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Franciszek-Bergoglio jest kacerzem, który
nigdy nie został kanonicznie wybrany na papieża (1)
BP MARK A. PIVARUNAS CMRI
––––––

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy,
Wkraczając w ostatnie dwa tygodnie Wielkiego Postu, dobrze abyśmy
zastanowili się nad podobieństwem między Męką Chrystusa a duchową męką,
którą przeżywa dzisiaj Mistyczne Ciało Chrystusa, Kościół katolicki.
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Nasz Pan Jezus Chrystus ostrzegał swoich Apostołów: "Uderzą pasterza i
rozproszą się owce trzody". Jego słowa się sprawdziły, gdy pozwolił na to, aby
został zdradzony przez Judasza i pojmany w ogrodzie Getsemani. W naszych
czasach, w ciągu ostatnich 50 lat Mistyczne Ciało Chrystusa zostało zdradzone
przez Judaszów z łona Kościoła.

I nie powinno to być dla nas żadnym zaskoczeniem. Papież Leon XIII w
swoim Motu Proprio z września 1888 roku ostrzegł nas w modlitwie do św.
Michała:
"…Ci niezwykle przebiegli wrogowie napełnili żalem i napoili
goryczą Kościół, Oblubienicę Nieskalanego Baranka i położyli
świętokradcze ręce na jego najświętszych dobytkach. W samym Świętym
Miejscu, gdzie założony został Tron Św. Piotra i Tron Prawdy na
oświecenie świata, wznieśli oni tron swojej ohydnej bezbożności, z
nikczemnym zamiarem, że gdy uderzy się w pasterza, to owce się
rozproszą…".
Bez Najwyższego Pasterza owce się rozproszyły! Nie ulega wątpliwości,
że z powodu licznych herezji wypowiedzianych przez Franciszka I (Jorge
Bergoglio) mamy dzisiaj do czynienia nie z grzesznym papieżem, lecz z
publicznym i jawnym heretykiem, który w żadnym wypadku papieżem nie jest.
Jakże to tragiczne, że mamy dzisiaj wielu katolików, którzy dostrzegają
herezje Franciszka-Bergoglio, a mimo to nie wyciągają właściwych wniosków.
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Jego herezje nie ograniczają się tylko do indyferentyzmu religijnego i
fałszywego ekumenizmu – jak to widać w niedawnej wspólnej deklaracji z
wielkim imamem Ahmedem el-Tayebem, że Bóg chce pluralizmu i
różnorodności religii na świecie – ale dotyczą także aprobaty dla przyjmowania
Eucharystii przez cudzołożników ("adhortacja apostolska" Amoris laetitia) i
uznania związków homoseksualnych (trans-płciowy "mężczyzna" z partnerką
przyjęci w Watykanie przez Franciszka-Bergoglio i publicznie się z nim
fotografujący; aprobata dla deklaracji Synodu o Rodzinie, że homoseksualiści
mogą wnieść pozytywny element do wspólnoty chrześcijańskiej; i wreszcie jego
stwierdzenie o homoseksualistach: "kimże jestem, żeby osądzać?"). Człowiek,
który rzekomo ma być głową Kościoła nie wierzy w szóste i dziewiąte
przykazanie Boże?!?
Franciszek-Bergoglio nie jest przypadkiem grzesznego papieża, któremu
katolicy muszą być nieposłuszni. Jest on publicznym heretykiem, który nigdy
nie został wybrany na papieża i jako publiczny heretyk nigdy nie mógł być
prawdziwym papieżem. Jest to kwestia prawa Boskiego. Zgodnie z prawem
Boskim, publiczni, jawni heretycy są wykluczeni z urzędu papieskiego.
Papież Paweł IV w swojej bulli Cum ex Apostolatus oświadczył:
"Dodajemy również, że gdyby kiedykolwiek się okazało, że jakiś
biskup, a nawet pełniący obowiązki arcybiskupa, patriarchy, albo
prymasa, czy też kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego, albo jak to
zostało wyżej powiedziane legat, czy też 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…
…wszystkie razem i każda z osobna z wszelkich wypowiedzi,
czynów, działań i decyzji dokonanych przez tę osobę, oraz następstwa
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tych aktów będą pozbawione wszelkiej mocy, nie będą mieć żadnego
znaczenia, ani nie będą dla nikogo normą prawa.
Prócz tego wszystkie razem i każda z osobna z osób wyniesionych i
awansowanych w taki sposób do swych godności, mocą samego faktu,
bez żadnego dokonanego w tej kwestii ogłoszenia będą pozbawione
wszelkich godności, miejsc, zaszczytów, tytułów, władzy, urzędów i
mocy".
Papież Pius XII w swojej encyklice Mystici Corporis z 1943 roku nauczał:
"Albowiem nie każdy grzech, choćby i ciężką był zbrodnią, jest
tego rodzaju, aby z samej natury swojej wyłączył człowieka z Ciała
Kościoła, jak to robi schizma, herezja lub apostazja".
Papież Innocenty III oświadczył w swoim dekrecie Si Papa (1198):
"Papież nie powinien chlubić się ze swej władzy, ani nie powinien
nieroztropnie szczycić się swoimi zaszczytami i wysoką pozycją,
ponieważ im mniej jest sądzony w oczach ludzi, tym więcej sądzony
będzie przez Boga. Tym bardziej nie powinien chlubić się rzymski
Papież, ponieważ może być osądzony przez ludzi, a raczej, może być
wykazane, że już został osądzony, jeżeli na przykład popadnie w
herezję; gdyż ten, kto nie wierzy już został osądzony".
Wielokrotnie powtarzają to doktorzy Kościoła i kanoniści. Aby wymienić
tylko kilku:
Św. Robert Bellarmin (1610):
"Papież, który jest jawnym heretykiem automatycznie przestaje
być Papieżem i głową, tak samo jak automatycznie przestaje być
chrześcijaninem i członkiem Kościoła".
Św. Antonin (1459):
"W przypadku gdyby Papież stał się heretykiem, to – przez sam
ten fakt i bez żadnego innego orzeczenia – odłączyłby się od Kościoła.
Głowa oddzielona od ciała nie może – tak długo jak pozostaje oddzielona
– być głową tego samego ciała, od którego została odcięta".
Św. Franciszek Salezy (1622):
"Otóż kiedy Papież jawnie jest heretykiem, ipso facto traci swą
godność i wyklucza się z Kościoła...".
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Institutiones Iuris Canonici (1950) – Coronata:
"Do ważności nominacji na Najwyższy Urząd – wymaganej
przez Boskie prawo – konieczne jest także to, by elekt był członkiem
Kościoła; w związku z tym, wykluczeni są heretycy i apostaci
(przynajmniej ci publiczni)...".
Institutiones Iuris Canonici (1921) – Maroto:
"Heretycy i schizmatycy z mocy samego Prawa Boskiego są
wyłączeni z możliwości objęcia Najwyższego Urzędu Kościelnego
(Papiestwa)...".
Institutiones Iuris Canonici (1921) – C. Badii:
"Obowiązujące obecnie prawo dotyczące wyboru rzymskiego
Papieża sprowadza się do następujących punktów: ...
Wykluczone jako niezdolne do ważnego wyboru są następujące
osoby: kobiety, dzieci przed osiągnięciem wieku rozeznania rozumowego,
obłąkani, nieochrzczeni, heretycy i schizmatycy...".

Musimy stosować się do słów Chrystusa nakazującego nam czuwać i
modlić się, by nie wejść w pokuszenie i do Jego napomnienia, aby uważać na
wilki w owczej skórze i poznawać ich po owocach.
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Życzę wszystkim pełnego łask Wielkiego Tygodnia i błogosławionych
Świąt Wielkanocnych!
Z moimi modlitwami i błogosławieństwem,
Bp Mark A. Pivarunas CMRI
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Artykuł z czasopisma "Adsum", April 2019 ( materdeiseminary.org ) (2)
Tłumaczył z języka angielskiego Mirosław Salawa
(Większość ilustracji od red. Ultra montes)

–––––––––––––––
Przypisy:
(1) Tytuł od red. Ultra montes.
(2) Por. 1) 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. n) Nieomylność katolickiego Kościoła.
2) "The Reign of Mary", a) Stanowisko Teologiczne Zgromadzenia Maryi Niepokalanej
Królowej (CMRI). b) Modernistyczny Kościół: Nawracanie żydów niekonieczne.
3) Ks. Benedict Hughes CMRI, a) Kult człowieka. b) Neopapież – fałszywy papież. c)
Zaniechanie potępienia: Bergoglio zaniedbuje obowiązek potępienia zła. d) Sedewakantyzm:
jedyny logiczny wniosek. e) Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu
latach. f) Nowa praktyka "dialogu". Duch apostolski zniszczony przez Vaticanum II.
g) Pożegnalne słowa do swoich kapłanów. O spuściźnie Benedykta XVI. h) New Age, Nowa
Religia. i) A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje zgorszenie wśród katolików nonszalanckim
podejściem do małżeństwa. j) Franciszek-Bergoglio znowu atakuje! Pokaz dwulicowości
Vaticanum II. k) Największa ozdoba katolickiego kapłaństwa. l) Cała i nieskalana. Musimy
zachować integralność wiary katolickiej. m) Korzenie problemów: Vigano dotyka źródła
posoborowych błędów. n) Kult Czternastu Świętych Wspomożycieli. o) Moralne bankructwo
modernistycznego neokościoła. p) Nieuniknione podziały na widoku publicznym. "Dobrzy
funkcjonariusze" kontra "źli funkcjonariusze" w soborowym kościele. q) Religia islamu:
zagrożenie dla zachodniej cywilizacji. r) Okupowany przez modernistów Watykan kończy z
tolerancją wobec prawdziwej Mszy. Refleksje nad tzw. motu proprio "Traditionis custodes". s)
Neomaltuzjanie: Forsowanie mitu przeludnienia.
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4) Ks. Noël Barbara, a) Papieska nieomylność a dzisiejszy kryzys w Kościele. b) Uderzające
podobieństwo reform Pawła VI do reformy anglikańskiej 1549 roku. c) Katolicka Msza święta
a Novus Ordo Missae. Czy NOM jest ważną mszą?
5) Ks. Johannes Heyne, a) Wolność zatracenia: Sprzeczność nauczania Vaticanum II z
prawdziwą katolicką nauką. b) Ruch ekumeniczny: Czy Pius XII przyzwolił na ekumenizm? c)
Gorliwość religijna.
6) Ks. Anthony Cekada, a) Tradycjonaliści, nieomylność i Papież. b) Czy ekskomunikowany
kardynał może zostać wybrany na papieża? c) Bergoglio nie ma nic do stracenia... zatem
sedewakantystyczna argumentacja musi się zmienić.
7) Kodeks Prawa Kanonicznego, Papież Pius IV, Wyznanie Wiary katolickiej (Professio
Catholicae Fidei).
8) Św. Pius X Papież, a) Przysięga antymodernistyczna (Iusiurandum contra errores
modernismi). b) Encyklika Pascendi dominici gregis o zasadach modernistów. c) Przemowa
do kardynałów przeciw neoreformizmowi religijnemu.
9) Ks. Dr Henryk Maria Pezzani, Kodeks Świętego Katolickiego Kościoła Rzymskiego. Kanon
26. Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od wiary katolickiej, heretyka, lub
schizmatyka; jeśli ktoś taki zostanie wybrany, wybór jest nieważny (Codex Sanctae Catholicae
Romanae Ecclesiae. Can. 26. Devius a fide catholica, haereticus, vel schismaticus eligi
prohibetur in Romanum Pontificem; si eligatur nulla est electio).
10) Ks. Piotr Semenenko CR, a) O Wierze. b) O nieomylności Kościoła. c) O gorszeniu się z
prawdy Bożej. d) Poza Kościołem nie ma zbawienia. e) Skład Kościoła. f) O Chrystusie w
Kościele. g) Męka i śmierć Jezusa Chrystusa Pana naszego. Chrystus zelżony w Kościele. h)
Papież zawsze ten sam jest formalnie, co i materialnie (Papa semper idem sit formaliter qui et
materialiter).
11) Akta i dekrety świętego powszechnego Soboru Watykańskiego (1870), Pierwszy projekt
Konstytucji dogmatycznej o Kościele Chrystusowym przedłożony Ojcom do rozpatrzenia.
12) a) Mały katechizm o Syllabusie. b) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza.
13) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys
dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół.
14) Abp Walenty Zubizarreta OCD, O modernizmie (De modernismo).
15) 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.
16) Uchwały i wyroki Świętego Soboru Watykańskiego za Piusa IX 1869-1870 zebranego
krótko wyjaśnione, wraz z obszernym a prostym wykładem artykułu Wiary "O nieomylnym
nauczycielstwie Rzymskiego Papieża" przez X. Dra Józefa Krukowskiego, profesora
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
(Przypisy od red. Ultra montes).
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