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Karmić dusze nauką prawdy 
 

KS. BENEDICT HUGHES CMRI 
 

–––––– 
 

W ciągu kilku ostatnich miesięcy wydarzenia związane z Bractwem Św. 

Piusa X (FSSPX) często pojawiały się w bieżących wiadomościach. Czy 

pogodzą się z Rzymem czy też nie? To pytanie jest źródłem dużego 

zainteresowania i spekulacji. Jaka jest tego przyczyna? Dzieje się tak dlatego, 

ponieważ w oczach wielu ludzi FSSPX jest "twarzą" ruchu 

tradycjonalistycznego. Bractwo ma wielu kapłanów, kościoły, szkoły oraz 

wiernych w różnych krajach na całym świecie. 
 

Podczas gdy wielkość oraz rozprzestrzenienie się FSSPX może świadczyć 

o jego żywotności, to jednak nie wszystko wewnątrz tej organizacji jest bez 

zarzutu, zwłaszcza w sferze teologicznej. Niestety, za zewnętrzną fasadą kryje 

się zamęt będący skutkiem niespójnego i wewnętrznie sprzecznego stanowiska 

teologicznego. Choć w tym krótkim artykule nie zamierzam wyliczać 

wszystkich teologicznie błędnych nauk głoszonych obecnie przez FSSPX, to 

przytoczę tu tylko kilka najbardziej zasługujących na uwagę: 
 

• zwyczajne, powszechne magisterium Kościoła nie ma gwarancji nieomylności; 
 

• najwyższa władza Kościoła może promulgować prawa szkodliwe dla dusz; 
 

• najwyższa władza Kościoła może błądzić w kanonizacjach świętych; 
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• wierni powinni sprzeciwić się władzy Kościoła gdy są przekonani, że leży to w 

ich najlepszym duchowym interesie; 
 

• wierni powinni rozstrzygać kiedy mogą być posłuszni, a kiedy nie mogą 

słuchać władzy Kościoła; 
 

• do wiernych należy pouczanie i reformowanie władzy Kościoła, gdy ta 

zbłądzi; 
 

• dla zapewnienia wiernym kierownictwa duchowego dozwolone jest 

ustanawianie autorytetu innego niż autorytet Kościoła i będącego wobec niego 

w opozycji (tzn., przełożeni FSSPX); 
 

• itd. 
 

W każdym bądź razie moim zamiarem nie było stworzenie pełnej listy, a 

jedynie zwykłe wykazanie słuszności twierdzenia, że w FSSPX rozpanoszyły się 

teologiczne błędy. Wielu innych autorów wypowiadało się już na temat tych 

różnych błędów, które to, jak łatwo można wykazać stoją w sprzeczności z 

dawnymi autorytatywnymi decyzjami papieży i soborów oraz są sprzeczne z 

jednomyślnym nauczaniem teologów Kościoła. Co więcej, nauki te nie 

ograniczają się do kilku kapłanów FSSPX lecz są tam szeroko 

rozpowszechnione, o czym wie każdy obeznany z działalnością Bractwa. Są one 

konsekwentnie propagowane przez kapłanów i przełożonych FSSPX. 
 

 
 

Gdzie znajduje się źródło tych wszystkich błędów i dlaczego FSSPX nie 

potrafi ich wyraźnie dostrzec i odrzucić, chociaż tak często były im wytykane 

wraz z podawaniem odnośnych cytatów pochodzących ze źródeł autentycznego 

katolickiego nauczania? Jest to wynikiem – jak sądzę – fundamentalnego błędu, 

który leży u podstaw wszystkich innych błędów FSSPX. Tak, istnieje 

zasadniczy błąd utrwalający wszystkie inne, który niweczy wysiłki różnych 

kapłanów i biskupów próbujących przestrzec członków FSSPX przed tymi 

błędami. 
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Cóż to za tak istotny błąd? Jest nim przekonanie, przeświadczenie o 

świątobliwości arcybiskupa Lefebvre – założyciela FSSPX – co ma świadczyć o 

tym, że Bóg obdarzył go wyjątkową zdolnością jasnego rozeznania jaką ścieżkę 

postępowania należy wskazać dziś wiernemu katolikowi. Oczywiście, 

zrozumiałe jest, że członkowie FSSPX chcieliby widzieć w swoim założycielu 

osobę świątobliwą. A nawet jakby był rzeczywiście świętym człowiekiem, to 

problem polega jednak na tym, że nie miał racji w swych ostatecznych 

konkluzjach odnoszących się do natury problemu wobec którego stoimy. 
 

Jeden przykład świadczący o tym sposobie myślenia zawiera list napisany 

ostatnio przez kapłana FSSPX, w którym tak się wyraził: "Arcybiskup Lefebvre 

był największym misjonarzem dwudziestego wieku i... wielkim przyszłym 

świętym Kościoła katolickiego". Członkowie Bractwa (FSSPX) często nazywali 

swojego założyciela "Atanazym naszych czasów". Jednakże na przestrzeni 

historii Kościoła błądzili nawet święci. Należy również mieć na uwadze, że dla 

arcybiskupa Lefebvre, który dorastał w strukturach Kościoła przed Vaticanum II 

było trudnym – wbrew temu co podpowiadała mu jego intuicja na temat 

apostazji większości kapłanów i biskupów – by w końcu przyznać, że struktura 

opanowana przez modernistów nie jest już katolicka i że dlatego powinien się 

wraz ze swoją organizacją od niej całkowicie odciąć. 
 

Jeżeli kapłani i biskupi Bractwa Św. Piusa X chcą prawdziwie 

uhonorować swego założyciela, to mogą jedynie to uczynić postępując w sposób 

integralnie katolicki. Muszą dostrzec pełen zakres stojących dzisiaj wobec nas 

problemów i zareagować przez przylgnięcie do tego co przez wieki nauczali 

papieże, sobory i teologowie. Muszą porzucić tę skrojoną przez siebie teologię, 

która jest odejściem od tego co Kościół nauczał w przeszłości. 
 

Przypomina mi to o wywiadzie jakiego kilka lat temu udzielił jeden z 

biskupów FSSPX. Przeprowadzający wywiad dziennikarz konserwatywnego 

pisma dopytywał się biskupa jak może uzasadnić ignorowanie i niesłuchanie 

tego co sam uważa za prawdziwą katolicką władzę. Po wygłoszeniu serii 

wykrętów w omawianej kwestii biskup w końcu odpowiedział, że arcybiskup 

Lefebvre postępował według tego kursu i uważa, że Bóg wywyższył 

arcybiskupa by kierował nami w obecnych czasach! Innymi słowy, dla 

wyjaśnienia swojego stanowiska nie potrafił się powołać ani na żadnego teologa 

ani na nauczanie Kościoła. 
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Filozofowie nazywają ten typ argumentacji (tzn. w tym przypadku 

teologicznych przesłanek za odrzucaniem tego kogo FSSPX uznaje za 

prawdziwy katolicki autorytet, opartych na jedynej podstawie, że taki był sposób 

postępowania arcybiskupa Lefebvre) błędem ad verecundiam (tj. odwołującym 

się do nieśmiałości). Mamy nadzieję, że członkowie FSSPX na nowo rozpatrzą 

swoje teologiczne stanowisko i uczczą swego założyciela postępując zgodnie z 

prawdziwą katolicką teologią. Niech pamiętają, że wielu wiernych u nich szuka 

wskazówek postępowania. Jako dobrzy pasterze powinni karmić tych wiernych 

nauką prawdy. 
 

 
 

Ks. Benedict Hughes CMRI 
 

Artykuł z czasopisma "The Reign of Mary", nr 134, Wiosna 2009 ( www.cmri.org ) 
 

Z języka angielskiego tłumaczył Mirosław Salawa 
 

––––––––––––––– 
 

Przypisy: 

(1) Por. 1) Ks. Benedict Hughes, a) A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje zgorszenie wśród 

katolików nonszalanckim podejściem do małżeństwa. b) Zaniechanie potępienia: Bergoglio 

zaniedbuje obowiązek potępienia zła. c) Franciszek okazuje względy dla ruchu 

charyzmatycznego. d) Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu latach. e) 

Neopapież – fałszywy papież. e) Ciężkie zaniedbanie: Całkowita porażka soborowej 

hierarchii w egzekwowaniu norm moralnych. f) Nowa encyklika: Bergoglio wykorzystuje 

koniunkturę na "zmiany klimatyczne". g) Nowa Religia Człowieka. Bergoglio propaguje 

naturalizm w "papieskich wideo-przesłaniach". h) "Papież" Franciszek kontra św. Franciszek. 

Haniebna karykatura Wielkiego Świętego. i) Milczenie pasterzy. j) Wielomówstwo. Dlaczego 

moderniści publikują takie rozwlekłe dokumenty? k) Papież Pius XII – w pięćdziesiątą 

rocznicę śmierci. 

http://www.cmri.org/
http://www.ultramontes.pl/hughes_bergoglio_znowu_swoje.pdf
http://www.ultramontes.pl/hughes_bergoglio_znowu_swoje.pdf
http://www.ultramontes.pl/hughes_zaniechanie.htm
http://www.ultramontes.pl/hughes_zaniechanie.htm
http://www.ultramontes.pl/hughes_franciszek_i_charyzmatycy.htm
http://www.ultramontes.pl/hughes_franciszek_i_charyzmatycy.htm
http://www.ultramontes.pl/hughes_franciszek_i_charyzmatycy.htm
http://www.ultramontes.pl/hughes_farsa_v2.htm
http://www.ultramontes.pl/hughes_neopapiez.htm
http://www.ultramontes.pl/hughes_ciezkie_zaniedbanie.pdf
http://www.ultramontes.pl/hughes_ciezkie_zaniedbanie.pdf
http://www.ultramontes.pl/hughes_ciezkie_zaniedbanie.pdf
http://www.ultramontes.pl/hughes_bergoglio_o_klimacie.htm
http://www.ultramontes.pl/hughes_bergoglio_o_klimacie.htm
http://www.ultramontes.pl/hughes_bergoglio_o_klimacie.htm
http://www.ultramontes.pl/hughes_nowa_religia_czlowieka.pdf
http://www.ultramontes.pl/hughes_nowa_religia_czlowieka.pdf
http://www.ultramontes.pl/hughes_nowa_religia_czlowieka.pdf
http://www.ultramontes.pl/hughes_bergoglio_kontra_sw_franciszek.pdf
http://www.ultramontes.pl/hughes_bergoglio_kontra_sw_franciszek.pdf
http://www.ultramontes.pl/hughes_bergoglio_kontra_sw_franciszek.pdf
http://www.ultramontes.pl/hughes_milczenie_pasterzy.pdf
http://www.ultramontes.pl/hughes_wielomowstwo.pdf
http://www.ultramontes.pl/hughes_wielomowstwo.pdf
http://www.ultramontes.pl/hughes_wielomowstwo.pdf
http://www.ultramontes.pl/papiez_pius_xii.htm
http://www.ultramontes.pl/papiez_pius_xii.htm
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2) Bp Mark A. Pivarunas CMRI, a) Kościół katolicki i jurysdykcja. b) Sedewakantyzm. c) 

Odpowiedzi na zarzuty wobec stanowiska sedewakantystycznego. d) Vaticanum II "w świetle 

Tradycji"? e) O Przysiędze antymodernistycznej. f) Czasy ostateczne a fałszywy ekumenizm. 

g) Sede vacante. Rocznica śmierci papieża Piusa XII. h) Ocena spotkań w Asyżu w 1986 i 

2011. i) Różnica między gorliwością misyjną świętego Patryka a duchem Vaticanum II. j) 

Błędy doktrynalne "Dignitatis humanae". k) Wizyta antypapieża Franciszka w USA i "Synod o 

rodzinie" (2015). l) Długotrwały wakans Stolicy Apostolskiej. List do Ks. Peek odnośnie 

stanowiska teologicznego Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI). m) 

Papiestwo. 
 

3) Ks. Noël Barbara, a) Papieska nieomylność a dzisiejszy kryzys w Kościele. b) Ecône – 

koniec, kropka. c) List otwarty do członków Bractwa Św. Piusa X (FSSPX). d) Uderzające 

podobieństwo reform Pawła VI do reformy anglikańskiej 1549 roku. e) Katolicka Msza 

święta a Novus Ordo Missae. Czy NOM jest ważną mszą? f) Czy Jan Paweł II jest 

modernistą? g) Zdemaskowanie braku autorytetu władzy Neokościoła. 
 

4) Ks. [Bp] Robert L. Neville, Błędy i sprzeczności FSSPX. Powody dla których opuściłem 

Bractwo Św. Piusa X. List do biskupa Bernarda Fellaya. 
 

5) John Daly, a) Nieprawdopodobny kryzys. b) Długotrwały wakat Stolicy Apostolskiej w 

ujęciu księdza O'Reilly. c) Arcybiskup Lefebvre a sedewakantyzm. 
 

6) a) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza. b) Mały katechizm o Syllabusie. 
 

7) O. Maurycy Meschler SI, Urząd nauczycielski w Kościele. 
 

8) Ks. Ludwik Kösters SI, Kościół wiary naszej. 
 

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

Studium dogmatycznne. 
 

10) Ks. Jacek Tylka SI, a) Dogmatyka katolicka. b) Traktat o Kościele Chrystusowym. c) O 

obojętności, czyli indyferentyzmie w rzeczach religii. d) O własnościach religii. e) O cnotach 

heroicznych. 
 

(Przypisy i ilustracje od red. Ultra montes). 
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