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Pogaństwo nadal niepowstrzymanie szerzy się 

w modernistycznym Neokościele 
 

KS. KEVIN VAILLANCOURT 
 

–––––––– 
 

W 1976 roku dostąpiłem przywileju przyłączenia się do pielgrzymki, 

której celem była Kaplica Najświętszej Maryi Panny z Gwadelupy w pobliżu 

stolicy Meksyku. W tamtym okresie nadal uczęszczano do "starej bazyliki", a 

jednocześnie wznoszono zręby nowoczesnej i (w mojej opinii) dość paskudnej 

"nowej bazyliki". 
 

 
 

Pierwszy widok tilma przechowywanego w starożytnym otoczeniu tego 

historycznego kościoła naprawdę wzbudzał respekt. Dziewica z Gwadelupy 

prosiła, aby ku Jej czci zbudowany został kościół. Wzniesiono go na niezbyt 

odległym wzgórzu Tepeyac. Aby jak najlepiej uhonorować Matkę Bożą i Matkę 

Indian amerykańskich, zbudowano cudowną bazylikę, gdzie ulokowano święty 

tilma, na którym w cudowny sposób odciśnięty został wizerunek Maryi. 

Bazylika ta stała się znakiem triumfu Krzyża nad pogaństwem w Meksyku, 

triumfu ugruntowanego jeszcze bardziej przez kult do Najświętszej Maryi Panny 

wyznawany przez mieszkańców tych okolic. 
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Podczas tej pielgrzymki dowiedziałem się, że "stara bazylika" ma zostać 

opuszczona jak tylko "nowa bazylika" zostanie zbudowana. Były ku temu 

praktyczne powody. Geologiczne warunki stolicy Meksyku nie pozwalają, aby 

wielkie budynki mogły przetrwać zbyt długi okres czasu. Rzeczywiście, 

większość starych budowli zapadła się w ziemię. Skutki tego procesu były łatwo 

dostrzegalne na budynku "starej bazyliki". 
 

Kilka lat po otwarciu "nowej bazyliki", stara budowla została odnowiona i 

przemianowana na Bazylikę Narodową. Nie mam pojęcia, dlaczego nie można 

było tego zrobić bez budowania nowoczesnego gmachu. To, co mam zamiar 

dalej opisać jest smutnym komentarzem do historii tej pięknej świątyni 

wzniesionej dla oddawania czci Bogu i uhonorowania Najświętszej Maryi 

Dziewicy, Virgen de Guadalupe. 
 

4 października 2004 roku, Narodowa Bazylika stała się kolejnym z 

szeregu wielkich katolickich kościołów skalanych przez pogańskie praktyki. Na 

wzór wydarzeń w Asyżu i Fatimie, Narodowa Bazylika stała się miejscem 

potwornego ekumenicznego zdarzenia: 14-sty dalajlama, Tenzin Gyatso, złożył 

wizytę w Meksyku. W obecności modernistycznego kardynała Norberto Rivera 

oraz dziesięciu innych liderów różnych religii, przeprowadzono tam modlitewne 

nabożeństwo w intencji "pokoju i jedności", w którym uczestniczyło ponad 1000 

ludzi. W 40 minutowej przemowie, dalajlama pouczał zgromadzonych, między 

innymi o cnotach prowadzenia moralnego życia oraz sposobach radzenia sobie z 

problemami podeszłego wieku. Ludzie tłumnie cisnęli się by usłyszeć przesłanie 

tego "boga wśród ludzi", tak jak gdyby nigdy wcześniej nie słyszeli takich 

"duchowych prawd". 
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Dalajlama 
 

 
 

To wydarzenie jest oburzającym skandalem. Wiem, że pisząc to w The 

Catholic Voice "wygłaszam kazanie do [potakującego] chóru", ale jak długo 

jeszcze katolicy będą znosić takie świętokradcze praktyki? I jak długo jeszcze 

tradycyjni rzymscy katolicy będą słuchać o takich wydarzeniach i nie wyrażać 

swojego oburzenia? Wspólna z heretykami i poganami publiczna modlitwa jest 

zakazana przez Prawo Boskie, o czym mówi Pierwsze Przykazanie. Papież 

Pius XI uczył nas tego w swojej encyklice Mortalium animos. Nikt – i 

chciałbym to jeszcze raz podkreślić, nikt – nie ma ani prawa ani władzy, aby 

zezwalać na sytuacje, gdy katolicy łączą się w publicznej modlitwie z 

niekatolikami. I jeżeli katolikom nie wolno pod groźbą ekskomuniki 

uczestniczyć w takich ceremoniach (co można sprawdzić w "starym" Kodeksie 

Prawa Kanonicznego), o ile straszniejsze jest to kiedy w starożytnej bazylice, 

zbudowanej jako symbol triumfu nad pogaństwem, odprawia się "ekumeniczne 

nabożeństwo modlitewne"? 
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Dalajlama razem z "arcybiskupem" Meksyku, "kardynałem" Norberto Rivera  

w Katedrze Metropolitalnej w Meksyku (8 X 2004) 
 

Tak, tradycyjni rzymscy katolicy są niezwykle zszokowani takimi 

wydarzeniami, natomiast moderniści nie przejmują się w ogóle. Coraz bardziej 

oczywistym i wyraźnym staje się fakt, że moderniści, okupujący na całym 

świecie te niegdyś katolickie kościoły, nie wyznają prawdziwej 

rzymskokatolickiej Wiary. Zwracam się do Was z prośbą, poświęćcie trochę 

czasu by powiedzieć innym o tych bezeceństwach, aby w ten sposób przekonać 

ich do tego by odseparowali się od takich bluźnierczych działań. Połączmy się 

wszyscy razem w modlitwie i ofierze, by zadośćuczynić za te zbrodnie i 

wyprosić łaskę zwycięstwa nad wrogami Boga i Jego Kościoła. 
 

Ks. Kevin Vaillancourt 
 

 

Artykuł powyższy po raz pierwszy ukazał się w czasopiśmie "The Catholic Voice" z grudnia 

2004 r., P.O. Box 130, Mead, WA 99021 USA. (1) 
 

Z języka angielskiego tłumaczył Mirosław Salawa 
 

–––––––––––––––– 

Przypisy: 

(1) Por. 1) Ks. Kevin Vaillancourt, a) Obchody "Roku Wiary" a destrukcja życia 

liturgicznego. b) Modernistyczny "Rok Wiary": Manifestacja Nowej Religii. c) Masoneria i 

"Nowa Ewangelizacja". d) Czy "Summorum Pontificum" rzeczywiście jest wyrazem Tradycji 

katolickiej? e) Współczesna liturgia: nowa forma kultu dla nowego pokolenia. f) Tak zwana 

"Nowa Ewangelizacja" zaprzeczeniem Boskiego Zamysłu. g) Modernistyczny program ukryty 

za tzw. "Rokiem Eucharystii". h) Uczczenie stulecia encykliki "Pascendi Dominici gregis". i) 

Asyż III: "Pielgrzymka" indyferentyzmu. j) Abyśmy nie zapomnieli: Głos sprzeciwu wobec 

"kanonizacji" Jana Pawła II. k) Abyśmy nie zapomnieli. Sprawa przeciwko "kanonizacji" 

Jana Pawła II. l) Świętowanie błędu w "Roku Wiary". 

http://www.ultramontes.pl/vaillancourt_obchody_roku.htm
http://www.ultramontes.pl/vaillancourt_obchody_roku.htm
http://www.ultramontes.pl/vaillancourt_obchody_roku.htm
http://www.ultramontes.pl/vaillancourt_modernistyczny_rok.pdf
http://www.ultramontes.pl/vaillancourt_masoneria.htm
http://www.ultramontes.pl/vaillancourt_masoneria.htm
http://www.ultramontes.pl/vaillancourt_masoneria.htm
http://www.ultramontes.pl/vaillancourt_summorum_pontificum.htm
http://www.ultramontes.pl/vaillancourt_summorum_pontificum.htm
http://www.ultramontes.pl/vaillancourt_wspolczesna_liturgia.htm
http://www.ultramontes.pl/pseudoewangelizacja.htm
http://www.ultramontes.pl/pseudoewangelizacja.htm
http://www.ultramontes.pl/modernistyczny_program.htm
http://www.ultramontes.pl/modernistyczny_program.htm
http://www.ultramontes.pl/vaillancourt_stulecie_pascendi.htm
http://www.ultramontes.pl/vaillancourt_asyz_3.htm
http://www.ultramontes.pl/glos_sprzeciwu.htm
http://www.ultramontes.pl/glos_sprzeciwu.htm
http://www.ultramontes.pl/vaillancourt_sprawa_przeciwko_jp2.pdf
http://www.ultramontes.pl/vaillancourt_sprawa_przeciwko_jp2.pdf
http://www.ultramontes.pl/vaillancourt_sprawa_przeciwko_jp2.pdf
http://www.ultramontes.pl/vaillancourt_rok_wiary.pdf
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2) Papież Pius XI, Encyklika "Mortalium animos". O popieraniu prawdziwej jedności religii. 
 

3) Ks. Ignacy Grabowski, Prawo kanoniczne. O występkach przeciw wierze i jedności 

kościelnej. 
 

4) Ks. Piotr Skarga SI, O kąkolu heretyckim i diabelskiej wolności religijnej (De haeretica 

zizania et diabolica libertate religiosa). 
 

5) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys 

dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Problem 

istnienia Boga. f) Dogmatyka katolicka. Podręcznik szkolny. g) Główne zasady etyki Kanta a 

etyka chrześcijańska. h) Modernizm w książce polskiej. 
 

6) Ks. Jakub Górka, Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej 

Maryi Panny. 
 

7) Henryk Hello, a) Nowoczesne wolności w oświetleniu encyklik. Wolność sumienia – 

wolność wyznania – wolność prasy – wolność nauczania. b) Syllabus w wieku XX. 
 

8) Ks. Andrzej Dobroniewski, Modernizm i moderniści. 
 

9) Ks. René-Marie de la Broise SI, Religia i religie. 
 

10) Ks. J. V. Bainvel SI, Dogmat i myśl katolicka. 
 

11) O. Mikołaj Jamin OSB, Myśli ściągające się do błędów tegoczesnych. a) O jedności 

prawdziwej religii. b) Jezus Chrystus potępia tolerantyzm. c) Poza Kościołem nie ma 

zbawienia. 
 

12) Ks. Władysław Michał Dębicki, a) Albert Stöckl (historyk filozofii i apologeta). b) Wielkie 

bankructwo umysłowe. Rzecz o nowoczesnym skrajnym sceptycyzmie naukowo-filozoficznym. 

c) Wariacko-zbójecka filozofia (Fr. Nietzsche). d) Filozofia nicości. Rzecz o istocie buddyzmu. 

e) Anioł upadły. Lamennais w oświetleniu najnowszym. 
 

(Przypisy i ilustracje od red. Ultra montes). 
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