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De sorte haereticorum et schismaticorum 
 

P. LUDOVICUS BLOSIUS OSB 
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O losie heretyków i schizmatyków 
 

O. LUDWIK BLOZJUSZ OSB 
 

–––––––– 

 

Itaque certissimum est, eos omnes, qui opinionem aliquam 

Romanae Catholicaeque Ecclesiae contrariam tenent, et defendunt, 

atque ita sese ab illius unitate separant; si pertinaces in haeresi aut 

schismate vitam finierint, aeterna supplicia in inferno luituros, 

quamlibet iuste aliqui hic vivere videantur. Plane, haeretici atque 

schismatici, etiamsi modesti, benigni, sobrii et casti admodum 

appareant: etiamsi largissimas eleemosynas pauperibus tribuant: 
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etiamsi assidue Deum orent, et in precibus suis compuncti multas 

lacrymas fundant; etiamsi vitam maxime rigidam ducant, et mira opera 

patrent; etiamsi corpora sua morti prompte intrepideque obiciant: quia 

tamen superbi sunt, et Scripturas sacras falsis expositionibus pervertunt, 

unitatemque Ecclesiae scindunt, veram caritatem habere non possunt. 

Deus eos abominatur, et a regno suo tamquam gravissimos hostes 

repellit: nec unquam ipsi salutem consequentur, nisi humiliter 

obedientesque facti, subiciant se matri Ecclesiae, ac pravas opiniones 

suas deponant. Persiste igitur (ut dictum est) in recta, Christiana et vera 

fide; credens absque simulatione quod Catholica credit Ecclesia, et 

exercens quod illa pie exercet. 

 

Tak więc najpewniejszą rzeczą jest, że wszyscy ci, którzy trzymają się i 

bronią jakiegoś zdania przeciwnego rzymskiemu i katolickiemu Kościołowi, 

zrywając tym samym z nim jedność, jeśli z uporem pozostając w herezji lub 

schizmie zakończą życie, to za karę będą cierpieć wieczne męki w piekle, 

pomimo tego że mogło się wydawać, iż niektórzy z nich żyli uczciwie. Z 

pewnością, heretycy i schizmatycy, nawet jeżeli okazywaliby się jako skromni, 

życzliwi, wstrzemięźliwi i żyjący w czystości; nawet gdyby udzielali najhojniej 

jałmużny ubogim; nawet gdyby wytrwale modlili się do Boga, a w swych 

prośbach ze skruchą wylewaliby wiele łez; nawet gdyby prowadzili najbardziej 

surowe życie, i dokonywaliby zdumiewających dzieł; nawet gdyby chętnie i 

nieustraszenie ciała swe wydali na śmierć; ponieważ jednak są pyszni, i 

fałszywymi objaśnieniami wywracają Pismo święte, i rozrywają jedność 

Kościoła, nie mogą mieć prawdziwej miłości. Bóg się nimi brzydzi, i odrzuca ich 

od Swego Królestwa jako największych wrogów: i nie dostąpią oni zbawienia 

nigdy, chyba że z pokorą i posłuszeństwem podporządkują się Matce-

Kościołowi, odrzucając swe fałszywe zapatrywania. Trwaj zatem w prawej, 

chrześcijańskiej i prawdziwej wierze; wierząc bez udawania w to, w co wierzy 

Kościół katolicki, i rozważając to, co on pobożnie rozważa. 
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Manuale vitae spiritualis continens Ludovici Blosii Opera spiritualia selecta novis curis adornata 

cum praefatione E.mi et R.mi Card. WISEMAN, Taurini 1880, ss. 156-157. Tekst powyższy 

zaczerpnięto z traktatu Speculum spirituale. (1)  
 

(Tytuł, ilustracje i przypisy od redakcji Ultra montes). 
 

Z języka łacińskiego tłumaczył Mariusz Gruszeczka 

 

Przypisy: 

(1) Por. 1) Manuale vitae spiritualis continens Ludovici Blosii Opera spiritualia selecta. 
 

2) Ks. Antoni Chmielowski, Kwiateczki duchowne O. Ludwika Blozjusza OSB, czyli nauki i rady 

do pobożnego życia chrześcijan wyjęte z różnych jego dzieł wraz z niektórymi dodatkami z nauk 

św. Jana Marii Vianney'a. 
 

3) Ks. Franciszek Perriot, Poza Kościołem nie ma zbawienia. 
 

4) Ks. Dr Jan Czuj, "Extra Ecclesiam salus non est" w świetle nauki św. Augustyna. 

http://www.ultramontes.pl/manuale_vitae_spiritualis.htm
http://www.ultramontes.pl/manuale_vitae_spiritualis.htm
http://www.ultramontes.pl/blozjusz_kwiateczki_duchowne.htm
http://www.ultramontes.pl/blozjusz_kwiateczki_duchowne.htm
http://www.ultramontes.pl/blozjusz_kwiateczki_duchowne.htm
http://www.ultramontes.pl/blozjusz_kwiateczki_duchowne.htm
http://www.ultramontes.pl/perriot_extra_ecclesiam_non_est_salus.pdf
http://www.ultramontes.pl/czuj_extra_ecclesiam_salus_non_est.pdf
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5) Św. Fulgencjusz z Ruspe Biskup, De fide ad Petrum, seu de regula verae fidei. Extra 

Ecclesiam non est salus. O wierze do Piotra, czyli o regule prawdziwej wiary. Poza Kościołem 

nie ma zbawienia. 
 

6) Papież Pius XII, a) Encyklika "Mystici Corporis Christi". O Mistycznym Ciele Chrystusa 

(Litterae encyclicae "Mystici Corporis Christi"). b) Encyklika "Sacra Virginitas" o Świętym 

Dziewictwie (Litterae encyclicae "Sacra virginitas" de sacra virginitate). 
 

7) Ks. Włodzimierz Piątkiewicz SI, Mistyczne Ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne. 

Studium dogmatyczne. 
 

8) Ks. Jan Domaszewicz, O Kościele. Nieomylność. Papież. Poza Kościołem nie ma zbawienia. 

Nieprzyjaciele Kościoła. (De Ecclesia Christi). 
 

9) Sac. Franciscus Amatus Pouget, Institutiones catholicae in modum catecheseos... Haeretici, 

schismatici, apostatae (Nauki katolickie w sposób katechizmowy... Heretycy, schizmatycy, 

apostaci). 
 

10) Dr. Franciscus Egger, Episcopus Brixinensis et Princeps, De necessitate Ecclesiae. 
 

11) Ks. Ignacy Grabowski, a) Kościół a herezja. b) Prawo kanoniczne. O występkach przeciw 

wierze i jedności kościelnej. 
 

12) Papież Urban VIII, Papież Benedykt XIV, Wyznanie Wiary dla chrześcijan wschodnich 

(Professio Fidei Orientalibus praescripta). 
 

13) Kongregacja Św. Inkwizycji, Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono 

Kościoła katolickiego. 
 

(Przyp. red. Ultra montes). 
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