ISSN 2719-5597 | PISMO BEZPŁATNE ● ZA DOBROWOLNĄ OFIARĘ SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!

Biuletyn Wspólnoty Modlitwy

2

(2020)

Bractwo Kapłańskie św. Piusa X
1
– dzieło uświęcenia kapłanów

W NUMERZE
Do Czytelników! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bractwo Kapłańskie św. Piusa X
dziełem Kościoła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
6

Bractwo Kapłańskie św. Piusa X
dziełem Opatrzności Bożej . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Duch statutów Bractwa św. Piusa X
– przewodnik dla kapłanów . . . . . . . . . . . . . . .

25

Spojrzenie w przyszłość . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Fundacja im. o. Damiana de Veuster
ul. Garncarska 32, 04-886 Warszawa
tel. 22 615 96 15
e-mail: wmzk@fsspx.pl ● https://www.wmzk.fsspx.pl

darowizny na działalność Wspólnoty Modlitwy za Kapłanów:
04 1600 1462 1880 2446 6000 0009
Warszawa 2020

Do Czytelników
Minął ponad rok od wydania pierwszego numeru „Biuletynu Wspólnoty Modlitwy za Kapłanów”. Naszym udziałem stała się wielka radość i wdzięczność względem Trójcy
Przenajświętszej i św. Teresy od Dzieciątka Jezus za poruszenie tak licznych serc wiernych świeckich i kapłanów,
którzy przez ten miniony rok przystąpili do naszej Wspólnoty. Świadomość codziennego modlitewnego wsparcia ze
strony przeszło tysiąca siedmiuset dusz (w tym około sześciuset z samej Polski) jest niemałą pociechą dla kapłanów
w naszej trudnej posłudze. Kto zaś wyrazi ogrom łask, jakie
spływają na świeckich członków Wspólnoty z pięćdziesięciu trzech Mszy św. odprawianych każdego miesiąca przez
naszych zrzeszonych kapłanów (w tym siedemnastu pochodzących z Polski lub posługujących w Polsce i na Litwie)?
Bogu niech będą dzięki za łaskę miłości, która łączy nas we
Wspólnocie i umożliwia wymianę dóbr duchowych!
Przy wsparciu członków Wspólnoty udało się w minionym roku regularnie publikować artykuły i inne materiały na naszej stronie internetowej. Planujemy wydać we
współpracy z wydawnictwem Te Deum książkę o Najświętszym Sercu Pana Jezusa i Jego związku z kapłaństwem
oraz mały modlitewnik Wspólnoty, zawierający najpiękniejsze modlitwy za i dla kapłanów. Prosimy nadsyłać
Wasze propozycje, mających aprobatę kościelną modlitw,
które ewentualnie wykorzystamy w planowanej publikacji
i które będziemy regularnie zamieszczać na naszej stronie
internetowej. W sytuacji narastającego kryzysu w Kościele
nie możemy jednak ograniczyć się do publikacji drukowa-
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nych czy elektronicznych. Liczymy na Wasze nowe pomysły i zaangażowanie w apostolat Wspólnoty! Serdecznie
dziękujemy również za dotychczasowe i prosimy o dalsze
wsparcie materialne, umożliwiające realizację zewnętrznej
działalności apostolskiej.
Wprawdzie gorliwość w zewnętrznym apostolacie jest
sprawą bardzo ważną, jednak nie możemy zapomnieć, że
najważniejszym dziełem Wspólnoty jest modlitwa i życie
w duchu ofiary. Formalny obowiązek codziennej krótkiej
modlitwy św. Teresy nie powinien stanowić granicy naszej hojności wewnętrznego apostolatu. Nic nie stoi na
przeszkodzie, aby dodać do tej modlitwy również inne.
Pamiętajmy również o umartwieniach, które ofiarujemy
za kapłanów oraz w intencji nowych powołań duchownych
i zakonnych. Członkowie Wspólnoty w Lublinie i Olsztynie
zbierają się na przykład w każdy czwartek wieczorem (na
pamiątkę ustanowienia sakramentu kapłaństwa) w swoich kaplicach, a wierni w kaplicy krakowskiej w pierwsze
czwartki miesiąca na kilkugodzinnym nocnym czuwaniu
przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, aby
wspólnie prosić Najwyższego Kapłana, ukrytego pod postacią chleba, o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla duchowieństwa i osób zakonnych. Piękny to przykład wiary
w słowa naszego Pana: „jeśli dwaj z was zgodzą się na ziemi
co do jakiej rzeczy, o którą poproszą, stanie się im od Ojca
mego, który jest w niebiosach. Albowiem gdzie są dwaj albo
trzej zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem w pośrodku
nich” (Mt 18, 19 n). Można także odbywać tzw. Święte Godziny według prośby skierowanej przez Pana Jezusa do św.
Małgorzaty Marii Alacoque. Zbawiciel prosił ją, aby każdej
nocy z czwartku na piątek, uczestniczyła w Jego śmiertelnym smutku, który przeżywał na Górze Oliwnej: „Żebyś zaś
mogła Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, jaką Ja
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wówczas zanosiłem do Ojca, wstaniesz pomiędzy jedenastą
a dwunastą godziną w nocy, upadniesz na twarz i spędzisz
ze mną jedną godzinę; będziesz wzywała Bożego Miłosierdzia dla uproszenia przebaczenia grzesznikom i będziesz
starała się osłodzić Mi choć trochę gorycz, jakiej doznawałem z powodu opuszczenia mnie przez uczniów”. Nasz Pan
Jezus Chrystus nie bez powodu wspomina o opuszczeniu
przez uczniów. Pragnie, aby ta Święta Godzina stała się
zadośćuczynieniem za grzechy osób duchownych, na których oziębłość i brak gorliwości żalił się św. Małgorzacie:
„Oto Serce, które ogromnie umiłowało ludzi, że niczego
nie szczędziło, aż do zupełnego wyniszczenia Siebie, dla
okazania im Swej miłości, a jednak w zamian za to doznaje od większości ludzi gorzkiej niewdzięczności, wzgardy,
nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw,
jakie Mi oddają w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze
Mną serca służbie Mojej szczególniej poświęcone”.
Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada) przyniosła nam w tym roku wspaniały jubileusz 50-lecia założenia
Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Tegoroczny numer biuletynu Wspólnoty poświęcimy tematowi opatrznościowej
roli tego zgromadzenia i osoby jego założyciela, śp. abp.
Marcela Lefebvre’a, w najnowszej historii Kościoła. Mamy
nadzieję, że zamieszczone treści ukażą jasno, jak bardzo do
głębi Bractwo jest przeniknięte duchem kościelnym i kapłańskim, dzięki czemu stanowi trafną odpowiedź i skuteczne remedium na toczący członków Kościoła kryzys neomodernizmu – nowotwór niszczący od dekad wiarę, łaskę
i przekazujących duszom te skarby kapłanów.
ks. Hubert Kuszpa FSSPX
członek Wspólnoty
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Bractwo Kapłańskie
św. Piusa X
dziełem Kościoła

Konieczność formowania świętych kapłanów
Bractwo św. Piusa X zrodziło się w okolicznościach szczególnych, w jakich znalazł się wówczas Kościół, ale celem
założenia Bractwa nie była kontestacja, ani opór. Absolutnie nie! Zrodziło się ono tak, jak mogą rodzić się, tak
sądzę, dzieła Kościoła, czyli z pewnej konieczności, która
zachodziła, a koniecznością tą było czuwanie nad właściwą formacją kapłanów. Na początku chodziło o stworzenie
dobrego seminarium duchownego, a to na prośbę samych
kleryków – młodych ludzi pragnących otrzymać formację
zdolną uczynić z nich kapłanów, a nie animatorów społecznych lub innych1).
Pius IX [w encyklice Qui pluribus] mówi do kapłanów
i przypomina biskupom, tak jak zawsze czynili to papieże, że pierwszym warunkiem, od którego zależy niesienie
wiernym wiary w sposób skuteczny i przykładny, jest dobra
1)
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Konferencja duchowa, Écône, 10 października 1977 r.

formacja kapłanów. Oto jego słowa: „Skoro zaś nie ma nic,
co bardziej uczyłoby innych pobożności i czci Boga, jak życie
i przykłady tych, co się poświęcili służbie Bożej – i skoro
jacy są kapłani, taki najczęściej bywa i lud...”.
W rzeczy samej, jacy kapłani, taki lud Boży. Mamy również powiedzenie o Kościele, które potwierdza w pewien
sposób tę opinię: „Gdy w parafii jest święty proboszcz, to
jest to dobra parafia, jeśli mamy do czynienia z dobrym
proboszczem, to mamy średnią parafię. Gdzie jest średni
proboszcz, tam jest zła parafia”; a złemu proboszczowi... nie
pozostaje już nic. Zawsze o jeden stopień niżej!
„(...) Przeto w szczególnej Waszej mądrości baczcie, Czcigodni Bracia, że z najwyższą troską i gorliwością pracować
musicie nad tym, by duchowieństwo jaśniało powagą obyczajów, nieskazitelnością życia, świętością i nauką” – kontynuuje papież.
Jeśli chcemy mieć dobre duchowieństwo, powinniśmy
koniecznie troszczyć się o jego dobrą formację, oznacza to,
że musimy mieć dobre seminaria duchowne. To się rozumie
samo przez się, gdyż jest to zgodne ze zdrowym rozsądkiem.
„Nie uchodzi waszej mądrości, że odpowiednie sługi Kościoła mogą wyrastać tylko z najlepszych instytutów duchownych, gdyż silny impuls do wzrastania ku dobru otrzymany przez nich w tych pobożnych miejscach ma ogromne
znaczenie dla dalszego biegu ich kapłańskiego życia. Dokładajcie zatem wszelkich wysiłków waszej gorliwości, by
jak najlepiej przygotowywać młodych kleryków”1).
[Św. Pius X z kolei] zwraca się do biskupów w sposób
następujący: „Pierwszym waszym zadaniem to być powinC’est moi l’accusé (To ja jestem oskarżony), s. 56. Jest to parafraza początkowej części paragrafu 28 encykliki Qui pluribus
Piusa IX (przyp. tłum.).
1)
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no, abyście kształtowali
Chrystusa w tych, którzy
z obowiązku powołania
swego mają Go w innych
kształtować. Mamy tu na
myśli kapłanów, Bracia
Czcigodni, którzy bowiem
są w wyższych święceniach, pamiętać mają,
iż pośród ludów, między
którymi są postanowieni, tę samą mają misję,
jaką Paweł otrzymał, wedle tego własnego w tych
czułych wyrazach świadectwa: «dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż
Chrystus w was się ukształtuje» (Gal 4, 19)”1).
Zatem należy absolutnie troszczyć się o seminaria duchowne. Kapłan „jest mianowany «drugim Chrystusem»,
niewątpliwie nie dla udziału jedynie we władzy Chrystusowej, ale też dla naśladowania Jego czynów, przez które
ma odbijać w sobie obraz Chrystusowy”2).
Św. Pius X mówi do biskupów: jaka będzie wasza pierwsza troska? Formacja kapłanów! Jest to całkowicie naturalne: czym jest Kościół bez kapłanów, Kościół bez prawdziwych kapłanów, Kościół bez świętych kapłanów? Otóż
zbliżamy się do katastrofy, jeszcze bardziej niż w czasach
św. Piusa X... Gdyby znalazł się on dzisiaj wśród nas, nalegałby jeszcze bardziej! Niektórzy kapłani nie mają już
w sobie ducha kapłańskiego, nie głoszą już oni Ewangelii,
1)
2)
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św. Pius X, E supremi apostolatus, 4 października 1903 r.
Ibidem.

ani nie nauczają prawdziwego katechizmu, a pewna część
spośród nich wchodzi w związki małżeńskie! (...).
Dlatego właśnie, że dzisiejsza sytuacja jest gorsza od
sytuacji panującej za świętego pontyfikatu Piusa X, jako
biskup niepełniący już oficjalnej posługi uznałem, że to, co
najlepszego mogę zrobić dla Kościoła i dla przywrócenia
królowania naszego Pana Jezusa Chrystusa w Kościele
i społeczeństwie, to formacja kapłanów, zatem otwarcie
seminariów duchownych, i przygotowywanie tych, którzy
mają formować kapłanów1).

Kronika powstania Bractwa
Pewna okoliczność ukazała mi, że muszę coś uczynić – było
to w czasie, kiedy we Fryburgu postanowiłem założyć Bractwo. Gdy pewni panowie stanowczo chcieli mnie nakłonić,
bym coś zrobił dla kleryków, prosząc mnie, bym się nimi
zajął, odpowiedziałem im tak: „Porozmawiam z biskupem
Charrière. Chcę porozmawiać z biskupami, których znam.
Jeśli bp Charrière powie mi: trzeba to zrobić! – wówczas
uznam to za przejaw woli Bożej”. I powiedziałem w ten
sposób, chociaż nie miałem ochoty angażować się w takie
przedsięwzięcie, ponieważ uważałem, że jestem już posunięty w latach i nie powinienem rozpoczynać takiego dzieła
w moim wieku. Kiedy człowiek ma sześćdziesiąt pięć lat,
nie podejmuje się już takiego wyzwania jak stworzenie Bractwa. Powiedziałem wówczas: „No dobrze! Jeśli naprawdę
biskup Charrière będzie zachęcał mnie do tego, oznaczać
to będzie, że mimo wszystko muszę zaangażować się w to
przedsięwzięcie, z Bożą łaską!”. Nie wiedziałem przecież,
w jaki sposób będzie przebiegało nasze spotkanie.
1)

C’est moi l’accusé (To ja jestem oskarżony), s. 11–12.
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A bp Charrière powiedział mi tak: „Trzeba to założyć.
Proszę wynająć jakiś dom w mieście. Niech Eminencja zajmie się swoimi klerykami, proszę ich nie zostawiać. Koniecznie trzeba tak zrobić. Eminencja zna obecną sytuację
Kościoła, sytuację kleryków. Absolutnie należy zachować
dobre tradycje”. Jako biskup Fryburga wyraził na to zupełną zgodę i gorąco mnie zachęcał. Był to znak obiektywny,
że powinienem działać. Sądzę, że gdybym sobie wówczas
powiedział, że chcę założyć seminarium i zrealizuję ten
pomysł, ponieważ uważam, że będzie to pożyteczne, gdyż
w Kościele przyszła na to odpowiednia chwila; i gdybym
nie zapytał biskupów, których znałem, o ich opinię, opinię
ludzi Kościoła, no cóż! Myślę, że Bractwo nie rozwinęłoby
się tak, jak się rozwinęło, ponieważ byłoby moim osobistym
dziełem1).
Bractwo Kapłańskie św. Piusa X zrodziło się w sposób
opatrznościowy w Kościele i zrodziło się ono dla Kościoła.
Jest dziełem Kościoła. Nie zapominajmy, że otrzymało oficjalną aprobatę ze strony biskupa Fryburga. On to, z całą
znajomością rzeczy, podpisał dekret o powołaniu do życia
Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X2). Po długim zastanowieniu wręczył mi ten oficjalny akt, który erygował stowarzyszenie kapłańskie w jego diecezji z dniem 1 listopada
1970 r.3)
Pomiędzy tym oficjalnym uznaniem Bractwa a dniem
Wszystkich Świętych można dostrzec więź mistyczną, głęboką, nadzwyczajną, która w sposób doskonały odpowiada
celowi obranemu przez Bractwo Kapłańskie św. Piusa X.
Rekolekcje, Saint-Nicolas du Chardonnet, 13 grudnia 1984 r.
Dekret o powołaniu do życia międzynarodowego Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X, 1 listopada 1970 r.
3)
Z homilii wygłoszonej w Zaitzkofen, 26 lutego 1983 r.
1)
2)
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W samej swej istocie poszukuje ono świętości i pragnie czynić rzeczy święte za pośrednictwem kapłanów1).
Kilka lat później, kiedy wielokrotnie odwiedzałem kongregacje w Watykanie, otrzymałem pochwalną aprobatę od
Kongregacji ds. Duchowieństwa, ze strony Jego Eminencji kardynała Wrighta, i podpisaną przez Sekretarza tejże
Kongregacji, Jego Eminencję
bp. Palazziniego, obecnie kardynała2). Ci dwaj dostojnicy z Kongregacji ds. Duchowieństwa gratulowali mi statutów Bractwa, które napisałem,
i prosili, by rozwijało się ono dla dobra Kościoła. Tym oto
sposobem Bractwo narodziło się w Kościele, za pozwoleniem Kościoła i dla dobra Kościoła3).
Ta więź, która łączy nas z Rzymem od samego początku,
stanowi siłę naszego Bractwa i nigdy nie wolno stracić jej
z oczu. Wszelkie ataki demona, by nas zniszczyć, rozbijają
się o tę rzeczywistość. Próbowano źle interpretować pozwolenie udzielone przez bpa Charrière, nadając mu charakter
tymczasowości. (...) Pierwszych pięć lat miało przygotować
kolejny etap: albo zatwierdzenie na podstawie prawa papieskiego, albo kontynuacja bez ograniczenia w czasie na
podstawie prawa diecezjalnego.
Z homilii wygłoszonej w Écône, 1 listopada 1990 r.
List od kardynała Wrighta, Prefekta Kongregacji ds. Duchowieństwa, Prot. N. 133515/1 z dnia 18 lutego 1971 r.
3)
Z homilii wygłoszonej w Zaitzkofen, 26 lutego 1983 r.
1)
2)
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Podlegamy więc prawu odnoszącemu się do stowarzyszeń
diecezjalnych, jako stowarzyszenie kapłańskie bez ślubów,
posiadające przywilej uznany implicite przez Świętą Kongregację ds. Duchowieństwa, inkardynowania do naszego
stowarzyszenia1).
Gdy otwarcie prawdziwego seminarium stało się konieczne, wynająłem dom w Écône i poszedłem na rozmowę
z biskupem Adamem, ordynariuszem diecezji Sion, który
dał mi na to swoje pozwolenie. Utworzenie tego seminarium nie jest wynikiem projektu, nad którym myślałem od
długiego czasu, myśl tę opatrznościowo miałem nagle. Powiedziałem sobie wówczas: „Jeśli dzieło to rozprzestrzeni
się na cały świat, będzie to znak, że jest w tym Bóg”. Z roku
na rok liczba kleryków wzrastała; w roku 1970 wstąpiło
jedenastu kandydatów, a w 1974 – czterdziestu2).
Nasze Bractwo, uznane przez Kościół jako stowarzyszenie życia wspólnotowego bez ślubów i jako bractwo kapłańskie, zasadza się na pniu Kościoła i czerpie swe uświęcające soki z jego najbardziej autentycznej tradycji i ze źródeł
wody żywej i czystej, ze źródeł świętości Kościoła, na wzór
tylu stowarzyszeń uznanych przez Kościół, które w przeszłości w podobny sposób rozrastały się jako nowe gałązki,
kwitły i przynosiły owoce świętości będące zaszczytem dla
Kościoła walczącego i triumfującego3).
●
Źródło: Kapłańska świętość, abp Marcel Lefebvre,
Warszawa 2020, s. 437–443.

1)
2)
3)
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Cor Unum, 7 lipca 1983 r.
List otwarty do zagubionych katolików, s. 186.
Cor Unum, 7 lutego 1981 r.

Bractwo Kapłańskie
św. Piusa X dziełem
Opatrzności Bożej

Centralną prawdą naszej religii jest Wcielenie Syna Bożego, czyli przyjęcie przez Drugą Osobę Trójjedynego Boga
natury ludzkiej. W psalmie 39 znajdujemy odpowiedź samego Syna Bożego dlaczego tak się stało: „Wtedy rzekłem:
Oto idę, (na początku księgi napisano o mnie), abym pełnił,
Boże, wolę twoją”. Z Credo we Mszy św. dowiadujemy się
zaś, że konkretną wolą Bożą było dzieło zbawienia ludzi.
Dlatego Słowo Przedwieczne stało się człowiekiem „dla
nas, ludzi i dla naszego zbawienia”. Ludzie wyżłobili przez
grzech niemożliwą do pokonania przepaść między sobą
a Bogiem. Św. Katarzyna Sieneńska porównuje ją do bardzo szerokiej, wzburzonej i rwącej rzeki, której nie da się
przebyć z jednego na drugi brzeg. Potrzebowaliśmy kogoś,
kto połączy te dwa brzegi, Boży i ludzki, oraz rozciągnie
most nad tą przepaścią. Tym pontifeksem (budowniczym
mostów), czyli kapłanem, został Bóg-Człowiek, nasz Pan
Jezus Chrystus.
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Chrystus Królem, Nauczycielem i Kapłanem
Zadanie Chrystusa Pana na tym świecie było potrójne:
„Jam jest droga, i prawda, i życie” (Jan 14, 6). Zbawiciel
sprawował urząd rządzenia, urząd nauczania i urząd
uświęcania.
„Ja jestem bramą. Jeśli kto wejdzie przeze mnie,
będzie zbawiony; i będzie wchodził, i wychodził,
i pastwiska znajdzie” (Jan 10, 9). Pan Jezus sam stał
się dla nas drogą do nieba. Nikt nie może dojść do Ojca jak
tylko przez Syna. Syn zaś nie przyszedł znieść prawo, ale
je wypełnić, tzn. ożywić, czyniąc je nowym prawem Ducha.
Stał się w ten sposób niezawodnym przewodnikiem na drodze krzyżowej wiodącej do zbawienia. Chrystus stał się dla
nas Dobrym Pasterzem, który wprowadza nas do owczarni
i wyprowadza na wieczne niwy chwały niebieskiej. Wszystko, czego dokonywał Pan Jezus w okresie swego publicznego życia, było prowadzeniem dusz do nieba, manifestacją
królewskiej władzy miłości.
„Jam się na to narodził, i na to przyszedłem na
świat, abym świadectwo dał prawdzie” (Jan 18, 37).
Pan Bóg objawiał nam swoje tajemnice najpierw przez
proroków, a w końcu przez swojego Syna Jednorodzonego. Wcielona Mądrość Przedwieczna poświęciła swoje życie publiczne na głoszenie Dobrej Nowiny, tzn. Ewangelii.
Wcielone Słowo Boże niestrudzenie przepowiadało tajemnice Boże w długich kazaniach, naukach w świątyni i synagogach, a także pouczało w indywidualnych rozmowach,
aby Weń uwierzyli.
„Ja przyszedłem, żeby [owce] życie miały, i obficiej miały” (Jan 10, 10). Głównym zadaniem Chrystusa
na ziemi było dokonanie dzieła naszego odkupienia i uświęcenia, przemiana „dzieci gniewu” w „synów Bożych”. „Jego
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godziną”, punktem kulminacyjnym całego Jego ziemskiego
życia, był czas Ofiary na Kalwarii. Dla złożenia tej Ofiary
Pan przyszedł na świat. Męka i śmierć na krzyżu stały się
wypełnieniem powierzonej Mu mesjańskiej misji. Każda
łaska od początku aż do skończenia świata brała, bierze
i będzie brała swój początek z tego świętego drzewa Krzyża. Każdy cud, każde uzdrowienie, odpuszczenie grzechów
itd., których dokonał Chrystus na ziemi, miały swoje źródło
w zbawczej Ofierze na Golgocie.

Kapłaństwo jako kontynuacja
potrójnej misji Chrystusa
Kiedy Pan Jezus dokonał ziemskiego życia, pragnął, aby
Jego dzieło było kontynuowane w Jego Mistycznym Ciele.
Ustanawiając Kościół z kapłańską hierarchią, powierzył
mu swój potrójny urząd: rządzenia, nauczania i uświęcania. To kapłani stali się głównymi realizatorami testamentu Chrystusowego. To ich pozostawił na ziemi jako swoich
zastępców.
Kapłani mają „nauczać zachowywać wszystko co im
przekazał” Pan Jezus. Biskupi i delegowani przez nich
kapłani mają władzę rządzenia powierzonymi im duszami, aby prowadzić je prostą drogą do nieba, bo „kto
ich [kapłanów] słucha, Jego [Pana Jezusa] słucha”. Oni od
Niego otrzymali moc „związywania” i „rozwiązywania”. Oni
stoją na straży nowego prawa – prawa miłości, której stali
się szafarzami. Przez to stają się rządzącymi duszami, czyli
prowadzącymi dusze do nieba.
Biskupom i wybranym przez nich kapłanom powierzono urząd nauczania. Stanowią z tego powodu
Kościół nauczający (Ecclesia docens). Głos kapłana na kazalnicy czy w piśmie ma być tylko echem samego Chrystu-
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sa, aby owce mogły poznać głos swojego Pasterza. Pierwszym zadaniem kapłana jest oświecenie dusz Światłem
Świata, Słowem Bożym. Oni zostali posłani przez Chrystusa na cały świat, aby głosić Ewangelię, bo tylko ci, co
Weń uwierzą, będą zbawieni.
Głównym zadaniem każdego kapłana, podobnie
jak Chrystusa, jest składanie ofiary, aby uświęcić
powierzone sobie dusze i cały Kościół. Kapłan przy
ołtarzu staje się narzędziem samego Pana Jezusa, który
jest Najwyższym i Odwiecznym Kapłanem. Bezkrwawe
odnowienie, uobecnienie Ofiary Chrystusa na krzyżu podczas Mszy św. stanowi ponowne mistyczne otwarcie Najświętszego Serca Jezusowego. Na ołtarzu, z tego Serca nie
wypływają już krew i woda w sposób widoczny, tylko mistyczny, co sprawia, że każda Msza św. jest nieogarnionym
wylewem nowych zdrojów łask wysłużonych na Kalwarii.
Łaski te oczyszczają, uświęcają i poją kolejne pokolenia
wiernych i będzie tak aż do skończenia świata. Kapłan,
jako szafarz sakramentów, oczyszcza i karmi duchowo dusze od kolebki aż po trumnę, coraz bardziej upodobniając
dusze do Pana Jezusa i jednocząc je z Panem Jezusem.
Dzieje się tak szczególnie przez szafarstwo Najświętszego
Sakramentu.

Sprzeciw szatana wobec planu Bożego
Istotą Kościoła jest przedłużanie i kontynuacja obecności
i działalności zbawczej naszego Pana Jezusa Chrystusa na
ziemi. Jest to możliwe dzięki posłudze Jego zastępców na
ziemi czyli kapłanów, których z tego powodu nazywamy
„drugimi Chrystusami”. Widzimy więc, że cała ekonomia
zbawienia została oparta przez naszego Pana na kapłanach. Szatan wie o tym doskonale, wie znacznie lepiej od
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ludzi. Dlatego od wieków próbuje zniszczyć kapłaństwo,
a przez to Kościół. Na II Soborze Watykańskim niejako
usankcjonowano długo przygotowywany wzmożony atak
na potrójny urząd Kościoła i jego kapłanów.
Znacznie osłabiono urząd rządzenia (munus regendi),
wprowadzając nową eklezjologię i bardzo niejasne nauczenie o prymacie papieskim, czyniąc biskupa Rzymu bardziej
primus inter pares (pierwszym
spośród równych), niż monarchą panującym nad całym
Kościołem z pełnią powszechnej władzy nad jego członkami. Rozszerzenie kompetencji konferencji episkopatów
względem poszczególnych biskupów odebrało tym ostatnim
de facto suwerenność w ich
własnych diecezjach. Proboszczowie przestali mieć cokolwiek do powiedzenia względem wszechwładnych rad
parafialnych. Rola kapłanów
w parafiach została niemalże Jan Paweł II po wykładni swojej
zrównana z rolą świeckich, nauki dotyczącej prymatu papieskiego w encyklice Ut unum sint
a oni sami stali się tylko prze- dodaje:
Wszystko to jednak musi
wodniczącymi urzędnikami. się zawsze dokonywać w komunii.
„Synodalność” określono jako Gdy Kościół katolicki stwierdza, że
funkcja Biskupa Rzymu odpowiawyraz nowej samoświadomości da woli Chrystusa, nie oddziela
Kościoła. Proces decentraliza- tej funkcji od misji powierzonej
cji Kościoła, rozpoczęty przez wszystkim Biskupom jako „zastępcom i legatom Chrystusa”. Biskup
Pawła VI i usilnie wspierany Rzymu należy do ich „kolegium”,
przez Jana Pawła II, osiągnie oni zaś są jego braćmi w posłudze.
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zapewne niebawem swój koniec w katastrofalnej „reformie”
kurii rzymskiej realizowanej przez papieża Franciszka.
Hierarchia kapłańska już nie jest traktowana poważnie,
jako posiadająca władzę od samego Chrystusa.
Niemalże całkowicie zaniechano sprawowania urzędu
nauczania (munus docendi), a trony hierarchów kościelnych służą często jako katedry do głoszenia błędów. II Sobór Watykański stał się w historii Kościoła pierwszym
powszechnym soborem, który nie potępił żadnych błędów.
Podczas obrad także nie ogłoszono ani nie potwierdzono
uroczyście żadnych pewnych prawd wiary. To był pierwszy
sobór powszechny nie posiadający statusu doktrynalnego,
a jedynie duszpasterski. Ogłoszono konieczność podporządkowania się treściom, jakie dowolnie przypisano włoskiemu słowu aggiornamento. Konformizm wobec liberalnych
zasad świata i ponawiane niemal w nieskończoność umizgi wobec niego stały się codzienną praktyką wielu hierar-

Spotkanie międzyreligijne w Asyżu 27 X 2011 r.
zorganizowane przez Benedykta XVI
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chów, którzy powoli przestawali być katoliccy, a stawali się
liberalni. Kościół coraz mniej był obecny w duszach wiernych, a coraz więcej na salonach świata. Nie wystarczyło to
jednak heretykom i siewcom błędów. Ustępstwa ze strony
ostatniego soboru jedynie zaostrzyły apetyty herezjarchów
i wszelkiej maści wrogów Kościoła! Im bardziej Kościół się
ulegle uśmiechał, tym mocniej oni zaciskali pięści, bacząc
jednak, by zawsze były to pięści ubrane w białe rękawiczki
opatrzone takimi etykietami jak pluralizm, prawa mniejszości, demokracja, wolność sumienia, neutralność światopoglądowa etc. W ten sposób odpadły od wiary, przynajmniej w wielu częściach świata, całe pokolenia. Doszło do
protestantyzacji niemalże całego życia kościelnego. Wielu
katolików duchownych i świeckich uznało, że każdy może,
powołując się na swoje sumienie i fałszywie pojętą „godność osoby ludzkiej”, wierzyć w to i propagować to, co tylko
uzna za słuszne. Głoszona przez sobór wolność religijna
i ekumenizm zniszczyły sens obiektywnej prawdy. Jeżeli
każda religia prowadzi do zbawienia, to Chrystus przestaje
być jednym pośrednikiem, a całe chrześcijaństwo staje się
mrzonką. Nauczanie Kościoła, realizowane przez kapłanów, staje się bezpodstawne.
Także urząd uświęcania (munus sanctificandi) przestał być wyłączną domeną kapłana. Jego rolę obdarto z wymiaru sakralnego (zeświecczono), zatarto wyjątkowość sakramentu kapłaństwa. Kapłani upodobnili się mentalnie
i zewnętrznie (ubiorem) do świeckich, a wszystkich razem
wrzucono do worka z napisem: „Lud Boży”. Dokument soborowy o liturgii uchylił drzwi na jej reformę. Zaraz po zamknięciu obrad soborowych owe drzwi zostały otwarte na
oścież, a zapowiadana reforma stała się pseudoreformą. Powszechnie jednak twierdzono co innego i minimalizowano
zakres dokonanej liturgicznej rewolucji. W posoborowym
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Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego miano czelność napisać: „normy liturgiczne Soboru Trydenckiego w licznych
szczegółach zostały dopełnione i udoskonalone [sic!] przez
normy Drugiego Soboru Watykańskiego” 1).Tymczasem
nowy porządek Mszy (novus ordo Missae) już nie definiował jej jako bezkrwawego odnowienia i uobecnienia Ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu, ale widział
w niej zebranie ludu Bożego pod przewodnictwem kapłana,
już nie przy ofiarnym ołtarzu, ale wokół stołu uczty. Kapłan przestał być ofiarnikiem i żertwą jak Chrystus, przez
co odebrano mu główne jego zadanie kapłańskie (sacerdos
– sacra dans, dający rzeczy święte). Wynaturzono w ten
sposób istotę katolickiego kapłaństwa.

Opatrznościowy środek odnowy Kościoła
– Bractwo Kapłańskie św. Piusa X
Arcybiskup Marcel Lefevbre nigdy nie planował zakładania nowego zgromadzenia, a tym bardziej w czasie, kiedy większość ludzi udaje się na emerytalny odpoczynek.
Zwykł mawiać o sobie, że nigdy nie uprzedzał zrządzeń
Opatrzności Bożej, ale kiedy jakieś znaki jasno wskazywały jaka jest wola Boża, to wtedy spokojnie i konsekwentnie
ją realizował. Dokładnie tak było z dziełem, mającego później powstać, Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Dopiero
kiedy abp Lefebvre zobaczył wyraźnie oczami wiary wolę
Bożą, to wtedy poddał się jej. Zapewne sam na początku
nie przypuszczał, że jego wizja-marzenie, o której wspomina w swojej książce Podróż duchowa, a której doświadczył
wiele lat wcześniej w katedrze w Dakarze, ziści się właśnie
Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego [posoborowego], Pallottinum Poznań 1986, s. 14–15.
1)
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w taki sposób: „O ile Duch Święty pozwoli mi przelać na
papier te duchowe rozważania przed przyjęciem mnie, jeśli
tak się Bogu spodoba, na łono Trójcy Przenajświętszej, ziści
się w ten sposób marzenie, które zrodziło się pewnego dnia
w moim sercu w katedrze w Dakarze. Marzenie, by przekazać, wobec postępującej degradacji ideału kapłańskiego, katolickie kapłaństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa
w całej jego doktrynalnej czystości i misyjnej miłości, takie,
jakie nadał On swym apostołom i jakie Kościół Rzymski
zawsze przekazywał, aż do połowy XX wieku”.
Istotnym jest, że Bractwo nie powstało jako narzędzie
do walki z kryzysem, pogłębionym w Kościele przez II Sobór Watykański, czy jako instrument obrony przed jakimiś
nowymi fałszywymi doktrynami itd. Arcybiskup założył
Bractwo jako dzieło Kościoła mające na celu kształcenie
i uświęcanie kapłanów. Właśnie ten ideał w pierwszym
rzędzie mu przyświecał. Dość szybko, ale jednak dopiero
wtórnie, okazało się, że nowo założone zgromadzenie będzie zmuszone do przyjęcia roli ostatniego bastionu obrony
Tradycji katolickiej, stając się symbolem i jedyną konsekwentną, dotychczas niepokonaną (dzięki łasce Bożej) siłą
w walce z neomodernizmem posoborowym.
Być może nawet sam abp Lefevbre, pisząc statuty Bractwa, nie przewidział tego, co Opatrzność Boża już od dawna zaplanowała. Ideał, cele i środki, jakie zostały zawarte
w koncepcie powstającego Bractwa, okazały się bowiem
najdoskonalszymi narzędziami do walki z pogłębiającym
się kryzysem kościelnym, do obrony doktryny katolickiej
przed nowinkami i kapłaństwa katolickiego przed deformacją, do utrzymania świętości życia chrześcijańskiego
i w ogóle żywotności Kościoła, płynącej ze Mszy świętej.
O tym, dlaczego tak się stało, pisaliśmy już wcześniej
w rozważaniach o istocie misji Kościoła. Założyciel Bractwa
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św. Piusa X, pytany o szczególny „charyzmat” swego nowo
powstałego zgromadzenia, odrzekł, że Bractwo nie ma żadnej szczególnej duchowości, gdyż jego duchowością jest po
prostu duchowość Kościoła, duchowość Mszy św., duchowość kapłaństwa. Nie ma lepszej, a może nawet żadnej
innej drogi do rewitalizacji Kościoła, jak odnowa kapłaństwa katolickiego, a przez to powrót do źródła wszystkich
łask, do Najświętszej Ofiary Mszy – serca naszej religii.
Bez przywrócenia świętości kapłanów, Chrystus nie będzie
mógł kontynuować swojej misji na ziemi. Sam ich wybrał
na swoje narzędzia w dziele rządzenia, nauczania i uświęcenia dusz. Chrystus jest i działa wśród nas, będąc i działając przez swoich kapłanów. (To oczywiście nie znaczy,
by świeccy mieli być tylko biernymi odbiorcami łask Chrystusowych, które przyniosą im kapłani! Przede wszystkim
świeccy powinni z łaską współpracować, a następnie, przez
własny przykład, powinni uczyć tej współpracy bliźnich
w rodzinach, miejscach pracy, na niwie społecznej, narodowej...).
Bractwo św. Piusa X jest bractwem „kapłańskim” – jak
brzmi jego pełna zewnętrzna nazwa – gdyż to kapłaństwo
i wszystko, co z nim związane, jest głównym celem i obiektem jego troski. Naszym pierwszorzędnym i głównym
zadaniem jest odnowa ideału kapłańskiego i uświęcenie
świata przez świętość kapłanów. W ten sposób Bractwo,
jako dzieło Opatrzności Bożej i dzieło istotnie kościelne,
staje się najskuteczniejszym remedium na obecny kryzys
w Kościele.
W dobie niszczenia wszelkich autorytetów, powszechnej obecności liberalizmu (rozumianego jako
odrzucenie jakiejkolwiek zwierzchności i absolutyzacja niezależności), forsowanego w Kościele kolegializmu, kapłani Bractwa stoją na straży hierar-
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chicznego ustroju Kościoła. Choć paradoksalnie muszą
czasem odmówić posłuszeństwa papieżowi w tej mierze,
w jakiej on sprzeciwia się obowiązującej go katolickiej Tradycji, faktycznie są tymi, którzy bronią urzędu papieskiego
i samego papieża, o ile działa on wiernie jako namiestnik
Chrystusowy. Z jednej strony Bractwo walczy z liberalizmem w Kościele i neomodernizmem, wyniszczającymi
w duszach wiarę, ale z drugiej strony zaszczepia wśród
wiernych szacunek wobec wszystkich kapłanów i hierarchów. By działania te uczynić owocnymi, kapłani Bractwa tłumaczą wiernym różnicę między posłuszeństwem
fałszywym, czysto przyrodzonym, prowadzącym instytucje kościelne do ruiny, a posłuszeństwem prawdziwym,
nadprzyrodzonym, bez którego nie można wejść do Królestwa Niebieskiego. Kapłani Bractwa pokornie wypełniają
misję rządzenia duszami, aby tak prowadzić je do życia
wiecznego.
Bractwo Kapłańskie św. Piusa X od samego początku swego istnienia było zmuszone do walki
w obronie tradycyjnej doktryny katolickiej. Nie pozwoliło zamknąć sobie ust w imię fałszywego posłuszeństwa, przepowiadając Ewangelię „w porę i nie w porę”. Kapłani Bractwa pozostają wierni poleceniu naszego Pana
Jezusa Chrystusa, aby iść na cały świat i nauczać, czego
On nauczał. Nie da się jednak głosić prawdy bez jednoczesnego potępienia jej zaprzeczenia, czyli błędu. Tradycyjne
wykształcenie, prowadzone według metody scholastycznej
i nauki św. Tomasza z Akwinu (zalecane przez wielu papieży), trwa w seminarium sześć lat i pozwala kapłanom Bractwa kontynuować misję Chrystusa-Nauczyciela na ziemi.
Dzięki heroicznej decyzji abp. Lefebvre’a, dokonania konsekracji czterech biskupów w 1988 r., zachowano dla Kościoła możliwość wyświęcania nowych
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kapłanów, którzy pozostają wierni wyłącznie tradycyjnej Mszy św. według starożytnego rytu rzymskiego i integralnie zachowanej katolickiej doktrynie.
Bractwo św. Piusa X odrzuca nowy porządek Mszy (novus ordo Missae), gdyż jak pisali kardynałowie Ottaviani
i Bacci: „novus ordo Missae – biorąc pod uwagę elementy
nowe i podatne na rozmaite interpretacje, ukryte lub zawarte w sposób domyślny – tak w całości, jak w szczegółach, wyraźnie oddala się od katolickiej teologii Mszy św.,
sformułowanej na XX sesji Soboru Trydenckiego”1). Nowy
ryt powstał z protestantyzmu i prowadzi do protestantyzmu. Poza Bractwem, żadne inne zgromadzenie na świecie
nie odważyło się po dziś dzień zająć takiego stanowiska
i konsekwentnie go zachowywać. Wierność rytowi trydenckiemu zapewnia możliwość kontynuacji oddawania Bogu
godnej chwały i uświęcania dusz na ziemi. Msza św. stoi
w centrum życia Bractwa, jak na to wskazują jego statuty
i praktyka jego codziennego życia. To ze Mszy św. kapłani
czerpią łaski, które posilają ich własne dusze i które oni
następnie dalej rozdają wiernym, aby ich uświęcić.
Pozostając wiernymi tradycyjnej doktrynie, dyscyplinie
i liturgii Kościoła, kapłani Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X kontynuują na ziemi zbawcze dzieło naszego Pana
Jezusa Chrystusa – Króla, Nauczyciela i Kapłana.
ks. Hubert Kuszpa FSSPX

1) Alfredo kard. Ottaviani, Antonio kard. Bacci, Krótka analiza
krytyczna nowego ordo Missae z 1969 r., „Zawsze Wierni” nr 6/2000
(37).
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Duch statutów
Bractwa św. Piusa X

– przewodnik dla kapłanów

Wprowadzenie
Arcybiskup Lefebvre jest nam znany przede wszystkim jako narzędzie Opatrzności, wybrane przez Pana
Boga po to, aby w okresie najgorszego duchowego zamętu mogły być wiernie przekazane Kościołowi i katolikom
niezmienny depozyt wiary oraz inne środki zbawienia,
a zwłaszcza najdroższa perła Kościoła – Msza święta
wszech czasów.
Założyciel Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X wypełnił
zleconą sobie przez Opatrzność misję, a także (a może nawet przede wszystkim) przyczynił się do uratowania autentycznego kapłaństwa katolickiego. Myślą przewodnią wielu
lat jego życia i najgłębszym pragnieniem było urzeczywistnić „wizję”, którą miał pewnego dnia w katedrze miasta
Dakar. Było to „Marzenie, by przekazać, wobec postępującej degradacji ideału kapłańskiego, katolickie kapłaństwo
naszego Pana Jezusa Chrystusa w całej jego doktrynalnej
czystości i misyjnej miłości, takie, jakie nadał On swym
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apostołom i jakie Kościół rzymski zawsze przekazywał,
aż do połowy XX wieku”.
Ten ideał Arcybiskup wpajał szczególnie swoim duchowym synom-członkom Bractwa, ale oczywistym jest, że
pragnął, aby został on przyjęty jako drogowskaz przez
wszystkich kapłanów żyjących w czasach ostatecznych.
Jaka jest ta „duchowość kapłańska na czasy ostateczne”? Jakie zatem są zasady wyrażające ideał katolickiego
kapłaństwa? Spośród wielu można wskazać na pięć najważniejszych.

1. Kapłaństwo jest dla Mszy św. wszech czasów
W statutach Arcybiskup pisze:
Bractwo jest w swojej istocie dziełem apostolskim, ponieważ Ofiara Mszy św. jest również [w swej istocie apostolską] (...) Członkowie żyją w głębokim przekonaniu, że cała
skuteczność ich apostolatu wypływa z Ofiary naszego Pana,
którą składają codziennie.
Życie kapłana jest apostolskie, ponieważ został on ustanowiony, by działać na rzecz zbawienia dusz. Zasadniczo
rozumie się przez apostolat wszelkie działania duszpasterskie. Nasz Założyciel podkreślał zależność całego apostolatu członków Bractwa od tego, czy są oni świadomi, że jego
skuteczność, a zatem jego sens i cel, pochodzą wyłącznie ze
Mszy świętej. Odprawianie Mszy św. jest najważniejszym
apostolatem na świecie, który zawiera w sobie wszystkie
inne dzieła apostolskie, lecz je nieskończenie przewyższa
oraz jest przyczyną ich skuteczności! Wszystkie czynności
apostolskie (rekolekcje, wykłady, kazania, spowiedzi, katechezy, artykuły, podróże misyjne, pielgrzymki, szkolnictwo, indywidualne rozmowy, kierownictwo duchowe etc.)
powinny być wykonane z głębokim przekonaniem, że są
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jedynie kanałami, przez które płyną łaski. Jednak źródłem
tych łask jest Ofiara Mszy świętej. Dlatego czynność odprawiania Mszy św. jest absolutnie najważniejsza w życiu
kapłańskim.
Z tego powodu w dalszym ciągu Arcybiskup pisze:
Życie kapłana należy koncentrować na tym, co stanowi
istotnie jego rację bytu, na Ofierze Mszy św. ze wszystkim,
co ona oznacza, ze wszystkim, co z niej wynika i ze wszystkim, co jest jej uzupełnieniem.
Słowa te świadczą o rozumieniu ścisłego związku między
Ofiarą krzyżową a kapłaństwem. Bóg chciał Ofiary krzyżowej, ale nie tylko jako faktu historycznego, którego trwanie jest skończone. Bóg chce, aby ta jedna i jedyna Ofiara
krzyżowa Chrystusa Pana raz dokonana w sposób krwawy, trwała nadal w sposób bezkrwawy. Bóg chce, aby Jego
męka i śmierć na Kalwarii dokonały się nie tylko w jednym momencie i na jednym miejscu w historii świata, lecz
aby uobecniały się nieprzerwanie od Wielkiego Piątku na
wszystkich ołtarzach i do końca świata, według słów proroka Malachiasza: „od wschodu słońca aż do jego zachodu”.
I tak w przeddzień swej męki zostawił nam Zbawiciel największy skarb, swój testament, nowy i wieczny, a jest nim
cud Mszy świętej! Ukrył pod świętymi postaciami, którym
towarzyszą skromne symboliczne czynności oraz krótkie
słowa, całe swe życie, całą mękę i śmierć, całe swe Bóstwo
i człowieczeństwo, całe przebaczenie; wszystkie łaski, błogosławieństwa, cnoty; całą moc, mądrość, całe światło,
wszystkie dary Ducha Świętego będącego źródłem świętości! Bez Mszy św. jest jak bez słońca. Podobnie jak słońce
jest źródłem biologicznego życia natury, tak Msza św. jest
źródłem duchowego życia Kościoła i każdej duszy! We Mszy
św. jest realnie obecny i działający Chrystus Pan! Msza św.
to początek wiecznego życia, to obecność Nieba na ziemi!
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Ale nie chodzi tylko o samo gorliwe i zgodne z rubrykami
odprawianie Mszy świętej. Od kapłana wymaga się czegoś
więcej! Kapłan powinien mieć prawdziwe i nieustające nabożeństwo do Mszy św. i do liturgii, którą jest ona spowita,
oraz do wszystkiego, co może sprawić, aby liturgia wyrażała
tajemnicę uobecniającą się we Mszy świętej.
Słowo „nabożeństwo” ma kilka znaczeń: oddanie się całkowite jakiejś wielkiej sprawie; zaangażowanie wszystkich władz duszy, aby jakąś ważną treść zgłębić; posiadanie czynnej miłości wobec przedmiotu nabożeństwa. Ten
termin dobrze wyraża właściwy stosunek człowieka do
Mszy świętej. Nabożeństwo do Mszy św. winno być nieprzerwane, trwałe, wciąż odnawiane, mocne. Ważne jest, by to
nabożeństwo miało nie tylko wyraz wspólnotowy, ale także
osobisty, indywidualny. Msza św. jest naszym skarbem, ale
każdy kapłan powinien o niej myśleć także jako o swoim
osobistym skarbie, o szczycie swojego własnego życia!
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Jeśli Mszę św. porównamy do duchowego słońca, to liturgia ma promienie tego słońca uczynić znakami widzialnymi
dla zmysłów i tymi znakami ma zmysły zachwycić, a rozum pobudzić do rozważań. Liturgia stanowi rozwinięcie
uobecniającej się Ofiary, przygotowanie do niej, a później
jej zwieńczenie. Bóg Ofiarę Mszy św. ustanowił sam, ale
ukształtowanie liturgii będącej tej Ofiary obramowaniem,
powierzył Kościołowi – swej oblubienicy. Kościół, natchniony przez Ducha Świętego, w sposób organiczny wytworzył
ryt, obrządek. Nie jest to dzieło czysto ludzkie, lecz arcydzieło utworzone przez ludzi z boską pomocą. Liturgia
jest świętą duchową budowlą, zawiera w sobie doskonałą
harmonię. Ludzie wznosili tę budowlę podobnie jak pisarze natchnieni pisali księgi święte obu Testamentów.
W każdym liturgicznym znaku i w harmonii między nimi
widać inspirację Ducha Świętego. Liturgia jest wolna od
jakiejkolwiek przesady; jest jak schody wiodące człowieka
do nieba, w których nie brakuje żadnego stopnia, a żaden
stopień nie jest ani za niski, ani za wysoki. Cały ten liturgiczny czyn jest boski, przekraczający nieskończenie nasze
pojęcie, choć dokonany rękami człowieka. Jest testamentem Chrystusa Pana dla nas.
Bóg chce, abyśmy tak głęboko, jak to tylko możliwe, cenili cud Mszy św. i nim żyli. Promieniami tego słońca jest
więcej niż osiemset czynności dokonywanych przez kapłana w ciągu piętnastu minut przed i piętnastu minut po
konsekracji. Wszystkie te czynności razem wzięte stanowią
obrządek, ryt Mszy świętej. Ważny jest każdy detal z osobna i wszystkie razem wzięte. Ważne są święte urządzenia i przedmioty poczynając od samych świątyń, poprzez
ołtarze, szaty liturgiczne, ubiór ołtarza, święte naczynia
i ich ubiór aż do symboliki światła. Wielką wagę mają ceremonie, czyli zachowania i gesty podczas liturgii. Także
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arcyważne są modlitwy, język sakralny, śpiew sakralny.
Wszystkie te „drobiazgi” wymagają starań, troski, pewnej
wrażliwości, tak by móc wykonywać małe rzeczy z wielką
miłością!
Kapłani czynią wszystko, co w ich mocy, aby jak najlepiej
przygotować duchowo i materialnie święte Misteria. Głęboka wiedza teologiczna na temat Ofiary Mszy św. pozwala
im rozumieć coraz lepiej, że w tej wzniosłej rzeczywistości
realizuje się całe Objawienie, wszystkie tajemnice wiary,
zwieńczenie tajemnic Wcielenia i Odkupienia, oraz cała
skuteczność apostolatu.
Świadome czynności ludzkie, jeśli mają być skuteczne,
muszą być odpowiednio przygotowane. Bez przygotowania
nie ma ani pracy, ani odpoczynku, nie ma żadnego poważnego czynu ludzkiego. Im wznioślejszy jest zamierzony cel,
tym staranniej trzeba się do jego osiągnięcia przygotować.
Jeśli chcemy mieć prawdziwe nabożeństwo do Mszy św.,
do liturgii, a tym samym szacunek należny kapłaństwu,
to musimy być przekonani o konieczności podejmowania
odpowiednich przygotowań. Najważniejsze jest przygotowanie duchowe. Polega ono na uważnym studium, rozważaniu owocującym nabyciem silnej miłości do Mszy św.
i głębokiego przekonania o jej wartości.

2. Kapłan – narzędziem
Odwiecznego Najwyższego Kapłana
Bóg Ojciec wysłał swego Syna na świat, aby nas odkupił.
Chrystus Pan powołał kapłana, aby kontynuował Jego
dzieło w czasie i przestrzeni. Jak ambasador, który musi
być „głosem” swych przełożonych, tak kapłan musi być
„głosem”, „ustami”, „rękami” Chrystusa, czyli narzędziem
Chrystusa, przedłużeniem Chrystusa! Musi mieć ten sam
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cel, który ma Chrystus: nihil aliud, nisi Tuam gloriam
promoveri et animas lucrari, quas pretioso Sanguine redemisti! Ma dysponować tymi samymi środkami podczas
realizacji misji, którymi posługiwał się Chrystus, a więc
ubóstwem, czystością i posłuszeństwem.
Każdy kapłan powinien cechować się głębokim oddaniem się Chrystusowi Panu jako Najwyższemu i Odwiecznemu Kapłanowi. Można o osobie Pana Jezusa Chrystusa myśleć, używając różnych tytułów i określeń. Jednak
założyciel Bractwa zachęca nas, byśmy rozważali całe
życie Chrystusa szczególnie w kontekście Chrystusowego kapłaństwa. W pierwszym momencie zaistnienia
Człowieczeństwa Chrystusa został On namaszczony na
kapłana. Stało się to w chwili, gdy Bóg Ojciec stworzył
ludzką naturę swego Syna i połączył ją z boską naturą.
W tej chwili ludzka natura Chrystusa została namaszczo-

Święcenia kapłańskie
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na boską naturą Chrystusa. To połączenie dwóch natur
w jednej boskiej Osobie było początkiem Chrystusowego
kapłaństwa.
Racją Wcielenia, tego niesamowitego uniżenia się boskiej Osoby, było pragnienie ofiarowania się na krzyżu,
czyli uwolnienia ludzkości z niewoli grzechu, uchronienia
jej od wiecznej zguby poprzez uzyskanie dla niej Bożego
przebaczenia i napełnienia każdego człowieka życiem Bożym. Natura boska w Chrystusie cierpieć nie mogła; by móc
cierpieć, Chrystus Pan musiał przyjąć naturę ludzką wraz
z ciałem. Realizując swoją odkupieńczą, zbawczą misję,
Chrystus realizuje swoje kapłaństwo: Boga daje ludziom,
a ludzi oddaje Bogu.
Kapłani powinni na taką łaskawość Zbawiciela właściwie odpowiedzieć. Ich życie ma utożsamiać się z Chrystusem według Pawłowej zasady: „Dla mnie życiem jest Chrystus”. Żywa osoba Jezusa Chrystusa, ten Bóg-człowiek,
Arcykapłan, Początek i Koniec, Król nad królami, powinna być wszystkim dla nich. Kapłan powinien myśleć tak:
moje wstawanie to wstawanie Chrystusa! Moje chodzenie
to chodzenie Chrystusa! Moja praca – to praca Chrystusa! Moje kazanie to kazanie Chrystusa! Moje cierpienie to
uczestnictwo w męce Chrystusa etc.
To jest ideał. Jak go osiągnąć? Przez przyswajanie sobie ducha katolickiego kapłaństwa opisanego w orzeczeniach Magisterium (np. w encyklikach św. Piusa X Haerent
animos i Piusa XI Ad catholici sacerdotii) oraz w naukach
mistrzów duchowego życia, którzy przedstawili duchowość
kapłańską (np. dziełach św. Jana Złotoustego, św. Alfonsa
de Liguori, o. Marmiona etc.) wreszcie przez naśladowanie motywujących przykładów świętych kapłanów (np. św.
Proboszcza z Ars, św. Jana Bosko, św. Ludwika Marii Grigniona de Montforta etc.).
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3. Miłość Boga – formą wszystkich cnót
kapłańskich! Omnia instaurare in Christo1)
Bez cnotliwego życia kapłan na pewno duchowo zginie.
Można przedstawiać różne cnoty, które należałoby szczególnie praktykować, aby prowadzić duchowe życie. Arcybiskup Lefebvre jednak postępuje inaczej. Za przykładem
św. Tomasza z Akwinu, kładzie nacisk na jedną cnotę. Tę
mianowicie, która zawiera w sobie wszystkie inne. Pisał:
Niech wielka miłość do Boga w Trójcy Przenajświętszej
zawładnie sercami członków Bractwa.
Dewizą Arcybiskupa były słowa: Credidimus caritati
– a my uwierzyliśmy miłości”. Miłość można określić jako
„formę wszystkich cnót”. Wszystkie cnoty są prawdziwymi
cnotami, o ile motywem ich jest miłość do Boga! Jest to
echo największego przykazania miłości bez granic: „całym
sercem, wszystkimi siłami”.
„Już was nie będę zwał sługami, (...) lecz was nazwałem
przyjaciółmi” (J 15, 15), powiedział Pan Jezus. Miłość jest
więc zjednoczeniem dwóch przyjaciół, którzy się wzajemnie obdarzają największą możliwą życzliwością. Dlatego
jest ona obopólna. Polega na tym, by miłować i być miłowanym. Jeden drugiego obdarza życzliwym zainteresowaniem; jeden drugiemu daje to, co sam posiada; następuje
zjednoczenie serc i dusz. Dwa serca zbliżają się prawie do
utożsamienia się ze sobą: amicus alter ego! Mamy wszystko
razem, żyjemy jeden dla drugiego i jeden w drugim. Mamy
jedno serce i jedną duszę.
W rachunku sumienia kapłan powinien przede wszystkim zadać sobie pytanie, czy miłuje Boga naprawdę? Im
bardziej myśli o Trójcy Przenajświętszej i im bardziej sta1)

„Wszystko odnowić w Chrystusie”.
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ra się Jej przypodobać, tym więcej owoców przynosi jego
miłość do Boga.
Z tej miłości niejako wytryskują wszystkie inne cnoty:
Miłość ta powinna być taka, by naturalnie rodziła dziewiczość i ubóstwo, aby nieustannie pobudzała do daru
z siebie poprzez wiarę oraz natychmiastowe, wielkoduszne
i pełne miłości posłuszeństwo.
Czystość: jeśli kocham Boga ze wszystkich sił, to wtedy
mój stosunek do stworzeń będzie czysty, uporządkowany,
niezabrudzony; będę pragnął zachować piękno dla Ukochanego.
Ubóstwo: jeśli kocham Boga, to pragnę być ogołocony
i ubogi, aby Bóg mógł wypełnić moją duszę; im bardziej
pusty jest kielich od wszelkiego brudu i bezsensownych
spraw, tym bardziej może być wypełniony żywą wodą boskiego życia.
Nieustanna pobożność: jeśli kocham Boga, to moim
stałym nabożeństwem będzie synowskie oddanie się Bogu
Ojcu; źródłem zaś tej pobożności jest duch wiary, bo tylko
przez wiarę da się wniknąć w głębię Boga, bez wiary żyjemy
jakby w jaskini doczesności i nie wiemy o nieskończonym
pięknie Bożego nieba. Efektem tej pobożności jest chętne
posłuszeństwo, bo miłość oznacza wypełnienie woli Bożej: „Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie przykazania moje”
(Jan 15, 16).
Miłość do Boga wyraża się przede wszystkim w miłości
bliźniego:
Miłość bliźniego, karmiona nieustanną modlitwą wewnętrzną, powinna przejawiać się w całym życiu apostolskim członków Bractwa.
Istota tej miłości polega na pragnieniu dopomożenia duszom w ich drodze do nieba (w osiągnięciu przez
nie zbawienia). Arcybiskup Lefebvre w lapidarnych sło-
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wach podkreśla, jaką miłość bliźniego powinien posiadać kapłan:
[Członkowie Bractwa] pałając pragnieniem zbawienia
dusz, przyjmą z radością wszelkie przeciwności, upokorzenia i próby na wzór naszego Pana. Podobnie jak On, będą
zdobywać dusze pokorą, łagodnością, dyskrecją i wielkodusznością. W pracy duszpasterskiej będą starali się być
uległymi narzędziami Ducha Świętego, aby przekazać duszom życie wieczne.
Duch ubóstwa jest natychmiastowym skutkiem cnoty
miłości. Im większa miłość, tym mniej interesują mnie inne
sprawy, a zwłaszcza materialne. Im większa miłość, tym
bardziej przeszkadza mi wszystko, co potrafi mnie oderwać
od Ukochanego. Jeśli jestem silnie związany z Chrystusem Panem, to nie mogę być tak samo silnie przywiązany
do kogokolwiek innego. Jest to ubóstwo duchowe. Ubogie
i puste ręce otwarte ku Bogu najwięcej otrzymują. Ubóstwo
opróżnia serce z niepotrzebnych (zbędnych) rzeczy i czyni je
(serce) zdolnym do przyjęcia dóbr wiecznych. Konsekwencją ubóstwa jest sięganie tylko po to, co jest potrzebne
(konieczne i użyteczne). Im uboższa dusza dla Boga, tym
więcej On jej daje: „jak nic nie mający, a wszystko posiadający!” (2 Kor 6, 10).

4. Vita communis1) – vae soli 2) – idea przeoratu
– harmonia między kontemplacją a akcją
Aby ratować kapłaństwo w obecnym świecie, abp Lefebvre
nalegał, aby kapłani nie byli sami, leczy aby żyli w małych wspólnotach, w przeoratach. Wspólne życie to nie
1)
2)

„Życie wspólnotowe”.
„Biada samotnemu!”.
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tylko wspólne mieszkanie kapłanów pod jednym dachem,
ale także wspólne działanie, spędzanie życia we wzajemnej służbie, wspólna modlitwa i praca, wspólna rekreacja,
wspólne dzielenie radości i smutków... Przeorat jest wspaniałą pomocą w drodze do świętości kapłańskiej i w owocnym duszpasterstwie sprawowanym w realiach dzisiejszego świata. Łączy ideał zakonny z duszpasterstwem parafialnym, życie świeckich kapłanów i zakonników, życie
aktywne i kontemplacyjne. Dzięki vita comunis kapłani
nie są osamotnieni w walce duchowej, znajdą we wspólnej
regule i wspólnym życiu pomoc i motywacje. Poza tym vita
comunis wymaga nieustannej praktyki cnót, a zatem prowadzi do świętości kapłańskiej. Dlatego przeorat jest duchową oazą na pustyni targanej piaskowymi burzami; jest
portem, w którym łatwiej o schronienie przed sztormami
pokus niż na otwartym morzu, w końcu jest miejscem odpoczynku i odrodzenia po długotrwałych i nieuniknionych
stresach; chroni od rutyny, od frustracji, od niebezpieczeństwa przesiąknięcia kapłana duchem światowym. Wedle
słów Założyciela, przeor i jego przeorat są wyrazem Bożej
Opatrzności, która chciała istnienia Bractwa w obecnym
czasie i konkretnym miejscu. Dzięki przeoratom ideał świętości kapłańskiej może być zachowany nawet w najciemniejszych czasach i sytuacjach.
Przeorat to przede wszystkim źródło promieniowania tego, co nadprzyrodzone, na zewnątrz, w rezultacie czego świat zanurzony w doczesności i naturalizmie
otrzymuje z przeoratu światło nadprzyrodzonej Prawdy!
Liberalizm gasi światło nadprzyrodzone w społeczeństwie,
niszcząc Christianitas. Modernizm gasi światło nadprzyrodzone w Kościele. Świat jest pogrążony w ciemnościach
przewyższających swoją gęstością to wszystko upadłe, co
znamy z historii minionych wieków. Kościół zmaga się

36

Wspólnota przeoratu Matki Bożej Bolesnej w Phoenix (AZ)

z wewnętrznym kryzysem głębszym niż wszystkie minione kryzysy. Dlatego dobro płynące z istnienia przeoratu
ma i dla świata, i dla Kościoła wielkie znaczenie, jak lekarstwo dla obłożnie, a może nawet śmiertelnie chorego.
Można to dobro uznać za niemal jedyne światło w teraźniejszych duchowych ciemnościach. Przeorat jest miejscem
skąd rozlega się Prawda, skąd promieniuje boskie życie,
czyli nadprzyrodzona łaska. Przeorat jest drogowskazem
do jedynego, również nadprzyrodzonego szczęścia.
Wspólne życie to przede wszystkim wspólna modlitwa,
przez którą nasz harmonogram dnia jest zbliżony do życia
zakonnego. Na niewzruszonych filarach tych modlitw jest
zbudowany porządek całego dnia, w którym cnota sprawiedliwości i religijności najpierw wymaga od nas, abyśmy
Bogu oddali to, co należy do Boga. Z takim programem
jest połączona ustalona hierarchia wartości: na pierwszym
i centralnym miejscu znajduje się Msza święta. Potem
mamy odmawianie części Oficjum divinum, które kapłan
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wykonuje jako os Ecclesiae1) (Dom Marmion). Pierwociny
dnia należą do Boga i tylko do Niego. Według zwyczaju
zakonów, większość wspólnych modlitw jest odmawiana
rano, zanim dzień pracy się zacznie. Struktura i apostolat
dzisiejszych czasów często absorbują kapłana przez cały
dzień. Założyciel postanowił, by członkowie Bractwa ćwiczenia wspólnotowe odbywali jak najwcześniej, bo potem
w ciągu dnia mogłoby im zabraknąć czasu. Ranne ćwiczenia
zmuszają ponadto do wczesnego wstawania i są skutecznym środkiem do walki z porannym lenistwem. Są także
codziennym przypomnieniem o tym, co najważniejsze i co
tak naprawdę jedynie ważne! Dzięki swemu rozporządzeniu w tej sprawie, Założyciel broni naszego życia nadprzyrodzonego i buduje nasz duchowy gmach na właściwym
fundamencie.

5. Kapłan jako syn i sługa
Najświętszej Maryi Panny
Maryja, matka kapłana i królowa duchowieństwa jest wg
arcybiskupa Lefebvre’a konieczna, aby kapłan przetrwał,
uświęcił się i prowadził owocny apostolat. Na czym polega
Jej duchowe macierzyństwo wobec kapłanów? Ona formuje
ich na wzór swego Syna; doprowadza ich życie chrześcijańskie i kapłańskie do pełni, do doskonałości, do realizacji zasady Mihi vivere Christus est! 2) W przedmowie do
książki Podróż duchowa czytamy: „Szczególny udział, jaki
ma Ona, z woli Bożej, w dziele naszego uświęcenia: Jeśli
Słowo Wcielone, które absolutnie nie potrzebowało matki, aby przyjść do nas i dokonać odkupienia, chciało, by
1)
2)
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„Usta Kościoła”.
„Dla mnie życiem jest Chrystus” (Flp 1, 21).

Jego Boska Osoba otrzymała ciało i duszę w łonie Maryi
i w ten sposób, przez 33 lata, pozostawało poddane swej
Matce, będąc, w pewien sposób, uformowanym przez Nią,
jak moglibyśmy sobie wyobrażać, że my, biedne, grzeszne
stworzenia, nie potrzebujemy skutecznej pomocy Maryi, by
uformować w nas chrześcijan i kapłanów? (...) [jest Ona]
warunkiem sine qua non naszego uświęcenia”.
Kapłan rozumie samego siebie, tylko uświadamiając sobie ważność swojej relacji do Niej. To Ona otrzymała od
swego Syna zadanie wypraszania powołań kapłańskich,
a potem doprowadzania tych powołań do realizacji, do jak
najwspanialszej realizacji. Jak Ona to robi? Ukazuje kandydatom do kapłaństwa i kapłanom nadprzyrodzoną rzeczywistość, której oni sami z siebie lub nawet przy pomocy
innych ludzi nie byliby w stanie dostrzec. To Ona tłumaczy
im ich istotę przez to, że pociąga ich wzrok ku swej własnej
tajemnicy. Dlaczego Ona jest dziewicą? Aby móc stać się
Matką Bożą, rodzicielką Chrystusa. Dlaczego kapłan żyje
w celibacie? Ponieważ jest powołany do podobnej godności:
stania się niejako rodzicielem Chrystusa na ołtarzu i w duszach. Bez ścisłej łączności duchowej z Nią kapłan nie może
rozwinąć swego kapłaństwa, czyli bez Niej kapłaństwo się
degeneruje, ulega upadkowi, a na końcu zniszczeniu...
Kapłani ostatecznych czasów (a w takich właśnie przyszło nam żyć) powinni być „apostołami Jezusa i Maryi”.
Tak brzmi wewnętrzny tytuł założonego przez arcybiskupa Lefebvre’a Bractwa. Kapłan powinien niejako ożywiać
i uobecniać w sobie miłość Matki do Syna Bożego, a także
Jego miłość do Niej. W ten sposób ma czcić Maryję Sercem
Jezusa, i czcić Jezusa Sercem Maryi. Dodatkowo ma być
tego zjednoczenia „apostołem”, czyli przekazywać wzajemną miłość Jezusa i Maryi duszom, aby stały się świętymi duszami. Właśnie z tego powodu w Bractwie gorliwie
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obchodzimy pierwsze piątki
i pierwsze soboty miesiąca. Widać, że przez ten tytuł Założyciel
sięgnął do samej głębi zagadnienia kapłaństwa, przedstawił
naszą rację bytu; a zwłaszcza
nadprzyrodzone źródło, z którego wciąż musimy czerpać,
by swemu kapłaństwu się nie
sprzeniewierzyć. Istnienie i całe
działanie apostoła (esse et agere) jest czymś drugorzędnym,
Matka Boża Bolesna jest
instrumentalnym; najważniejpatronką Bractwa św. Piusa X
sza jest dyspozycyjność apostoła
wobec Chrystusa i Maryi, którzy są na pierwszym miejscu.
Wszelkie widzialne działanie, nasza publiczna obecność
i nasz apostolat tylko wtedy będą owocne, kiedy będą wypływały ze źródła, którym jest Jezus i Maryja.
Trudno się dziwić, że różaniec miał ogromne znaczenie
w życiu Założyciela. Na odmawianie różańca abp Lefebvre
wybrał najlepszą porę, czyli tę, w której normalnie zakony
odmawiają nieszpory ze śpiewem Matki Bożej Magnificat.
To codzienne ćwiczenie jest kolejnym dowodem że chciał,
aby nasze zgromadzenie było maryjnym (w wielu innych
zakonach różaniec jest odmawiany prywatnie). Najświętsza Maryja Panna, Pośredniczka wszystkich łask, czeka
wieczorem, aby przyjąć bukiet naszej pracy, naszych ofiar,
obwinąć je łańcuchem różańca i przedstawić Panu Jezusowi.

Konkluzja
Aktualność tych pięciu zasad staje się bezdyskusyjna
szczególnie w obliczu dewastacji soborowej i posoborowej.
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Wzgardzono tradycyjnym ideałem świętości kapłańskiej
i ogłoszono go nieaktualnym. W to miejsce wprowadzono
nowy model księdza, który do ideału tradycyjnego ma się
tak, jak nowa msza ma się do Mszy św. wszech czasów.
Kapłani dziś są wystawieni na pokusy świata bez istotnego wsparcia Kościoła; niewiele się od nich wymaga, wiele
im proponuje; żyją dziś na duchowej pustyni, pogrążeni
w mentalności horyzontalnej zdominowanej przez immanentyzm i hedonizm; świat jeszcze nigdy nie robił tak wiele, jak wiele robi dziś, by uczynić pracę kapłanów bezowocną (przez bezbożne prawa świeckie, przez mass media z ich
deprawacją, przez zatruwanie świadomości liberalnym duchem). Kapłani, po ludzku rzecz oceniając, ponoszą klęskę
za klęską! Jakże wobec tego są ważne wyżej przedstawione
drogowskazy dla kapłanów żyjących w strasznej duchowej
izolacji, wśród najokropniejszych pokus. Przede wszystkim
nie mają skutecznej pomocy od współbraci lub od przełożonych. Panuje zasada „radź sobie sam”. Wielu kapłanów nie
potrafi pokonywać przeszkód wyłącznie własnymi siłami.
Poza tym kapłani dziś są ogromnie osłabieni przez destrukcyjne okoliczności naszych czasów, w związku z czym nie
są w stanie w pojedynkę znieść takich rygorów, którym
oddawali się duchowni na przykład w czasach św. Jana od
Krzyża etc.
Dzięki tym zasadom kapłani mogą osiągnąć świętość nawet w najtrudniejszych warunkach, ponieważ te zasady
rozwiązują nasze konkretne trudności oraz przedstawiają
łatwy i wszystkim dostępny ideał bycia kapłanem według
Serca Chrystusa, Najwyższego i Odwiecznego Kapłana!
ks. Karol Stehlin FSSPX
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Spojrzenie
w przyszłość

A czym staniemy się jutro? No cóż! Będziemy wciąż tacy
sami. Nie musimy szukać nowej drogi. Nie możemy robić niczego innego, jak tylko głosić naszego Pana Jezusa
Chrystusa i nauczać prawdy, tak jak Kościół od nas tego
oczekuje.
A jeśli Bóg tego chce, a myślę, że tak właśnie jest, zintegruje nas z Kościołem oficjalnym takimi, jakimi jesteśmy.
Nie ma mowy o zmianie, o poszukiwaniu tu i tam. Chcemy
być z Kościołem. Chcemy być tym, czym zawsze byliśmy od
początku istnienia Bractwa, ponieważ nie mamy innego
pragnienia, jak tylko kontynuować Kościół.
Pomyśleliśmy o obowiązku nieposłuszeństwa, jeśli rzeczywiście jest to nieposłuszeństwo, tak by zachować posłuszeństwo wobec Kościoła wszech czasów, wobec wszystkich papieży, całego Kościoła katolickiego. Sądziliśmy, że
naszym obowiązkiem jest nieposłuszeństwo wobec tych
kardynałów, którzy oczekiwali od nas częściowego przyjęcia błędów modernistycznych, gdyż nie chcemy zatruwać naszych umysłów i naszych serc błędami potępionymi
przez naszego patrona, św. Piusa X. Pozostajemy wierni
przysiędze antymodernistycznej, której złożenia św. Pius X
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od nas wymaga. Musimy siebie zaakceptować z tą przysięgą, którą trzymamy w rękach1).
Bardzo bylibyśmy szczęśliwi, gdybyśmy mogli ponownie nawiązać normalne relacje ze Stolicą Apostolską, ale
nie zmieniając siebie w najmniejszym stopniu, gdyż tylko
wówczas będziemy pewni, iż pozostaniemy dziećmi Bożymi
i dziećmi Kościoła rzymskiego2).
Musimy modlić się dzisiaj w sposób szczególny o nasze
oficjalne uznanie, bo czy możecie sobie wyobrazić, ilu by
nas tutaj było, gdybyśmy już nie byli prześladowani przez
niektórych członków Kościoła świętego? Nie byłoby to pięć,
sześć tysięcy osób, ale dwadzieścia, pięćdziesiąt tysięcy
ludzi, korzystających z łask, które Bóg nam daje i które
Kościół nam daje, a tymczasem ludzie ci są spragnieni,
tracą wiarę, są zagubieni, porzuceni. Musimy zatem myśleć o tych wszystkich duszach i pragnąć tym samym, by
ustały te niesprawiedliwe prześladowania, których jesteśmy przedmiotem3).
Jeśli nie widzimy jeszcze uznania mądrości naszego
dzieła przez władze rzymskie, to jednak wciąż stwierdzamy wielkie błogosławieństwa, które Bóg rozlewa na tych
wszystkich, którzy podtrzymują dziedzictwo Kościoła,
i, niestety, widzimy ciągle postępującą autodestrukcję
Kościoła w wykonaniu progresistów i modernistów. Zatem
naszym zadaniem jest kontynuowanie odbudowy i odnowy
Kościoła na wszystkie sposoby, których używał sam Kościół
w ciągu swojej historii4).
Z homilii wygłoszonej w Écône, 27 czerwca 1980 r.
List abp. Lefebvre’a do papieża Jana Pawła II, Écône, 20 lutego 1988 r.
3)
Z homilii wygłoszonej w Écône, 27 czerwca 1980 r.
4)
Cor Unum, 13 czerwca 1980 r.
1)
2)
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Chcemy być misjonarzami i pragniemy, by wszyscy
ludzie podążali za Kościołem katolickim, pragniemy, by
wszyscy powrócili do prawdziwego Kościoła katolickiego
i aby sami biskupi pewnego dnia byli zmuszeni powiedzieć:
„Musimy stwierdzić, że dzisiaj jedynie we wspólnotach zachowujących Tradycję jest Kościół katolicki. Nie możemy
temu zaprzeczyć, dzisiaj nasze kościoły pustoszeją, nasze
seminaria duchowne są puste, nie mamy już ludzi, dzięki
którym moglibyśmy zapewnić przyszłość Kościoła. Wsie
i miasteczka proszą o kapłanów, ale już ich nie mamy.
Wierni proszą o naukę Kościoła, ale nie wiemy już nawet,
gdzie ją znaleźć. Proszą o katechizmy nauczające prawdziwej wiary, ale już ich nie mamy. A gdzie to wszystko można
znaleźć? We wspólnotach, które zachowały Tradycję”.
Prosimy, aby biskupi przybyli do naszych przeoratów
i powiedzieli: „Jesteście naszymi synami, jesteście naszymi
dziećmi, uznajemy was, to wy jesteście nam najbardziej
wierni, to wy jesteście naszymi najlepszymi synami”. Ale
niech nie bronią nam zachowywania wiary, Przenajświętszej Ofiary Mszy i naszych sakramentów. Nie! Przyjdzie
taki dzień, gdy będzie nam oddana sprawiedliwość. Trzeba
ufać. Pan Bóg nie może porzucić swego Kościoła1).
Przyszłość należy do Boga i do prawdy wiecznej. Jeśli
pozostaniemy z nią związani całą naszą duszą, nie możemy zbłądzić. Rzym doczesny ponownie ustąpi miejsca Rzymowi wszech czasów, którego jesteśmy najwierniejszymi
synami. Oto, co powinno łączyć nas głęboko: wielkie misterium wiary! Zostawmy na boku drugorzędne różnice. Przez
wzgląd na obecny trudny czas Kościoła, powinniśmy zajmować się czymś innym: modlitwą, ofiarą, pokorą, gorliwością
o zbawienie dusz, pozostając w coraz doskonalszej łączności
1)
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Z homilii wygłoszonej w Shawinigan, 8 listopada 1977 r.

z Panem Jezusem i Przenajświętszą Maryją Panną, bo jest
to jedyną gwarancją skuteczności naszych wysiłków1).

Przez wzgląd na należną Kościołowi cześć
Drodzy przyjaciele, proszę was o uratowanie czci należnej
Kościołowi, czci należnej naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, czci należnej kapłaństwu katolickiemu. Jest to dla
was obecne zadanie, dla was młodych, musicie pokazać,
że tu, na ziemi są jeszcze ludzie zdolni podążać za Panem
Jezusem, gotowi stać się dobrymi kapłanami, świętymi
kapłanami, tak jak Kościół tego chce i jak nasz Pan Jezus
Chrystus to pokazał2).
Wspaniała praca jest do wykonania zgodnie z zaleceniami Apostołów: „Dobra powierzonego strzeż…” (2 Tym
1, 14), „Ty jednak trwaj w tym, czegoś się nauczył” (2 Tym
3, 14). Stary świat, który znika, jest światem aborcji. Rodziny wierne Tradycji są jednocześnie rodzinami wielodzietnymi, sama ich wiara zapewnia im potomstwo. „Rośnijcie
i mnóżcie się” (Rodz 1, 28). Zachowując to, czego Kościół
zawsze nauczał, zarzucacie kotwicę w przyszłość 3).
Przyjdzie jeszcze dzień, kiedy taka postawa będzie znowu ceniona w Kościele, nie mamy co do tego wątpliwości,
i jestem głęboko przekonany, że to właśnie w rodzinach,
które pozostają wierne Tradycji, narodzą się autentyczne
powołania kapłańskie i zakonne, prawdziwe powołania,
a nie pozorne4).
1)
Cor Unum, „List do członków Bractwa”, Rzym, 18 listopada
1978 r.
2)
Z homilii wygłoszonej w Zaitzkofen, 16 lutego 1986 r.
3)
List otwarty do zagubionych katolików, s. 211–212.
4)
Z homilii wygłoszonej w Écône, 29 czerwca 1975 r.
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Módlcie się o to, żeby było dużo nowych seminariów duchownych i żeby ponownie obrano drogę, którą Kościół zawsze kroczył, by formować świętych kapłanów1). Wierzę,
że taka modlitwa jest najlepszą przysługą, jaką możemy
oddać Kościołowi2).
Gdyby na całym świecie było więcej kapłanów, więcej
świętych kapłanów, świat nie znajdowałby się w tym stanie, w jakim znajduje się dzisiaj: ogromna nienawiść, walki, wojny, masakry, obozy koncentracyjne. Jakaż to żałość
w sercu na myśl o tym, że dwa tysiące lat po przyjściu
Pana Jezusa na ziemię ludzie wciąż tak walczą między
sobą, nienawidzą się, sieją podziały i konflikty, zabijają
się wzajemnie, a obecnie zabijają miliony dzieci! Potrzeba
więcej kapłanów, więcej świętych kapłanów, nauczających
Dekalogu i miłości Pana Jezusa3).
Moi drodzy bracia, teraz przejdę do konkluzji. Wydajemy się być słabi. W rzeczy samej, co znaczy tych kilka
tysięcy osób tutaj zebranych, kiedy pomyślimy o całej
ludzkości, która powinna oddawać cześć naszemu Panu
Jezusowi Chrystusowi, tłoczyć się wokół Jego ołtarzy, by
przyjmować Jego Przenajświętsze Ciało, Jego Przenajświętszą Krew, Jego Duszę i Bóstwo, tak by przemienić się
w Nim? Jakiż ból na myśl, że miliardy dusz są oddalone od
Pana Jezusa!
1)
„Któraż prośba może być milsza Najświętszemu Sercu Zbawiciela? Albo któraż może się spodziewać prędszego i zupełniejszego
wysłuchania niż ta, która tak zgodna jest z najgorętszym pragnieniem Bożego owego Serca? «Proście – przeto – a będzie wam
dane» (Mt 7, 7). W modłach swoich błagajcie Boga, aby raczył dać
Kościołowi dobrych i bardzo świątobliwych kapłanów” (Pius XI,
Ad catholici sacerdotii fastigium).
2)
Z homilii wygłoszonej w Limburgershof, 4 kwietnia 1975 r.
3)
Z homilii wygłoszonej w Lozannie, 9 lipca 1978 r.
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Ale nawet jeśli jesteśmy
słabi, bo tak nieliczni w obliczu misji, której wypełnienia Bóg od nas oczekuje, to
jednak jesteśmy silni. Jesteśmy silni dzięki tym słowom Pana Jezusa: „A oto ja
jestem z wami po wszystkie
dni aż do skończenia świata”
(Mt 28, 20). Jesteśmy silni,
gdyż chcemy kontynuować
misję naszego Pana Jezusa Chrystusa, chcemy kontynuować Kościół. Jesteśmy silni dzięki tej istotnej więzi z tym
wszystkim, czego Pan Jezus nas nauczył i co przekazał
swemu Kościołowi.
Mając siłę dzięki naszej łączności ze wszystkimi świętymi w Niebie i ze wszystkimi katolikami na ziemi, którzy chcą zachować swą wiarę, jesteśmy pewni zwycięstwa.
Nie pragniemy okrzyknąć zwycięstwa nad tymi, którzy nas
prześladują. Nie, ja mówię o zwycięstwie Pana Jezusa nad
Szatanem, które odniósł przez swój Krzyż.
Jesteśmy przekonani, że to zwycięstwo będzie osiągało
coraz większy zasięg. Nie może nie osiągać coraz większego
zasięgu, ponieważ Kościół musi być kontynuowany i musi
wytrwać.
W konsekwencji, jeśli czasem odczuwacie zniechęcenie,
rozdarcie wewnętrzne, niemal rozpacz na widok Kościoła
rozszarpanego, cierpiącego, przyjmującego ciosy ze wszystkich stron, jeśli takie uczucia ogarniają waszą duszę, pamiętajcie, że Pan Jezus jest z wami, bylebyście tylko zachowywali słowa, które On nam zostawił. To właśnie dzięki
tym cierpieniom przeciwnik będzie przepędzony pewnego
dnia z Kościoła. Jak tylko ludzie pragnący jego zniszczenia
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przestaną podkładać w nim miny, Kościół odzyska wówczas całą swą wspaniałość1).
Nie możemy więc ani poddać się zniechęceniu, ani spowolnić prowadzonej przez nas walki, gdyż mamy przyczynić się, w miarę naszych możliwości, ale też ze wszystkich
sił, do przywrócenia królowania naszego Pana Jezusa
Chrystusa w sercach, w duszach, w rodzinach i narodach.
Niech tym sposobem będzie ponownie ustanowiona cywilizacja chrześcijańska, gdyż On sam dał nam zapewnienie,
że „bramy piekielne nie przemogą go” (Mt 16, 18)2).
Co do was, moi drodzy przyjaciele, którzy przyjęliście
godność kapłaństwa, możecie nawet być szczęśliwi, że żyjecie w tej epoce. W czasach, kiedy świat pozostawał chrześcijański, kapłani być może nie odczuwali takiej potrzeby
manifestowania swojego kapłaństwa, ukazywania światła
Pana Jezusa, ukazywania, że są oni solą ziemi. Kiedy życie chrześcijańskie rozprzestrzeniało się wszędzie, kościoły
były wypełnione i pokazywano palcem tych, którzy nie chodzili na Mszę św., a dzisiaj zupełnie odwrotnie, pokazuje
się palcem tych, którzy są posłuszni prawu Bożemu.
Świat zupełnie się zmienił. W konsekwencji, wasza kapłańska obecność w dzisiejszym społeczeństwie jest jeszcze
bardziej potrzebna niż dawniej. Zrozumcie użyteczność kapłaństwa większą niż kiedykolwiek i radujcie się, że macie
w tym swój udział3).
Ugruntowani w Tradycji, opierając się na dwóch tysiącach lat wiary chrześcijańskiej, na dwóch tysiącach lat
doświadczenia kapłaństwa zorientowanego na tę Przenajświętszą Ofiarę Mszy, która zamyka w sobie prawdy
1)
2)
3)
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Z homilii wygłoszonej w Écône, 29 czerwca 1978 r.
C’est moi l’accusé [To ja jestem oskarżony], s. 250.
Z homilii wygłoszonej w Montalenghe, 22 sierpnia 1982 r.

wieczne, a tych nie można uszczuplać, opierając się na tym
wszystkim, jesteśmy zobowiązani do zwycięstwa pewnego
dnia nad błędami. Ja mogę umrzeć już jutro. Ale jeśli wy
wytrwacie w Tradycji, odniesiecie zwycięstwo1).
Powoli, ale konsekwentnie, Kościół będzie odbudowany
waszymi rękoma. Będziecie stawiali stopniowo kamień na
kamieniu, odbudujecie tę piękną Świątynię świętego Kościoła katolickiego, która dzisiaj wydaje się w pełni niszczona. Oto wasza rola. Niech Bóg was zachowa, moi drodzy przyjaciele, w tym dobrym usposobieniu, które dzisiaj
macie, w waszej wierze, nadziei, miłości, we wszystkich
cnotach, które nabyliście w trakcie waszej formacji.
Pozostańcie w łączności z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Strzeżcie się zupełnego pochłonięcia przez życie
czynne, i tego by oddanie się życiu czynnemu nie pomniejszyło w was obecności Pana Jezusa. Ukochajcie wasze ćwiczenia duchowe, ukochajcie szczególnie waszą Mszę św.
i również wszystko to, co może pomóc wam w realizacji
waszej ofiary Mszy w ciągu całego dnia. Odznaczajcie się
nade wszystko wielkim nabożeństwem do Przenajświętszej
Maryi Panny2).
Niech Bóg was błogosławi. Niech zachowa wasze dobre
usposobienie, waszą siłę, niech zachowa was w walce przeciw demonowi i tym wszystkim, którzy chcieliby usunąć
Pana Jezusa z tego świata. Bądźcie sługami tej krucjaty naszego Pana Jezusa Chrystusa i sługami królowania
Przenajświętszej Maryi Panny3).
Bądźcie synami Matki Bożej, Matki wiekuistego Kapłana, waszej Matki. Ona będzie dla was pocieszeniem,
1)
2)
3)

Rekolekcje, Écône, 1 września 1982 r.
Z homilii wygłoszonej w Écône, 29 czerwca 1984 r.
Z homilii wygłoszonej w Montalenghe, 22 sierpnia 1982 r.

49

pomocą, waszym wspomożeniem w trudnościach i doświadczeniach oraz waszą radością i waszą siłą. Niech św. Pius
X również przyjdzie wam z pomocą, by na zawsze zachować was w prawdzie i by pomóc wam uniknąć wszystkich
współczesnych błędów oraz byście pozostali prawdziwymi
kapłanami katolickimi, światłością świata1).
●
Źródło: Kapłańska świętość, abp Marcel Lefebvre,
Warszawa 2020, s. 475–482.

1)

Z homilii wygłoszonej w Zaitzkofen, 7 lipca 1985 r.

W Kapłańskiej świętości, Mszy wszech czasów
i Życiu duchowym Czytelnik znajdzie niemal wszystko
co abp Marcel Lefebvre powiedział i napisał o trzech
rzeczach bliskich sercu katolika: kapłaństwie, Mszy św.
i życiu wewnętrznym.
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Wspólnota Modlitwy
za Kapłanów
Liczba świeckich członków wspólnoty:
ponad 1700 z 15 krajów, w tym około 600 z Polski.
Liczba kapłanów należących do wspólnoty:
53 z 10 krajów, w tym 17 kapłanów pochodzących z Polski
lub posługujących w Polsce i na Litwie:
ks. Karol Stehlin FSSPX
ks. Edward Wesołek FSSPX
ks. Mirosław Barański
ks. Witold Pobiedziński FSSPX
ks. Edmund Naujokaitis FSSPX
ks. Konstantyn Najmowicz FSSPX
ks. Dawid Wierzycki FSSPX
ks. Krzysztof Gołębiewski FSSPX
ks. Hubert Kuszpa FSSPX

ks. Piotr Świerczek
ks. Wiktor Pasicznik FSSPX
ks. Jakub Wawrzyn FSSPX
ks. Bartosz Tokarski FSSPX
ks. Piotr Dzierżak
ks. Sebastian Koliński FSSPX
ks. N.N.
ks. N.N.

Dwóch kapłanów naszej wspólnoty
stanęło już przed sądem Bożym – R.I.P.

Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus za kapłanów

O Jezu, Wieczny i Najwyższy Kapłanie, miej swoich kapłanów
w opiece Twego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może
zaszkodzić. Zachowaj nieskalane ich namaszczone dłonie, które
codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj w czystości ich wargi, które są czerwone od Twojej Najdroższej Krwi.
Zachowaj w czystości i wolności od spraw ziemskich ich serca,
naznaczone wzniosłym piętnem Twojego pełnego chwały kapłaństwa. Pozwól im wzrastać w miłości i wierności Tobie i strzeż ich
przed skażeniem świata. Dałeś im siłę przemiany chleba i wina,
daj im także siłę przemiany serc. Pobłogosław ich pracę bogactwem owoców i obdarz ich następnie koroną wiecznego żywota.
Amen.

Wspólnota Modlitwy
za Kapłanów
Ideą przewodnią naszej wspólnoty jest zmobilizowanie
jak największej liczby wiernych do modlitwy o uświęcenie
kapłanów.
Świeccy członkowie wspólnoty zobowiązują się – nie
pod grzechem – do codziennego odmawiania Modlitwy św.
Teresy od Dzieciątka Jezus za kapłanów wraz z wezwaniem „Święci Młodziankowie, módlcie się za nimi!”, które
ofiarują za kapłanów należących do wspólnoty.
Kapłani będący członkami wspólnoty, zobowiązują się
do odprawiania raz w miesiącu jednej Mszy św. w następujących intencjach:
1º za żywych i zmarłych kapłanów wspólnoty;
2º za żywych i zmarłych członków świeckich wspólnoty;
3º o powołania kapłańskie i zakonne.
Do wspólnoty można się zapisać wypełniając internetowy formularz pod adresem https://wmzk.fsspx.pl/zapisy/ lub
pobrać kartę zgłoszeniową dostępną pod powyższym odnośnikiem; należy ją wydrukować i wypełnić, a następnie
zeskanować i przesłać na adres e-mailowy: wmzk@fsspx.pl
albo w kopercie pocztą tradycyjną na adres:

Wspólnota Modlitwy za Kapłanów
ul. Garncarska 32
04–886 Warszawa
Każdy kapłan przy wstąpieniu do wspólnoty jest zobowiązany do zapisania wraz ze sobą co najmniej jednej
osoby świeckiej.

