae (N.O.M.). Jednakże abp Lefebvre (który w 1969 r. sam 
otworzył seminarium i w listopadzie 1970 r. doprowadził do zatwierdzienia Bractwa Św. Piusa X 
przez biskupa Fryburga) nie zajął publicznie stanowiska aż do momentu, kiedy był zmuszony wyjść 
na jaw i za sprawą apostolskiej wizytacji ekońskiego seminarium (1974 r.) i za sprawą sankcji, które 
po niej zostały nałożone (1975-1976 r.). Nikt nie podważy tego, co pisał Aleksander Moncriff we 
francuskim piśmie Bractwa Św. Piusa X, „Fideliter”, z okazji śmierci x. Coache’a: „Bractwo Św. 
Piusa X, w szczególności, zostało założone przez abpa Lefebvre’a dopiero w listopadzie 1970 roku i 
zajmowało się wówczas kształtowaniem swoich pierwszych seminarzystów. Dalekie było od 
osiągnięcia rozwoju, którego doświadczyło zwłaszcza po roku 1976. Nieopublikowany list abpa 
Lefebvre’a do x. Coache’a, z dnia 25 lutego 1972 r., pokazuje, że abp Lefebvre, przejęty 
trudnościami z założeniem swojego Bractwa, był wówczas jeszcze na uboczu: ‘Drogi Xięże […], 
proszę zrozumieć, że dla przetrwania dzieła, którego się podjąłem (Bóg wie, w jak licznych 
trudnościach!), nie mogę uczynić nic publicznego i uroczystego w żadnej diecezji bez posiadania 
pozwolenia biskupa […]. Mam już skargi przeciwko seminarium. Udaje mi się wykazać ich 
fałszywość i powoli się stabilizuję i czynię postępy. Ale wszystkie drzwi zostaną przede mną 
zatrzaśnięte dla nowych domów, dla inkardynacyj, jeśli pozwolę sobie na problemy kanoniczne. 
Dotyczy to mnie, z powodu przetrwania i postępu mojego dzieła, nie dotyczy to koniecznie Xiędza 
[...]. Będzie Xiądz uważał, że jestem zbyt roztropny. Ale wzywa mnie do tego miłość, którą darzę tę 
młodzież klerycką. Muszę się rozszerzyć i spróbować otrzymać prawo papieskie [to znaczy, uznanie 
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Bractwa nie tylko przez Biskupa – na prawie diecezjalnym – ale także przez Stolicę Apostolską – na 
prawie papieskim, przyp. autora]”(37). 

Oto co tłumaczy wszystkie chwile milczenia i wszystkie nieobecności abpa Lefebvre’a i jego Bractwa 
aż do końca 1974 roku. Oto co tłumaczy „roztropnościowe” podejście dotyczące słuchania nowej 
mszy, o czym już mówiliśmy. Tłumaczy to także fakt, że w przeciwieństwie do kardynałów 
Ottavianiego i Bacciego abp Lefebvre nie podpisał Krótkiej analizy krytycznej Novus Ordo Missae (38). 
Tłumaczy to również fakt, że – pomimo gorącego wezwania Jana Madirana w piśmie „Itinéraires” 
(39) i za przykładem innych kapłanów (40) – odmówił zajęcia publicznego stanowiska przeciwko 
nowej mszy (41). Tłumaczy to także fakt, że ani on, ani Bractwo nie brały udziału w Marszach 
rzymskich w Zielone Świątki w 1970 (1500 osób), w 1971 (5000 osób) i w 1973 (z 22 różnych 
krajów, 700 pielgrzymów z samej tylko Francji) organizowanych przez xiędza Coache z ojcem 
Barbarą, O. Saenzem, Elżbietą Gerstner, Franciszkiem Antico, a nawet to, że faktycznie 
zadekretował ich śmierć w 1975 roku (42). Oto co także tłumaczy fakt, że w latach 1968-1972 nie 
poparł procesyj Bożego Ciała w Montjavoult (parafii x. Coache’a), dorocznych spotkań wszystkich 
francuskich „tradycjonalistów”, na których było nawet aż 5000 uczestników, albo że nie poparł, w 
1973 roku, inicjatywy, także x. Coache’a, aby założyć we Flavigny niższe seminarium (43) (można 
także dodać, że w 1977 roku zajęcie parafii św. Mikołaja du Chardonnet nic nie zawdzięcza Bractwu, 
ale nawet zostało publicznie potępione przez rektora seminarium w Econe!). Bp Tissier, w swej 
biografii abpa Lefebvre’a (s. 557), ustala koniec 1975 roku jako datę, kiedy tradycjonalistyczny biskup 
podważa Sobór i Pawła VI („Aż do 1975 roku arcybiskup Lefebvre wystrzegał się ataków na Sobór i 
Papieża. 30 maja 1975 [w polskim wydaniu jest tu podany błędny rok – przyp. PA] podczas wykładu 
oświadczył klerykom: ‘Przede wszystkim nigdy nie mówcie: Ekscelencja jest przeciwko Papieżowi, 
przeciwko Soborowi. To nieprawda!’”). 

Możnaby mnożyć przykłady, ale to wystarcza, aby obalić historyczną pretensję TC. Publiczny opór 
wobec nowego mszału, jak i opór wobec Soboru zrodził się bez abpa Lefebvre’a; natomiast pośród 
oporowców pierwszej godziny znajdujemy nazwiska kapłanów, którzy już byli „sedewakantystami” 
albo którzy się nimi stali (różnych prądów): ojciec Guérard, ojciec Barbara, xiądz Coache, ojciec 
Saenz. „Sedewakantyzm” nie podzielił już istniejącego ruchu, raczej przyczynił się do jego 
powstania! 

Abp Lefebvre i sedewakantyści. Kto dokonał zerwania i dlaczego (1977-1979) 

Mimo to, TC utrzymuje, że to sedewakantyści wprowadzili podział w ruchu sprzeciwu wobec 
Soboru i reformy liturgicznej. Historia wykazuje, że w rzeczywistości decyzję, by dokonać tego 
podziału należy przypisać Bractwu Św. Piusa X, a nie sedewakantystom. 

I rzeczywiście ci ostatni, pomimo tego iż ich sprzeciw różnił się od abpa Lefebvre’a, pozostawali 
wciąż u jego boku: aż do 1974, aby zajął publiczne stanowisko co do Mszy i Soboru, od 1974 do 
1977, aby zajął stanowisko w sprawie Papieża. 

Faktycznie, 6 maja 1975 ordynariusz Lozanny-Genewy-Fryburga, bp Mamie, kanonicznie zamknął, 
za zgodą Pawła VI, Bractwo Św. Piusa X (44). Nawet jeśli jeszcze 22 czerwca 1976 abp Lefebvre 
oświadczał, że jest „w pełnej komunii myśli i wiary” z Pawłem VI (45), suspensa a divinis nałożona 
22 lipca przez tego ostatniego po święceniach z 29 czerwca pchnęła francuskiego arcybiskupa do 
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ogłoszenia w lipcu, że „kościół soborowy” jest kościołem schizmatyckim (46) i do publicznego 
przypuszczenia w sierpniu, że jest wakat Stolicy Apostolskiej (47). W tych warunkach oczywiste jest 
to, że sedewakantyści nie mogli być gdzie indziej, jak w pierwszym rzędzie wśród zwolenników abpa 
Lefebvre’a, którego popularność „poszła mocno w górę” (Tissier, s. 548). Ojciec Guérard, 
wykładowca w Econe, ojciec Barbara w piśmie „Forts dans la Foi”, a także sedewakantyści 
meksykańscy (48) poparli abpa Lefebvre’a do tego stopnia, że proboszcz Opatrzności Bożej w 
Acapulco, ojciec Carmona (który zostanie konsekrowany w 1981 r. przez abpa Thuca) został 
ekskomunikowany przez swojego ordynariusza za to, że odprawił Mszę poparcia dla abpa Lefebvre’a 
8 grudnia 1976 r. (49). 

Współpraca między sedewakantystami a Bractwem abpa Lefebvre’a została naruszona przez 
negocjacje między tym ostatnim a Pawłem VI/Janem Pawłem II. Już podczas Mszy w Lille z 29 
sierpnia 1976 r., kiedy jednakże wygłosił bardzo mocne słowa przeciwko reformatorom („kapłani 
bękarci”, „msza bękarcka”), abp Lefebvre wzywał o audiencję u Pawła VI, aby dostać możliwość 
zrobienia „eksperymentu tradycji” (Tissier, ss. 551-553). Audiencja została udzielona 11 września 
1976 r. i w maju następnego roku rozpoczęły się rozmowy między kard. Seperem, wysłannikiem 
Pawła VI, a tradycjonalistycznym biskupem. W tym okresie (luty 1977) stanowisko w sprawie 
Papieża było takie, jakie zostało opublikowane w dziele Mistrzowskie uderzenie Szatana [Le coup de 
maître de Satan]: wakat Stolicy Apostolskiej jest możliwą hipotezą, nad którą preferuje się stanowisko 
Pawła VI Papieża prawowitego ale liberała (50). To właśnie w 1977 roku dyskretnie usunięto z 
Econe dwóch głównych francuskich zwolenników sedewakantyzmu: ojca Barbarę (którego pismo 
„Forts dans la Foi” zostanie zakazane w seminarium po opublikowaniu numeru 51 z listopada 1977) 
(51) i ojca Guérard des Lauriers, którego już więcej nie zaproszono do głoszenia wykładów w Econe 
po wygłoszeniu rekolekcyj dla seminarzystów we wrześniu 1977 (52). Mimo tego, zarówno ojciec 
Barbara w swym piśmie, jak i ojciec Guérard dalej popierali abpa Lefebvre’a (w 1978 r. ojciec 
Guérard nawet wysłał do Econe swoich młodych dominikanów, cf. Tissier, s. 586). Definitywne 
zerwanie nastąpiło po śmierci Pawła VI (6 sierpnia 1978) i audiencji udzielonej abpowi Lefebvre’owi 
przez Jana Pawła II (18 listopada 1978), gdzie wydawało się, że formuła „Sobór w świetle tradycji” 
(JPII, 6 listopada 1978) może się stać najmniejszym wspólnym mianownikiem. 24 grudnia 1978 roku 
abp Lefebvre pisał do Jana Pawła II list, upubliczniony przez „List do przyjaciół i dobroczyńców” 
nr 16 (19 marca 1979), w którym prosił o wolność dla mszy tradycyjnej: „Biskupi decydowaliby o 
miejscach, godzinach przeznaczonych na tę Tradycję. Jedność natychmiast byłaby przywrócona na 
poziomie Biskupa miejsca” (polskie tłumaczenie listu: 
https://pelagiusasturiensis.wordpress.com/abp-lefebvre-lpd-1978-rok/ – przyp. PA). Wówczas 
ojciec Guérard, jako pierwszy, publicznie potępił porozumienie zaproponowane przez abpa 
Lefebvre’a („Ekscelencjo, my nie chcemy takiego pokoju”) (polskie tłumaczenie odpowiedzi o. 
Guérard: https://pelagiusasturiensis.wordpress.com/o-guerard-des-lauriers-1-odpowiedz/ – przyp. 
PA). To w tym kontekście abp Lefebvre podejmie decyzję zerwania z sedewakantystami w deklaracji 
z 8 listopada 1979 („Stanowisko abpa Lefebvre’a co do Nowej Mszy i Papieża”), opublikowanej w 
wewnętrznym piśmie „Cor unum” (nr 4, listopad 1979) (53) i rozpowszechnionej wśród wiernych 
przez pismo „Fideliter”, gdzie jednak zabrakło tej ostatniej linijki: „Wskutek tego, Bractwo 
Kapłańskie Św. Piusa X xięży, braci, sióstr, oblatek, nie może tolerować w swoim łonie członków, 
którzy odmawiają modlenia się za Papieża [jako takiego, przyp. autora] i którzy stwierdzają, że 
wszystkie Msze Novus Ordo Missae są nieważne” („Cor unum” nr 4, s. 8). 

https://pelagiusasturiensis.wordpress.com/abp-lefebvre-lpd-1978-rok/
https://pelagiusasturiensis.wordpress.com/o-guerard-des-lauriers-1-odpowiedz/
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To dopiero po tej publicznej deklaracji ojciec Barbara („Forts dans la Foi”, nr 1 nowej serii, pierwszy 
trymestr 1980) i inni sedewakantyści publicznie odcięli się od abpa Lefebvre’a. Nastąpiły wyrzucenia 
albo odejścia z Bractwa kapłanów, którzy trzymali się tezy ojca Guérard albo ojca Barbary: Lucien i 
Seuillot w 1979 (teza z Cassiciacum), Guepin (wywiad z x. Guepin: 
https://pelagiusasturiensis.wordpress.com/2013/10/18/o-rozstaniu-sie-z-fsspx-33-lata-temu-
opowiada-x-guepin/ – przyp. PA) i Belmont w 1980 (teza z Cassiciacum), Barthe w 1980 
(sedewakantyzm), Egregyi w 1981 (sedewakantyzm), 12 kapłanów amerykańskich w 1983, czterech 
Włochów w 1985 (Cassiciacum), 2 południowych Amerykanów z 21 seminarzystami w 1989, etc. 

Pewien list abpa Lefebvre’a do Jana Pawła z 8 marca 1980 („Sodalitium” nr 17, s. 22: „Historia do 
napisania”) w jasny sposób streszcza motywy, które pchnęły abpa Lefebvre’a do tego zerwania z 
sedewakantystami: 

„Ojcze Święty, aby usunąć wszelkie wątpliwości, które są rozpowszechniane […] w sprawie 
mojej postawy i mojej myśli dotyczących papieża, Soboru i Mszy Novus Ordo oraz 
obawiając się, by te wątpliwości nie dotarły do Waszej Świątobliwości, pozwolę sobie 
potwierdzić raz jeszcze to, co zawsze wyrażałem: 

1) Że nie mam żadnych wahań (54) co do prawowitości i ważności Waszej elekcji i wskutek 
tego nie mogę tolerować tego, żeby nie kierowano do Boga modlitw zapisanych przez 
Kościół święty za Waszą Świątobliwość. Musiałem już skarcić i dalej to robię wobec tych 
niektórych seminarzystów i niektórych kapłanów, którzy dali na siebie wpłynąć pewnym 
duchownym obcym Bractwu. 

2) Że się w pełni zgadzam z oceną, którą Wasza Świątobliwość wydał co do Soboru 
Watykańskiego II 6 listopada 1978 roku podczas zebrania Świętego Kolegium: ‘Że Sobór 
musi być rozumiany w świetle całej Tradycji i na podstawie ciągłego magisterium Kościoła 
świętego’. 

3) Gdy chodzi o Mszę Novus Ordo, mimo wszelkich rezerw, jakie należy mieć wobec niej, 
nigdy nie powiedziałem, że jest sama w sobie nieważna czy heretycka. 

Składam dzięki Bogu i Waszej Świątobliwości, jeśli te jasne oświadczenia będą mogły 
przyśpieszyć wolne korzystanie z tradycyjnej Liturgii i uznanie przez Kościół Bractwa 
Kapłańskiego Św. Piusa X, jak również tych wszystkich, którzy podpisując się pod tymi 
oświadczeniami starali się ratować Kościół kontynuując jego Tradycję. 

Niech Wasza Świątobliwość zechce przyjąć moje uczucia najgłębszego synowskiego 
szacunku, w Chrystusie i Maryi.” 

Z tego, co do tej pory powiedzieliśmy w sposób oczywisty wynika, że to nie sedewakantyści byli 
tymi, którzy zerwali z abpem Lefebvrem, ale to abp Lefebvre poświęcił sedewakantystów, aby móc 
kontynuować negocjacje z Janem Pawłem II, które miały na celu uznanie Bractwa. Wskutek tego 
wersja rzeczywistości przekazana przez „La Tradizione Cattolica” jest fałszywa i skłonna zmylić 
czytelników, którzy osobiście nie przeżyli wydarzeń tu opowiedzianych. 

https://pelagiusasturiensis.wordpress.com/2013/10/18/o-rozstaniu-sie-z-fsspx-33-lata-temu-opowiada-x-guepin/
https://pelagiusasturiensis.wordpress.com/2013/10/18/o-rozstaniu-sie-z-fsspx-33-lata-temu-opowiada-x-guepin/
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Część czwarta. Analiza obiekcji teologicznych „La Tradizione cattolica” 
wobec sedewakantyzmu: sprowadzają się do ‘niezniszczalności’ Kościoła. 

„Sodalitium” odpowiada na każdą z nich i wykazuje, w jaki sposób to raczej 
stanowiska Bractwa i modernistów, każde na swój sposób, sprzeciwiają się 

wymienionej niezniszczalności 

Od samego początku TC, śladami x. Piotra Cantoniego (55), jako zarzut wobec wszelkiego 
sedewakantyzmu stawia niezniszczalność Kościoła: „Stawką była i pozostaje widzialność Kościoła i 
jego ciągłość w czasie (niezniszczalność), elementy konstytutywne i nieodzowne dla samego istnienia 
Kościoła katolickiego” (s. 9). Zanim przejdziemy do analizy każdego zarzutu z osobna konieczne 
jest sprecyzowanie pojęcia niezniszczalności Kościoła, najpierw samej w sobie, a następnie w 
obecnej sytuacji Kościoła. 

Niezniszczalność Kościoła 

Oto jak Encyklopedia katolicka definiuje niezniszczalność: „nadprzyrodzona właściwość prawdziwego 
Kościoła, poprzez którą pozostanie aż do końca świata takim, jakim go Chrystus ustanowił. Pojęcie 
to zawiera: a) nieprzemijalne trwanie czyli nieprzemijalność Kościoła; b) wytrwanie tegoż samego 
Kościoła w tym, co stanowi jego istotę, czyli w jego konstytucji i w jego gatunkowych 
właściwościach. Wynika z tego, że z powodu niezniszczalności, Kościół pozostanie zawsze tożsamy 
z samym sobą i nie utraci żadnego ze swych znamion. Tak rozumiana, niezniszczalność zawiera 
wszystkie inne właściwości Kościoła: hierarchiczna i monarchiczna konstytucja, nieomylność, 
widzialność” (56). 

Artykuł ciągnie dalej w ten sposób: „to, że Kościół jest niezniszczalny jest prawdą wiary katolickiej, 
jasno zawartą w Piśmie świętym [artykuł przytacza Mat. XVI, 18; Mat. XXVIII, 20; Jan XIV, 16] i 
nauczaną przez magisterium zwyczajne. Nie została jeszcze zdefiniowana przez magisterium 
uroczyste, ale Sobór Watykański [I] przygotował schemat definicji w następujących kanonach 
[pierwszy przeciwko ‘pesymistom’, dla których Kościół miał był się zepsuć; drugi przeciwko 
‘optymistom’, dla których Kościół miałby zostać zastąpiony przez nową, lepszą rzeczywistość, 
przyp. red.]: 1) ‘Si quis dixerit eamdem Christi Ecclesiam posse offundi tenebris aut infici malis, 
quibus a salutari fidei morumque veritate aberret, ab originali sua institutione deviet, aut depravata et 
corrupta tandem desinat esse, anathema sit; 2) ‘Si quis dixerit praesentem Dei Ecclesiam non esse 
ultima mac supremam consequendae salutis oeconomiam, sed expectandam esse aliam per novam et 
pleniorem divini Spiritus effisionem, anathema sit’” (rubryka ‘niezniszczalność Kościoła’, tom VI, 
kol. 1792-1794). Magisterium zwyczajne wyraziło się w dekrecie Lamentabili (nr 53), który potępia 
następujące zdanie: „organiczna konstytucja Kościoła nie jest niezmienna; ale społeczność 
chrześcijańska jest poddana, podobnie jak społeczność ludzka, wieczystej ewolucji”, (Doktryny 
współczesne – święty Pius X, Dekret Lamentabili, Wyd. Nouvelle Aurore, 1976 r., s. 11) i w bulli 
Auctorem fidei, która potępia jako heretyckie następujące zdanie jansenistycznego synodu w Pistoi: 

„W tych ostatnich wiekach powszechne ciemności otoczyły wielkiej wagi prawdy dotyczące 
religii i które leżą u podstaw wiary i moralnego nauczania Jezusa Chrystusa” (Denz. 1501; 
Denz.-Sch. 2601: O zaciemnieniu prawd w Kościele). [Zarówno Bractwo Św. Piusa X, jak 
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zwolennicy Soboru Watykańskiego II utrzymują w pewnym znaczeniu, że prawda w Kościele 
została zaciemniona: dla jednych obecnie, dla drugich w przeszłości] (57). 

Kościół obdarzony jest jedną hierarchią, ale wedle dwóch odrębnych racyj: święceń i jurysdykcji 
(kan. 108§3). Jako że Kościół jest nieprzemijalny i niezniszczalny (DS. 2997: „zawsze stały i 
niezmienny (…) aż do końca świata”), tak też i będzie w nim z władzą święceń (która ma na celu 
uświęcenie dusz) oraz władzą jurysdykcji (która zawiera potestas regiminis – rząd Kościołem – oraz 
potestas magisterii, który zapewnia nieomylne nauczanie prawdy objawionej).  

Nieprzemijalność Kościoła (rządu i magisterium) oparta jest na prymacie rzymskim (57), który jest 
również nieprzemijalny:  

„Wiekuisty pasterz i stróż dusz naszych, w celu ustawicznego przekazywania dzieła 
Odkupienia, postanowił założyć Kościół święty [...]. Aby zaś episkopat był jeden i 
niepodzielny oraz aby cała rzesza wiernych mogła być zachowana w jedności wiary i w 
komunii [...], stawiając św. Piotra na czele pozostałych Apostołów, ustanowił w jego osobie 
ustawiczną zasadę i widzialny fundament tej dwojakiej jedności. [...] A ponieważ bramy 
piekielne, chcąc obalić Kościół, jak gdyby to było możliwe, zewsząd z coraz większą 
nienawiścią powstają przeciw temu fundamentowi ustanowionemu przez Boga, [...] uważamy 
za konieczne, [...] aby wszystkim wiernym przedstawić naukę o ustanowieniu, charakterze 
ustawiczności i naturze prymatu  Stolicy apostolskiej, na którym opiera się siła i moc całego 
Kościoła, naukę, którą należy wyznawać i utrzymywać” (Sobór Watykański I, Pastor aeternus, 
D 1821, DS. 3050-3052). 

„...Gdyby zatem ktoś mówił, że nie wskutek ustanowienia samego Chrystusa, czy na mocy 
prawa Bożego, św. Piotr na zawsze ma następców w prymacie nad Kościołem 
powszechnym [...] niech będzie wyklęty.” (ibidem, roz. 2, kanon, DS. 3058, cf. Również DS. 
3056-3057, Wiara katolicka nr 470, cf. 469-471). 

Skoro Prymat Piotra jest nieprzemijający i niezniszczalny, takie jest również jego nieomylne 
magisterium: 

„Zatem ten na zawsze niezniszczalny charyzmat prawdy i wiary został przez Boga 
udzielony św. Piotrowi oraz jego następcom na tej Stolicy dla wypełniania ich wzniosłego 
urzędu dla zbawienia wszystkich ludzi, aby cała owczarnia Chrystusa odwrócona przez nich 
od pokarmu skażonego błędem, karmiona była nauką z nieba, aby po usunięciu okazji do 
schizmy cały Kościół był zachowany w jedności i wsparty na swoim fundamencie trwał 
mocno przeciwko bramom piekielnym.” (ibidem, DS. 3071, Wiara kat. nr 482). 

Wszyscy członkowie Instytutu Mater Boni Consilii i wszyscy ci, którzy przyjmują Tezę zwaną z 
Cassiciacum wierzą w tę doktrynę i ją przyjmują w całości. 
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Niezniszczalność w obecnej sytuacji 
Kościoła. Stanowisko „tradycjonalistów” 
w ogólności i Bractwa Św. w 
szczególności na temat władzy 
jurysdykcji i magisterium w sytuacji 
obecnej 

Widzieliśmy, że Kościół jest niezniszczalny: 
nie tylko nie może zniknąć, ale nie może 
również zaniedbać swej misji. 
Niezniszczalność faktycznie została mu 
udzielona nie tylko po to, aby trwał 
materialnie de facto (co może się zdarzyć 
również fałszywej religii, sekcie heretyckiej, 
strukturze czysto ludzkiej), ale „aby udzielać 
wszystkim pokoleniom ludzi owoców Jego 
Odkupienia” (DS. 2997), „aby przedłużać 
zbawienne dzieło Odkupienia” (DS. 3050, 
W. kat. nr 466). Nie może więc (bowiem 

cieszy się boską asystencją) dać swoim synom trucizny (Vaticanum I, DS 3070-3071), ani jeśli chodzi 
o władzę uświęcenia dusz za pośrednictwem sakramentów, ani jeśli chodzi o rządy Kościoła i jego 
nauczania. 

Otóż, w tym punkcie wszyscy wspomniani „tradycjonaliści” stają wobec poważnej trudności. Nie 
ograniczają się przeto do potępienia nadużyć: „Krytyka ‘tradycjonalistów’ za główny cel nie ma 
nadużyć popełnionych przez członków Kościoła nauczanego [kapłanów, wiernych]; ani też zejścia 
ze słusznej drogi mniej lub bardziej dużych części episkopatu. Dotyczy ona na pierwszym miejscu i 
w istocie błędów i zejścia ze słusznej drogi przez sam sobór, a następnie w oficjalnych reformach, 
które [po nim] nastąpiły (zwłaszcza w materii liturgicznej i sakramentalnej), jak również w tekstach 
Pawła VI i Jana Pawła II, którzy stawiają sobie za cel wdrożenie soboru. Wykazaliśmy w innym 
miejscu („Zeszyty Cassiciacum”, nr 5, ss. 61-72), że główne tendencje zazwyczaj określane 
wspólnym mianem ‘tradycjonalistów’ rzeczywiście artykułują tę krytykę. Podpis udzielony przez bpa 
de Castro Mayera pod ‘Listem do niektórych biskupów…’, a następnie tekst podpisany wspólnie 
przez abpa Lefebvre’a i bpa de Castro Mayera („Fideliter”, nr 36, listopad-grudzień 1983 r.) 
potwierdzają to, co jest centrum walki ‘tradycjonalistycznej’” (68). Jeśli tak się rzecz ma, jaka jest 
„poważna trudność”, o której mówiłem? Oddajmy raz jeszcze głos x. Lucien: „Jeśli (…) uważa się, 
że ta ‘hierarchia’ jest formalnie Hierarchią katolicką, popada się w drugi z ‘wielkich i zgubnych 
błędów’ potępionych przez Leona XIII w tej materii [czyli niezniszczalności]: ‘Z tego wynika, że w 
wielkim owym niebezpiecznym błędzie tkwią ci, którzy tworzą sobie Kościół na własną miarę i 
przedstawiają go jako ukryty i prawie niewidoczny; jest on dla nich jakby ludzką instytucją mającą 
pewne przepisy i zewnętrzne obrzędy, ale bez stałego przepływu łaski Bożej i bez tych rzeczy, 
które dają na co dzień pełne wyrazu świadectwo nadprzyrodzonego życia zaczerpniętego od 
Boga’ (Satis cognitum, Nauczanie papieskie, Kościół, nr 543)” (60). Jakie jest przeto stanowisko 
Bractwa Św. Piusa X w sprawie Soboru Watykańskiego II, posoborowego nauczania i obecnej 
hierarchii? (61). Jeśli chodzi o władzę magisterium, Bractwo Św. Piusa X odrzuca nauczanie Soboru i 
soborowych Papieży, a TC wręcz zakłada prawdopodobne nieistnienie tego magisterium jako 
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takiego (62). Jeśli chodzi o władzę jurysdykcji, Bractwo Św. Piusa X odmawia posłuszeństwa 
władzom uważanym za prawowite. Jeśli chodzi o władzę prawodawczą, Bractwo odrzuca nowy 
kodeks prawa kanonicznego. Jeśli chodzi o władzę uświęcania, Bractwo Św. Piusa X odrzuca 
wszystkie sakramenty udzielane według nowych obrzędów i wzywa swych własnych wiernych do 
powstrzymywania od tych celebracyj. 

Wynika z tego, że uznawanie Jana Pawła jest bardziej nominalne niż rzeczywiste; przyjmuje się 
istnienie hierarchii, magisterium, jurysdykcji, ale ta hierarchia, to magisterium, ta jurysdykcja są 
określane jako „bez stałego przepływu łaski Bożej i bez tych rzeczy, które dają na co dzień pełne 
wyrazu świadectwo nadprzyrodzonego życia zaczerpniętego od Boga”. Ani soborowe magisterium, 
ani obecna dyscyplina, ani odnowiona liturgia mszy i sakramentów nie są uważane za pochodzące od 
Boga. 

TC powinno więc zrozumieć, że nie zależy nam tyle na bronieniu osobistych opinij ojca Guérard 
przeciwko abpowi Lefebvre’owi czy Bractwu. Nasza intencja jest całkowicie inna. „Sodalitium” 
popiera krytykę, którą wymierzył abp Lefebvre (i inni) wobec Soboru Watykańskiego II i stara się 
właśnie wykazać, że ta krytyka nie pociąga za sobą ataku na niezniszczalność i nieprzemijalność 
Kościoła, co jest artykułem naszej wiary, a co jednak pozwala przypuszczać stanowisko TC. Broniąc 
Tezy z Cassiciacum jesteśmy przekonani, że bronimy również istotę stanowiska abpa Lefebvre’a, to 
znaczy odrzucenie Soboru Watykańskiego II i nowej Mszy w imię prawowierności katolickiej, 
bowiem Teza wydaje się nam być najlepszym rozwiązaniem, które może dać teologia katolicka dla 
problemu niezniszczalności Kościoła po Soborze Watykańskim II. 

Czy Teza z Cassiciacum naprawdę zakłada koniec Kościoła nauczającego (ss. 23-26) i 
koniec władzy jurysdykcji (ss. 26-27)? 

To utrzymuje dossier, na przytoczonych stronach, także i w tym przyjmując to, co pisał swego czasu 
x. Cantoni (63). 

Nasza odpowiedź implicite już znajduje się w tym artykule, w rozdziale poświęconym 
niezniszczalności Kościoła. Postaramy się ją rozwinąć. 

Kościół, w którego niezniszczalność wierzymy, jest Kościołem założonym przez Chrystusa, wskutek 
czego jest Kościołem istotnie hierarchicznym. W Kościele, z boskiej instytucji, jest tylko jedna 
hierarchia, która się rozróżnia od strony święceń i od strony jurysdykcji. Hierarchia, względem 
święceń, zawiera biskupów, księży i niższe stopnie święceń; względem jurysdykcji zawiera ona 
Najwyższy Pontyfikat i episkopat podporządkowany (cf. kan. 108). Kościół będzie zatem 
nieprzemijający tak w swej władzy święceń, jak w swej władzy jurysdykcji i magisterium, ale aliter et 
aliter, to znaczy, na sposób różny. 

Jeśli chodzi o nieprzemijalność władzy święceń, sytuacja obecna Kościoła nie stawia poważnych 
trudności: Opatrzność Boża sprawiła, że składanie boskiej Ofiary i udzielanie sakramentów nie 
ustają, nawet w Kościele obrządku łacińskiego, pomimo próby zniesienia urzeczywistnionej reformą 
liturgiczną Soboru Watykańskiego II. Konsekracje biskupie zapewniły przekazanie w Kościele 
episkopatu od strony władzy święceń i nieprzemijalności kapłaństwa dla chwały Bożej i zbawienia 
dusz (64). 
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Trudność znajduje się od strony władzy rządzenia Kościołem i nauczania z autorytetem, co zależy 
od władzy jurysdykcji, na szczycie której jest Piotr. Jeśli przeto przyjmiemy, że Stolica jest pusta, 
gdzie jest Kościół nauczający, zapytuje TC? Gdzie jest Kościół hierarchiczny? 

Generalnie sedewakantyści odpowiadają, że przy każdej śmierci Papieża i zanim jakiś następca 
zostanie ważnie wybrany, a nic nie określa długości tego okresu czasu, Kościół jest pozbawiony 
Papieża, pozbawiony więc widzialnej głowy (jest akefaliczny, jest wdową swojego pasterza): a jednak 
nie przestaje istnieć, obietnica nieprzemijalności Kościoła jak i jego prymatu nie staje się przez to 
pusta. 

TC nie przyjmuje tego wyjaśnienia: „nawet w okresach zwyczajnych wakującej stolicy – napisane jest 
na temat władzy magisterium – to znaczy, między śmiercią papieża i wyborem jego następcy, to ciało 
pozostaje – w episkopacie – jako ciało nauczające […] byłoby owszem potworne myśleć, że Kościół 
nauczający umiera z papieżem, aby następnie zmartwychwstać w dniu wyboru nowego papieża” (s. 
23); ta władza – jest napisane równolegle na temat jurysdykcji – przekazana Kościołowi jest 
absolutnie nieprzemijająca: była, jest i będzie obecna przez wszystkie dni aż do skończenia świata 
(włącznie z chwilami trwającymi między śmiercią papieża a wyborem jego następcy, chwilami, 
podczas których dalej trwa w episkopacie) […]” (s. 26). 

Czytelnik łatwo sobie zda sprawę z tego, że TC tylko przenosi problem nieprzemijalności i 
niezniszczalności prymatu papieskiego na hierarchiczny episkopat: sedewakantystyczna odpowiedź, 
która opiera się na możliwości wakatu stolicy apostolskiej uważana jest za próżną, ponieważ, oprócz 
Papieża, zabraknie także biskupów w ich zadaniu nauczania i rządzenia. X. Cantoni mówił: to już nie 
problem „heretyckiego Papieża” (dopuszczony i studiowany przez wszystkich teologów), ale 
problem „heretyckiego Kościoła” (Papieża i biskupów razem)! 

Bez wątpienia biskupi rezydencjalni stanowią część Kościoła hierarchicznego i Kościoła 
nauczającego. Bez wątpienia również episkopat, jako z boskiej instytucji, jest nieprzemijający w 
Kościele. Nie tylko dopuszczam taką możliwość, ale publicznie to wyznaję. 

Ale TC wystarczająco nie bierze pod uwagę faktu, że episkopat jest oparty na prymacie, a 
nieprzemijalność episkopatu na nieprzemijalności prymatu (Sobór Watykański I, D 1821, DS 3051-
5052); widzieliśmy to wcześniej. Wydaje mi się, że z tej prawdy wynika wiele konsekwencyj. 

Po pierwsze, jeśli nieprzemijalność sukcesji prymatu jest tylko moralnie nieprzerwana, należy 
powiedzieć to samo o nieprzemijalności episkopatu. Otóż, dla prymatu ciągłość moralna jest 
wystarczająca, ciągłość moralna, która może być przerwana przez krótszy lub dłuższy wakat stolicy: 
oto, co pisze na ten temat ojciec Zapelena SI, z Uniwersytetu Gregoriańskiego, gdy mówi o 
nieprzemijalności prymatu Piotra (objawionym przez Chrystusa, Mat. XVI, 18 i zdefiniowanym 
przez Kościół, D 1825): „Chodzi o sukcesję, która musi trwać stale aż do końca czasów. Wystarczy, 
oczywiście, ciągłość moralna, która nie jest przerwana w czasie, podczas którego wybrany jest 
nowy następca [stolica pusta]” (65). Jeśli jest to prawdziwe odnośnie głowy, będzie to prawdziwe 
również odnośnie ciała episkopatu. 
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Wniosek ten potwierdzony jest przez 
rozważenie zadań biskupa 
rezydencjalnego, które dla TC są 
nieprzerwane i nieprzemijające w 
każdej chwili czasu, w którym żyje 
Kościół: jurysdykcji i magisterium. 
Otóż, jeśli jurysdykcja i magisterium 
Papieża mogą, podczas wakatu 
stolicy, nie istnieć w akcie, tym 
bardziej będzie mogło być tak samo 
z jurysdykcją i magisterium biskupim. 
Ordynariusz przeto rządzi tylko 
poszczególną częścią Kościoła, a nie 
Kościołem powszechnym, a to od 
Papieża, źródła i zasady wszelkiej 
jurysdykcji kościelnej wywodzi się 
wszelka jurysdykcja. Powiedzieć 
można to samo, a nawet więcej, o 
magisterium. Magisterium biskupie, i 
to nie tylko magisterium zwykłego 

biskupa, ale także wszystkich biskupów zebranych, nie jest nieomylne bez Papieża; podczas wakatu 
(krótszego lub dłuższego) stolicy rzymskiej nie istnieje więc w akcie magisterium nieomylne, które 
mogłoby prowadzić w sposób pewny wiernych (Kościół nauczający). 

Bez Papieża Kościół – oparty na Piotrze (Mat. XVI, 18) – jest rzeczywiście akefaliczny (pozbawiony 
widzialnej głowy), wdową po swoim pasterzu (bez rządu), pozbawionym niemylnego magisterium: 
brak ich w akcie, ale nie w możności, Kościół hierarchiczny taki, jakim go Chrystus ustanowił 
(innymi słowy, monarchiczny, a nie episkopalny) (66). Istnienie podporządkowanego episkopatu nie 
zmienia istotnie rzeczy z tego punktu widzenia: Kościół – przypominam TC – nie jest kolegialny, ale 
monarchiczny, oparty na Prymacie Piotra. 

W czym zatem kompletny brak biskupów rezydencjalnych lub kardynałów mógłby narazić istnienie 
Kościoła w swym niezniszczalnym trwaniu? Tylko w tym, że mógłby uniemożliwić wybór następcy 
na stolicy piotrowej. „Podczas wakatu pierwszej stolicy – ciągnie dalej Zapelena w urywku wcześniej 
przytoczonym – trwa w Kościele prawo i obowiązek (jednocześnie z boską obietnicą) wyboru kogoś, 
kto by w sposób prawowity był następcą zmarłego Papieża w prawach prymatu. W całym tym czasie 
konstytucja kościelna nie zmienia się w tym znaczeniu, że władza najwyższa nie przechodzi na 
kolegium biskupów czy kardynałów, ale prawo boskie dotyczące wyboru następcy pozostaje”. Gdzie 
się więc znajduje Kościół hierarchiczny, Kościół nauczający, jakim go chciał Chrystus, to znaczy, 
oparty na prymacie Piotra, podczas wakatu Stolicy apostolskiej? Aksjomat ubi Petrus ibi Ecclesia 
zachowuje swoją ważność. Tam, gdzie Piotr, tam Kościół. Podczas wakatu stolicy „Papiestwo, bez 
Papieża, znajduje się w Kościele tylko w możności służebnie wyborczej (fr. „ministériellement 
élective” – przyp. PA), bowiem [Kościół] może, podczas wakatu Stolicy, wybrać Papieża za 
pośrednictwem kardynałów, lub, w okolicznościach (przypadkowych), przez samego siebie” 
(Kajetan, De comparatione auctoritate Papae et Concilii, nr 210) (67). Podczas wakatu stolicy to nie tyle 
omylne magisterium biskupów lub zredukowany i lokalny rząd biskupów jest tym, co podtrzymuje 
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Kościół Chrystusowy: to fakt, że ma on tę możność wyborczą nowego Papieża, jak to przypomina x. 
Lucien przytaczając o. Goupil i Antoniego (68). 

Otóż Teza z Cassiciacum utrzymuje właśnie to, że podczas bardzo osobliwego wakatu Stolicy 
Apostolskiej, w trakcie którego żyjemy, pozostaje nadal możliwe prawomocne udzielenie urzędu na 
tej właśnie stolicy i fakt posiadania na nowo prawowitego Papieża, czy to ponieważ obecny okupant 
Stolicy Apostolskiej może odzyskać swą pełną prawowitość (jak to pisał, długo przed o. Guérard – 
w 1543 r.! – Hieronim kardynał Albani) (69), czy to ponieważ biskupi czy kardynałowie nawet 
materialiter mogą albo dokonać ważnego wyboru papieskiego i prawnie prawowitego dzięki 
materialnej sukcesji na stolicach (70), albo też, odzyskawszy swój autorytet, dokonać konstatacji 
formalnej herezji Jana Pawła II i wyboru następcy. Sedewakantyzm, przynajmniej w Tezie z 
Cassiciacum (71), nie zakłada negacji niezniszczalności Kościoła, bowiem dopuszcza istnienie 
papiestwa „w możności służebnie wyborczej Kościoła”. 

Nie można nigdy zapomnieć – gdy mówi się o niezniszczalności – że Kościół może 
wyjątkowo przechodzić, a obecnie właśnie przechodzi, okresy poważnego kryzysu. 
Przypadek Wielkiej Schizmy Zachodniej jest tego przykładem 

Czytelnik, który do tej pory śledził nasze rozumowanie pozostanie być może nadal zmieszany i zada 
sobie pytanie, czy udzielone wyjaśnienia rzeczywiście zachowują niezniszczalność, apostolskość i 
widzialność Kościoła. Odpowiedź twierdząca nie zostawia cienia wątpliwości. Ale ten sam czytelnik 
nie może nigdy zapomnieć, że Kościół może wyjątkowo przechodzić okresy poważnego kryzysu, 
oraz że obecnie przechodzi taki właśnie (72); burza, która w opisie ewangelicznym trzęsie 
gwałtownie Łodzią Piotrową, podczas gdy Pan wydaje się spać (Mat. VIII, 25; Łuk. VIII, 24) jest 
tego symbolem. „… Nonnumquam Ecclesia tantis gentilium pressuris non solum afflicta sed et 
fondata es ut, si fieri possit, Redemptor ipsius eam prorsus deseruisse ad tempus videretur” pisze na 
ten temat św. Beda Czcigodny. 

Dokładniejsze studium Wielkiej Schizmy Zachodniej pokaże nam podobieństwa (ale nie tożsamość: 
historia nigdy się nie powtarza) między tym kryzysem a kryzysem obecnym, w szczególności w tym, 
co dotyczy widzialności, apostolskości i niezniszczalności Kościoła. Jak wiadomo, schizma 
rozpoczęła się w 1378 r., wraz z wyborem Urbana VI, której przeciwstawiono wybór Klemensa VII. 
To dopiero wybór Marcina V, w 1417 r., podczas Soboru w Konstancji (zwołanego przez Jana 
XXIII obediencji pizańskiej), przez 23 kardynałów trzech różnych „obediencyj” (obediencyj Jana 
XXIII z Pizy, Benedykta XIII z Awinionu i rzymskiej obediencji Grzegorza XII) i 30 innych 
duchownych nie kardynałów, doprowadził do końca schizmy; Marcin V został przyjęty przez prawie 
całe chrześcijaństwo (niektórzy awiniończycy trwali w schizmie aż do około 1467 r.; a od 1439 do 
1449 r. na nowo powstała schizma Soboru w Bazylei).  Przyjmując za prawowitych Papieży tych z 
obediencji rzymskiej, należy powiedzieć, że wątpliwość była wielka w przeszłości; Aleksander VI 
uważał się za następcę Aleksandra V, papieża „pizańskiego”, a nie „rzymskiego”, a św. Wincenty 
Ferreriusz (†1419 r.) trzymał się, od 1378 do 1415 r., papieża „awiniońskiego”, Benedykta XIII 
(Piotra de Luna), którego nawet był spowiednikiem… Niektórzy uważali, że wszyscy trzej papieże 
byli papieżami wątpliwymi i wobec tego nieważnymi (papa dubius papa nullus): w którym to przypadku 
chrześcijaństwo miałoby być nie z trzema papieżami (co jest niemożliwe) albo z jednym papieżem i 
dwoma antypapieżami, ale miałoby przechodzić bardzo długi okres wakatu stolicy (73). 
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Choć broni prawowitości „rzymskiej” obediencji, jezuicki teolog Zapelena nie uważa za niemożliwą 
hipotezy, według której wszyscy trzej pretendenci do stolicy papieskiej, jako że wątpliwi, mieliby być 
nieważni, czysto domniemani. W którym to przypadku w Kościele miałoby zabraknąć w akcie 
jurysdykcji i magisterium… a nawet prawowitych wyborców, z punktu widzenia czysto prawnego 
(wszyscy kardynałowie i biskupi rezydencjalni byli również wątpliwi!); dokładnie to, co dla TC (i 
swego czasu dla x. Cantoniego) jest hipotezą niemożliwą, bowiem przeciwną Wierze. Nie myśli tak 
jednak wspaniały teolog Gregorianum, Tymoteusz Zapelena, który ogranicza się do wyjaśnienia, jak 
w takiej hipotezie Chrystus uzupełnił jurysdykcję, o ile to było konieczne (dla wyboru), na korzyść 
tych, którzy cieszyli się co najmniej „malowanym (pozornym) tytułem”, aby uczestniczyli w 
nietypowym konklawe (74), które faktycznie obrało Marcina V… Niezniszczalność i widzialność 
Kościoła nie były podważone nawet w takiej ewentualności, bowiem nadal można było dokonać 
ważnego wyboru Papieża. I to jest to, co utrzymywaliśmy we wcześniejszym akapicie. 

Podsumowując: nasze stanowisko (w przeciwieństwie do stanowiska Bractwa Św. Piusa X) nie 
podważa w niczym niezniszczalności Kościoła, nawet jeśli opisuje i teologicznie analizuje sytuację, 
którą sama TC określa mianem „soborowej tragedii” (s. 24). 

Koniec wyznania Wiary i czystej Ofiary (późny charakter sedewakantyzmu) (ss. 27-29; 40-41) 

Ten zarzut TC również odwołuje się do niezniszczalności: Kościół przestaje istnieć, jeśli ustaje – 
choćby na chwilę – publiczne świadectwo wiary i sprawowanie boskiej ofiary. Otóż, dla 
sedewakantystów wakat Stolicy Apostolskiej miałby stanowić część publicznego świadectwa wiary, a 
sprawowanie Mszy w jedności z fałszywymi papieżami (msza una cum) nie byłaby Ofiarą czystą. 
Wskutek tego, z racji niezniszczalności Kościoła, ogłoszenie wakatu Stolicy Apostolskiej i 
odprawianie Mszy non una cum powinny były zachodzić już w 1965, roku, od którego jak się twierdzi 
miałby rozpocząć się wakat. Otóż, triumfalnie konkluduje TC, tak nie jest: sedewakantyzm jest 
późny (zrodził się między 1973 a 1979 r.): zatem, w hipotezie sedewakantystycznej, świadectwo 
wiary, sprawowanie Mszy i sam Kościół miałyby przestać istnieć między 1965 a 1973/79 r., co jest 
niemożliwe. 

Zauważmy najpierw, że jeśli któraś część sylogizmu (rozumowania) jest fałszywa, wniosek może być 
tylko fałszywy albo co najmniej niewykazany. Otóż, widzieliśmy już, że to, co twierdzi TC na temat 
późnego charakteru sedewakantyzmu jest jak najbardziej fałszywe: jego narodziny nie wywodzą się z 
lat 1973/79, jak twierdzi, ale od 1965 r., a nawet, prewencyjnie, od 1962 r. Argument TC jest więc 
pozbawiony swej podstawy i wniosek pozostaje niewykazany. 

Moglibyśmy na tym skończyć. 

Chciałbym jednak podkreślić, że nawet gdyby hipoteza TC była prawdziwa (nieistnienie 
sedewakantyzmu między 1965 a 1973/79 r.), wniosek nie byłby mniej fałszywy. 

W rzeczy samej, zarzut ten jest substancjalnie identyczny z tym, który w 1980 r. wysunął wobec ojca 
Guérard des Lauriers Jan Madiran (który sam w międzyczasie, podobnie jak x. Cantoni, odciął się od 
abpa Lefebvre’a na korzyść Ecclesia Dei), który krytykował „późny charakter” Tezy. Na obiekcję 
Madirana odpowiedział wówczas x. Lucien, nie opierając się jednak na wszystkich historycznych 
argumentach opublikowanych w tym artykule. Ale nawet dziś uważam za wciąż ważną bardzo 
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staranną odpowiedź, której udzielił Janowi Madiranowi x. Lucien w Zeszytach Cassiciacum [Cahiers de 
Cassiciacum] (75), do których ewentualnie odsyłam czytelnika. 

Mogę dodać, że twierdzenie 
Tezy z Cassiciacum (Jan Paweł 
II nie jest formalnie Papieżem) 
nie należy bezpośrednio (76) 
do wiary katolickiej, nie będąc 
(jeszcze) zdefiniowane jako 
takie przez Kościół: kto uznaje 
Jana Pawła II jako 
prawowitego Papieża nie jest – 
z tego powodu – koniecznie 
poza Kościołem (77). I 
podobnie, Ofiara Mszy 
odprawiana w jedności z Janem 
Pawłem II – choć obiektywnie, 
nie zawsze subiektywnie, 
świętokradcza – pozostaje 
mimo wszystko Mszą świętą 

(podobnie zresztą jak msze odprawiane przez greckich schizmatyków); przykład ojca Pio przyjęty 
przez TC (s. 41) (święty kapucyn odprawiał una cum) albo udowadnia zbyt wiele albo nie udowadnia 
niczego, w tym znaczeniu, że oprócz odprawiania w jedności z Pawłem VI, był także posłuszny 
Pawłowi VI (czego abp Lefebvre i Bractwo Św. Piusa X starannie unikają). W tym temacie pasuje 
wspomniany wcześniej przykład św. Wincentego Ferreriusza, który od początku swego kapłaństwa 
(w 1378 r.) oraz, ni krócej ni dłużej, przez 37 lat dawał świadectwo Wierze i odprawiał Mszę w 
jedności z (prawdopodobnym) antypapieżem. Obiektywnie i na forum zewnętrznym święty był 
schizmatykiem i zakazane było katolikom słuchać jego Mszy, nawet jeśli – z powodu dobrej wiary w 
niepokonalnej ignorancji – święty należał przynajmniej in voto do Kościoła, jeśli dawał świadectwo 
jego Wiary (potwierdzając ją cudami) i jeśli Ofiara, którą składał Bogu podobała się Jemu. Dotyczy 
to mutatis mutandis również tych katolików, którzy pozostali integralni w publicznym wyznaniu Wiary 
i którzy odprawiają w rycie katolickim, ale którzy – przez niepokonalną ignorancję (znaną tylko 
Bogu) – trzymają się fałszywego autorytetu i wskutek tego odprawiają w jedności z tym fałszywym 
autorytetem. Publiczne zerwanie komunii z Janem Pawłem II (i odprawianie Mszy nie wymieniając 
jego imienia tam, gdzie Kanon przepisuje wymienienie Najwyższego Pasterza) z pewnością należy do 
publicznego wyznania Wiary dla tych oczywiście, którzy nie są, w tej materii, w stanie niepokonalnej 
ignorancji. 

Odpowiedź dotycząca istoty rzeczy, wspólna również obecnemu zarzutowi zostanie udzielona w 
następnym rozdziale, rozdziale o pokojowej akceptacji wyboru papieskiego jako dowodu a posteriori 
na prawowitość Papieża. 

Kwestia dodatkowa: pokojowa akceptacja wyboru papieskiego (ss. 28-33; 50-60) 

„Kwestia dodatkowa”, to znaczy dodatkowa do tej, która dotyczy niezniszczalności. A jednak TC 
daje temu „dodatkowi” kwestii niezniszczalności wielką wagę, poświęcając jej 27 stron. Chodzi o 
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zarzut, który nie jest nowy i na który zwolennicy Tezy z Cassiciacum już obszernie odpowiedzieli 
(nawet jeśli TC pozwala zrozumieć coś przeciwnego, cf. s. 33). Do tego, co napisał w tym temacie x. 
Lucien (78), nie ma co dodać, ale TC nie zna lub udaje, że nie zna tego tekstu, który stara się jednak 
obalić na podstawie kilku cytatów z „Sodalitium”. Zobaczmy, o co chodzi. 

Nasz przeciwnik utrzymuje (s. 30): „jest to jednak fakt dogmatyczny, innymi słowy dane, które musi 
być przyjęte jako absolutnie pewne z powodu swego bezpośredniego związku z dogmatem, że Paweł 
VI był papieżem w dniu swego wyboru na Najwyższego Pasterza [a także później – jak to w innym 
miejscu uściśla autor]. Formalny motyw, na którym opiera się ten fakt dogmatyczny polega na fakcie, 
że nowy papież, uznany za takiego przez Kościół rozproszony na świecie, jest z pewnością 
papieżem. Czy się to podoba, czy nie, to jest to, co się stało 21 czerwca 1963 r. z wyborem kardynała 
Montiniego […]. Nie oznacza to, że to Kościół powszechny wybrał papieża, ale że pokojowe 
uznanie z jego strony jest znakiem, który usuwa wszelką ewentualną wątpliwość”. 

Teza ta jest ciągle przypisywana przez TC kardynałowi Billot, jedynemu autorowi przytaczanemu 

(79), nawet jeśli dalej (s. 57, przyp. 21) twierdzi się, że stanowi ona „jednomyślną zgodę teologów”, 
co zakłada, że mamy tu do czynienia z „twierdzeniem teologicznie pewnym”, „kryterium pewnym 
boskiego Objawienia” (80). 

W mojej odpowiedzi na ten zarzut zajmę się przede wszystkim wartością tezy (według której 
pokojowa akceptacja Kościoła powszechnego daje nieomylną pewność prawowitości wybranego do 
papiestwa) a następnie jego podstawę. 

Wartość „Tezy kardynała Billot”: chodzi o opinię teologiczną; i to sama TC przyznaje nie 
zdając sobie z tego sprawy. I jeszcze: czy teologowie mają być rozumiani w świetle 
magisterium Kościoła czy odwrotnie? 

Jeśli chodzi o wartość tezy, utrzymuję, za x. Lucien (s. 108), że „jeśli rozumie się to w znaczeniu 
absolutnym zakładanym przez argument” przyjęty przez TC, ona „jest tylko opinią teologiczną a nie 
nauczaniem Kościoła czy Objawienia”. 

TC zapalczywie walczy z tym stanowiskiem a nawet zarzuca mi nieuczciwość (s. 56) za to, że je 
utrzymuję, ale sama nie zdaje sobie sprawy ze sprzeczności niemożliwej do rozwiązania, w której się 
znajduje (TC mówi – aby była zrozumiała przez wszystkich – o aporii). Przeto, jak już zauważyłem 
w drugiej części tego artykułu na temat „roztropnościowego stanowiska” abpa Lefebvre’a, które TC 
czyni swoim, możliwe jest, że pewnego dnia Kościół powie nam, że Paweł VI i Jan Paweł II nie byli 
nigdy papieżami albo przestali nimi być; ale wówczas nie jest prawdą, że jesteśmy PEWNI co do 
faktu, że są papieżami, jak się utrzymuje na podstawie tezy „pokojowej akceptacji Kościoła”. 

Ale to nie wszystko. TC pisze (ss. 55-56): „to, co utrzymuje uczony kardynał [Billot] jest więc 
sprowadzone [przez „Sodalitium”] do bardzo spornej opinii osobistej (podczas gdy w rzeczywistości 
chodzi o fakt dogmatyczny przyjęty przez wszystkich teologów – cf. Da Silveira, Nowa Msza Pawła 
VI: co o niej myśleć?, s. 296)…”. Bowiem TC powołuje się w materii na autorytet Da Silveiry (a więc i 
autorytet ówczesnego biskupa z Campos, który zatwierdził tę książkę), zobaczmy, co możemy tam 
przeczytać:  
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„… Rozważmy tylko najważniejszą z naszej perspektywy hipotezę: wybór heretyka do 
papiestwa. Co by się stało, gdyby notoryczny heretyk został wybrany i przyjął papiestwo, a 
nikt by nie podważył jego wyboru? 

„Na pierwszy rzut oka, odpowiedź na to pytanie jest w teorii bardzo prosta. Bowiem Bóg nie 
może pozwolić, by cały Kościół był w błędzie a propos swojej głowy, papież pokojowo 
zaakceptowany przez cały Kościół jest prawdziwym papieżem. Obowiązkiem teologów 
byłoby wówczas, na podstawie tej jasnej zasady teoretycznej, rozwiązać konkretny problem, 
który by się pojawił: albo udowodnić, że w rzeczywistości papież nie był formalnym i 
notorycznym heretykiem w chwili wyboru; albo wykazać, że się później nawrócił; albo 
sprawdzić, czy akceptacja przez Kościół nie była pokojowa i powszechna; lub jeszcze 
przedstawić inne przekonujące wyjaśnienie. 

„Głębsze zbadanie kwestii wykaże, jednakże, że nawet w dziedzinie teoretycznej powstaje 
poważna trudność: należałoby precyzyjnie określić, czym jest pojęcie pokojowej i 
powszechnej akceptacji przez Kościół. Czy aby ta akceptacja była pokojowa i 
powszechna wystarczy, by żaden kardynał nie podważał wyboru? Czy wystarczy, by podczas 
soboru, na przykład, prawie całość biskupów podpisała akta [soboru], uznając w ten właśnie 
sposób, domyślnie, że papież jest prawdziwym papieżem? Czy wystarczy, by żaden głos lub 
prawie żaden, nie wołał na alarm? Czy też, przeciwnie, bardzo rozpowszechniony ale 
często rozproszony sprzeciw wystarczyłby, aby zniszczyć pozornie pokojową i 
powszechną akceptację na korzyść tego papieża? A jeśli ten sprzeciw stałby się 
podejrzeniem dla wielu umysłów, pozytywną wątpliwością dla wielu, pewnością dla 
niektórych, czy zaszłaby ta pokojowa i powszechna akceptacja? A jeśli te sprzeciwy, 
podejrzenia, wątpliwości i pewności przewijałyby się od czasu do czasu w 
rozmowach i pismach prywatnych, a tu i tam w publikacjach, czy można by nadal 
określać mianem pokojowej i powszechnej akceptację papieża, który był już 
heretykiem w chwili jego wyboru przez święte kolegium? 

„Nie leży w naturze obecnego dzieła udzielenie odpowiedzi na podobne pytania. Chcemy po 
prostu je sformułować, wzywając tych, którzy mają autorytet w materii, aby je rozjaśnili”(81). 

Zaskakujące jest to, że anonimowy autor TC zatrzymał lekturę na s. 296 i że umknęły mu strony 
298-299: gdyby je przeczytał, zdałby sobie sprawę, że odbierają one wszelką wartość absolutną i 
dowodową, a więc wszelką pewność, jego tezie… 

Można naturalnie nie zgadzać się z Da Silveirą. Ale trudniej jest powoływać się na jednomyślną 
zgodę wszystkich teologów… zwłaszcza gdy wśród tych teologów brak dwóch Papieży 
sprawujących swoje papieskie magisterium: Pawła IV i św. Piusa V. 

TC nie jest nieświadoma istnienia bulli Cum ex apostolatus Papieża Pawła IV (cf. ss. 55-58). Nie 
wspomina (ale to nie zmienia wiele), że bulla ta została potwierdzona przez Papieża św. Piusa V. TC 
– która tak wiele wartości przypisuje opinii teologów (którzy jednakże są doktorami prywatnymi) – 
nie przypisuje żadnej wartości takiemu aktowi magisterium papieskiego, jak bulla Pawła IV, a nawet 
ją ośmiesza, jak zobaczymy. Wyrzuca się nam, że przeciwstawiamy nauczanie Pawła IV nauczaniu 
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teologów (TC, s. 57): TC powinna się raczej strzec przed przeciwstawianiem nauczania teologów 
nauczaniu Papieża! 

Przyjrzyjmy się sposobowi podejścia – naprawdę niepokojącemu – TC w tym temacie. Najpierw 
„Sodalitium” (i ja sam) jesteśmy podejrzewani o nieuczciwość intelektualną za to, że utrzymujemy, iż 
bulla Pawła IV nie ma już wartości prawnej, a następnie, że może być użyta aby podać pod 
wątpliwość charakter absolutny tezy nazwanej „tezą Billot” (ss. 55-56). Następnie twierdzi się, że 
Paweł IV, w swej bulli, brał „pod uwagę przypadek niemożliwy” (s. 57, przyp. 21): „dokument 
Pawła IV owszem dotyczy wyboru heretyka na jakikolwiek urząd kościelny, włącznie z papiestwem. 
Ale w tym ostatnim przypadku jego zastosowanie jest niemożliwe, przypadek ten okazuje się 
metafizycznie niemożliwy, jeśli wybrany jest powszechnie uznany” (s. 57), podczas gdy Paweł IV 
właśnie naucza, przeciwnie, że jeśli „papież rzymski przed dokonaniem jego wyboru do godności 
kardynała, albo przed wyniesieniem go do godności papieskiej odpadł od wiary katolickiej, albo 
popadł w jakąkolwiek herezję, wówczas wybór albo wyniesienie tej osoby, nawet dokonane w 
zgodzie i jednomyślnie przez wszystkich kardynałów będzie żadne, nieważne i próżne. Wybór 
ten bądź wyniesienie nie może być także uznane, ani nie uzyska ważności czy to na drodze 
przyjęcia obowiązków, ani przez konsekrację, ani przez objęcie władzy i zarządu 
wynikających z urzędu, ani przez rzekomą koronację papieską, ani przez uroczyste oddanie 
czci, ani przez wyrażenie powszechnej obediencji, w żadnym czasie, ani w żadnym razie nie 
może być uznane za zgodne z prawem.” (tekst polski bulli: 
http://pelagiusasturiensis.wordpress.com/cum-ex-apostolatus/ – przyp. PA) 

Jeśli chodzi o punkt pierwszy, nie rozumiem, jak TC może widzieć w tym nieuczciwość 
intelektualną. Czym innym jest utrzymywać obecną ważność prawną jakiegoś dokumentu, a czym 
innym uznanie wartości doktrynalnej jakiegoś tekstu magisterialnego. Zostając przy temacie wyboru 
papieża, weźmy na przykład ustawę Juliusza II ogłaszającą za nieważny wybór symoniacki, ustawa ta 
nie ma już wartości prawnej; jednakże dokument Juliusza II wykazuje, że Kościół może stawiać 
warunki unieważniające wybór, do których się zalicza symonia, czyli ta hipoteza nie jest (fizycznie 
czy metafizycznie) niemożliwa. Wróćmy więc do dokumentu Pawła IV (i św. Piusa V). 
Utrzymywanie, jak to robi TC, że wydano prawo na przypadek „metafizycznie niemożliwy” nie 
wykazuje „gorliwości, z którą Kościół czuwa nad czystością doktryny swych pasterzy” (s. 57, przyp. 
21), ale raczej wykazuje coś przeciwnego: przyjmując za możliwy przypadek niemożliwy, Paweł IV i 
św. Pius V mieliby być mało inteligentni i mało prawowierni (jak gdyby byli wydali bullę o płci 
Aniołów – w ten sposób dając dowód niskiego poziomu inteligencji – albo o ewentualnej czwartej 
osobie Trójcy – w ten sposób dając dowód niskiego poziomu prawowierności). Ponadto, z punktu 
widzenia historycznego, jest dobrze dowiedzione to, że dla Pawła IV i św. Piusa V hipoteza wyboru 
heretyka na Najwyższego Pasterza nie była wcale niemożliwa, bowiem mało brakowało, kilku 
głosów, by nie zostali wybrani kardynał Pole i kardynał Morone, uważani za heretyków przez Pawła 
IV i św. Piusa V (kardynał Morone został uwięziony w Zamku św. Michała na proces wytoczony mu 
przez Pawła IV), ale jednak bardzo poważanych przez wielką liczbę innych prałatów. Konkretne 
trudności zastosowania bulli, wątpliwości, które łatwo mogą powstać w sprawie prawowitości 
Najwyższych Pasterzy, stanowią wyjaśnienie tego, że ten punkt nie został zachowany przez nowsze 
dokumenty (dokładnie tak, jak zarządzenia o wyborze symoniackim) promulgowane w 
spokojniejszych okresach niż okresy szerzącej się herezji protestanckiej. Ale niezaprzeczalne jest to, 
że konkretnie bulla Papieża Caraffy osiągnęła swój cel zamknięcia drogi do papiestwa kardynałowi 
Morone, który bez tego dokumentu byłby prawdopodobnie został wybrany na konklawe i uznany za 

http://pelagiusasturiensis.wordpress.com/cum-ex-apostolatus/
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prawowitego Papieża przez kardynałów, a więc – początkowo przynajmniej – przez cały świat 
chrześcijański (82). 

W każdym bądź razie, nawet jeśli, co 
byłoby absurdalne, TC uważałaby bulle 
Pawła IV i św. Piusa V nie za 
dokumenty magisterium, którymi są, ale 
nawet tylko za wyrazy opinii dwóch 
teologów o nazwisku Caraffa (Paweł 
IV) i Ghisleri (św. Pius V), w jedności 
ze wszystkimi kardynałami, którzy 
podpisali bullę, musi przyjąć, że już nie 
ma tej „jednomyślnej moralnej zgody 
teologów” na próżno przywoływanej… 

Prawdziwą podstawą tezy 
powszechnej pokojowej akceptacji 
Kościoła jako nieomylnej gwarancji 
prawowitości Papieża jest, 
ponownie, niezniszczalność 

Kościoła, który nie może popaść w błąd w tym, co dotyczy wiary. Tu również Teza z 
Cassiciacum nie zagraża wspomnianej nieomylności, podczas gdy stanowisko zwane 
bractwowym prowadzi do sprzeczności nie do rozwiązania… 

Trzeba teraz zobaczyć, jaka jest podstawa tezy zwanej „tezą Billot”, bowiem tam, gdzie nie mamy do 
czynienia z magisterium, ale ze zdaniami 
teologów, bardziej niż autorytet danego autora 
należy rozważyć raczej argumenty przytoczone 
przez tego autora na korzyść pewnej 
określonej tezy. 

Tą podstawą nie może być nieomylność 
Kościoła, wbrew temu, co pisze TC na s. 31. 
W rzeczy samej, należy to przypomnieć, 
„wszyscy biskupi BEZ papieża NIE są 
nieomylni. Ich wspólny sąd nie może więc 
udzielić kryterium nieomylności w przypadku, 
który nas zajmuje, gdzie biskupi razem wzięci 
są z konieczności rozważani bez papieża 
(bowiem to jego prawowitość jest omawiana). 
Jest zresztą typowe – ciągnie dalej x. Lucien – 
że to często właśnie te same osoby 
(tradycjonaliści) odmawiają uznania 
nieomylności biskupów Z Papieżem [aby 
odrzucić nasz wniosek o braku autorytetu] i 
którzy chcieliby narzucić nam uznanie [aby 
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stwierdzić prawowitość ‘papieża’] nieomylności tych samych biskupów BEZ Papieża!” (83). 
Faktycznie, długo negowano nieomylność powszechnego magisterium zwyczajnego, innymi słowy 
Papieża i biskupów, choć została ona zdefiniowana przez Sobór Watykański I, aby można było 
utrzymywać, że Sobór Watykański II nie powinien był być nieomylny… A po tym TC chciałaby 
udzielić nieomylnej wartości zgodzie biskupów… bez Papieża? (84) 

Tą podstawą nie może być też konieczność, w której znajduje się Kościół, aby „wiedzieć z 
pewnością, kto jest jego prawowitym pasterzem i kto ma nad nim autorytet” (TC, s. 30). Pewnie, to 
nie my od „Sodalitium” będziemy tymi, którzy zaprzeczą powadze kwestii, wręcz przeciwnie! To 
właśnie TC, zaprzeczając samej sobie, stwierdza odnośnie tego punktu, że nie ma żadnej pewności 
(cf. rozdział o „roztropnościowym stanowisku”) i że wystarczy „zachowywać wiarę odwieczną” oraz 
„robić, jak wcześniej”, nie rozwiązawszy problemu autorytetu… Jednakże, in se, już zdarzyło się, by 
pomimo kryterium „tezy Billot” Kościół nie miał przez pewien czas tej pewności: obficie wykazuje 
to przypadek Wielkiej Schizmy i TC mogłaby sprawdzić to w Encyklopedii katolickiej pod rubryką 
„Papież” (tom IX, kol. 764-765) i „Antypapież”, aby zdać sobie sprawę, że pomimo tego kryterium 
„bardzo pewnego” nadal w naszych czasach zachodzą wątpliwości co do prawowitości niektórych 
Papieży, a więc i co do ich liczby. 

Prawdziwą podstawą „Tezy Billot”, co podkreśla x. Lucien, jest więc niezniszczalność Kościoła: 
niemożliwe jest to, by cały Kościół przyjmował – akceptując fałszywego Papieża – fałszywą regułę 
wiary i zatem trzymał się błędu. „Absolutna niemożliwość, do której odnosi się kardynał Billot – 
pisze słusznie x. Lucien – to wszyscy wierni, jako całość, wyznający fałszywą doktrynę: to 
bezpośrednio wynika z niezniszczalności Kościoła. Otóż, uznanie fałszywego papieża nie jest 
jeszcze wyznawaniem fałszywej doktryny. Wspomniane uznanie może pociągnąć za sobą takie 
wyznanie tylko w przypadku aktu magisterialnego zawierającego błąd. Ale widzieliśmy, że istnieje 
wewnętrzne kryterium rozeznania, dostępne dla każdego wiernego: niesprzeczność względem 
wszystkiego tego, co było już wcześniej nieomylnie nauczane przez Kościół (cf. supra, ss. 17-22, 
zwłaszcza s. 19). Poza wszelką wątpliwością niezniszczalność zakłada, iż ewentualny „fałszywy 
papież” (uznawany za prawdziwego przez wszystkich) nie może fałszywie zdefiniować jakiegoś 
punktu doktryny wcześniej swobodnie dyskutowanej w Kościele. W przeciwnym wypadku wierni 
byliby pozbawieni wszelkiego obiektywnego kryterium odrzucenia wyznania błędu: byliby więc w 
nieunikniony sposób wprowadzeni w błąd i niezniszczalność Kościoła byłaby podważona (taka jest 
‘cząstka prawdy’ w tezie kardynała Billot). Ale niezniszczalności Kościoła nie sprzeciwia się to, by 
fałszywy papież starał się oficjalnie nauczać czegoś już nieomylnie potępionego przez Kościół. 
Wręcz przeciwnie, wówczas mamy nieomylny znak, że ten fałszywy papież nie posiada papieskiego 
Autorytetu z boską asystencją: nie dojść do tego wniosku braku Autorytetu to odrzucić 
opatrznościowo dane Światło. W obecnej sytuacji Bóg dał nam, z Soborem Watykańskim II, 
konieczny i wystarczający znak, aby oszczędzić nam popadnięcia w błąd oraz aby zdemaskować 
fałszywych papieży. Do każdego wiernego należy przyjęcie tego Światła i wyciągnięcie zeń 
praktycznych konsekwencyj” (85). 

Teza z Cassiciacum nie przedstawia więc problemu nie do rozwiązania: wierni nie są nieomylnie 
wprowadzeni w błąd przez „papieża domniemanego” (jak Jana Pawła II nazywał bp de Castro 
Mayer) (86), „papieża” tylko pozornego, któremu wiedzą, iż nie muszą być posłuszni; przeciwnie, 
zwolennicy prawowitości Jana Pawła II – jak TC – powinni, jeśli są spójni, przyjmować jego 
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fałszywe nauczanie, w ten sposób podważając, o tyle, o ile od nich to zależy, wspomnianą 
niezniszczalność.  

Ostatni zarzut spekulatywny TC skierowany wyłącznie do Tezy z Cassiciacum: opieranie 
się na „sądzie prywatnym” (ss. 17-20; 34-39). Próżność tego zarzutu, który sprowadza się do 
poprzednich już rozwiązanych 

Zwolennicy Tezy z Cassiciacum, przyznaje TC, nie twierdzą, iż stawiają się na miejscu Kościoła, gdy 
stwierdzają (formalny) wakat Stolicy Apostolskiej. Gdy mówimy, że Jan Paweł II nie jest formalnie 
Papieżem nie twierdzimy, że mówimy w imieniu Kościoła i z jego autorytetem (cf. Lucien, s. 119-
120); nie tylko TC to przyznaje, ale nas nawet za to pochwala (ss. 17 i 34). Pochwała zatruta: bowiem 
TC wydaje się wyciągać właśnie z tego twierdzenia „wyjątkowo poważne konsekwencje”. Zobaczmy, 
czy to odpowiada prawdzie… Czy wolno, katolikowi, iść za „prywatnym sądem” w dziedzinie 
teologii? A w naszym konkretnym przypadku, czy „prywatny sąd” odnośnie faktu dogmatycznego 
„Jan Paweł II nie jest Papieżem” pociąga za sobą „wyjątkowo poważne konsekwencje”. 

„Prywatny sąd”, innymi słowy wniosek teologiczny, jest przewodnikiem pewnym dla 
wiernego, o ile wspomniany wniosek opiera się na danych wiary oraz poprawnym 
rozumowaniu. Nie wolno natomiast przeciwstawiać swego własnego „prywatnego sądu” 
temu, który jest uznawany za magisterium Kościoła, co robi Bractwo Św. Piusa X. 

Co oznacza „sąd prywatny”? Sąd jest wnioskiem sylogizmu, rozumowania: jeśli rozumowanie jest 
poprawne, sąd będzie prawdziwy. Ponieważ mówimy o rzeczach dotyczących wiary (prawowitość 
Papieża jest faktem dogmatycznym, który może należeć do przedmiotu materialnego wiary), 
rozumowanie, o którym mowa, jest rozumowaniem teologicznym, które, oparte na co najmniej 
jednej przesłance wiary, może dojść do wniosku (zwanego teologicznym) całkowicie pewnego, czyli 
właściwego dla pełnego przylgnięcia inteligencji do tego wniosku. Określamy ten sąd mianem 
„prywatnego”, ponieważ nie jest wydany przez Kościół, który jest wspierany przez Boga, ale tylko 
przez teologów (jakim był, bez wątpienia, o. Guérard des Lauriers) i wiernych. 

Nie widzimy w zasadzie jaki problem co do zasad może stanowić utrzymywanie tezy teologicznej 
jako absolutnie pewnej, a to w świetle wiary (co zresztą Bractwo robi spokojnie, i słusznie, odnośnie 
Soboru i Reformy liturgicznej). „Pewnej”, ponieważ ściśle udowodnionej (tymi argumentami, 
których TC unika przedstawić, aby móc oskarżyć nas o stwierdzanie najpoważniejszych rzeczy w 
sposób arbitralny). „W świetle wiary”, ponieważ Teza posługuje się w swej dedukcyjnej demonstracji 
przesłanką wiary, razem z faktami bezpośredniej obserwacji i zasadą niesprzeczności (cf. Lucien, s. 
11) (87). Dla TC, przeciwnie, nasze rozumowanie jest długie, złożone, niedostępne zwykłemu 
wiernemu (s. 35), który miałby się powierzyć ślepo (ze skrzywieniem charyzmatycznym) (ibidem) 
swym przewodnikom… Opracowanie argumentu jest z pewnością złożone; ale nie zwykłe 
uświadomienie sobie faktu, że prawdziwy Papież nie może nauczać błędu, dać nam złej mszy, 
niszczyć (w stopniu, w jakim jest to możliwe) Kościoła. W istocie i po prostu to jest to, co pisał sam 
abp Lefebvre: 

„sumienia i wiara wszystkich katolików od początku pontyfikatu Pawła VI stają wobec 
poważnego problemu. Jak papież, prawdziwy następca Piotra, zapewniony o asystencji 
Ducha Świętego, może przewodzić zniszczeniu Kościoła, najgłębszemu i o największym 



38 

 

zasięgu całej swojej historii, w tak krótkim okresie czasu, czego żadnemu herezjarsze nigdy 
nie udało się zrobić?” 

(Deklaracja z 2 sierpnia 1976 r., „Itinéraires” nr 206, s. 280). 

Na to pytanie abp Lefebvre odpowiedział 6 października 1978 r. w liście do kardynałów zebranych 
na konklawe: 

„Papież godny tego tytułu i prawdziwy następca Piotra nie może oświadczyć, że odda się 
zastosowaniu Soboru i jego Reform”. 

(„Itinéraires” nr 233, s. 130). 

I tak x. Lucien komentował te słowa: 

„Faktycznie, katolicka doktryna dotycząca asystencji sprawowanej przez Ducha Świętego 
wobec autorytetu Kościoła w ogólności i Magisterium w szczególności podsuwa nam 
twierdzenia pewne odnośnie tego faktu dogmatycznego: Paweł VI nie był Papieżem. 
Twierdzenia, które, przez sam ten fakt, są utrzymywane w świetle wiary. 

„Tak, niemożliwe jest, to pewność wiary, by Papież prowadził Kościół do zniszczenia przez 
falę reform narzuconych de facto i uwierzytelnionych ‘w imieniu jego najwyższego autorytetu’. 

„Niemożliwe jest w szczególności, by w jedności z biskupami reprezentującymi Kościół 
powszechny Papież promulgował tekst soborowy sprzeczny z punktem doktryny już 
ustalonym. Jest to niemożliwe mocą nieomylności zwyczajnego Magisterium powszechnego 
[…]. 

„Niemożliwe jest również, by prawdziwy Papież promulgował, ustanowił de facto i narzucił 
‘niebezpieczny i szkodliwy’ obrządek mszy. 

„Oto rzeczy pewne w sprawach wiary, dostępne dla wszystkich i które udzielają odpowiedzi 
na problem, przed którym staje świadomość wszystkich katolików” („Cahiers de 
Cassiciacum” nr 5, s. 76). 

To, że Paweł VI i Jan Paweł II nie posiadają autorytetu jest konieczną konsekwencją faktu – 
przyjętego także przez TC – że Sobór Watykański II pobłądził w swoim nauczaniu i że nowy mszał 
jest moralnie nie do przyjęcia. 

Kończąc: jeśli argumenty „sedewakantystów”, a w szczególności Tezy z Cassiciacum, dają ścisłą 
demonstrację faktu, że Paweł VI nie mógł, a Jan Paweł II nie może być Papieżem, wniosek ten 
narzuca się inteligencji wszystkich wiernych zdolnych do zrozumienia go. Przyjmują go z pewnością 
i muszą dostosować swoje postępowanie do tej prawdy. By to zrobić nie jest konieczne, aby Kościół 
wyraźnie [tak] orzekł, podobnie jak interwencja magisterium nie jest konieczna, aby dojść do 
wniosku, że pada, i że zatem pasuje zaopatrzyć się w parasol. Tego wniosku (Jan Paweł nie jest – 
formalnie – Papieżem) wierni nie przyjmują jak prawdy wiary, bowiem Kościół jeszcze jej nie 
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zdefiniował jako takiej; kto odrzuca ten wniosek nie jest, z samego tego faktu, heretykiem, który 
stawia się poza Kościołem (cf. Lucien, op. cit., ss. 119-121). Jednakże, odrzucając ten wniosek 
teologiczny i stwierdzając, że Jan Paweł II jest Papieżem zachodzi ryzyko stanięcia w obliczu 
konieczności zanegowania niektórych prawd wiary (czy to przyjmując jego nauczanie, które 
sprzeciwia się, w wielu punktach, magisterium Kościoła, czy to odrzucając je, przypisując w ten 
sposób błąd Papieżowi i Kościołowi). Stanowisko Bractwa Św. Piusa X i TC, które przeciwstawia 
prywatny sąd (odnośnie Soboru Watykańskiego II, nowego mszału, nowego kodeksu prawa 
kanonicznego, kanonizacyj ogłoszonych przez Jana Pawła II, jego magisterium) temu, który, według 
nich, pozostaje Magisterium Kościoła czy jego dyscyplinie jest rzeczywiście nieprawowite: 
preferować swój własny sąd nad sądem Kościoła jest postawą właściwą heretykowi. 

Konkretnie poprzez „prywatny sąd” „Jan Paweł II nie jest Papieżem” nie stawiamy się 
bardziej w sytuacji o „najpoważniejszych konsekwencjach”, czego obawia się TC. Owszem, 
sąd Kościoła w tym temacie nadal pozostaje możliwy 

TC nie sprzeciwia się temu, że prosty wierny może, a nawet musi, formułować „prywatne sądy” 
odnośnie materyj wyjątkowo trudnych: „naturalnie – pisze TC – odrzucenie innych elementów 
doktrynalnych (takich, jak ekumenizm, wolność religijna, Novus Ordo…) przez wszystkich 
‘tradycjonalistów’ przedstawia się zupełnie inaczej, niż odrzucenie autorytetu współczesnych 
papieży, w tym znaczeniu, że rzeczywiście może w tym przypadku [tradycjonalista] stwierdzić 
niezgodność między nauczaniem soborowym a jemu przeciwnym wyrażonym w odwiecznym 
magisterium dogmatycznym Kościoła i zatem niemożliwość przyjęcia go” (ss. 38-39). Bractwo 
wyciąga z tego wniosek, w życiu moralnym, że grzeszne jest na przykład słuchanie nowej mszy, 
nawet jeśli nie ma innych mszy, których można by słuchać, w dzień nakazany… A jednak ta sama 
TC wyklucza możliwość stwierdzenia, że niemożliwe jest by Kościół (i wobec tego prawowity 
Papież) mógł dać nam truciznę (innymi słowy szkodliwą doktrynę i liturgię), nawet jeśli ta 
niemożliwość jest nauczana przez Sobór Watykański I (DS 3075) i jeśli jest to oczywistość dla 
wszystkich wiernych! Dlaczego? Postarajmy się razem zrozumieć argumenty TC… 

W istocie, nasza Teza miałaby wymyślić trzecie rozwiązanie, które nie istnieje, między sądem czysto 
prywatnym, „orzeczonym przez podmiot bez autorytetu [i] pozbawionym skutków prawnych i 
normatywnych” a „sądem kanonicznym, czyli publicznym in se, ze skutkami prawnymi, orzeczonym 
przez kompetentną władzę”. „W skrócie – kończy TC, streszczając nasz „błąd” – Teza z 
Cassiciacum stara się w pewien sposób wykazać, że z sądu, który się nie uważa za prawny, wynikają 
skutki de facto prawne, posiadające wartość normatywną dla postępowania wszystkich 
wiernych” (s. 37, przyp. 12). Otóż, TC nie zdaje sobie sprawy, że zarzuca nam dokładnie to, co 
sama robi: jak to przypomnieliśmy, według Bractwa dozwolone jest i obowiązkowe przejście od sądu 
prywatnego („nowa msza jest zła”) do prawdziwej normy dla postępowania wszystkich wiernych 
(„nie jest dozwolone słuchanie nowej mszy”).  To trzecie nieistniejące stanowisko między sądem 
prywatnym, który nie może zobowiązać sumień a sądem publicznym i kanonicznym Kościoła 
istnieje dla Bractwa, a jakże!... ale nie, gdy mogłoby zaprzeczyć jej własnemu stanowisku! 
Odpowiadamy więc: „sąd prywatny” jest pozbawiony skutków prawnych, zgadzam się; pozbawiony 
jest skutków normatywnych dla sumienia wiernych, zaprzeczam. Jeśli ktoś odkryłby, że nie jest 
ważnie ożeniony, na przykład, musiałby zachowywać się jak osoba nieożeniona jeśli chodzi o normę 
moralną, a jak osoba ożeniona w domenie prawnej. Chodzi o dwie różne rzeczywistości. 
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TC nalega: przypadku prawowitości Papieża i ogólnie „historycznego i przygodnego faktu, co do 
którego Kościół jako taki się jeszcze nie wypowiedział” (s. 39), nie można porównywać do 
przypadku nauczania już zdefiniowanego przez Kościół (jak na przykład doktryna o wolności 
religijnej, potępiona wcześniej przez Kościół). Możemy wysunąć obiekcję, że o nowej mszy Kościół 
jako taki się jeszcze nie wypowiedział, a jednak Bractwo, słusznie, wypowiada negatywny sąd 
(prywatny), który zawiera normę dla sumień (nie wolno jej słuchać)… 

Przypadek prawowitości ‘autorytetu’ kościelnego istotnie się nie różni: mogą istnieć kryteria 
obiektywne, a nie tylko subiektywne, które mogą prowadzić do wniosku pewnego co do 
prawowitości lub nieprawowitości takiego czy innego prałata. Wobec tego kler i lud mają obowiązek 
zerwać komunię kościelną z nim, jak to zrobił kler i lud Konstantynopola wobec swego Patriarchy 
Nestoriusza zanim ten ostatni został potępiony na Soborze w Efezie, w którym brał udział właśnie 
dlatego, że nie był jeszcze kanonicznie złożony z urzędu. Ale TC wysuwa obiekcję, mówiąc, że 
przypadek Papieża jest inny. A nasza Teza miałaby popadać w subiektywizm z trzech punktów 
widzenia: stwierdzając, że taka czy inna osoba nie jest Papieżem przed sądem Kościoła; stwierdzając, 
że taka czy inna osoba mogłaby zostać na nowo Papieżem choć nie istnieje żaden autorytet, który 
mógłby to potwierdzić; osądzając Pierwszą Stolicę, która nie może być sądzona przez nikogo. 
Przeciwko tym twierdzeniom przypominamy twierdzenia kardynała Albaniego, przytoczonego przez 
Bouix’a: „heretycki Papież, jeśli się opamięta przed orzeczeniem deklaracyjnym [o herezji], odzyskuje 
ipso facto pontyfikat, bez nowej elekcji przez kardynałów…” (Tractatus de Papa, t. I, s. 548). W związku 
z tym, według tego autora zatwardziały Papież heretyk przestaje być Papieżem przed orzeczeniem 
Kościoła (wbrew temu, co utrzymuje TC) i mógłby odzyskać ten sam autorytet przed orzeczeniem 
Kościoła (znowu wbrew temu, co utrzymuje TC). Nie wyklucza to – nawet z punktu widzenia Tezy 
z Cassiciacum – możliwości i konieczności interwencyj autorytetu Kościoła. Teza owszem postuluje 
interwencję niedoskonałego soboru powszechnego, aby ogłosić, że ‘papież materialiter’ przestaje 
również materialnie okupować Stolicę. Według TC miałoby to być niemożliwe, ponieważ 
otrzymanie lub odzyskanie jurysdykcji przez kardynałów i biskupów, samych także tylko materialiter, 
byłoby niemożliwe. Odpowiadamy, że jeśli jest to możliwe w przypadku Papieża, to tym bardziej w 
przypadku episkopatu. Że w każdym bądź razie wspomniana jurysdykcja może pochodzić od Boga, 
jak w hipotezie wysuniętej przez o. Zapelenę na przykładzie Soboru w Konstancji. Że zarówno w 
przypadku Papieża, jak i w przypadku episkopatu kryteria są dalekie od bycia subiektywnymi: 
przeszkodą bowiem w przyjęciu Autorytetu jest przyjmowanie Soboru Watykańskiego II i jego 
reform oraz że, aby odzyskać autorytet, konieczne i wystarczające jest publiczne potępienie Soboru 
Watykańskiego II i ogłoszenie jego reform za nieważne. Może to z łatwością i w niepodważalny 
sposób być stwierdzone przez wszystkich. 

To, że Pierwsza Stolica nie może być sądzona przez nikogo, co przypomina TC, jest oczywiście 
prawdą. Dlatego też teologowie interpretowali teksty Dekretu Gracjana, Innocentego III, teologów 
Średniowiecza, którzy stwierdzają, że Pierwsza Stolica może być osądzona, ale tylko w przypadku 
herezji, w tym znaczeniu: „z faktu, że heretycki Papież może być osądzony przez Sobór nie wynika, 
że Papież może być podporządkowany Soborowi; stawszy się bowiem heretykiem, nie jest już 
Papieżem” (kardynał Albani, in Bouix, s. 547) (88). Wskutek tego, de facto, sąd ‘heretyckiego Papieża’ 
jest możliwy (i tym bardziej heretyka wybranego na ‘papieża’). 

W skrócie: twierdzenie, że Jan Paweł II nie jest Papieżem formalnie jest wnioskiem teologicznym 
opartym na przesłance wiary (nieomylność powszechnego magisterium zwyczajnego, na przykład) 
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oraz na stwierdzonej sprzeczności między Soborem Watykańskim II a nauczaniem Kościoła 
(sprzeczność, którą przyjmuje abp Lefebvre). 

Taki sąd jest tylko prywatny: może być normą pewną postępowania, ale nie ma wartości prawnej: Jan 
Paweł II jest jeszcze ‘papieżem’ materialnie. 

Jan Paweł II może się opamiętać, potępić Sobór Watykański II i stać się formalnie Papieżem: jest to 
doktryna nauczana również przez autorów z przeszłości, jak kardynał Albani, a rzecz mogą 
stwierdzić z oczywistością wszyscy, bez żadnej konieczności powoływania się na sąd prywatny 
„guerardian” (j.w., czyli przyjmujących tezę o. Guérard – przyp. PA). 

Podobnie, wszyscy mogliby stwierdzić, że publiczne potępienie Soboru Watykańskiego II przez 
biskupów materialiter dała by im ipso facto, po usunięciu przeszkody, autorytet w Kościele. Autorytet 
udzielony przez kogo? – pyta TC – Przez Chrystusa, który jej udziela tym, którzy mają tytuły do 
jurysdykcji (tytuły udzielane przez ‘papieża materialiter’).  

Zauważmy, między innymi, że – konkretnie – sedewakantyści wszystkich tendencyj, zwolennicy abpa 
Lefebvre’a czy x. de Nantes, wszyscy zgodziliby się, przynajmniej w rzeczywistości, w tej szczęśliwej 
ewentualności, uznać i oddać się w posłuszeństwo Najwyższemu Pasterzowi, który by potępił, jak 
należy, Sobór Watykański II oraz ogłosił reformy za nieważne. Wszyscy życzymy sobie szybko 
ujrzeć ten cud moralny niemożliwy dla ludzi, ale nie dla Boga, który usunąłby schizmę de facto, która 
zaistniała między nami. 

Część piąta: w której potraktowane są zarzuty drugorzędne, z dziedziny 
bardziej praktycznej niż teoretycznej 

Można by uznać odpowiedź „Sodalitium” na zarzuty TC za zakończoną, gdyby nie to, że do 
argumentów doktrynalnych, które wszystkie można odnieść do kwestii niezniszczalności Kościoła, 
TC dorzuca argumenty z dziedziny praktycznej, które same w sobie nie mają nic wspólnego z 
rozważaną kwestią (wakująca Stolica). Są to: trudność kwestii dla wiernych („kwestia trudna do 
zrozumienia”, ss. 42-43), konsekracje biskupie dokonane przez abpa Ngo-Dinh-Thuc’a („działalność 
abpa Ngo-Dinh-Thuc’a”, ss. 43-48), domniemana jałowość sedewakantyzmu („owoce 
sedewakantyzmu”, ss. 48-49). De singulis pauca (łac. „o każdym pokrótce” – przyp. PA).   

Kwestia trudna do zrozumienia? 

Dla TC kwestia ta („czy stolica apostolska jest pusta?”) jest trudna do zrozumienia. Wierny nie może 
i nie musi jej badać, a jeśli niektórzy wierni wierzą w sedewakantyzm, robią to raczej z ufności do 
tego, który go urzeczywistnia lub stara się go wyjaśnić. Tak też księża sedewakantystyczni mieliby 
narzucić wiernym ciężar nie do udźwignięcia, jak to robili faryzeusze, i pozbawiają wiernych Mszy 
una cum… 

Na ten zarzut odpowiadam przypominając, że posłuszeństwo wobec prawowitego Papieża nie jest 
niczym błahym, ale że odeń zależy zbawienie wieczne dusz (cf. na przykład Bonifacy VIII, DS. 875). 
Nawet najprostszy wierny rozumie, że nie może się zbawić, jeśli jest nieposłuszny Papieżowi. 
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Zresztą, nawet prosty wierny może zrozumieć, że ‘papież’, który chwali Lutra, modli się pod Ścianą 
Płaczu, odwiedza synagogi i meczety, całuje Koran, składa ofiary bożkom, daje do czczenia figurkę 
Buddy na ołtarzu w Asyżu, przyjmuje inicjację w kultach hinduistycznych etc… nie może być 
„słodkim Chrystusem na ziemi”, jego widzialnym przedstawicielem. Jeśli chodzi o akty „skruchy” za 
przeszłość Kościoła, dają one, nawet najprostszym ludziom, możliwość zauważenia niemożliwej 
sprzeczności u tego, który powinien być nieomylnie wspierany. TC uważa, że wierni mogą i powinni 
dojść do wniosku, że Sobór ekumeniczny pobłądził w dziedzinach takich, jak wolność religijna czy 
konstytucja Kościoła oraz że mogą pojąć w obrzędzie mszy powszechnie przyjętym przeciwieństwo 
z Soborem Trydenckim! A potem nie dopuszcza, by ten sam wierny mógł dojść do wniosku, że 
Papież, który się pomylił promulgując Sobór i obrzęd mszy nie mógł być nieomylny… i w związku z 
tym nie był nawet Papieżem! 

TC wydaje się, że dowodzi swojego twierdzenia przeciwstawiając artykuł bpa Sanborna (który 
utrzymuje konieczność studium arystotelesowsko-tomistycznej metafizyki, aby zrozumieć naszą 
Tezę) artykułowi x. Belmont (który wyjaśnia, że nasze stanowisko stanowi część codziennego 
praktykowania Wiary). Sprzeczność nie istnieje. Katechizm, który studiują dzieci przygotowujące się 
do pierwszej komunii i Suma teologiczna św. Tomasza nauczają tych samych prawd, ale wyrażonych na 
sposób dostosowany do wieku i zdolności tego, który studiuje. Aby w pełni zrozumieć Tezę 
teologiczną, jak ta nasza, nieco nauki teologicznej jest konieczne; ale istota tej tezy (jest niemożliwe, 
by Papieżem był ten, kto codziennie uczy błędu) jest w zasięgu wszystkich wiernych. X. Belmont nie 
chce jednak przez to powiedzieć, że codzienna praktyka Wiary polega na ślepej wierze ignoranta; ale 
przypomina tym, którzy to zapomnieli, że wszyscy wierni mają nadprzyrodzony habitus (sprawność 
– przyp. PA) wiary, który czyni ich zdolnymi do pojęcia rzeczywistości nadprzyrodzonych. 

Kapłani „sedewakantystyczni” są 
przekonani, że prawowitość Papieża 
jest „sprawą wiary”, ale nie narzucają z 
tego powodu swych wniosków tym, 
którzy nie są zdolni ich pojąć i 
zrozumieć wewnętrznej spójności, 
pozostawiając tę sprawę sądowi Boga; 
faryzejskie zachowanie istnieje tylko w 
umyśle autora artykułu z TC. 
Powinien on sobie przypomnieć, że 
samo Bractwo naucza, że nie wolno 
słuchać mszy odprawianych według 
nowego rytu, ani nawet mszy według 
rytu św. Piusa V, jeśli są odprawiane z 
Indultem (czego, wziąwszy pod uwagę 
stanowisko Bractwa, naprawdę nie 
rozumiemy), ani tym bardziej mszy 
sedewakantystów, nie mówiąc już o 

mszach księży, którzy myślą, jak oni, ale nie otrzymali od nich „jurysdykcji” (to przypadek 
proboszcza z Riddes, Epiney i jego współpracownika x. Grenon) (89) … Kto to więc „z winą i 
niepotrzebnie pozbawia wiele dusz możliwości słuchania Mszy świętej…” (s. 43)? 
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Abp Thuc nie jest Człowiekiem Opatrznościowym… na szczęście! 

TC poświęca sześć stron osobie abpa Thuca i konsekracjom biskupim, których dokonał (90). Gdyby 
ów numer specjalny TC był wypracowaniem szkolnym przekreśliłbym te strony na czerwono z 
uwagą w pogrubionych literach: „poza tematem”. 

Skoro bowiem TC postawiła sobie za cel wykazanie, jeż Jan Paweł II jest Papieżem, albo co 
najmniej, że nie da się wykazać, że nim nie jest, kwestia sakr biskupich jest motywem całkowicie 
obcym tematowi. Są sedewakantyści, którzy radykalnie sprzeciwiają się możliwości sakr biskupich 
nawet podczas wakatu Stolicy, wszyscy zaś uczniowie abpa Lefebvre’a, przeciwnie, popierają 
konsekracje bez mandatu rzymskiego (ci, którzy odrzucili sakry porzucili także lefebryzm). Nie 
widzę więc, co ma do omawianej sprawy motyw, który dzieli po obu stronach sedewakantystów i 
niesedewakantystów. 

A jednak w rzeczywistości ma on związek z tematem, ale nie ten, który chce podkreślić TC. TC 
zarzuca abpowi Thucowi, że nie był „człowiekiem Opatrznościowym” ani „punktem odniesienia” z 
powodu niewątpliwych błędów, które popełnił. Oskarżenie to mówi wiele. Wydaje się, że TC ma 
potrzebę „człowieka Opatrzności”, „punktu odniesienia” poza tymi obiektywnymi punktami 
odniesienia, które Bóg nam dał (Chrystus, Kościół, magisterium, Papież). TC, która nam zarzuca 
subiektywizm, o tendencji charyzmatycznej, słuchanie bez zrozumienia przywódców 
sedewakantyzmu po prostu z zaufania, jakim ich obdarzamy (a nic z tego nie jest prawdą) dowodzi, 
przeciwnie, że jej własne stanowisko jest w rzeczywistości zależne od ślepego zaufania, którym 
obdarza człowieka, i to wielkich zalet: abpa Lefebvre’a, a w praktyce jego obecnych spadkobierców 
(bez wątpienia obdarzonych mniejszymi zaletami). Oto wielki, jedyny argument, który przekonuje 
członków Bractwa i jego wiernych: autorytet abpa Lefebvre’a, „Człowieka Opatrznościowego”. 
Gdyby abp Lefebvre ogłosił wakat Stolicy (co prawie uczynił kilka razy), prawdziwi lefebryści, 
którzy do tej pory głosili „Jan Paweł II jest Papieżem” zawołaliby „Jan Paweł II nie jest Papieżem” 
(to, samo w sobie komiczne, rzeczywiście wydarzyło się w Econe po „sedewakantystycznym” 
kazaniu abpa Lefebvre’a w Wielkanoc 1986 r.). 

Jeśli chodzi o nas, my nie znamy „człowieka opatrznościowego” ani „punktów odniesienia” poza 
tymi, które zostały nam dane przez Chrystusa: Jego Kościół, papiestwo, episkopat. Uważamy, że 
Opatrzność posłużyła się abpem Thuciem, jak abpem Lefebvre’m czy bpem de Castro Mayerem... 
których zalety i wady widzimy (91). Jeśli chodzi o kanonizacje, pozostawiamy je Papieżowi, wierząc – 
inaczej niż kapłani Bractwa – w jego nieomylność w tej materii. 

„Owoce sedewakantyzmu” według TC: jałowość, zgorzkniałość, zjadliwość… (ss. 48-49). 
Naturalnie TC jest kompletnie wolna od tych wad… 

Ostatni argument TC: domniemana „jałowość” sedewakantyzmu. „Po owocach ich poznacie”, 
mówi Ewangelia i „nie mija się z celem ten, kto uważa, iż argumentować można przeciwko 
sedewakantyzmowi po prostu stwierdzając jego jałowość” (TC, s. 48). Autor tego artykułu rzuca 
kamieniem i chowa rękę, bowiem jeśli chodzi o ten argument, „zadowolimy się zaznaczeniem go, nie 
korzystając ze sposobności rozwinięcia go przez nas” (ibidem). A jednak trochę go rozwija: „jest 
jednakże w sedewakantyźmie pewien stały czynnik jałowości, który nie zależy od intencyj, dobrych 
czy złych, ale raczej od obiektywnej sytuacji, w której się znajduje: o tym niebezpieczeństwie 
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myślimy, że możemy się wypowiedzieć”. I oto „niebezpieczeństwo”, jak je widzi TC: 
sedewakantyzmu „przeciętnego” [?] „nie obchodzi już naprawdę walka o zwycięstwo prawdy w 
Kościele, którego nie może, de facto, uważać w żadnym wypadku za swój”. Od razu zapewniamy TC: 
zwycięstwo prawdy w Kościele obchodzi nas bardziej niż cokolwiek innego, przeto prawdą jest, że 
zarówno sedewakantyzm ścisły (swego czasu o. Barbara) jak i guerardianie kontaktowali się z 
soborowymi ‘biskupami’, aby ich skłonić do ponownego przemyślenia Soboru Watykańskiego II. 
Powiedzmy raczej, że „zwycięstwa prawdy w Kościele” nie osiąga się poprzez negocjacje, które za 
cel mają kompromis narażający prawdę. 

TC nalega tu, wyjaśniając naszą 
jałowość: „z konieczności, na dłuższą 
metę sedewakantyzm rozlewa swoją 
własną zgorzkniałość i swoją własną 
złośliwość nie na modernizm jako taki”, 
ale na Bractwo Św. Piusa X: „stanowi to 
z pewnością wyraz pewnej chronicznej 
jałowości” (s. 49). To prawda, że często 
piszemy o błędach Bractwa, które 
niestety dotyczą nie tyle bezpośrednio 
uznania Jana Pawła II, co prawd 
katolickich (nieomylności magisterium, 
posłuszeństwa prawowitym władzom, 
niemożliwości tworzenia kościelnych 
trybunałów równoległych do 
trybunałów Papieża, czy o negowaniu 
nieomylności kanonizacyj, etc…). 
Jednakże, nie mówiąc tylko o 
„Sodalitium”, „Bractwo” jest jednym 
spośród wielu innych tematów: 

pisaliśmy artykuły, głosiliśmy wykłady i publikowaliśmy książki o encyklikach Jana Pawła II, o Janie 
XXIII i historii Soboru, o relacjach między Kościołem a państwem, o sprawie żydowskiej, o 
Masonerii, gnostycyzmie, o aktualnościach politycznych czy filozofii tomistycznej, a także o życiu 
duchowym, etc… Praktycznie wszystkie niedzielne homilie dotyczą życia chrześcijańskiego, któremu 
poświęcamy trudy posługi, Apostolat modlitwy, Krucjata eucharystyczna, szkoła katolicka (u sióstr 
Chrystusa Króla), ćwiczenia duchowe… Portret kapłana i wiernego zwanego „sedewakantystą”, jaki 
maluje TC, nie jest portretem, ale karykaturą. 

„W końcu, w szeregach sedewakantyzmu, nie brakuje tych, którzy mają nadzieję ujrzeć (…) 
generalną kapitulację Bractwa Św. Piusa X i wysilają się, od dekad, aby wykazać jej rychłe nadejście” 
(s. 49). Wysiłki te nie były trudne, tym bardziej, że rychłość kapitulacji była często potwierdzana 
wobec nas przez samych kapłanów Bractwa (czy pisali oni dla TC?), a nawet została potępiona przez 
biskupa Bractwa jako „zdrada”. W rzeczywistości, nie życzymy sobie tej „generalnej kapitulacji” 
bardziej niż tego, by Bractwo pozostało tym, czym jest, ciągle coraz bliżej stania się (to x. Simoulin, 
przełożony włoskiego dystryktu to powiedział) „małym Kościołem”. Życzymy sobie, aby Bractwo 
całkowicie przyjęło stanowisko katolickie przeciwko modernizmowi. Bp Guérard des Lauriers 
zawsze oświadczał i pisał, że w takim wypadku zrezygnowałby ze sprawowania swojego biskupstwa, 



45 

 

ponieważ abp Lefebvre w końcu spełniłby w pełni swój obowiązek. Nadzieje bpa Guérard des 
Lauriers były próżne: życzymy sobie, byśmy mogli pewnego dnia walczyć ramię w ramię z kapłanami 
Bractwa Św. Piusa X, gdy integralnie będą wyznawać doktrynę katolicką i życzymy sobie także, a 
nawet jeszcze bardziej, aby to radosne wydarzenie dotyczyło również wszystkich innych katolickich 
kapłanów, którzy błądzą trzymając się Soboru, aby porzuciwszy swe katastrofalne iluzje, wrócili na 
drogą zerwaną ponad trzydzieści lat temu, dla chwały Bożej i zbawienia dusz. Niech Pan Jezus 
nawróci także tych, którzy w minionych wiekach odcięli się od Jego Kościoła przez herezję lub 
schizmę, aby nastała jedna owczarnia pod jednym Pasterzem! 

Módlmy się: 

„Wszechmocny, wiekuisty Boże, Ty wszystkich zbawiasz i nie chcesz, aby ktokolwiek zginął 
wejrzyj łaskawie na dusze zwiedzone sidłami szatana, aby odrzuciwszy wszelką złość 
uporczywej herezji, opamiętały się serca błądzących i do jedności twej prawdy powróciły.” 
(Modlitwa z Wielkiego Piątku) 

„Boże, który sprowadzasz błądzących na dobrą drogę, który gromadzisz rozproszoną 
owczarnię i zgromadzoną zachowujesz w jedności, obdarz w swej dobroci łaską jedności 
Twój lud chrześcijański, aby odrzucił to, co dzieli, zjednoczył się pod prawdziwym 
pasterzem Twojego Kościoła i w ten sposób mógł służyć Tobie, jak na to zasługujesz.” 
(Modlitwa o zakończenie schizmy) 

„Prosimy Cię pokornie, Panie, niech Twoja nieskończona dobroć da świętemu Kościołowi 
rzymskiemu Papieża, który się będzie Tobie zawsze podobał przez swą ojcowską troskę 
wobec nas i którego dobroczynne rządy zasługują na cześć Twojego ludu, dla chwały 
Twojego imienia.” (Modlitwa o wybór Papieża)  

Ut inimicos sanctae Ecclesiae umiliare digneris, Te rogamus, audi nos” (Litanie do 
Wszystkich Świętych). 

Przypisy: 

[Dwie uwagi tłumacza do przypisów: i) Dodałem tłumaczenie polskie tytułów i nazw obcojęzycznych w kwadratowe 
nawiasy, tam, gdzie było tłumaczenie francuskie i tam, gdzie go nie było (niekiedy tytuły były np. po hiszpańsku czy 
niemiecku). ii) Zarówno w przypisach jak i w tekście artykułu wszystkie cytaty z biografii abpa Lefebvre’a pochodzą 
z wydania polskiego [wyd. Dębogóra, Dębogóra, bez daty wydania] i odnośniki do stron odwołują się do tego wydania 
polskiego (i nie odpowiadają tym, które podaje x. Ricossa w swym artykule), chyba że zaznaczono inaczej („???”), 
gdy nie mogłem znaleźć wspominanego cytatu w polskim wydaniu.] 

1) „La Tradizione Cattolica” (na przykład na s. 10), aby wykazać absolutne przeciwieństwo między 
sedewakantyzmem ścisłym a Tezą z Cassiciacum chętnie cytuje moje artykuły przeciwko 
sedewakantyzmowi ścisłemu, [przytacza] to, gdzie piszę na przykład: „sedewakantyści ściśli zamykają 
się przed wszelką odpowiedzią spójną z wiarą czy ze zdrowym rozsądkiem a propos 
niezniszczalności Kościoła” („X. Paladino i Teza z Cassiciacum – Odpowiedź na książkę Petrus es 
tu?”, Verrua Savoia, 2002 r., s. 24). Nie przeczę temu, co tu napisałem. Ale muszę jednak dodać, że 
ta sprzeczność z niezniszczalnością Kościoła wyraźna jest przede wszystkim (i tym bardziej) w 
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polemice przeciwko Tezie, jak to pisałem zresztą w zdaniu cytowanym i ukróconym przez TC (choć 
nie było to zaznaczone dla czytelnika). Widzimy natomiast w pismach pioniera sedewakantyzmu, jak 
o. Saenz y Arriaga, stanowisko o wiele bardziej bliskie Tezie (cf. przypis 19 tego artykułu). Podobnie, 
Union pour la Fidelité [Unia dla wierności] (stowarzyszenie prowadzone przez o. Barbarę w latach 1980-
87 i ściśle sedewakantystyczne) wyjaśniała w sposób możliwy do przyjęcia problem niezniszczalności 
i apostolskości, przyjmując, że istnieją jeszcze „jacyś biskupi prawdziwie katoliccy, choć 
niedostatecznie praktykujący i wyznający wiarę, i widocznie wcieleni w ten nowy kościół 
[soborowy]” (Unia dla wierności, Obecna sytuacja Kościoła i obowiązek katolików, Wyd. Forts dans la Foi, 
Tours, Francja, 1981 r., s. 149 i, ogólnie, ss. 131-150). Naturalnie to stanowisko całkowicie 
sedewakantystyczne jeśli chodzi o ‘papieża’, ale które dopuszczało u niektórych biskupów to, czego 
odmawiało Janowi Pawłowi II, nieumyślnie zbliżało się do oficjalnie znienawidzonej Tezy, co 
zostało ironicznie podkreślone w Cahiers de Cassiciacum (nr 6 z maja 1981 r., ss. 123-124: „Najnowsze 
wieści: W. O. Barbara [w końcu] zrozumiał”). Nawet x. Grossin, wielki wróg Tezy, musiał wbrew 
sobie przyjąć jej fundamentalne zasady, co wynika z innego artykułu w tym samym numerze 
„Sodalitium”. 
2) Ugo Bellocchi, Tutte le encicliche e i principali documenti pontifici emanati dal 1740 [Wszystkie encykliki i 
główne papieskie dokumenty wydane od 1740 roku], tom IV, Pius IX, Libreria Editrice Vaticana, Watykan, 
1995 r., ss. 463-464. (Tłumaczenie polskie tego fragmentu encykliki za: 
http://www.ultramontes.pl/neville_list_do_bp_fellay.htm – przyp. PA) 
3) Ibidem, ss. 380-383. (Polskie tłumaczenie tego ustępu encykliki, za francuskim przekładem w 
artykule moje – przyp. PA) 
4) „Nie mogę dopuścić, aby w Bractwie odmawiano modlenia się za Ojca Świętego [to znaczy, 
wymieniać Jana Pawła II, jako Papieża, w kanonie Mszy] i więc [odmawiano], że jest Papież”, 
(wykład duchowy z Econe, 3 maja, 1979 r.; przytoczony w: B. Tissier de Mallerais, Marceli Lefebvre. 
Życie, wyd. Dębogóra, Dębogóra, bez daty wydania, s. ???). Od 1982 roku wszyscy mający przyjąć 
święcenia w Bractwie muszą podpisać przysięgę, w której uznają Jana Pawła II jako Papieża. Kto 
jednakże zaakceptuje zachowanie w tajemnicy swego własnego sedewakantyzmu, nawet pomijając 
wymienianie Jana Pawła II w kanonie, jest w Bractwie tolerowany. 
5) W dokumencie abpa Lefebvre’a z 29 maja 1980 roku do trzech kapłanów w Stanach 
Zjednoczonych, członków Bractwa Św. Piusa X, wysłanego, aby go podpisali, można przeczytać: 
„Wasz Przełożony i Biskup wymaga od was, by jako odpowiedź pytającym, co powinno się sądzić o 
papieżu, mówić: 'praktyka i stanowisko Bractwa od jego założenia'. I nie powinniście publicznie 
wyrażać opinii, czy to ustnie czy też pisemnie, sprzecznej ze stanowiskiem Bractwa, ani na temat 
papieża, ani nieważności 'ex se' Novus Ordo. By się jaśniej wyrazić; odnośnie kwestii papieża, praktyką 
(practice) Bractwa jest skłaniać się za prawowitością, przyznając przywilej wątpliwości; co do Novus 
Ordo: stanowisko (policy) Bractwa nie rozstrzyga czy jest ze swej natury, 'ex se' nieważny. Jednakże 
Bractwo przyznaje, że ostateczne rozwiązanie tych kwestii musi koniecznie przypaść Magisterium 
Kościoła w przyszłości, kiedy normalność zostanie przywrócona”. Tekst ten został podpisany przez 
abpa Lefebvre’a i tych trzech kapłanów (Econe, Koniec – kropka, numer 10 – nowej serii – pisma Forts 
dans la Foi, maj 1982 r., s. 68). (polskie tłumaczenie za: 
http://www.ultramontes.pl/econe_koniec_dzielo.htm, gdzie można przeczytać cały artykuł „Econe, 
koniec – kropka” – przyp. PA) 
6) Bernard Tissier de Mallerais, Marcel Lefebvre. Życie, wyd. Dębogóra, Dębogóra, bez daty wydania. 
7) Jeśli mogę dołożyć swój wkład w przyszłe nowe wydanie biografii abpa Lefebvre’a, pozwolę sobie 
przypomnieć wydarzenia z 1981 r., z którymi byłem bezpośrednio powiązany. X. Piotr Cantoni, 
profesor w Econe, nauczał w swych wykładach, że powszechne prawa Kościoła są gwarantowane 

http://www.ultramontes.pl/neville_list_do_bp_fellay.htm
http://www.ultramontes.pl/econe_koniec_dzielo.htm
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nieomylnością i że wobec tego niemożliwe jest, by nowa msza (jako powszechne prawo Kościoła) 
była zła sama w sobie oraz że nie wolno się powstrzymywać od słuchania jej [zachowując 
jednocześnie preferencję dla Mszy św. Piusa V]. Wszyscy profesorowie z Econe, na czele z x. Tissier, 
rektorem, poparli x. Cantoniego, z jedynym wyjątkiem x. Williamsona (obecnie jeden z czterech 
biskupów). Wszyscy seminarzyści byli przepytani z tego tematu przez rektora; Włosi, ogólnie 
solidarni z x. Cantonim, wszyscy zostali dopuszczeni do święceń (dla wielu z nich były to święcenia 
subdiakonatu), nawet ci, którzy spokojnie oświadczali, że podczas wakacji słuchają nowej mszy. 
Jedynym wykluczonym ze święceń subdiakonatu był niżej podpisany, który, przeciwnie, uważał 
słuchanie nowej mszy za niedozwolone (fr. illicite – przyp. PA). Wraz z powrotem abpa Lefebvre’a 
do seminarium, dokładnie w czerwcu, pozmieniało się. Biskup definitywnie zajął stanowisko 
przeciwko słuchaniu nowej mszy. Pozwolił x. Cantoniemu zachować swoje opinie, pod warunkiem, 
że nie będzie ich więcej nauczał podczas swych wykładów, inaczej, powiedział: „musiałbym 
zamknąć seminarium” oparte na Mszy tradycyjnej. Żadna satysfakcjonująca odpowiedź nie została 
udzielona tezie x. Cantoniego (i Kościoła) co do nieomylności praktycznej powszechnych praw 
kościelnych. W lecie x. Cantoni, za którym poszli prawie wszyscy włoscy seminarzyści, opuścił 
Bractwo Św. Piusa X i został inkardynowany w diecezji Massy. W październiku, po powrocie z 
wakacyj, niżej podpisany został wyświęcony na subdiakona. Smutne jest stwierdzenie, że x. Cantoni, 
potraktowany wówczas jak apostata, nie zrobił nic innego, jak utrzymywanie tego, co 
„roztropnościowo” utrzymywało Bractwo aż do 1975 r. i czego utrzymywanie w 1981 r. stało się 
najwyraźniej „nieroztropne”… 
8) Omawiany tekst, zredagowany przez x. Franciszka Ricossę, jest obecnie kopiowany we wszystkich 
wydaniach mszalika dla wiernych drukowanych na nowo przez Bractwo Św. Piusa X we Włoszech. 
9) W przypadku ugody z Janem Pawłem II, doprawdy, stronnicy abpa Lefebvre’a z konieczności 
powrócą do stanowiska z lat 1969-75. Stronnicy bpa de Castro Mayera, śladami bpa Rifana, już 
słuchają także nowej mszy. 
10) Zdanie dalej brzmi tak: „unikając maksymalnie zwrotów i słownictwa w najwyższym stopniu 
technicznych i akademickich, przez co tematyka ta stawała się często niedostępna dla tych, którzy, 
pomimo tego, czuli się zmuszeni dokonać wyboru co do tego delikatnego problemu lub w każdym 
bądź razie zmuszeni do stawienia mu czoła”. Ale i tu intencja autora się nie powiodła. Czytelnicy TC 
znajdą w dossier „zwroty i słownictwo” być może nie „w najwyższym stopniu techniczne” (innymi 
słowy teologiczne), ale nie mniej jednak „niedostępne dla szerokich mas”. Czyż autor, miłośnik 
prostoty, nie mógł, na przykład, uniknąć greckich terminów takich, jak „aporia” (ss. 38 i passim) czy 
„mejoza” (s. 36)? 
11) La Tradizione Cattolica nawiązuje do domniemanej konieczności, dla sedewakantystów, by 
„odwoływać się do (…) stanowiska utrzymywanego obecnie przez Bractwo Św. Piusa X (s. 60). 
Autor ma na myśli fakt, że dla x. Lucien „tradycjonalistów” odmowa przyjęcia nauczania Pawła VI i 
Jana Pawła II oraz uważania ich faktycznie za bliższą regułę naszej wiary miałoby naruszać zasadę 
uznania tych Papieży przez cały Kościół. 
12) Krótka biografia w języku francuskim ojca Joachima Saenz y Arriagi została opublikowana przez 
x. Zins’a w piśmie „Sub tuum praesidium” (nr 74, kwiecień 2003 r., ss. 21-57). 
13) Maurice Pinay, Complot contro la Iglesia [Spisek przeciwko Kościołowi], traduccion espanola del dr. Luis 
Gonzales, wyd. Mundo libre, Meksyk, 1968 r., opublikowany z imprimatur z 18 kwietnia 1968 r. 
arcybiskupa Hermosillo, Jana Navarrete. Książka została wydana drukiem po włosku w Rzymie (31 
sierpnia 1962 r.) i rozdana wszystkim ojcom soborowym w październiku. Austriackie wydanie jest z 
20 stycznia 1963 r., wenezuelskie z 15 grudnia 1963 r., meksykańskie wydanie jest z 1968 i 1969 r. 
(będę się posługiwał wydaniem z 1969 r.). Przygotowanie trwało 14 miesięcy bezpośrednio 
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poprzedzających [wydanie]. Książka Maurice Pinay (jest to pseudonim) została również 
przedstawiona włoskiej publiczności w nr 37 „Sodalitium” z października-listopada 1994 r., ss. 29, 
Spisek judeo-masoński przeciwko Kościołowi rzymskiemu; artykuł ten odpowiada rozdziałowi XX książki x. 
Nitoglii, Per padre il diavolo. Un’introduzione al problema ebraico secondo la tradizione cattolica [Za ojca mają 
diabła. Wprowadzenie do problemu żydowskiego według tradycji katolickiej], SEB, Mediolan, 2002 r. 
14) Joachim Saenz y Arriaga, El antisemitismo y el Concilio Ecumenico Y que es el progresismo [Antysemityzm i 
Sobór Ekumeniczny Oraz czym jest progresizm], wyd. La hoja de roble, Meksyk (sine loco et data, ale po 
otwarciu drugiej sesji Soboru); Leon de Poncins, Il problema dei giudei in Concilio [Problem żydów na 
Soborze], Tipografia Operaia Romana, Rzym. W Anglii, w wyd. The Britons, Londyn (po trzeciej 
sesji). L’action judeo-maçonnique au Concile [Działalność żydo-masońska na Soborze] (wysłane do wszystkich 
biskupów, cf. Fesquet, s. 504, 29 września 1964 r.). 
15) Le journal du Concile, tenu par Henri Fesquet, en-voyé spécial du journal le Monde [Dziennik Soboru, 
prowadzony przez Henryka Fesquet, wysłannika specjalnego dziennika Le Monde], pod red. Roberta Morela, 
wyd. Le Jas par Forcalquier, 1966 r., s. 988. Oprócz „Le Monde” (17-18 października, ss. 1 i 8; 19 
października; 20 października, 21 października), wiadomość ta została rozpowszechniona przez 
Laurentin w „Figaro” (16-17 października; 21 października), „La Croix” (21 października), „Il 
Messagero” i „La Stampa” z 15 października. Monumentalna Historia Soboru Watykańskiego II pod 
redakcją Józefa Alberigo (Peeters/Il Mulino, 2001 r., tom V, s. 226) omawia ów fakt („biskupi 
skłonni głosować za deklaracją są określeni mianem heretyków, a sobór jako pozbawiony wszelkiej 
władzy zmieniania antysemickiej postawy magisterium Kościoła”) i sygnalizuje w przypisie, że tekst 
dokumentu można znaleźć w Fonds Moeller, 2546. W zasadzie tekst przeciwko Nostra aetate został 
podpisany przez 31 ruchów katolickich Francji, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Hiszpanii, 
Argentyny, Włoch, Portugalii, Chile, Austrii, Brazylii, Niemiec, Ekwadoru, Wenezueli i Jordanii. Ale 
trzeba się jeszcze przyjrzeć, jakiej wartości są te podpisy, bowiem wśród nich figuruje również 
francuskie pismo „Itinéraires”, które gwałtownie zaprotestowało, zaprzeczając prawdziwości swego 
poparcia, a nawet wysunęło hipotezę o „prowokacji” progresistów, aby doprowadzić do ogłoszenia 
„tradycjonalistów schizmatykami” (cf. Jan Madiran, Un schisme pour décembre [Schizma na grudzień], w: 
„Itinéraires”, nr 95, lipiec-sierpień 1965 r., ciekawe jeśli chodzi o kontekst i stanowisko Madirana 
wobec Soboru; Jan Madiran, Mesures de sécurité et Analyse d’une provocation [Środki bezpieczeństwa i 
Analiza prowokacji], w „Itinéraires” nr 98, grudzień 1965 r., pp. 1-32). Gdy Madiran mówi o fałszywce 
przypisując ją progresistom, myli się; źródło pisma jest meksykańskie, jak poprzednie dziełka. 
16) Alberigo, op. cit., ss. 224-226 (według którego krytyka nie dotyczyła szczególnie numeru 4 o 
żydach); Fesquet, op. cit., ss. 980-981. Dokument (list trzech Ojców soborowych i tekst krytyczny 
Nostra aetate w imieniu Coetus Internationalis Patrum znajdują się w Fonds Carraro, 39). Nie jestem w 
stanie zrozumieć, jak to jest, że abp Lefebvre nie opublikował tego w J’accuse le Concile [Oskarżam 
Sobór] (wyd. St Gabriel, Martigny, Szwajcaria, 1976 r.), gdzie zawarte są jego interwencje podczas 
Soboru Watykańskiego II oraz że nie wspomniano o tym w biografii abpa Lefebvre’a autorstwa bpa 
Tissier. Inny powód zdumienia: mała ilość miejsca udzielonego doktrynie rozdziału 4 Nostra aetate 
przez krytykę Soboru. 
17) Tissier, op. cit., ss. 363-366. 
18) Podczas ostatniego głosowania z 15 października liczba non placet wynosiła 250. 
19) A propos ojca Saenz y Arriagi TC pisze: „fakt, że meksykański jezuita – znany skądinąd ze swej 
zdolności napisania książki tylko w kilka tygodni – w swym dziele Nowy kościół montiniański, który 
niewiele poprzedza Sede vacante, nie przyjmuje twierdzeń sedewakantystycznych, prowadzi 
definitywnie do 1973 roku jako daty jego publicznego zajęcia stanowiska. I jeszcze, gwoli 
chronologii: Nowy kościół montiniański miał dwa wydania: pierwsze w 1971 r. Christian Book Club of 
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America w Kalifornii, a drugie w 1972 r. Editores Asociados, Dystrykt Federalny Meksyku” (s. 29). 
Odpowiadamy TC: ojciec Saenz, doktor filozofii i teologii, należał do grupy, która wydała dzieło 
Spisek przeciwko Kościołowi. Jego „sedewakantyzm” był więc „prewencyjny”! To nie wszystko. W 1969 
r. należał do „sedewakantystycznej” grupy, która odwiedziła x. de Nantes. I to nie wszystko. W 
dziele Nowy kościół montiniański z 15 sierpnia 1971 r. stwierdza, że Paweł VI nie jest Papieżem (wbrew 
temu, co utrzymuje „La Tradizione Cattolica”) od s. 322 do s. 326 oraz od s. 422 do s. 430. A nawet: 
9 stycznia 1972 r. na „Zebraniu obrońców tradycji”, które odbyło się w Rzymie, utrzymywał, że 
Paweł VI był Żydem (taki sam przypadek, jak z antypapieżem Anakletem II; cf. Antoni Rius Facius, 
Excomulgado [Ekskomunikowany], ss. 136-137). 25 stycznia 1972 r. opublikował: Porqué me excomulgaron? 
Cisma o Fé [Dlaczego mnie ekskomunikowano? Schizma czy Wiara]. W tej książce (ss. 253-254) pisze, 
komentując list pewnego x. Rayssiguier’a do Pawła VI: „Ta skrajnie poważna sytuacja, której już nikt 
nie zaprzecza, rodzi, co wyraziłem w mojej książce Nowy kościół montiniański, teologiczny problem 
praktyczny o wielkiej transcendencji: czy Jan Chrzciciel Montini jest naprawdę Papieżem? Już 

przedstawiłem różne opinie, które, wśród księży i 
świeckich głęboko przejętych tym samozniszczeniem 
Kościoła, którego głównym odpowiedzialnym jest bez 
wątpienia Paweł VI, zostały opublikowane w różnych 
częściach świata. Autor tego listu trzyma się wyraźnie 
opinii x. Jerzego de Nantes, ojca Barbary i licznych innych 
wybitnych autorów, którzy, pomimo dewiacyj Papieża, 
które potępiają w punktach dotyczących wiary i 
moralności, dalej jednak uważają, że Jan Chrzciciel Montini 
jest prawdziwym i prawowitym Papieżem, będąc 
jednocześnie Papieżem pomylonym i heretyckim. 
Osobiście, pomimo tego, myślę coś przeciwnego: to 
Papież de iure, ale nie de facto. Co sprowadza się do 
powiedzenia: zgodnie z prawem, jest Papieżem; ale wobec 
Boga nie jest Papieżem. Jego wybór, pozornie zgodny z 
prawem, był wadliwy w zarodku. Oto moja opinia 
teologiczna”. Ale opinia oparta na Wierze: „w przeciwnym 
wypadku musielibyśmy przyjąć konsekwencje 
niewyjaśnialne, które poddałyby w wątpliwość słowa 
wypowiedziane przez Chrystusa w Tu es Petrus. To 
stanowisko (Papież de iure, ale nie de facto, tak podobne 
do materialiter/formaliter ojca Guérard des Lauriers) 

będzie powtórzone w książce Sede vacante z marca 1973 r. (s. 23). X. Zins (op. cit., s. 42) przytacza inny 
fragment Sede vacante (s. 118), w którym o. Saenz dokonuje rozróżnienia: „W sposób uzasadniony 
możemy uważać, tak właśnie myślę, że przed formalną deklaracją akty same w sobie nieważne 
Papieża, który wobec Boga nie był lub już nie jest Papieżem, z powodu utraty wiary, dlatego, że 
przestał być członkiem Kościoła, zachowują mimo wszystko swoją wartość prawną w tym, co jest 
tam prawowite, z racji ogólnej zasady prawa: ‘in errore communi supplet Ecclesia’, w przypadku 
powszechnego błędu Kościół uzupełnia”. Nie wydaje mi się, by zasada „Ecclesia supplet” miała tu 
zastosowanie („Ecclesia” to Papież), ale, w każdym bądź razie, widać, że również sam o. Saenz 
przyjmował pewną wartość prawną aktów tego, który nie był (już) Papieżem, przed formalną 
deklaracją niedoskonałego Soboru. Teza z Cassiciacum ogranicza ten przypadek wyłącznie do 
nominowania na Stolice (diecezyj – przyp. PA), co jest nieodzowne dla przetrwania Kościoła i samo 
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w sobie niezależne od władzy jurysdykcji (obecni sedewakantyści simpliciter powinni więc zrozumieć 
argumenty Tezy w tym względzie, zamiast je potępiać z taką animozją!). 
20) Brat Franciszek de Marie des Anges, Pour l’Eglise. Quarante ans de Contre-Réforme catholique [Za 
Kościół. Czterdzieści lat kontr-reformy katolickiej], tom III (1969-1978 r.) Contre la dérive schismatique 
[Przeciwko schizmatyckiemu skrzywieniu], wyd. Contre-Réforme Catholique, Saint-Parres-lès-Vaudes, 
Francja, 1996 r., ss. 10-15, 110 nn. X. Coache dzieli się swoją wersją wydarzeń w Les batailles du 
Combat de la Foi [Bitwy wojny o Wiarę], Chiré 1993 r., ss. 77-81. 
21) Karol A. Disandro, Iglesia y pontificato. Una breve quaestio teologica [Kościół i papiestwo. Krótka kwestia 
teologiczna], wyd. Hosteria volante, La Plata 1988 r. (ponowne wydanie dziełka z 2 maja 1969 r.). 
22) „Począwszy od 1967 r., x. de Nantes zaczął się martwić widząc, że niektórzy tradycjonaliści, co 
prawda tylko pojedyncze przypadki, kwestionowali autorytet i prawowitość Pawła VI. Tak więc P. dr 
Hugon Kellner, w Stanach Zjednoczonych, oświadczał, że jest on złożony, de facto, z urzędu 
Najwyższego Pasterza” (Franciszek de Marie des Anges, op. cit., s. 107). Informacja ta została 
potwierdzona przez pisarza Patryka H. Omlora w liście z 5 kwietnia 2003 r., który napisał do x. 
Antoniego Cekady, który nas poinformował o liście dra Kellnera do kardynała Browne o 
nieprawowitości Pawła VI i Soboru Watykańskiego II (strony 6-8 listu). 
23) Informację tę zawdzięczam osobiście P. profesorowi Lauth’owi (komunikacja telefoniczna z 9 
kwietnia 2003 r.). O tym ostatnim, cf. Tissier, op. cit., s. ???; Un combat pour l’Eglise. La Fraternité Saint-
Pie X (1970-1995) [Walka dla Kościoła. Bractwo Św. Piusa X (1970-1995)], autorstwa B. Tissier de 
Mallerais, Bractwo Św. Piusa X, Menzingen, Szwajcaria 1997 r., ss. 8 i 99; R. Lauth, Die verstoßene 
Kirche [Kościół naruszony], wyd. Christian Jerrentrup Verlag, Monachium, Niemcy, 2003 r., 2 tomy. 
24) We Włoszech również, co wykazuje publikacja Listów x. Jerzego de Nantes przez wydawnictwo 
Volpe w roku 1969. W słowie wstępnym Hilariusza czytamy: „heretycki lub wręcz niewierzący 
Papież, który uderza w czystość doktryny objawionej jest złożony, ipso facto, ze swej funkcji 
prymasowskiej”.  
25) Zwróćmy jednak uwagę TC, że ten sam argument będzie wysuwany przez x. de Nantes (a 
niedawno temu przez ojca Gérard OSB), aby przyjąć prawowitość nowego mszału (cf. br. 
Franciszek, op. cit., tom III, ss. 59 nn. i CRC nr 30, marzec 1970 r., ss. 92 nn.). Trzeba potrafić być 
spójnym! 
26) To jest słaby punkt argumentacji x. de Nantes. Minimalizując nieomylne magisterium wydawało 
mu się i wydaje mu się, że soborowe akta nie mają, z zasady, zapewnionej nieomylności. Mogłyby 
więc być jednocześnie błędne i podpisane przez prawowitego Papieża. To jest to samo stanowisko 
co Bractwa Św. Piusa X: wpływ szkoły Action Française? 
27) Brat Franciszek, op. cit., s. 109. 
28) CRC nr 89, luty 1975 r., Frappe à la Tête [Uderz głowę]. 
29) Brat Franciszek, op. cit., ss. 396-397. 
30) Brat Franciszek, op. cit., tom II, ss. 345-350. 
31) Brat Franciszek, op. cit., tom III ss. 400-410. 
32) Tekst, po portugalsku, jest z 1970 r. Został opublikowany w tłumaczeniu francuskim w 1975 r. 
przez Diffusion de la pense française pod tytułem: La nouvelle messe de Paul VI. Qu’en penser? [Nowa Msza 
Pawła VI. Co o niej myśleć?]. Sprzedaż publiczności francuskiej była jednak długo opóźniania na 
prośbę TFP. 
33) Te nowe studia, na co swego czasu zwrócił uwagę x. Vinson, zawdzięczamy pióru o. Guérard 
des Lauriers… 
34) Teologiczne uściślenia dotyczące kilku kwestyj obecnie dyskutowanych, wstępniak numeru 137 pisma 
„Itinéraires”, listopad 1969 r., ss. 1-17. 
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35) Polemika w tym temacie między z jednej strony abpem Lefebvre’m (i Bractwem) [którzy 
negowali to, że abp Lefebvre podpisał Dignitatis humanae i Gaudium et spes] a ojcem de Blignières i x. 
de Nantes z drugiej (którzy publikowali dokumenty dowodzące temu, że podpisał) jest wiernie 
oddana przez br. Franciszka, op. cit., tom III, s. 391, przyp. 1. 
36) Postawa abpa Lefebvre’a w tym okresie jest opisana w II tomie cytowanej już książki br. 
Franciszka de Marie des Anges (ss. 138, 146, 149-150, 160-161, 212-214, 291-292, 335-336). Opinia, 
którą prywatnie miał abp Lefebvre co do Pawła VI bardzo się różniła od tej, którą wyrażał 
publicznie… 
37) Aleksander Moncriff, Le combattant de la Foi [Wojownik Wiary], w: „Fideliter”, nr 102, listopad-
grudzień 1994 r., ss. 69-70. 
38) „Abp Lefebvre zachęcał nas nieco z daleka, napełniał nas owszem nadzieją: ‘będą podpisy 600 
biskupów!’ Niestety zabrakło nawet jego własnego” (Słowo wstępne bpa Guérard des Lauriers do 
nowego wydania Krótkiej analizy krytycznej, Editions Sante Jeanne d’Arc, Villegenon, Francja, 1983 r., 
s. 6). 
39) Jan Madiran opublikował w „Itinéraires” (nr 139, styczeń 1970 r.) „list do pewnego biskupa” 
napisany przez niego samego do abpa Lefebvre’a 28 listopada 1969 r. Oto kilka fragmentów: „Mówi 
mi Ekscelencja, że liczni biskupi całego świata zdają sobie sprawę z sytuacji: bardzo dobrze, ale gdzie 
oni są? Ekscelencja sobie być może przypomina, że w innych okolicznościach, i aż po sprawę 
katechizmu włącznie, bezpośrednio i pośrednio udzielałem rady duchownym (…), żeby zachowali 
spokój: to znaczy, żeby niepotrzebnie się nie wyjawiali poprzez publiczne oświadczenia, żeby się nie 
wystawiać samemu i bez konieczności na prześladowanie (…). Wracam do tego tylko po to, aby tym 
bardziej podkreślić, że mam inny pogląd obecnie w temacie Mszy. Jest to skądinąd mniej rada, a 
bardziej wezwanie: naglące wezwanie, wezwanie o pomoc; nie dla mnie, ale dla ludu 
chrześcijańskiego. Dla mszy trzeba, aby biskupi przemówili publicznie. Rzecz jasna nie wzywam ich 
do atakowania osoby [Pawła VI]: niech tę osobę zostawią w nawiasie: ale niech powstaną przeciwko 
aktowi ORDO MISSAE i przeciwko doktrynie, którą zakłada (i czasami głosi) ten niewiarygodny 
akt. W dobie obecnej tylko jeden francuski kapłan, x. Jerzy de Nantes, a w całym świecie tylko 
dwóch kardynałów przemówiło otwarcie [podpisując Krótką analizę skomponowaną przez ojca 
Guérard – przyp. autora]. Długa nota napisana przez ‘grupę teologów’ w „La Pensée catholique” ma 
bardzo pożyteczną zawartość: ale pozostaje anonimowa [ona również jest autorstwa ojca Guérard – 
przyp. autora]. Jeśli chodzi o mszę, potrzebujemy świadków, którzy dadzą swoje nazwisko i którzy 
na wadze postawią swoją osobę i jeśli tego trzeba, swoje życie. Niech przemówią! (…) Nie chodzi 
też skądinąd o podjęcie prawdziwej inicjatywy: kard. Ottaviani wysunął się przed szereg, trzeba tylko 
pójść za nim, dać świadectwo razem z nim, nie pozostawić go samego (…)”. 
40) Pierwsi, którzy odpowiedzieli na wezwanie Madirana w „Itinéraires” to: ojciec Calmel OP (w 
numerze 139, tym samym, w którym opublikowano wezwanie do abpa Lefebvre’a), x. Dulac (nr 140, 
luty 1970 r., s. 31) i o. Guérard des Lauriers OP (nr 142, kwiecień 1970 r., ss. 48-50), który ujawnił 
się jako autor Krótkiej analizy krytycznej i artykułu opublikowanego w „La Pensée catholique”. Te trzy 
oświadczenia zostały opublikowane na nowo w numerze specjalnym „Itinéraires” o Mszy z 
września-października 1970 r. (nr 146). Ojciec Calmel przemówił. Ojciec Guérard przemówił. Xiądz 
Dulac przemówił. Abp Lefebvre nie przemówił. 
41) Abp Marceli Lefebvre, Un évêque parle [Pewien biskup przemawia], wyd. Dominique Martin Morin, 
Jarzé 1974 r. Wydanie włoskie (wyd. Rusconi, Mediolan) jest z 1975 r. Wertując strony książki 
można sobie zdać sprawę, że pośród „przemówień i wypowiedzi” abpa Lefebvre’a na rok 1969 nie 
ma ani jednej aluzji do problemu nowej mszy… Pewien biskup… nie przemawia… 
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42) Cf. Coache, op. cit., roz. XIV. X. Coache pisze: „Ale w 1975 r. nie było Marszu rzymskiego. Był 
przewidziany, rozpoczęliśmy przygotowania, gdy tradycjonalistyczny ruch Credo, razem z Michałem 
de Saint Pierre, ogłosił powstanie wielkiej Pielgrzymki do Rzymu na ten rok 1975, pod 
przewodnictwem J. Eks. abpa Marceliego Lefebvre’a; mogliśmy tylko się usunąć i zrobić miejsce” (s. 
210). [W rzeczywistości można było protestować, co zrobił ojciec Vinson w „Simple Lettre”]. Bp 
Tissier wyjaśnia, częściowo, co się stało: po skasowaniu Bractwa przez biskupa Fryburga (6 maja 
1975 r.) „Arcybiskup Lefebvre odpowiedział w trojaki sposób. Po pierwsze, stanął na czele 
wspaniałej pielgrzymki do Rzymu, zorganizowanej przez stowarzyszenie Credo w uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego, ze względu na przypadający właśnie Rok Święty. Dla Arcybiskupa była to 
okazja, by wspólnie z wykładowcami i klerykami z Ecône zamanifestować przywiązanie do 
Wiecznego Rzymu. Po drugie, 31 maja wystosował z Albano list do Pawła VI z wyrazami 
posłuszeństwa następcy św. Piotra oraz prośbą o rewizję ‘procesu’. Wreszcie po trzecie, 5 czercwa 
przed Trybunałem Sygnatury Apostolskiej złożył odwołanie od decyzji biskupa Mamie.” (s. 541). 
43) Cf. Coache, op. cit., roz. X. Dom Lacordaire we Flavigny został zakupiony w 1971 r.: tam spotkali 
się x. Coache, ojciec Barbara i ojciec Guérard des Lauriers (s. 129). W 1973 r. zostało zakupione 
także niższe seminarium duchowne Flavigny, przeznaczone dalej na ten cel. Bp Tissier pisze, że 
inicjatywa się nie powiodła, ale nie podaje powodu (op. cit., s. 534, przyp. 72). Ale my go znamy 
dzięki listowi, z 21 lutego 1974 r., x. Coache do o. Barbary, w którym wyraża swoje zniechęcenie z 
powodu odmowy poparcia inicjatywy ze strony abpa Lefebvre’a: „Pomimo swych miłych i pełnych 
uznania słów, jasne jest, że abp Lefebvre odmawia współpracy w sprawie seminarium (…). Gdy 
poprosiłem go, aby napomknął w swoim małym biuletynie o naszej fundacji oraz o współpracy, 
którą przyobiecał, odmówił! (…) Jest głęboko przerażony, z jednej strony reakcją biskupów, a z 
drugiej, tym, że tradycjonaliści oskarżą go o to, że identyfikuje się z ‘Walką Wiary’” („Econe. Koniec, 
kropka, nr 10/1982 r. „Forts dans la Foi”, s. 11, przyp. 8). Później (1986 r.) abp Lefebvre poprosi x. 
Coache o zrzeczenie się na jego rzecz Domu Lacordaire we Flavigny, aby tam przenieść pierwsze 
lata swego seminarium. X. Coache jest jednym z przypadków (nie jedynym) „sedewakantysty” 
(prywatnie) wciąż wiernego abpowi Lefebvre’owi. 
44) Bractwo Św. Piusa X zawsze twierdziło, że ten dekret skasowania był kanonicznie nieważny, 
choć prawdą jest, że abp Lefebvre odwołał się – na próżno – do Sygnatury Apostolskiej. W swej 
biografii abpa Lefebvre’a bp Tissier przyznaje teraz odważnie, po raz pierwszy, że dekret kasaty był 
kanonicznie ważny (op. cit., ss. 540-541). 
45) List abpa Lefebvre’a do Pawła VI z 22 czerwca, 1976 r., cf. brat Franciszek, op. cit., tom III, s. 
424. 
46) „Ten soborowy Kościół jest schizmatyckim Kościołem, ponieważ zrywa on z Kościołem 
katolickim wszechczasów.” („Kilka refleksyj na temat suspensy a divinis”, 29 lipca 1976 r., cf. 
Tissier, op. cit., s. 547). (cały tekst abpa Lefebvre’a – przyp. PA) 
47) „Sobór, odwracając się plecami do Tradycji i zrywając z Kościołem przeszłości, jest soborem 
schizmatyckim. [...] O ile mamy pewność, że wiara nauczana przez Kościół od dwudziestu wieków 
nie może zawierać błędu, o tyle mamy znacznie mniejszą pewność, że dany Papież jest rzeczywiście 
Papieżem. Herezja, schizma, ekskomunika ipso facto, nieważność wyboru są przyczynami, które 
mogą w przyszłości sprawić, że jakiś Papież nigdy nim nie był albo przestał nim być. W takim 
przypadku, rzecz jasna bardzo wyjątkowym, Kościół znalazłby się w sytuacji podobnej do tej, w 
której się znajduje po śmierci Najwyższego Pasterza. Bowiem, wreszcie, sumienie i wiara wszystkich 
katolików od początku pontyfikatu Pawła VI stają wobec poważnego problemu. Jakże Papież, 
prawdziwy następca Piotra, obdarzony asystencją Ducha Świętego, może przewodzić zniszczeniu 
Kościoła, najgłębszemu i o największym zasięgu w całej jego historii, w tak krótkim czasie, czego nie 
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był w stanie zrobić nigdy żaden herezjarcha? Na to pytanie trzeba będzie kiedyś odpowiedzieć.” 
(Deklaracja abpa Lefebvre’a w „Figaro” z 4 sierpnia 1976 r., przytoczona w „Monde et vie” nr 264 z 
27 sierpnia 1976 r.; cf. Tissier, op. cit., s. 547; Br. Franciszek, op. cit., tom III, s. 433, przyp. 4). 
48) Cf. Zins, op. cit., ss. 53-57. 
49) „Forts dans la Foi” nr 49, ss. 11 nn. 
50) Cf. Tissier, op. cit., ss. 564-565; br. Franciszek, op. cit., tom III, ss. 434-436 ; abp Lefebvre, Le coup 
de maître de Satan [Mistrzowskie uderzenie Szatana], wyd. Saint-Gabriel, 1977 r., ss. 42 nn. 
51) Decyzja została podjęta po ataku ze strony o. Barbary przeciwko niejakiej Eliane Gaille, 
„wizjonerce z Fryburga”, która była przedmiotem czci świeckich z otoczenia abp Lefebvre’a w 
Econe. 
52) W sprawie okoliczności tego faktu, cf. „Sodalitium”, nr 18, ss. 14-19; x. Józef Murro, Żywot 
biskupa Guérard des Lauriers. 
53) W „Cor unum” nr 4, s. 3, Deklarację abpa Lefebvre’a poprzedzono „notką wstępną”, która 
objaśnia jej kontekst. Odsyła do wykładu z 16 stycznia 1979 r.: „dotyczyła w szczególności kwestii 
papieża” i „odpowiadała tym, którzy wyrzucali mi to, że udałem się do Rzymu, aby poddać się 
przesłuchaniu Św. Kongregacji [Doktryny] Wiary”. Przyjęcie stanowiska przeciwko 
sedewakantyzmowi było więc spowodowane rozpoczętymi negocjacjami z Janem Pawłem II w 1979 
r. oraz negatywną reakcją, między innymi, ojca Guérard des Lauriers. 
54) O nieprawowitości Pawła VI „osobiście mam poważną wątpliwość, (…) a nie pewność 
absolutną” (abp Lefebvre do ojca Guérard, list z początku 1979 r., cf. „Sodalitium”, nr 18, s. 16). 
55) „La Tradizione Cattolica” pisze: „Ustęp ten [Mat. XXVIII, 20] faktycznie wprawił w niezłe 
zakłopotanie o. Guérard des Lauriers i nadal kłopocze tych, którzy trzymają się jego Tezy. 
Odpowiedź o. Guérard była dość zawstydzająca… egzegeza zdumiewająca” (s. 24). X. Cantoni pisał: 
„Oczywiste jest, że werset św. Mateusza XXVIII, 20 przedstawia poważną trudność dla omawianej 
tezy. Potwierdza to egzegeza, do której podjęcia się zmuszony jest o. Guérard, pomimo swych 
wahań”. Ojciec Guérard słusznie przypomniał, że „teza z Cassiciacum nie jest przecież oparta na 
wersecie, którego egzegeza jest dyskutowana” („Cahiers de Cassiciacum”, nr 6, maj 1981 r., s. 112). 
Następnie przypomniał x. Cantoni’emu: „W rzeczywistości, jeśli stan kryzysu, w którym znajduje się 
Kościół powoduje, że werset św. Mateusza XXVIII, 20 ‘przedstawia – co zauważa x. Cantoni – 
poważną trudność’ to ta poważna trudność nie dotyczy tylko tezy z Cassiciacum. Jest ona bowiem 

nieporównywalnie poważniejsza, jeśli zajmuje się niespójną 
postawę Bractwa założonego przez abpa Lefebvre’a. Jeśli 
owszem godne pochwały jest rozważanie tego, co musi się 
stać z końcem świata, o wiele pilniejsze jest zbadanie, w jaki 
sposób omawiany werset stosuje się do tego, co się dzieje 
teraz. X. Cantoni, który bezwarunkowo trzyma się egzegezy 
E 1 musi sobie wyjaśnić, jak jego własne obecne zachowanie 
odpowiada tej egzegezie. Ktokolwiek bowiem nieposłuszny 
jest teraz wobec ‘autorytetu’, podczas gdy utrzymuje, iż 
wyznaje go jako Autorytet, stwierdza w czynach, ipso facto, 
że Chrystus nie jest z ‘Autorytetem’ teraz tak, jak był w 
czasach Piusa XII, czy Piusa XI, czy ‘wcześniej’. Różnica, 
prowadząca aż do przeciwieństwa, między obiema postawami 
praktycznymi, jedną teraźniejszą, drugą dawniejszą, wobec 
Autorytetu, którego tożsamość jest domniemana, co 
stwierdza x. Cantoni i całe ‘Econe’, ta różnica wymaga 
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przypisania innej różnicy prowadzącej aż do przeciwieństwa między obiema relacjami, które 
domniemany tożsamy Autorytet utrzymuje z Chrystusem, czyli: relacja ‘teraźniejsza’ i relacja 
‘dawniejsza’. Niech x. Cantoni zechce wskazać, jaka jest ta różnica. Dopóki się powstrzymuje od 
tego, dopóki to wstrzymanie się stanowi, dla pseudodoktryny, która stoi za postępowaniem ‘Econe’, 
‘poważną [a nawet najbardziej poważną] trudność’; do tego stopnia, że x. Cantoni obala się sam 
przez siebie samego. Przez egzegezę E 1, której się trzyma, potępia swoją własną oraz 
pseudodoktrynę jako błędną” (s. 112). Maj 1981 r…. dwa miesiące później x. Cantoni paradoksalnie 
przyznał ojcu Guérard des Lauriers rację porzucając Bractwo Św. Piusa X, aby się dać inkardynować 
w diecezji Massa: nowa msza, komunia na rękę, Sobór Watykańki II, etc. Drugiego „Xiędza”, który, 
jak swego czasu x. Cantoni, straszy „’innych’ wersetem ze św. Mateusza XXVIII, 20” podczas gdy 
niweczy „w rzeczywistości to, co głośno oświadcza” [Jan Paweł II jest Papieżem] prosimy o 
spójność i uczciwość, której dowiódł x. Cantoni w 1981 r. (między nami, byłby dziś o wiele lepiej 
potraktowany niż wówczas x. Piotr…!). Kardynał Dario Castrillon Hoyos wyczekuje xiędza z 
ramionami szeroko otwartymi, aby wdrożyć, w chwili odpowiedniej, „Lek-Bisig”. [aluzja do 
usunięcia x. Józefa Bisiga z funkcji przełożonego generalnego Bractwa Św. Piotra w roku 2000 nie 
przez kapitułę zgromadzenia, ale bezpośrednio przez przewodniczącego komisji Ecclesia Dei, kard. 
Castrillon Hoyosa, który z kolei mianował na to stanowisko x. Devillers, bardziej przychylnego niż 
jego poprzednik odprawianiu przez xięży FSSP nowej mszy. Od tego roku FSSP coraz bardziej się 
„modernizuje” – przyp. PA] 
56) Cytat ten pokazuje nam, że „La Tradizione Cattolica” przedstawia niepełne pojęcie 
niezniszczalności, ograniczonej do zwykłej „ciągłości w czasie” Kościoła hierarchicznego i 
widzialnego. Kościół, który ogranicza się do trwania w czasie swej struktury hierarchicznej, ale który 
istotnie zmienia naukę objawioną (jak na przykład kościół bizantyjski) nie jest prawdziwym 
Kościołem Chrystusa i nie jest niezniszczalny. 
57) Jeśli przeto uważnie przeanalizujemy z jednej strony doktrynę soborową i posoborową, a z 
drugiej doktrynę Bractwa Św. Piusa X, zobaczymy, że ich stanowiska są bliskie tym, które zostały 
potępione w Pistoi: dla modernistów to Kościół przeszłości miałby „zaciemnić oblicze Chrystusa” 
(synowie Kościoła, wśród których niektórzy święci, „którzy zniekształcili jego oblicze i nie pozwolili 
mu być doskonałym odzwierciedleniem wizerunku jego ukrzyżowanego Pana”, Jan Paweł II, Tertio 
millenio adveniente, nr 35, cf. „Sodalitium” nr 39, s. 56), powód dla którego Jan Paweł II czuł się 
zmuszony prosić o przebaczenie za braki tego Kościoła. Dla lefebrystów to Kościół dzisiejszy 
(reprezentowany przez Pawła VI i Jana Pawła II oraz przez biskupów w jedności z nimi) miałby 
zdradzić Tradycję. 
Z tego, co zostało właśnie powiedziane, możemy wywnioskować, że niezniszczalność Kościoła 
wykazuje fałszywość modernizmu i fałszywość lefebryzmu, a z pewnością nie fałszywość 
sedewakantyzmu, przynajmniej w stanowisku Tezy z Cassiciacum (zob. przyp. 1 o sedewakantyźmie 
ścisłym i niezniszczalności), co będzie lepiej wykazane w moich odpowiedziach na zarzuty. 
58) T. Zapelena SI, De Ecclesia Christi, Part apologetica, Rzym, Uniwersytet Gregoriański, 1955 r., s. 
317: „Ecclesia in textu evangelico exhibetur et prædicatur perpetua propter primatum”. 
59) B. Lucien, La situation actuelle de l’autorité dans l’Eglise [Obecna sytuacja autorytetu w Kościele], Bruksela, 
1985 r., ss. 7-8. 
60) B. Lucien, op. cit., s. 117. 
61) Przynajmniej do teraz. Owszem, w przypadku, gdy nastąpi porozumienie z Janem Pawłem II 
podobne do tego, które podpisali biskupi Rangel i Rifan z Administracji Apostolskiej Św. Jana Marii 
Vianney w Campos (Brazylia) z łatwością można przewidzieć, że nawet stanowisko Bractwa Św. 
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Piusa X odnośnie Soboru i Mszy (podobnie jak Brazylijczyków i tych, którzy są pod Komisją Ecclesia 
Dei) ulegnie istotniej zmianie. 
62) Na stronach 24-25. Mówienie, że od Soboru Watykańskiego II „katolicka hierarchia” już nie 
naucza uspokaja czytelnika. Nie chodzi więc o odrzucenie nauczania, ale o stwierdzenie jego 
nieistnienia, jednocześnie oświadczając głośno, że hierarchia pozostaje ze swymi (nieużywanymi) 
charyzmatami nieomylności. Faktycznie sytuacja jest zgoła inna: Jan Paweł II i biskupi w komunii z 
nim nauczają prawie codziennie, ale ich nauczanie jest odrzucane przez „tradycjonalistów”. 
63) „Wniosek, który chce się nam narzucić, nie może współistnieć z niezniszczalnością Kościoła. W 
rzeczy samej, brak autorytetu, o którym tu mowa jest taki, że pociąga za sobą zawieszenie, na pewien 
czas, władz jurysdykcji i magisterium w Kościele. Przez pewien czas Kościół nie miałby się rządzić 
według formy przewidzianej przez Chrystusa, to znaczy, Kościół miałby utracić jeden ze swych 
istotnych elementów konstytutywnych, zatem przestałby, po prostu, istnieć” (x. Piotr Cantoni, 
Reflexions à propos d’une thèse recente sur la situation actuelle de l’Eglise [Refleksje dotyczące pewnej niedawnej tezy o 
obecnej sytuacji w Kościele], pro manuscripto, maj-czerwiec 1980 r., s. 9). 
64) „Jeśli rozważa się Kościół jako Mistyczne Ciało Chrystusa, Jezus pozostaje dziś z nim 
utrzymując przy życiu Świadectwo Wiary oraz uświęcenie poprzez autentyczne Sakramenta, jak 
również sprawowanie prawdziwej Ofiary. Dowodem tego jest istnienie tych, których nazywa się 
‘tradycjonalistami’” (B. Lucien, Obecna sytuacja autorytetu w Kościele, Bruksela, 1985 r., s. 102. Bp 
Guérard zauważa, że Mat. XXVIII, 20 „dotyczy wyraźnie misji powierzonej po równo Jedenastu”, 
jako że jest to właściwe dla władzy święceń, w której wszyscy biskupi mają tę samą władzę, co 
Biskup Rzymu (cf. Consacrer des évêques? [Konsekrować biskupów?], Dodatek do „Sous la bannière”, nr 3, 
styczeń-luty 1986 r., ss. 2 i 6): faktycznie, w tym wersecie asystencja obiecana jest wszystkim 
apostołom, a nie tylko Piotrowi. 
65) Zapelena, op. cit., ss. 315-316. 
66) Zapelena pisze również: „… Kościół, w tekście ewangelicznym, jest pokazany jako i nazwany 
nieprzemijającym z powodu prymatu. Wskutek tego, sam prymat musi być nieprzemijający. Należy 
zauważyć, że tym argumentem wykazuje się nie tyle konieczność sukcesji w ogóle, co raczej 
konieczność sukcesji w formie monarchicznej. Bowiem prymat Piotra taki, jaki został ustanowiony 
przez Chrystusa, zakłada najwyższą władzę jurysdykcji, której podporządkowane jest całe ciało 
kościelne i biskupie. Otóż władza ta byłaby obalona w hipotezie sukcesji kolegialnej. Przeto Piotr, za 
pośrednictwem prymatu, jest ustanowiony zasadą jedności i stałości zarówno ciała kościelnego, jak i 
ciała biskupiego (…) Denz. 1821” op. cit., ss. 317-318. 
67) Jeśli chodzi o wszystkie odnośniki, cf. „Sodalitium” nr 54, s. 12. 
68) Lucien, op. cit., ss. 102-103 i nr 132. 
69) W swym Tractatus de Papa (Lecoffe, Paryż-Lyon, tom I, 1869 r., ss. 546-550) jezuicki kanonista 
Maria Dominik Bouix (1808-1870 r.) obszernie przytacza De potestate Papae et Concilii kardynała 
Hieronima Albaniego (1504-1591 r.), kreowanego na kardynała św. Jana u Bramy Łacińskiej przez 
św. Piusa V w 1570 r. i w następujący sposób streszcza omawianą tezę Albaniego: „Papa factus 
hæreticus, si resipiscat ante sententiam declaratoriam, jus Pontificium ipso facto recuperat, absque 
nova Cardinalium electione aliave solemnitate” („Papież heretyk, jeśli opamięta się przed 
orzeczeniem deklaracyjnym, odzyskuje ipso facto papiestwo, bez nowej elekcji kardynałów czy 
jakiejkolwiek innej uroczystości”). To bp Sanborn wskazał mi ten tekst i za to mu dziękuję. 
70) Możliwość istnienia tych wyborców oraz materialne trwanie stolic zostały obszernie opisane 
przez Lucien (op. cit., roz. X) i Sanborna (De papatu materiali, sectio secunda, nr. 15-16). 
71) Czy to samo można powiedzieć o sedewakantyźmie simpliciter? Proszę przeczytać ponownie 
przypis 1 tego artykułu. 
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72) Rzuca się to w oczy wszystkim, a sam Paweł VI przyznał to kilka razy (a po nim Jan Paweł II); 
cf. R. Amerio, Iota unum, Ricciardi, 1985 r., ss. 7-9. 
73) „Kościół posiada prawo wyboru papieża, a zatem prawo poznania z pewnością wybranego. Jak 
długo trwa wątpliwość co do elekcji i ciche przyzwolenie Kościoła powszechnego nie zaradzi 
możliwym wadom elekcji, nie ma papieża, papa dubius, papa nullus. Przeto, zauważa Jan od św. 
Tomasza, póki pokojowa elekcja nie jest oczywista elekcję uważa się za wciąż trwającą. A jako że 
Kościół ma pełne prawo nie nad papieżem z pewnością wybranym, ale nad samą elekcją, może on 
podjąć wszelkie środki konieczne, aby ją doprowadzić do skutku. Kościół może zatem wydawać sąd 
w materii papieża wątpliwego. Tak przeto, ciągnie dalej Jan od św. Tomasza, Sobór w Konstancji 
sądził w materii trzech ówczesnych wątpliwych papieży, spośród których dwóch zostało złożonych, 
a trzeci zrzekł się papiestwa. (II-II, q. 1-7, a. 3, nr. 10-11 ; t. VII, s. 254)” (Karol kard. Journet, 
L’Eglise du Verbe incarné [Kościół Słowa wcielonego], Wyd. Saint Augustin, Saint-Just-la-Pendue, Francja, 
1998 r., excursus VIII: L’élection du pape [Elekcja papieża], s. 978). 
74) Zapelena, op. cit., pars altera apologetico-dogmatica, s. 115. Cytowane w: Sanborn, La papauté 
matérielle, ss. 61-63 (przypis 7 należy do „Sodalitium”). 
75) B. Lucien, Jean Jean Madiran et la Thèse de Cassiciacum [Jan Madiran i Teza z Cassiciacum], w: Cahiers de 
Cassiciacum nr 5, grudzień 1980 r., ss. 47-82, zwłaszcza od s. 48 do s. 57 („I. Późny charakter Tezy”). 
X. Lucien zaprzecza: „A) wnioskowaniu: późny charakter tezy zakłada jej nieprawdopodobieństwo. 
B) faktowi: teza jest późna. C) wartości argumentu wspomagającego: ‘czy można sobie wyobrazić, by 
Bóg, odnośnie Kościoła, który uczynił widzialnym, mógł pozwolić na oszustwo tak poważne, tak 
totalne, tak długotrwałe...?’ D) rzeczywistości faktu zawartego w tym argumencie: istnieniu 
długotrwałego i totalnego oszustwa” (s. 49). 
76) Bezpośrednio... W rzeczywistości, aby bronić prawowitości Pawła VI i Jana Pawła II, Bractwo 
Św. Piusa X musiało – i dalej z upływem czasu jeszcze bardziej musi – przyjmować stanowiska, 
które mniej lub bardziej kontrastują ze zdefiniowaną wiarą katolicką. Jeśli chodzi o prawowitość 
Papieża, jest to „fakt dogmatyczny”. Dla Marin’a Soli może to być przedmiotem wiary boskiej. 
77) Cf. B. Lucien, Obecna sytuacja..., op. cit., aneks III, ss. 119-121. Czytamy tam na przykład: „Brak 
Autorytetu posiadającego boską asystencję na szczycie Kościoła [...] jest pewny, pewnością, która 
wynika z Wiary [...]. Czy w tych okolicznościach nie powinno się twierdzić, że ci, którzy uznają Jana 
Pawła II (i Pawła VI) jako Papieży formalnie nie są rzeczywistymi członkami Kościoła, to znaczy, 
znajdują się poza widzialną przynależnością do Kościoła? [...] Taki wniosek byłby nieuzasadniony. 
Nie wolno bowiem zapominać, że to żywe OBECNE magisterium i tylko ono jest z ustanowienia 
boskiego po to, aby autentycznie zachowywać wszystko, co zakłada przedmiot Wiary OBECNIE. 
Wskutek tego ci, którzy sprzeciwiają się naszej wykładni Objawienia i doktryny Kościoła, nie 
sprzeciwiają się samym tym faktem, de iure, koniecznie i formalnie, samemu Magisterium Kościoła. 
78) B. Lucien, Obecna sytuacja..., op. cit., Aneks I: Prawowitość Papieża rzymskiego, fakt dogmatyczny, ss. 107-
111. 
79) Dziwi to, iż TC przytacza tylko kardynała Billot, podczas gdy mogła była nadać o wiele większą 
siłę swojemu stanowisku powołując się, na przykład, na autorytet Doktora Kościoła, jakim był św. 
Alfons Liguori, co robi Da Silveira (s. 297) w książce, która nie wydaje się być obca TC, bowiem 
cytuje ją (ss. 55-56). Można się domyślać, że w rzeczywistości TC ma przed oczyma tylko książkę x. 
Lucien (na którą się nie powołuje wyraźnie), który mówi właśnie o „tezie kardynała Billot”... 
80) Zauważmy, że owa „jednomyślna zgoda teologów”, tak wysoko ceniona przez TC, jest przezeń 
wzgardzona, z drugiej strony, gdy dotyczy tez, z którym się nie zgadza, jak nieomylność Papieża w 
kanonizacjach... 
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81) A. K. Vidigal Da Silveira, La nouvelle messe de Paul VI: qu’en penser? [Nowa msza Pawła VI: co o niej 
myśleć?], Wyd. francuskie: DPF, Chiré 1975 r., ss. 298-299. 
82) O kontekście historycznym bulli, cf. „Sodalitium” nr 44, czerwiec-lipiec 1994 r. (F. Ricossa, 
„Herezja na szczycie Kościoła” (M. Firpo)… w XVI wieku; niewiarygodna historia kardynała 
Morone). 
83) X. Lucien, Obecna sytuacja…, op. cit., s. 110. 
84) Zaznaczam skądinąd także, że argument przyjęty przez TC jest niebezpieczny. Jednomyślność 
biskupów – przypomnijmy – była argumentem użytym przez x. de Nantes, aby przyjąć prawowitość 
i godziwość nowego mszału, argumentem, który później przyjął także o. Gérard [Calvet, założyciel i 
przełożony klasztoru benedyktyńskiego w Le Barroux, który zerwał z abpem Lefebvrem po sakrach 
z 1988 r. i wtedy pojednał się z JPII – przyp. PA]. Nie wiadomo dlaczego omawiani biskupi mieliby 
być nieomylni odnośnie uznania Papieża, a nie mieliby być [nieomylni], gdy chodzi o przyjęcie 
Novus Ordo Missae. Ten sam argument dotyczy przyjęcia, moralnie jednomyślnego, Soboru 
Watykańskiego II. Logika anonimowego, ale nie nieznanego, autora TC powinna nieuchronnie 
poprowadzić do przyjęcia Soboru i Nowej Mszy. 
85) X. Lucien, Obecna sytuacja..., op. cit., s. 111. 
86) X. Bazyli Meramo, członek Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X, Consideracion teologica sobre la Sede 
Vacante [Teologiczne przemyślenie dotyczące Sede vacante], Madryd, Epifania 1994 r.: „wyrażenie Papieża 
domniemanego pochodzi od biskupa de Castro Mayera: to on sam powiedział mi to w 1989 r. w 
seminarium w La Reja, gdy go zapytałem o to, co myśli o Papieżu i wakacie Stolicy. Kategorycznie 
mi oświadczył: heretyk nie może być Papieżem, a ten Papież jest heretykiem” (s. 42). Dla biskupa de 
Castro Mayera Jan Paweł II nie był Papieżem, a Chrystus mógł uzupełnić, ale tylko co do aktów 
„papieża domniemanego” „na korzyść dobra wspólnego Kościoła i zbawienia dusz” (ibidem). 
87) Do tego stopnia, jeśli uwierzyć x. de Nantes, ojciec Guérard des Lauriers uważał, że wniosek 
„Stolica wakuje” jest oczywisty „bez żadnego wnioskowania” (to znaczy, nie wymagając 
prawdziwego rozumowania), a tak uważał właśnie odpowiadając na zarzut wysunięty przez tego 
samego x. de Nantes, zarzut oparty na fakcie, że stanowisko sedewakantystyczne jest tylko „sądem 
prywatnym”. Cf. Br. Franciszek, op. cit., tom III, ss. 110 nn. W każdym bądź razie, x. de Nantes jest 
bardziej spójny (przynajmniej w teorii) niż TC i Bractwo Św. Piusa X, utrzymując, że skoro Jan 
Paweł II jest jeszcze Papieżem, trzeba być mu posłusznym we wszystkich sprawach dyscyplinarnych. 
88) Średniowieczna myśl teologiczna zawsze przyjmowała, że Pierwsza Stolica (Stolica papieska) nie 
może być osądzana przez jakąkolwiek władzę, poza przypadkiem herezji. Teologowie kontr-reformy 
starali się wyjaśnić, w jaki sposób ten wyjątek nie był rzeczywiście wyjątkiem, z którego to powodu 
nawet w przypadku herezji Sobór tak naprawdę nie może osądzać Papieża. Dla zwolenników tezy, 
według której Papież heretyk nie jest jeszcze złożony, ale musi być złożony przez Sobór, biskupi nie 
mieliby władzy nad Papieżem osądzając go i ‘składając’ go z urzędu, ale tylko nad unią między 
papiestwem i daną osobą (jest to teza Kajetana). Św. Robert Bellarmin, który uważa tę tezę za 
niedostateczną, aby zapewnić fakt, że Pierwsza Stolica nie może być przez nikogo osądzana, 
utrzymuje, że Papież heretyk jest złożony z urzędu przez Boga, a gdy Sobór go osądza, nie jest już 
Papieżem. W przypadku rozważanym przez Pawła IV i św. Piusa V (heretyk wybrany na papiestwo), 
omawiany ‘papież’ nigdy nie byłby nim i wobec tego mógłby równie dobrze być sądzony przez 
Kościół. To samo rozumowanie odnosi się do „wątpliwego papieża” (widzieliśmy to w cytacie z Jana 
od św. Tomasza przytoczonym przez Journet): może być osądzony, bowiem nie jest Papieżem. 
Widzimy zatem we wszystkich przypadkach, że aksjomat (sam w sobie najświętszy) przypomniany 
przez TC (Pierwsza Stolica nie jest osądzana przez nikogo) nie może być użyty przeciwko hipotezie 
sedewakantystycznej. 
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89) Cf. zajęcie oficjalnego stanowiska szwajcarskiego dystryktu Bractwa Św. Piusa X odnośnie 
wydarzeń w Riddes. Riddes jest parafią, w której zbudowane zostało ekońskie seminarium. Jej 
proboszcz, Epiney, zawsze współpracował z Bractwem, za co był swego czasu pozbawiony swej 
parafii. W 2001 r. przyjął xiędza, który opuścił Bractwo, był to x. Grenon. Przełożony dystryktu, x. 
Pfluger, wsparty przez Przełożonego generalnego, bpa Fellay (dawnego parafianina x. Epiney) 
ogłosił, że x. Grenon, nie będąc inkardynowany w Bractwie, nie mógł odprawiać Mszy, a gdyby ją 
odprawiał, byłaby to „msza niegodna, czyli msza nie niosąca zasług ani łask” (Ostrzeżenie dystryktu 
odnośnie wydarzeń z Riddes x. Mikołaja Pflugera, styczeń 2002 r.). Wierni muszą również unikać 
chodzenia na Mszę do proboszcza. W swym komunikacie przełożony dystryktu powołuje się na 
władzę jurysdykcji dla Bractwa, fakt bycia posłanym przez Chrystusa, fakt, że należy się mu 
posłuszeństwo. („Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi” Łuk. X, 16). Ten 
sam komunikat, ze stycznia 2002 r., stwierdza, że proboszcz, inkardynowany w rzeczywistości w 
diecezji Sionu, miałby być „podporządkowany jego decyzjom [Bractwa] (czyli decyzjom władzy 
biskupiej)” bpa Fellay, a nie biskupa diecezjalnego. Omawiany komunikat jest bardzo poważny i daje 
Bractwu formę prawdziwego kościoła równoległego i schizmatyckiego. (x. Epiney wspomniany jest 
przez bpa Tissier na ss. 481-486, 531 biografii abpa Lefebvre’a – przyp. PA) 
90) Choć wykracza to poza temat, wydaje mi się odpowiednim dać jakąś odpowiedź, przynajmniej 
jako przypis, na to, co pisze TC na temat sakr bez mandatu rzymskiego dokonanych przez abpa 
Thuca. Na ss. 44-45 TC publikuje niewyczerpującą listę sakr, które za swe źródło (źródło czasami 
już dalekie) mają abpa Thuca; lista ta zawiera około 43 nazwiska, z czego 10 bezpośrednich sakr 
biskupich arcybiskupa Thuca. W tej materii uważam, że sakry, które można przypisać arcybiskupowi 
Thucowi dotyczą tylko trzech aktów przezeń dokonanych: konsekracja z 12 stycznia 1976 w Palmar 
de Troya (5 biskupów), ta z Toulon z 7 maja 1981 roku (bp Guérard des Lauriers) oraz ta z Toulon z 
17 października 1981 roku (bp Zamora i bp Carmona). Trzeba jednak wykluczyć domniemane i 
wcale nie do końca udowodnione sakry Laborie i Datessena (określonego, ale błędnie, przez TC na 
s. 47 jako przywódcę Unii Małych Kościołów). Arcybiskup Thuc nigdy oficjalnie nie uznał 
wymienionych konsekracyj, które w każdym bądź razie były tylko konsekracjami „warunkowymi” 

osób wcześniej konsekrowanych, które więc tak naprawdę nie 
otrzymały odeń episkopatu. Jeśli rzecz tak się ma, z listy 
opublikowanej przez TC trzeba usunąć 21 „biskupów”, którzy 
w rzeczywistości nie mają nic wspólnego z arcybiskupem 
Thuc’iem. Następnie, należy usunąć pięciu biskupów z Palmar 
razem z ich wątpliwą sukcesją, bowiem nie mają nic wspólnego 
z sedewakantyzmem: w Palmar, podobnie jak w Ecône, 
wierzono w prawowitość Pawła VI (i to profesor z Ecône, 
kanonik Rivaz, jest tym, który przekonał arcybiskupa Thuca, by 
ten udał się do Palmar). Natomiast konsekracje Guérard des 
Lauriers, Zamory i Carmony zostały dokonane na podstawie 
wakatu (przynajmniej formalnego) Stolicy Apostolskiej, jak to 

zostało ogłoszone publicznie w 1982 roku i co Jan Paweł II i kardynał Ratzinger doskonale 
zrozumieli, bowiem w dokumentach oficjalnych powiązali sakry biskupie, o których mowa, z 
deklaracją o wakacie Stolicy. 
91) Sodalitium nie zaprzecza wadom arcybiskupa Thuca i podziela, po części, sąd TC dotyczący jego 
osoby. Przypominamy jednak naszym przeciwnikom ewangeliczną przypowieść o drzazdze i belce. 
TC wyrzuca arcybiskupowi Thucowi, między innymi: a) konsekrację w Palmar de Troya; b) 
konsekrację dwóch „starokatolików”; c) fakt, że wśród wywodzących się od nich biskupów znajdują 
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się nawet gnostycy; d) „brak ciągłości w stanowiskach Thuca”; e) „różnorodność konsekrowanych”; 
f) i przytacza wątpliwości niektórych co do ważności dokonanych przezeń konsekracyj. 
Odpowiadamy: medice cura te ipsum. Przyjrzyjmy się pokrótce zaznaczonym punktom. A) Na przykład, 
konsekracja biskupia w Palmar de Troya (w rycie tradycyjnym i dla mszy tradycyjnej) nastąpiła w 
kontekście „aparycjonistycznym”, który może tylko zdyskredytować osobę arcybiskupa Thuca: jakże 
mógł uwierzyć fałszywym wizjonerom? A jednak zdarzyło się to arcybiskupowi Lefebvre’owi i 
nawet biskupowi de Castro Mayer’owi. Nie chcę, rzecz jasna, negować wiary i powagi tych dwóch 
wybitnych biskupów, ale oni także mieli swoje słabości. Bp de Castro Mayer, na przykład, przez 
wiele lat podążał za profesorem Pliniuszem Correa de Oliveirą, założycielem T.F.P., człowiekiem 
wielkiej kultury i głębokiej formacji doktrynalnej, ale także bałwochwalczym guru swych uczniów, w 
atmosferze prawdziwej „sekty”, co później potępił ten sam biskup (w liście zamieszczonym tu: 
https://pelagiusasturiensis.wordpress.com/2013/08/21/bp-de-castro-mayer-o-tfp/ – przyp. PA). 
Abp Lefebvre, choć sceptyczny wobec „objawień”, nie omieszkał się wierzyć wizjonerom i to nawet 
w bardzo ważnych wyborach: wpływ Klary Ferchaud, Marty Robin i „objawień” w San Damiano, 
wystarczy sięgnąć do Tissier, jego biografa, który o tym pisał (ss. 467-468, 507, ???). Grupa 
‘najwierniejszych’ mieszkańców Valais, właścicieli Ecône, dawała wiarę objawieniom w San 
Damiano i wizjonerce z Fryburga, Elianie Gaille (niedawno włoski dystrykt otrzymał środki 
pochodzące z San Damiano). We Włoszech, TC oraz autor artykułu powinni doskonale wiedzieć, co 
się stało w Rimini, gdzie przeorat Bractwa został założony w porozumieniu z wiernymi „Mammy 
Elviry”, fałszywej wizjonerki, której jednak abp Lefebvre udzielił swego pełnego poparcia. W tym 
przypadku czyż można stwierdzić, że dobro dokonane przez przeorat w Rimini (włącznie z kilkoma 
powołaniami kapłańskimi) nie może pochodzić od Boga, ponieważ mamma Elvira nie była 
„Kobietą Opatrzności”? Aparycjonizm Bractwa nie dotyczy tylko początków: biskup Fellay, 
przełożony generalny Bractwa Św. Piusa X, uznał w dziele pewnej wizjonerki, niejakiej Germaine 
Rossinière (pseudonim) „dar z nieba” i „skarbnicę łask”, dziele, które oficjalnie przedstawił w 
wewnętrznym biuletynie Bractwa, Cor unum (dodatek do nr 60, czerwiec 1998). To jest kilka 
przykładów, spośród wielu innych, które możnaby przytaczać... 
B) Zarzuca się arcybiskupowi Thucowi kontakty ze „starokatolikami”; sam widziałem w Ecône 
biskupa „starokatolickiego” przyjętego ponownie do Kościoła przez arcybiskupa Lefebvre’a (co ze 
swej strony zrobił także abp Thuc); kapłana i zakonnika, który porzucił apostolat (z powodu Akcji 
Francuskiej), który się ożenił, został greckim kapłanem schizmatyckim, aby powrócić następnie do 
stanu świeckiego i nauczać w Ecône, etc... 
C) Abp Thuc z pewnością nie jest odpowiedzialny za konsekracje pewnych guenończyków 
(uczniowie francuskiego gnostyka René Guénon – przyp. PA), którzy otrzymali episkopat (?) od 
biskupów (?), twierdzących, iż otrzymali odeń [abpa Thuca] swój episkopat. A jednak abp Lefebvre 
jest bez wątpienia odpowiedzialny za wyświęcenie niejednego kapłana guenońskiego (więc 
gnostyckiego) bezpośrednio przezeń wyświęconego, po tym, jak został ostrzeżony, przed 
święceniami, o danej sprawie. Jestem przekonany, że abp Lefebvre nie miał nic wspólnego z tymi 
doktrynami: ale na pewno był nieroztropny w tych święceniach. 
D) Jeśli chodzi o „brak ciągłości w stanowiskach Thuca” (wahającego się między sedewakantyzmem 
i pojednaniem z Watykanem) (TC, s. 47), zapomina się o wahaniach abpa Lefebvre’a pomiędzy 
możliwym sedewakantyzmem, tradycjonalizmem i pojednaniem z Watykanem: doszło nawet do 
tego, że podpisał, a następnie wycofał protokół ugody. 
E) Przejdźmy do „różnorodności konsekrowanych” (TC, s. 47). Abp Lefebvre wyświęcił 
wspaniałych kapłanów i, niestety, także gorszących kapłanów; w niektórych przypadkach wiedział, 
niestety, o moralnych brakach decydujących o tym, żeby nie wyświęcać takich kandydatów. Nie dało 

https://pelagiusasturiensis.wordpress.com/2013/08/21/bp-de-castro-mayer-o-tfp/
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się jednak przewidzieć smutnego przypadku kapłana, który najpierw targnął się na życie Jana Pawła 
II, potem porzucił kapłaństwo (po więcej szczegółów można odnieść się do jego autobiografii). 
Gdyby ten biedny kapłan został był wyświęcony przez arcybiskupa Thuca, czegoż by nie pisali (i, co 
gorsza, mówili) kapłani Bractwa? Czyż nie byłby to dowód na szaleństwo arcybiskupa Thuca? 
Niestety, biskupem, który wyświęcił tego nieszczęśnika był arcybiskup Lefebvre (i nie przypisuję mu 
odpowiedzialności za to, bowiem nie mógł przewidzieć przyszłości). 
F) W końcu TC insynuuje wątpliwości co do zdrowia umysłowego arcybiskupa Thuca i ważności 
jego konsekracyj. „Uzasadniona wątpliwość” (s. 47) opiera się na wahaniach abpa Thuca, na 
„różnorodności” jego konsekracyj, na wątpliwościach wysuwanych przez osoby trzecie... 
Widzieliśmy, że te same oskarżenia (choć na inny sposób) mogłyby być wysuwane wobec 
arcybiskupa Lefebvre’a i rzeczywiście znaleźli się ludzie, którzy negowali ważność jego święceń i 
konsekracyj. W Sodalitium odrzucałem w sposób absolutny tę niespójną tezę. TC powinna w ten sam 
sposób odrzucać niespójną tezę, która podaje w wątpliwość ważność konsekracyj i święceń abpa 
Thuca, choćby aby zachować spójność z tym, co samo Bractwo zrobiło, przyjmując ważność 
kapłaństwa x. Shaeffera, wyświęconego przez arcybiskupa Thuca w 1981 roku. Gdy chodzi o 
posiadanie dodatkowego kapłana, święcenia abpa Thuca są ważne; gdy chodzi o odradzanie wiernym 
przyjęcia bierzmowania od biskupa, który otrzymał episkopat od abpa Thuca, wówczas te święcenia 
i konsekracje są nieważne lub wątpliwe... Gdzie jest spójność i dobra wiara? 
Kończąc. Nie twierdzę, że jestem lepszy od innych, ani że nasz Instytut jest wolny od błędów i nie 
można mu nic zarzucić. Nie chcę nawet porównywać abpa Lefebvre’a do abpa Thuca; przeważająca 
rola, najwyższe znaczenie francuskiego biskupa są oczywiste; jednakże Bractwo nie może podkreślać 
wyłącznie tego, co oddaje honor swemu założycielowi i systematycznie ukrywać tego, co może 
stanowić ujmę na honorze i mogłoby szkodzić jego postaci „Człowieka Opatrzności”. Zapraszamy 
TC do większej szczerości albo do porzucenia opierania swych argumentów na domniemanej 
świętości swych członków i domniemanej czy prawdziwej niegodności swych adwersarzy... 

Tłumaczył z języka francuskiego (często też włoskiego oryginału) Pelagiusz z Asturii. Źródło: pismo „Sodalitium”, 
nr 55 z listopada 2003 roku (wersja francuskojęzyczna), ss. 31-72 i nr 56 z września 2002 roku (wersja 
włoskojęzyczna), s. 4-45. Ilustracje jak w oryginale. Gdy źródło tłumaczenia któregoś fragmentu jest inne, 
zaznaczyłem to w tekście czy przypisie. 

Artykuł pojawił się w częściach na blogu Pelagiusza: 
https://pelagiusasturiensis.wordpress.com/2016/12/05/ricossa-tc-1/ (cz. I), 
https://pelagiusasturiensis.wordpress.com/2016/12/19/ricossa-tc-2/ (cz. II), 
https://pelagiusasturiensis.wordpress.com/2016/12/27/ricossa-tc-3/ (cz. III),  
https://pelagiusasturiensis.wordpress.com/2017/01/10/ricossa-tc-4/ (cz. IV),  
https://pelagiusasturiensis.wordpress.com/2017/01/22/ricossa-tc-5/ (cz. V). 

Rozprowadzanie całości lub kopiowanie fragmentów tylko za podaniem źródła, jak zwykła uczciwość tego wymaga. 
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