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Czy i jak zmieni się świat po pandemii koronawirusa? Czy może nastąpi
jakieś  globalne  otrzeźwienie,  a  mówiąc  językiem  bardziej  religijnym  –
nawrócenie się,  odejście  od ideologii  niszczących nasze życie publiczne i
kulturę? Sięgnijmy do historii.

Czego uczy historia dawnych pandemii
W latach czterdziestych wieku czternastego tzw. czarna śmierć (epidemia
dżumy) zdziesiątkowała populację naszego kontynentu. Według szacunków
zginęła  trzecia  część  całej  europejskiej  populacji,  a  niektórzy  historycy
twierdzą, że ofiar było więcej. Słowem: straszliwy kataklizm, przy którym
dzisiejsza  pandemia  wydaje  się  drobnym wstrząsem.  Kilkanaście  lat  po
ustaniu „czarnej śmierci” Francja i Anglia – dwa najpotężniejsze królestwa
zachodniej christianitas wznowiły długoletni konflikt (zawieszony z powodu
dżumy), który przeszedł do historii jako wojna stuletnia.
Mniej więcej trzy dekady po ustaniu epidemii Kościół wszedł w jeden
z najcięższych kryzysów w swoich dziejach wywołany rozbiciem papiestwa
(1378) na Rzym i Avignon.
Wydawać by się mogło, że właśnie w epoce średniowiecza, gdy ludzie
(świeccy i duchowni) mieli o wiele bardziej niż dzisiaj wyostrzone poczucie,
że  takie  klęski  elementarne  jak  zaraza  powinny  być  rozpatrywane
przynajmniej
jako dopust Boży (jeśli nie wprost jako Boża kara), że modlitwom
o Boże miłosierdzie powinno towarzyszyć modlitwa o nawrócenie (kto o tym
dzisiaj  pamięta?)  –  niejako  w  sposób  naturalny  można  by  oczekiwać
otrzeźwienia serc i umysłów po takim straszliwym kataklizmie jak „czarna
śmierć”. Nic takiego jednak nie nastąpiło.
Czy szalejąca na początku osiemnastego wieku epidemia dżumy w Europie
Środkowej  (w  czasie  wojny  północnej  tylko  w  Prusach  Wschodnich
pochłonęła
200 tysięcy ofiar) lub ta sama epidemia w Marsylii w 1728 roku, czegoś
ludzi tamtej nauki nauczyła? Z pewnością trafiła do niejednego sumienia,
ale przecież salonowe oświeceniowe elity stwierdziły, że trzeba robić swoje,
tylko bardziej. Podobnie jak po tragicznym trzęsieniu ziemi w Lizbonie w
1755 roku markiz Pombal tym gorliwiej wcielał w życie swoje ‘postępowe”
reformy (zaczynając od wypędzenia, wierzącego wtedy mocno Towarzystwa
Jezusowego), a Wolter potraktował tą katastrofę jako dodatkową okazję do
nakręcania antykatolickiej histerii.
Popatrzmy na to, co działo się na naszym kontynencie sto lat temu, gdy
szalała epidemia grypy „hiszpanki”, która na przełomie 1918 i 1919 roku
pochłonęła więcej ofiar niż zakończona 11 listopada 1918 roku pierwsza
wojna światowa.  W samych Stanach Zjednoczonych (skąd wraz  z  armią
amerykańską zdążającą na fronty Wielkiej Wojny „hiszpanka” przybyła do
Europy) zginęło z powodu tej epidemii ok. 675 tysięcy osób, a więc dziesięć
razy  więcej  niż  zginęło  żołnierzy  amerykańskich  na  frontach  pierwszej
wojny światowej.
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Czy nastąpiło jakieś otrzeźwienie? Było tak samo tylko bardziej.  W Rosji
bolszewicy  dokończyli  swoją  straszliwą  rewolucję,  w  1922  roku  były
socjalista  B.  Mussolini  przejął  władzę  we  Włoszech,  w  pokonanych
Niemczech i w zwycięskiej (formalnie) Francji szerzyły się wszelkiego typu
wynaturzenia  w  sztuce  i  tzw.  kulturze  popularnej,  Stany  Zjednoczone
weszły  zaś  w  fazę  tzw.  wspaniałych  lat  dwudziestych,  czyli  szaleństwa
spekulacji  finansowych zakończonych w 1929 roku wielkim krachem. W
Chicago  swoje  przestępcze  imperium  budował  Al  Capone,  a  w  Nowym
Jorku włoska mafia.
Koronawirus i inne współczesne zarazy
Nie mam złudzeń, że podobnie (to znaczy – tak samo tylko bardziej) będzie
po  ustaniu  obecnej  pandemii.  Nie  tylko  historyczne  analogie  o  tym
przekonują, ale przede wszystkim to, co dzieje się na naszych oczach. Oto
parę  przykładów z ostatnich dwóch –  trzech tygodni,  a  więc  czasu,  gdy
mogło  wydawać  się,  że  cała  ludzkość  skupiła  się  na  walce  z
koronawirusem. Mogło się wydawać. Tymczasem:
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustami swojej rzeczniczki (lekarki z
zawodu)  Antonelli  Lavalanet  na  początku  kwietnia  orzekła,  że  mimo
skierowania  wysiłków  służby  zdrowia  na  całym  świecie  na  niesieniu
pomocy ludziom dotkniętym COVID-19, aborcja powinna być traktowana
jako „istotna przysługa”. Zgodnie z tym przyjęte przez WHO wytyczne na
czas walki z obecną pandemią podkreślają, że walka z o jej wygaszenie nie
może  odbywać  się  „kosztem  wolności  wyboru  kobiet”,  czytaj:  gwarancji
swobodnego zabijania swoich dzieci przed urodzeniem.
Największy aborcyjny koncern w USA, a tym samym i największa fabryka
śmierci  na  całym  świecie  –  Planned  Parenthood  oprotestowała  fakt,  że
przyjęty  w  marcu  przez  Kongres  USA  pakiet  pomocowy  na  czas
„koronakryzysu”  dla  amerykańskiej  gospodarki  w  wysokości  dwóch
bilionów  dolarów  nie  przewiduje  pomocy  finansowej  dla  organizacji
aborcyjnych jak wspomniany koncern.
Zarabiające  krwawe  dolary  na  zabijaniu  nienarodzonych  dzieci  i
handlowaniu ich organami  aborcyjne  lobby cały  czas protestuje  przeciw
wprowadzanym  przez  kolejne  stany  amerykańskie  moratoria  na
wykonywania owych „zabiegów” w czasie pandemii. Gdy taką decyzję podjął
pod  koniec  marca  gubernator  Teksasu  (jednego  z  największych  stanów
USA) Greg Abbott, Planned Parenthood zaskarżyła tą decyzję do sądu. W
pierwszej  instancji  aborcjoniści  wygrali,  jednak  sąd  apelacyjny  przyznał
rację gubernatorowi.
Szefowa Planned Parenthood Alexis McGill Johnson skwitowała decyzję
sądu drugiej  instancji  stwierdzeniem,  że  odbieranie  kobietom „prawa do
aborcji” jest czynem „pozbawionym serca”. Gubernator Teksasu wykazuje
się zaś według niej „perwersyjną obsesją zakazywania aborcji”.
W Wielkiej Brytanii konserwatywny (sic) rząd Borisa Johnsona zaleca
w czasie epidemii dokonywanie tzw. aborcji domowych z użyciem „środków
wczesnoporonnych”.
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Na łamach „Vatican News” w marcu ukazał się artykuł o. Benedicta Mayaki
(jezuity),  który  stwierdził,  że  koronawirus  stał  się  „nieoczekiwanym
sprzymierzeńcem  Ziemi”,  a  to  na  skutek  zmniejszenia  użycia  energii,
ograniczenia
podróży samolotami, etc. Po fali oburzenia tym bezdusznym (wobec ofiar
pandemii) i bezrozumnym (ulegającym ideologii „ekologizmu integralnego”)
tekstem, został on zdjęty przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.
Również  w  marcu  wykładowczyni  katolickiej  teologii  dogmatycznej  na
Uniwersytecie  w  Erfurcie  Julia  Knop  na  swoim  blogu  wyraziła  swoje
oburzenie  z  powodu  ujawniania  się  coraz  liczniejszych  przykładów
„retrokatolicyzmu”.
W  ten  sposób  pani  teolog  skomentowała  zawierzanie  w  ostatnich
tygodniach kolejnych diecezji niemieckich Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
procesje eucharystyczne w intencji oddalenia zarazy.
1  kwietnia  w  nowej  edycji  Rocznika  Stolicy  Apostolskiej  –  „Annuario
Pontifico”  z  tytulatury  papieża  Franciszka  zniknął  tytuł  „Namiestnika
Chrystusowego”.
Jak skomentował ten fakt kardynał Gerhard Muller, b. prefekt
Kongregacji  Nauki  Wiary,  mamy  w  tym  przypadku  do  czynienia  z
„teologicznym  barbarzyństwem”.  Niemiecki  kardynał  zwrócił  dodatkowo
uwagę  na  to,  że  mamy  do  czynienia  również  z  dużą  dozą  hipokryzji
ukrywającej  się  pod  płaszczykiem  pokory.  Istotnie,  w  nowej  wersji
„Annuario  Pontifico”  na  pierwszym  miejscu  „pokornie”  widnieje  imię  i
nazwisko obecnego papieża.
W poprzedniej wersji było poprzedzone „historycznym”, dlatego skazanym
na usunięcie, tytułem „Namiestnika Chrystusa”. Prof. Armin Schwibach na
łamach  austriackiego  portalu  kath.net  skomentował  tę  zmianę
następująco:„jeśli  nie  jest  to  primaaprilisowy żart,  to  wygląda  na  to,  że
Watykan kontynuuje rozmontowywanie wszystkiego”.
W Niedzielę  Palmową o.  Holger  Adler,  jezuita (św.  Ignacy –  módl  się  za
nami!) duszpasterz akademicki w Monachium odprawiał Msze Świętą, która
drogą internetową dostępna była dla wiernych. Wcześniej o. Adler rozdawał
studentom ze swojej grupy duszpasterskiej „pakiety mszalne”. W paczuszce
do wzięcia do domu była palemka, pojemniczek z wodą święconą oraz…
konsekrowana Hostia z dołączoną prośbą „o odpowiedzialne obchodzenie
się”.
Nie otrzymujemy, bo źle się modlimy
Jeśli  ktoś  myśli,  że  po  ustaniu  pandemii  nastąpi  jakieś  automatyczne
zwrócenie się ludzkości ku Chrystusowi jest w głębokim błędzie. Ludzie o
zatwardziałych  sercach  liczą  swoje  straty  finansowe  z  powodu
„koronakryzysu”.
Dla nich każda uratowana istota ludzka przez moratorium na wykonywanie
kary śmierci wobec nienarodzonych, jest uszczerbkiem w dochodach.
Z kolei wśród tylu modlitw ludzi dobrej woli o ustanie pandemii, nie ma
właściwie wezwań do nawrócenia. Wydaje się, że nawet dla wielu pasterzy
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Kościoła w tym niepewnym czasu jeden jest pewnik: pandemia z pewnością
nie jest Bożym dopustem, dlatego też nie należy modlić się o odwrócenie
Bożego  zagniewania.  Jak  pisał  św.  Jakub  Apostoł  w  swoim  liście:  „nie
otrzymujecie,bo źle się modlicie”.
Katolicka  pisarka  i  publicystka  (znana  z  publikacji  o  destrukcyjnej  roli
ideologii gender) Gabriele Kuby jakże celnie zauważyła 7 kwietnia, że „jeśli
dla jakiegoś biskupa najważniejszym wyzwaniem pozostaje ciągle „kwestia
kobieca w Kościele”, to rzeczywiście nie ma on nic do powiedzenia ludziom
będącym w niebezpieczeństwie”.
Droga męstwa
Wielkim  znakiem  nadziei  są  rozsiani  na  całym  świecie  mężni  ludzie
Kościoła, którzy tą cnotę w heroiczny sposób pokazują w czasie zarazy. Jak
pewien  włoski  ksiądz,  który  oddał  swój  respirator  bardziej  choremu,
młodszemu człowiekowi, co przypłacił ofiarą ze swojego życia. Jak księża,
którzy odprawiają „podziemne” Msze Święte. Jak miliony ludzi modlących
się (także u nas) codziennie na różańcu o ustanie pandemii. Św. Tomasz z
Akwinu  uczy,  że  na  cnotę  męstwa  składają  się  dwa  akty:  wytrwania  i
natarcia. Przekładając to na naszą obecną sytuację: chodzi o wytrwanie w
modlitwie i „natarcie” uczynkami miłosierdzia.
Warto  pamiętać,  że  Kościół  uczy  o  dwóch  rodzajach  uczynków
miłosiernych, względem duszy i względem ciała. Te pierwsze, zważywszy na
dobro  duszy  nieśmiertelnej,  mają  nawet  większą  wagę  od  tych  drugich.
Świat po pandemii, w tym także nasza Ojczyzna, będzie potrzebował tych
miłosiernych uczynków w dwój – a może i trójnasób.
Chodzi więc o miłosierny „blask prawdy”; prawdy – jak zawsze przypominał
Prymas Tysiąclecia – czynionej w miłości (veritas in caritate). Czas zarazy
przypomina prawdy zapomniane, w tym tą najważniejszą, że nie jesteśmy
samowystarczalnymi demiurgami. Po ustaniu epidemii należy spodziewać
się usilnych i wielorakich starań w skali globalnej, aby tą prawdę ponownie
głęboko ukryć. Ale przecież bez prawdy o nas samych, o naszej kondycji
bytów stworzonych, a więc zależnych od Stwórcy, a jednocześnie dzieci
Bożych  –  a  więc  dysponujących  dzięki  temu  niezmierzoną  godnością,
daleko nie ujedziemy i w ten sposób ta lekcja pandemii zostanie przez nas
zmarnowana.
Co zapamiętamy z postawy naszych pasterzy w czasach zarazy? Gorliwość?
Tak. Usilne nawoływania? Tak. Stanowczość? Tak. Tyle, że to wszystko
oddane  na  służbę  wykonywania  kolejnych  sanitarnych  zarządzeń
(restrykcji)  władz  państwowych.  Dawno  już  nadszedł  czas,  że  „należy
wymagać od siebie, nawet wtedy, gdy inni od nas wymagać nie będą” (św.
Jan Paweł II).
Wymogiem  chwili  jest  odnowienie  naszej  wiary  w  Realną  Obecność
Chrystusa w komunii świętej. Jakby Ktoś wzywał do przypomnienia nauki 
o  transsubstancjacji.  Od  2013  roku  przechodzimy  (przechodzimy?)
intensywną katechezę o Kościele i papiestwie. Teraz ten Ktoś zaprasza do
odnowienia naszej wiary i wiedzy o Najświętszej Eucharystii. Trzeba tego od
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siebie wymagać i nie miejmy złudzeń, w świecie po pandemii coraz bardziej
będziemy zdani w tym względzie na samych siebie. Trzeba będzie odszukać
naukę  Ojców  i  Doktorów  Kościoła,  powrócić  do  ważnych  encyklik
papieskich, poszukać w Internecie wartościowych rekolekcji i nauk. Skoro
zdecydowana większość pasterzy (nie tylko u nas) Kościoła z szacunku dla
dzieła św. Jana Pawła II postanowiła nie otwierać encykliki Fides et ratio, w
której  papież  wzywał  do  budowania  na  zdrowej,  metafizycznej  filozofii,
zdrowej teologii (w obu przypadkach mistrzem ma być Doktor Anielski), z
której  wyrasta  właściwa  formacja  kapłanów,  którzy  w  ten  sposób  są
duszpasterzami  nie  ukrywającymi  przed  ubogimi  (tj.  przed  nami
wszystkimi) skarbów wiary – to musimy tego wymagać od siebie.
Jak  nazwać  się  będzie  nasza  odpowiedź  na  te  wyzwania,  to  rzecz
drugorzędna.
Nie tsunami kryzysu gospodarczego, ale tsunami kolejnej fazy Rewolucji
po pandemii będzie najgorsze. Dom zbudowany na piasku nie ostoi się.
Trzeba oprzeć się o Skałę.
Grzegorz Kucharczyk
Pch24.pl
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“Polacy, przemyślcie swoją sytuację”

Współczuję wam, polscy przyjaciele. Bardzo poniżające być znanym nie z
czynów waszych przodków, ani z potężnego miecza Jana Sobieskiego, który
ocalił Wiedeń dla chrześcijaństwa, ani z wiedzy o gwiazdach Kopernika, ani
z łagodnej muzy Mickiewicza i Chopina, a za coś całkiem marginalnego dla
waszej kultury i historii, przynajmniej tak marginalnego jak rastafarianie
dla Brytyjczyków.

Rosjanie i Niemcy podzielili wasz kraj trzykrotnie, ale nie sądzili, że waszym
jedynym pretekstem do sławy jest to, że byliście gościnni dla Żydów. Ta
bardzo  żydowska postawa  jest  typowa dla  Ameryki  w  naszych  czasach,
ponieważ Stany Zjednoczone stały się bardziej żydowskie niż kiedykolwiek
była Polska. I za gościnność odpłaca się wam podłą monetą.

Na  polskiej  ziemi  Żydzi  mieszkali  przez  wieki,  i  żyli  bardzo  dobrze,  aż
przenieśli się na nowe pastwiska – do Ameryki, Niemiec, Rosji, Izraela. Mój
ojciec był polskim obywatelem, i kochał swoje wspomnienia o ziemi i jej
ludzie, i tak czuli inni Żydzi z jego pokolenia.

Ale zorganizowane żydostwo miało inne pomysły.

Konflikt między Żydami i Polską zaczął się kilka lat temu od antypolskich
publikacji  w  amerykańskich  mediach.  Żydzi  zaczęli  prowokować  Polskę.
Przypominali  o  polskich  starciach  z  Żydami  w latach  1930  i  1940,  nie
wyjątkowej historii  Polski.  Wiele narodów ścierało się z Żydami, ostatnio
naród Gazy.

Ostatni bunt anty-żydowski, albo pogrom, w Europie wydarzył się w Anglii
w 1947, nie w Polsce, i  wywołała go nie jakaś patologiczna, nielogiczna,
nieracjonalna nienawiść Anglii, a ohydny czyn Żydów: zamordowali dwóch
angielskich żołnierzy, ich ciała powiesili na drzewie i zainstalowali w nich
minę-pułapkę. Ale Żydzi nie chcą wspominać tych brytyjskich buntów, a
zawsze mówią o problemach w Polsce. [in England in 1947]

Powiedzieli, że nazistowskie obozy koncentracyjne zbudowano w Polsce, bo
Polacy sympatyzowali z nazistowskimi planami unicestwienia Żydów. Coraz
częściej  nawiązywali  do  “polskich  obozów  koncentracyjnych”  (zamiast
nazistowskie  obozy  koncentracyjne  w  Polsce),  mocno  sugerując  polski
współudział  w  holokauście.  Na  tę  salwę  nadużycia  Polacy  odpowiedzieli
uchwalając  prawo  zakazujące  każdemu  oskarżania  ich  o  współpracę  z
nazistami  pod  karą  więzienia.  Żydzi  byli  wściekli  [furious  and  called]  i
wezwali  do świadomego łamania prawa wykrzykując “polski  holokaust!”.
(Warto obejrzeć to krótkie video żeby poczuć ich wściekłość).

Był tego powód praktyczny, a także dyskursywny. Naciskając na Polaków,
żydowskie organizacje postępowały zgodnie z planem, który wykorzystały z
wielkim sukcesem przeciwko Szwajcarom. Chociaż znane aktywa żydowskie
w szwajcarskich bankach były dość małe, Szwajcarzy poddali się presji i
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wypłacili  miliardy dolarów organizacjom żydowskim. Teraz podobny plan
wyłudzenia zaplanowały przeciwko Polsce.

To  był  praktyczny  powód,  podczas  gdy  potrzeby  ich  walki  o  dyskurs
wzywały Żydów do ochrony ich praw autorskich, tj. do trzymania w swoich
rękach upoważnienia do decydowania i rządzenia tym, co jest holokaustem
i  kto  jest  winny  tego.  Polski  przykład  można  zastosować  wobec
Amerykanów i Brytyjczyków, którzy mogą się zmęczyć oskarżaniem o to, że
nie  zbombardowania  torów  kolejowych  prowadzących  do  obozów
koncentracyjnych.  Rzeczywiście,  Donald  Trump  próbował  już  mówić  o
milionach  nieżydowskich  “ofiarach  holokaustu”.  Buntownicza  Polska
musiała zostać stłumiona.

Zorganizowane żydostwo wezwało Polskę do zwrócenia im całej własności,
która należała do pojedynczych Żydów w Polsce przed II wojną światową.
Chociaż  Żydzi  stanowili  małą  mniejszość,  byli  bardzo  zamożną
mniejszością, i  wielu Żydów posiadało wiele nieruchomości. W naturalny
sposób  byli  to  polscy  obywatele.  W  czasach  komunistycznych  wiele
polskich  własności  zostało  znacjonalizowanych,  niezależnie  od  wiary  ich
właściciela,  żydowskiej,  katolickiej,  a  nawet  buddyjskiej.  Ale  w  1960
rozwiązano ten problem między Stanami Zjednoczonymi i  Polską. Polska
rekompensowała  obywatelom  amerykańskim,  których  majątek  został
znacjonalizowany przez rząd polski, a Stany Zjednoczone zwolniły Polskę z
wszelkich dodatkowych roszczeń i roszczeń odszkodowawczych.

Teraz  postanowili  wznowić  sprawę,  domagając  się  mienia  należącego  do
żydowskich  właścicieli,  którzy  zginęli,  nie  pozostawiając  żadnych
spadkobierców. Jeśli właściciel umiera bezpotomnie, jego majątek trafia do
państwa. To jest podstawowa zasada na całym świecie, a polscy Żydzi nie
są  wyjątkiem.  Jeśli  obywatel  Polski,  Jan  lub  Mojżesz  (a  nawet  Ahmed)
umrze bez testamentu, jego majątek w Polsce trafi do państwa polskiego.
Żydzi chcą to zmienić. Mówią, że własność prywatna żydowskich obywateli
polskich  powinna  być  zwrócona  Żydom,  a  dokładnie  żydowsko-
amerykańskim organizacjom.

Organizacje  te  już  dostały  miliardy  dolarów z  niemieckich  funduszy;  te
pieniądze przynoszą żydowskim urzędnikom atrakcyjne wynagrodzenie; to
buduje  pomniki  i  muzea  poświęcone  holokaustowi  i  pozwala  Żydom
walczyć  w licznych sprawach sądowych wzmacniających  ich  hegemonię.
Teraz  chcą  wstrząsnąć  Polską,  by  uzyskać  tylko  $300  mld,  czyli  60%
krajowego PKB. Z pewnością to pozwoli wielu żydowskim funkcjonariuszom
żyć w stylu, do którego się przyzwyczaili.

Ameryka  poparła  to  roszczenie,  i  kilka  dni  temu,  S.  447,  ustawa
“sprawiedliwość dla niewypłaconych ocalonych dzisiaj (JUST) z 2017”, stała
się prawem, ponieważ prezydent Trump podpisał ją po przegłosowaniu w
Izbie Reprezentantów i Senat przegłosował w solidarności ponadpartyjnej.
Teraz  Polacy  nie  mogą  po  prostu  lekceważyć  tych  roszczeń.  Muszą
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przenieść  każdą  własność  która  kiedykolwiek  należał  do  Żyda,  w  ręce
amerykańskich organizacji żydowskich.

Jeśli  i  kiedy  podobne  prawo  zostanie  wprowadzone  w  życie  w  USA,
amerykańskie organizacje żydowskie odziedziczą po Chomskym i Unz, mnie
i Giladzie Atzmonie, Amazon i Soros Fund. Jest to jawne szaleństwo: za
kilka  lat  organizacje  żydowskie  staną  się  bogatsze  niż  Rothschild  i
Rockefeller.

Organizacje żydowskie zbierające haracz są również bardzo bogate. Mają
brudną  historię  oszustwa  z  dziesiątkami  wyroków  skazujących;  wydają
znacznie  więcej  pieniędzy  na swoje  pensje  niż  na potrzebujących którzy
przeżyli.  Norman  Finkelstein  napisał  dobrze  znaną  książkę.Przemysł
holokaustu, pełną ostrej krytyki i oburzenia, o Władcach Holokaustu z ich
pensjami  pół  miliona  dolarów  rocznie  i  wspaniałymi  hotelami  na
konferencje.

Wolałbym,  żeby  wydali  cały  swój  nieuczciwy  majątek  na  swoje  pensje  i
hotele,  bo wykorzystują to  co zostało (a  mówimy o miliardach dolarów),
żeby  odnowić  żydostwo  i  promować  ich  narrację,  zbudować  Muzeum
Holokaustu  w  każdym  mieście,  udzielać  grantów  malarzom,  pisarzom,
reżyserom,  redaktorom  w  mediach.  Przekupują  całe  społeczności.
Utrzymają  potomków  Żydów  razem  przez  stypendia,  darmowe  szkoły,
darmowe posiłki. I de-emancypują Żydów.

Najważniejszy  i  najgorszy  element  tego  planu  (czy  oszustwa?)  nie  jest
finansowy.  Jest  to  przywrócenie  porządku  feudalnego,  kiedy  Żydzi  byli
poddanymi żydostwa, quasi-państwa w wielu krajach. Tak o tym napisałem
/wrote:

“Samo istnienie korporacyjnej jednostki znanej jako “naród żydowski” (lub
żydostwo czy Żydzi)  jest  często negowane.  Około 200 lat temu żydostwo
istniało tak jednoznacznie, jak Francja czy Kościół.  Nasi przodkowie byli
poddanymi  tego  ekstra-terytorialnego  państwa,  autorytarnego  pół-
kryminalnego  porządku,  rządzonego  przez  bogatych  ludzi  i  rabinów.  Jej
przywództwo,  zwane  Kahałem  (hebr:  wspólnota),  podejmowało  ważne
decyzje,  a  zwykli  Żydzi  wykonywali  ich  wskazówki.  Przywództwo  mogło
rozporządzać życiem i własnością Żydów, tak jak każdy feudalny władca. W
murach  getta  nie  było  wolności  słowa.  Zbuntowany  Żyd  mógł  zostać
ukarany śmiercią. Nastała emancypacja, i siła Kahału została przerwana od
wewnątrz  i  od  zewnątrz.  Żydzi  zostali  uwolnieni  i  stali  się  obywatelami
krajów  zamieszkania”.
Ta  wolność  Żydów  nie  trwała  zbyt  długo:  teraz  Żydzi  są  na  drodze  do
stawania  się  poddanymi  żydostwa,  rządzonymi  przez  żydowsko-
amerykańskie  organizacje.  Chcą  z  mocą  wsteczną  ze  wszystkich  Żydów
zrobić  członkami  Światowego  Żydostwa,  żeby  ich  własność  pozostała  w
rękach żydowskich, jeśli umrą bez testamentu. Jest to prawo państwa, a
nie kościoła ani wspólnoty, ani diaspory.
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Tak  więc,  ponad  dwoma  żydowskimi  państwami,  Izraelem  i  USA  A,
powstaje  trzecie,  żydostwo,  quasi-państwo,  którego  istnienie  często  się
neguje, ale gdy chodzi o pieniądze, zaciemnianie jest nie na miejscu. Stany
Zjednoczone zdecydowały, ogłaszając Akt 447, że polski Żyd nigdy nie był
obywatelem Polski; był członkiem żydostwa, i jego własność powinna wrócić
do  żydostwa,  a  nie  do  gojowskiego  państwa  polskiego.  Jest  to  dość
niezwykłe  roszczenie;  być  może  zrozumiałe  w  średniowieczu,  kiedy
żydostwo tworzyło odrębne państwo, ale teraz jest znakiem rozpoznawczym
żydowskiej epoki mesjanistycznej.

To  jest  koniec  Oświecenia,  a  Żydzi,  liberalni  lub  konserwatywni,  zostali
przekształceni  z  wolnych  ludzi  i  obywateli  swoich  krajów  w  poddanych
żydostwa. To odbywa się bez żydowskiej zgody. Zwyczajni lub nadzwyczajni
Żydzi nie zgadzali się, nie głosowali, nie wyrażali w żaden sposób zgody na
ten obrót wydarzeń. Piszę te linijki z myślą o ostatnim cierpieniu Philipa
Rotha. Żydostwo zbiera jego duchową i materialną spuściznę – i to pomimo
jego  ostatniej  woli,  by  pochować  go  bez  żadnej  żydowskiej  ceremonii
religijnej,  mimo  że  nienawidził  nazywania  go  “żydowskim  pisarzem”,
twierdząc, że jest on amerykańskim pisarzem.

To nie zaczęło się dzisiaj – Niemcy już uznały żydostwo (albo Żydów świata)
za  przedmiot  prawa  międzynarodowego:  “Konferencja  /Conference o
żydowskich  roszczeniach  materialnych  przeciwko  Niemcom,  albo
Konferencja Roszczeniowa, reprezentuje światowe żydostwo w negocjacjach
o odszkodowaniach i restytucji dla ofiar prześladowań nazistowskich i ich
spadkobierców”. Teraz to spadło na Polskę, a później, jest lista 40 krajów
które  zamierzają  obedrzeć,  od  Estonii  do  Maroka.  One  wszystkie  będą
musiały uznać, że ich żydowscy obywatele byli, faktycznie, obcokrajowcami,
członkami obcych bytów. W przeciwnym wypadku znajdą się  na czarnej
liście amerykańskiej administracji.

To  jest  ironiczny  zwrot  wydarzeń  dla  Polski.  Polska  jest  najbardziej
proamerykańskim  i  antyrosyjskim  krajem  w  Europie.  W  Polsce  są
amerykańskie  czołgi  i  amerykańskie  bazy  oraz  amerykańskie  wyrzutnie
rakietowe;  Polska  jest  bramą  na  wschód  i  przednią  bazą  Imperium.  W
przypadku  ostrej  wojny  z  Rosją  Polska  będzie  najbardziej  niezbędnym
ogniwem w zachodnim łańcuchu dowodzenia. Polacy nawet wyrąbali stare
dęby w prastarej Puszczy Białowieskiej na granicy z Białorusią /chopped
off the old oaks, by otworzyć drogę na wschód dla amerykańskich czołgów
(dali  to  czy  inne  wyjaśnienie).  Chciwość  żydowskiego  lobby  i
samozadowolenie amerykańskiej klasy politycznej mogą jeszcze osiągnąć to
czego nie udało się Putinowi.

A  może  nie.  Polacy  zawsze  powtarzają  ten  sam  kosztowny  błąd:
sprzymierzanie  się  z  Zachodem  przeciwko  Rosji.  Raz  za  razem  byli
zdradzeni przez swoich zachodnich sojuszników i musieli zapłacić cenę.[1]
Każdego  można  raz  zdradzić,  ale  Polskę  zdradzano  tyle  razy,  że  Polacy
powinni  przemyśleć  swoją  sytuację.  Polska  nie  ma  przyszłości  jako
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frontowa  baza  przeciwko  Moskwie,  ale  to  zrozumienie  nie  przeniknęło
jeszcze do głowy Polaków.

Żydzi kontynuują swoją ofensywę przeciwko Polsce. Nawet polski pomnik w
New Jersey  ma zostać  usunięty,  pomimo sprzeciwu Polaków.  Burmistrz
New Jersey nazwał polskiego marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego
“znanym  antysemitą,  białym  nacjonalistą  +  negacjonistą  holokaustu”  z
“zerową wiarygodnością”, który “próbuje przepisać historię na temat roli ich
kraju  w  holocauście”.  W  grzecznym  społeczeństwie  dopuszczalne  jest
odniesienie się do “lobby Izraela”; jednak prawo JUST nie ma nic wspólnego
z Izraelem. Siłą, która z powodzeniem dąży do tego, jest żydowskie lobby,
proste i niezaprzeczalne.

Prawo  ostrzyżenia  Polskie  odpowiada  na  stare  pytanie:  czy  interesy
imperialne USA i żydowskiego lobby w USA są zbieżne? Zniszczenie Iraku i
Syrii  oraz  wspieranie  Saudyjczyków  było  w  interesie  Izraela,  jasne,  ale
można się spierać, czy było to w interesie amerykańskim, czy nie. Teraz
mamy rzadki, jasny przypadek, w którym amerykańskie lobby żydowskie
działało  przeciwko  amerykańskim  “interesom  imperialnym”,  i  cały
amerykański  establiszment  polityczny  zaakceptował  żądanie  lobby,
zamieniając supermocarstwo w najpotężniejszego egzekutora dla Żydów.

Duchowe znaczenie tej sytuacji

(Ostrzeżenie: jeśli masz silną awersję do dyskusji religijnych i duchowych,
nie czytaj tej części).

Dlaczego  mówię  o  żydowskim  Mesjaszu?  Kim  on  jest?  Pisałem  o  tym
obszernie w książce Pardes/Pardes.Mesjasz dla Żydów nie jest osobą, a siłą
duchową.  To  duch  żydostwa.  Nazwałem  to  żydostwem  –  Yizraelem,  w
przeciwieństwie do Izraela. Yizrael jest własnym Mesjaszem, taki jest pogląd
żydowskich  kabalistów.  Żydowski  Mesjasz,  duch  Yizraela  czyni  świat
doskonałym dla siebie. A teraz wchodzimy w okres jego panowania. Kiedy
zasiądzie  w  świątyni  na  górze  Moria,  jego  władza  stanie  się  idealna  –
niekoniecznie wspaniała dla pojedynczych Żydów, a tym bardziej dla Gojów.

Proroctwo mówi, że zostanie on obalony i zastąpiony przez Chrystusa, albo
chrześcijańskiego  mesjasza,  Prawdziwego  Zbawiciela  i  Boga.  Dlatego
żydowskiego Mesjasza nazywa się anty-Chrystem, tym który przyjdzie przed
(jak wantipastilubante meridiem) i przeciwko Chrystusowi. Skoro żydowski
Mesjasz jest anty-Chrystem, to Chrystus jest anty-Semitą. To oznacza nie
tylko  “przeciwko”,  ale  “przed”  także,  bo  Chrystus  wiąże  się  z
Melchizedechem,  “Tyś  Kapłanem  na  wieki  na  wzór  Melchizedeka”  (Ps
110:4), a Melchizedech poprzedził Izrael, bo on jest synem Adama.

Ten  tytuł,  Syn  Adama,  Syn  Człowieczy,  jest  tytułem  Chrystusa,
Prawdziwego  Mesjasza,  natomiast  żydowski  Mesjasz  domaga  się  tytułu
Syna  Abrahama  i  Syna  Izraela.  Żydostwo  odrzuca  Chrystusa,  to
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egzystencjalny  sens  jego  istnienia.  Podczas  gdy  wielu  Żydów  z  czasów
Jezusa poszło za Nim do Izraela,  czyli  Kościoła,  inna część,  Yizrael,  czy
żydostwo,  walczyła  z  Nim,  doprowadziła do Jego śmierci  i  kontynuowali
walkę z Nim po Jego zmartwychwstaniu.

Teraz Yizrael zwycięża, chociaż proroctwo mówi, że zostanie pokonany przez
Izraela i Chrystusa. Żydzi zaprzeczają, że Melchizedek jest anty-Semitą: oni
mówią, że on JEST Shem, pierwszy Semita, i że oddał swoje kapłaństwo
Abrahamowi  i  ostatecznie  Aaronowi.  Z  chrześcijańskiego  który  dzielę
punktu  widzenia,  Melchizedek  nie  zrezygnował  ze  swojego  kapłaństwa,
przyjął hołd Abrahama i pobłogosławił mu, ale jego starsze kapłaństwo i
pochodzenie od Adama nie zostało pomniejszone.

Omówiłem gdzie indziej żydowskie twierdzenie, że tylko oni są Adamem, tj.
w pełni ludzkimi dziećmi Pierwszego Człowieka. Jest to fałszywe twierdzenie
i źródło i przyczyna buntu Izraela przeciwko Bogu i Jego Chrystusowi. My
wszyscy,  nie  tylko  Żydzi,  jesteśmy  w pełni  ludzkimi  dziećmi  Pierwszego
Człowieka, a ponadto przyjmujemy komunię krwi i ciała Chrystusowego.

Pojawienie  się  żydowskiego  anty-Chrysta  przepowiedziano;  zdumiewające
jest to, że to widzimy. Uważałem, że to jest alegoria, bajka, przypowieść; ale
to jest tak prawdziwe jak filiżanka herbaty.

Israel Shamir

Tłum. Ola Gordon

_______________________________________________________________________

Przypisy:

[1]  Oni  poparli  inwazję  Napoleona  na  Rosję.  Odmówili  propozycje  Rosji
przed  II  wojną  światową  sojuszu  przeciwko  Hitlerowi.  Zamiast  tego,  w
styczniu  1934  sprzymierzyli  się  z  Hitlerem  przeciwko  Rosji,  i  w  1938
przyłączyli się do rozczłonkowania przez Hitlera Czechosłowacji,  blokując
plany Rosji ratowania Czechów. Później sprzymierzyli się z Anglią i Francją,
ale w każdym razie przeciwko Rosji. Nawet w sierpniu 1939 Polska była
nieugięta  /Poland  was  adamant  w  przyjęciu  jakiejkolwiek  rosyjskiej
pomocy, co mogłoby zatrzymać inwazję Hitlera.

Anglia i Francja wypowiedziały wojnę Hitlerowi, gdy napadł Polskę, ale była
to “fałszywa wojna”. Nie zrobili nic by ratować Polskę. Wykrwawili Polaków
pod  Monte  Cassino.  Zachód  pchnął  Polaków  do  powstania  przeciwko
Niemcom w 1944, mając nadzieję na ponowne ustanowienie antyrosyjskiej
Polski, ale nic nie zrobili gdy powstańcy wykrwawiali się na śmierć. (No, nie
do  końca  nic:  narzekali  dlaczego  rosyjscy  żołnierze  nie  chcą  za  nich
umierać). W 1945 zachodni alianci zgodzili się na rosyjskie panowanie w
Polsce.
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KATECHIZM RZYMSKO-KATOLICKI

 KS. JÓZEF DEHARBE SI 

Od nawrócenia Konstantyna do rozdwojenia wiary w XVI stuleciu 

 Krzyż, który był poprzednio znamieniem największej hańby, stał się odtąd
znamieniem  chwały  i  zwycięstwa.  Jaśniał  on  odtąd  na  koronie
Konstantyna,  i  zdobił  w  Rzymie  Kapitolium,  wyniosły  zamek,  główną
dotychczasową  siedzibę  pogaństwa,  głosząc  całemu  światu  tryumf
ukrzyżowanego Boga-człowieka. Konstantyn pozwolił wyznawać swobodnie
chrześcijańską religię, budował wspaniałe kościoły, odznaczał kapłanów i
biskupów,  szczególnie  zaś  papieży,  i  okazywał  im  wielkie  uszanowanie.
Przykład jego spowodował tysiące pogan do przyjęcia Boskiej nauki, tak iż
bożyszcza  stały  opuszczone  w  pogańskich  kościołach,  których  nikt  nie
odwiedzał.  W  krótkim  czasie  odniosła  religia  chrześcijańska  zupełne
zwycięstwo nad pogaństwem w państwie rzymskim, i stała się na zawsze
panującą. 

 Innego  rodzaju  zwycięstwa miał  teraz  odnosić  Kościół:  zwycięstwa  nad
wewnętrznymi nieprzyjaciółmi, nad błędnowiercami.  Wprawdzie pojawiały
się  już  dotąd  tu  i  ówdzie  kacerskie  (błędne)  nauki  i  rozdwojenia,  lecz
wkrótce  zniknęły.  Teraz  zaś  dopuścił  Bóg,  że  niektórzy  błędnowiercy
pozyskali  chytrością i  podstępem wielu zwolenników, i  otworzyli  własne,
szeroko rozgałęzione gminy czyli  sekty,  które po większej  części  od nich
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wzięły  nazwę,  jak:  Arianie,  Nestorianie,  Eutychianie,  Pelagianie  i  inni.
Udawało  się  im  często  pozyskać  książąt  i  cesarzy,  a  ponieważ  umieli
wyzyskiwać ich pomoc, uciskali i prześladowali chrześcijan prawowiernych
w sposób okrutny. Otóż jak niegdyś Apostołowie zgromadzili  się,  aby za
natchnieniem  Ducha  Świętego,  pod  przewodnictwem  św.  Piotra
rozstrzygnąć powstałe spory, tak samo czynili teraz ich następcy, biskupi
katolickiego Kościoła. Zgromadzali się pod przewodnictwem papieża, albo
jego posłów, naradzali się nad błędną nauką i potępiali ją, to jest: ogłaszali,
że jest fałszywą i niedozwoloną. Takie zgromadzenie nazywa się soborem
powszechnym. Uchwały takich soborów, powzięte z przyzwoleniem papieża
w  rzeczach  wiary  i  obyczajów,  są  nieomylne,  ponieważ  są  wyrokami
Kościoła,  którym  rządzi  niewidzialnie  Duch  Święty,  strzegąc  go  od
wszelkiego błędu.  Szczególnie sławny jest sobór w 23 Nicei,  odbyty w r.
325.  Pomiędzy  zgromadzonymi  wówczas  biskupami  w  liczbie  318,
znajdowało  się  wielu  mężów świętych,  którzy,  poniósłszy  dla  Chrystusa
męki w czasach prześladowania, stracili ręce lub oczy. Jednogłośnie rzucili
klątwę czyli wykluczyli z Kościoła przewrotnego Ariusza, który uporczywie
utrzymywał, że Chrystus nie jest Bogiem, równym Bogu Ojcu. Sekta Arian
była  wówczas  potężną;  lecz  gdy  ją  Kościół  napiętnował  tym  wyrokiem
uroczystym, musiała zwolna upaść. Tego samego losu doznały wszystkie
następne kacerstwa. A Kościół katolicki wychodził zawsze zwycięsko aż po
dziś dzień, ze wszystkich walk, choćby najcięższych. 

 W  tym okresie  wsławił  Bóg  także  Kościół  swój  przez  wielu  świętych  i
uczonych mężów, którzy z chwałą bronili prawdziwej nauki. Nazywają się
oni nauczycielami (Doktorami) i Ojcami Kościoła. Takimi byli: św. Atanazy,
patriarcha Aleksandryjski († 373), który za wiarę prawdziwą ponosił długie i
ciężkie prześladowania od Arian;  św.  Bazyli  Wielki,  biskup Cezarejski  (†
379); św. Grzegorz z Nazjanzu († 389) i św. Jan Chryzostom tj. Złotousty (†
407),  obydwaj  patriarchowie  Konstantynopolitańscy;  śś.  Cyryle,  jeden
biskup Jerozolimski († 386), drugi patriarcha Aleksandryjski († 444); św.
Ambroży,  biskup  Mediolański  (†  397);  św.  Hieronim,  wsławiony
tłumaczeniem Pisma św. na język łaciński († 420); św. Augustyn, biskup z
Hippony w Afryce, jeden z największych nauczycieli Kościoła († 430); święci
papieże: Leon Wielki († 461) i Grzegorz Wielki († 604). Podczas gdy święci
Ojcowie  Kościoła  odznaczali  się  szczególnie  jako  obrońcy  wiary,  jaśnieli
znowu  pustelnicy  i  mnisi  jako  wzory  surowej  pokuty.  Byli  to  pobożni
chrześcijanie, którzy usunęli się od zwodniczych przyjemności świata, aby
modlitwą  i  wyrzeczeniem  siebie  samych  przygotować  się  w  pustyni  na
śmierć  szczęśliwą.  Jaskinia  w  skale  lub  chatka  z  gałęzi  była  ich
mieszkaniem, ziemia naga lub liśćmi potrzęsiona ich łożem, korzonki i zioła
służyły im za pożywienie, a woda za napój. Wyrzekali się oni wszystkich
wygód,  aby  umarli  zupełnie  światu,  a  żyli  jedynie  Bogu.  Z  życia
pustelniczego  powstało  potem  życie  zakonne,  około  którego  szczególnie
zasłużył się na zachodzie wielki cudotwórca św. Benedykt. 

 Nowe niebezpieczeństwa przyniosła Kościołowi wędrówka narodów w V-
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tym  i  VI-tym  wieku,  gdy  chciwe  zdobyczy  pogańskie  ludy,  opuściwszy
dotychczasowe siedziby swoje,  licznymi hordami zalewały chrześcijańskie
kraje,  pustosząc  wszystko  ogniem  i  mieczem.  Najstraszliwiej  grasowali
Hunowie pod wodzem Attyllą, który sam się nazywał "biczem Bożym". 24
Najznaczniejsze  miasta  i  całe  ludy  zginęły.  Państwo  rzymskie,  przeszło
tysiącletnie,  niegdyś  tak  potężne,  musiało  upaść  pod  tym  nawałem.
Nieopisana nędza zapanowała w całej Europie, dopóki Bóg nie poskromił
hord dzikich przez ten sam Kościół, któremu groziły zniszczeniem. Wysłani
przez  papieży,  udali  się  do  nich  kapłani,  przynosząc  im radosną  wieść
zbawienia.  Z  krzyżem  i  Ewangelią  w  ręku,  głosili  oni  mężnie  naukę
Zbawiciela, wśród wielkich niebezpieczeństw, pokładając nadzieję w Bogu.
Wówczas  zostały  nawrócone  Niemcy  i  wyprowadzone  z  dzikości.  Święty
Seweryn nauczał w Austrii,  później św. Kolumban i Gallus nad jeziorem
Bodeńskim w Szwajcarii, Kilian i Wilibald we Frankonii, Rupert i Korbinian
w Bawarii i sąsiednich krajach, św. Ludger w Monasterze, św. Ansgary w
okolicach  północnych.  Przed  innymi  jednak  jaśniał  niezmordowany  w
pracach apostolskich święty Bonifacy, zwany dlatego "Apostołem Niemiec".
Dla wysokich zasług mianowany przez papieża arcybiskupem Mogunckim,
umarł śmiercią męczeńską, głosząc u Fryzów Ewangelię (755). Apostołami
Słowian byli śś. Cyryl i Metody. Polacy przyjęli wiarę świętą w roku 966,
gdy  król  polski  Mieczysław  I,  zaślubiając  Dąbrówkę,  chrześcijańską
księżniczkę  czeską,  dał  się  ochrzcić,  i  przykładam swoim pociągnął  lud
cały. Zaś do utwierdzenia Polski we wierze, przyczynił się szczególnie św.
Wojciech,  który  w  roku  997  poniósł  śmierć  męczeńską  od  pogańskich
Prusów. Skoro ustalili się tacy wysłannicy wiary w tym lub owym kraju,
zakładali  najpierw  klasztory.  Te  rzucały  znowu  dalej  nasiona
chrześcijaństwa,  zakładały  szkoły,  w  których  kształciła  się  młodzież  na
kapłanów,  i  zaprowadzały  wszędzie  łagodniejsze  obyczaje,  jako  też
zamiłowanie do spokojnego zatrudnienia. Tak nauczyli się dzicy rolnictwa,
rodzinnego pożycia, rzemiosł i sztuk. Pracowite ręce zakonników zamieniły
pustynie  w  urodzajne  pola,  a  ponure  lasy  w  miłe  siedziby.  W  każdym
względzie  byli  zakonnicy  największymi  dobroczyńcami  ludzi.  Dlatego  też
Karol Wielki cesarz, który troszczył się przede wszystkim o rozszerzenie i
dobro Kościoła chrześcijańskiego, założył więcej niż 24 klasztorów, utworzył
też rozmaite biskupstwa, zaopatrzywszy je hojnie w dobra i posiadłości. Za
jego  przykładem  poszedł  król  węgierski  św.  Stefan,  któremu  Węgrzy
zawdzięczają swoje nawrócenie. 

 Podczas  gdy  chrześcijaństwo  szerzyło  się  na  zachodzie,  przynosząc
wszędzie błogie skutki, powstały na wschodzie zamieszki, zgubą grożące.
Cesarze  greccy  w  Konstantynopolu,  zamiast  poddać  się  Kościołowi  w
pokorze, chcieli raczej nim rządzić, jak własnym państwem, i narzucali mu
przemocą 25 własne mniemania, jako prawdy wiary. Lud był lekkomyślny i
chwiejny,  duchowieństwo  często  niepomne  swych  obowiązków;  pycha  i
niezgoda zdziałały resztę i sprowadziły nieszczęsne rozdwojenie (schizmę),
które  większą  część  Kościoła  greckiego  czyli  wschodniego  oderwało  od
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papieża,  tej  widzialnej  Głowy Kościoła.  Nie  odwlekał  też  Bóg  zasłużonej
kary. Jak niegdyś Izraelitów, tak chłostał teraz wyrodnych chrześcijan. Już
na początku VII stulecia zjawił się był w Arabii oszust, Mahomet imieniem,
który  mienił  się  być  posłem  Boga,  i  ułożył  nową  religię  ze  zwyczajów
pogańskich,  żydowskich  i  chrześcijańskich.  Na  czele  zbójeckiej  hordy,
rozbijał najpierw karawany, zdobył wnet miasta i kraje, a mieczem zmusił
mieszkańców do przyjęcia swojej nauki. Jego następcy podbijali dalej siłą
oręża  kraj  po  kraju,  w  Azji  i  Afryce,  szerząc  naukę  swego  fałszywego
proroka, a z nią dzikość, występki i niewolę. Wprawdzie nie wypleniono w
owych  krajach  chrześcijaństwa  do  szczętu,  ale  wskutek  odłączenia  od
prawdziwego  Kościoła,  popadło  ono  w  stan  odrętwienia  i  poniżenia,  w
którym do dziś dnia pozostaje. 

 Mahometanie  zdobyli  wnet  Ziemię  Świętą.  Łupiestwa  i  okrucieństwa,
których się dopuszczali względem chrześcijan, pielgrzymujących z zachodu,
spowodowały  z  końcem  XI  stulecia  tak  zwane  wojny  krzyżowe.  Piotr  z
Amiens,  pobożny  pielgrzym,  powróciwszy  z  Ziemi  Świętej,  opowiadał
papieżowi  Urbanowi  II  o  zniewagach,  wyrządzanych  przez  niewiernych
miejscom  świętym,  na  których  Zbawiciel  żył  i  cierpiał,  i  o  nieznośnym
ucisku tamecznych chrześcijan. Papież powziął wielkoduszny zamiar, chcąc
położyć kres zuchwałości Mahometan, nienasyconych tyloma zdobyczami.
Powołał  chrześcijańskich książąt i  rycerzy do Clermont, zawezwał ich do
wojennej  wyprawy przeciw niewiernym, i  taki  wzniecił  zapał,  że wszyscy
zawołali: "Bóg tak chce! Bóg tak chce!". Ten okrzyk obiegł cały zachód, i
wnet  stanęło  w  gotowości  groźne  wojsko.  Z  radosną  odwagą  wyruszyło
wojsko krzyżowców do Palestyny. Po niezmiernych wysileniach i krwawych
bojach,  zdobyto  wreszcie  Jerozolimę,  gdzie  szlachetnego  Godfryda  z
Bouillon,  księcia  Lotaryngii,  wybrano  królem  (1099  r.).  Wzbraniał  się
jednak pobożny książę przyjąć i nosić koronę złotą na tym miejscu, gdzie
jego Pan i Zbawiciel  nosił  koronę cierniową, i  nie zwał się inaczej,  tylko
książę Godfryd. Nowe królestwo istniało zaledwie sto lat. Zdrada ze strony
Greków,  brak  karności  i  jedności  ze  strony  krzyżowców  sprawiły,  że
pomimo kilkakrotnych wypraw z zachodu, nie mogło się oprzeć przemocy
Turków. Wzmagali się oni i szerzyli coraz dalej, aż nareszcie w XV stuleciu
zdobyli  Konstantynopol,  stołeczne  miasto  państwa greckiego,  na  którym
ciężyły  tak  liczne  i  wielkie  winy.  Zapał  i  bohaterstwo  kawalerów  26
maltańskich i innych chrześcijańskich zakonów rycerskich, które powstały
w czasie wojen krzyżowych, jako też oczywista pomoc Najświętszej Matki
Bożej, uratowała chrześcijańską Europę, mianowicie Niemcy, największym
zagrożone  niebezpieczeństwem,  że  nie  padły  także  ofiarą  straszliwej
zaciekłości Turków. 

 Przez wojny krzyżowe, obudził się cały zachód do nowego życia duchowego.
W czasie wędrówki ludów, znalazły umiejętności schronienie w klasztorach;
teraz szerzyły się pomiędzy pospólstwem, wiedzy chciwym. Powstały głośne
na  świat  cały  szkoły  i  uniwersytety,  gdzie  mężowie  zdumiewającej
uczoności, jak św. Anzelm († 1109), Albert Wielki, św. Tomasz z Akwinu (†
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1247) i  inni wykładali  nauki. Wszelako większą jeszcze chwałę przyniósł
owym czasom blask cnót chrześcijańskich, niezachwiana wiara, dziecięca
prostota,  żarliwa  miłość  Boga  i  bliźniego.  Ze  zdumieniem  czci  pełnym,
spoglądamy dzisiaj jeszcze na te stare, olbrzymie świątynie, które budowali
nasi  przodkowie,  i  z  rozrzewnieniem  podziwiamy  w  obrazach,  którymi
zdobili  miejsca,  Bogu  poświęcone,  wyraz  pobożności,  tchnący  dziecięcą
szczerością. Tylko religia, którą serca ich były przejęte, mogła wydać coś
tak wielkiego i uroczego. Nadto wylała ona najobfitsze błogosławieństwo,
przez śś. zakonodawców Romualda, Brunona, Norberta, Bernarda († 1153),
Dominika (†  1221),  Franciszka z  Asyżu,  zwanego Serafickim (†  1226),  i
przez  wielu  innych  mężów  Bożych.  Mnogie  klasztory,  przez  nich
pozakładane,  wydawały  nie  tylko  licznych  i  wielkich  Świętych,  jako  też
uczonych książąt Kościoła, lecz wzniecały także wśród ludności wszelkiego
stanu  bogobojny  zapał,  zapobiegały  powszechnej  nędzy,  pielęgnowały
chorych i wykupywały więźniów i niewolników. Na wszystkie strony ziemi
rozsyłały posłów wiary, a pobożną modlitwą sprowadzały łaskę niebios na
kraje i ludy. 

 Lecz  obok posiewu dobrego,  rozpleniał  się  także  chwast  na  roli  Bożej.
Bywały zgubne wojny i zatargi, różnorodne zbrodnie, gwałty i zgorszenia.
Gdy w XI-tym stuleciu,  Henryk IV cesarz,  niepomny swych obowiązków
chrześcijańskich, w zaślepieniu rozdawał najniegodniejszym według swego
kaprysu biskupstwa i opactwa, albo je nawet sprzedawał, a papież wystąpił
odważnie przeciw tak zgubnemu nadużyciu, wszczął się długi spór, zwany
sporem  o  inwestyturę,  w  którym  Kościół  dopiero  po  ciężkich
przeciwnościach  odniósł  zwycięstwo.  Potem  powstali  błędnowiercy  i
podniecali rokosz najpierw przeciwko zwierzchności duchownej, a później i
świeckiej. We Francji czynili to Albigensi, a w górnych Włoszech Waldensi,
w  Anglii  Wiklefici,  w Czechach zaś  Husyci.  Wprawdzie  odzyskał  Kościół
znowu spokój, a mężowie potężni 27 słowem i darem czynienia cudów, jak
św. Wincenty Ferreriusz († 1419), św. Jan z Kapistranu († 1456) obchodzili
kraje, nawołując książąt i lud do pokuty; ale iskra tlała pod popiołem, i już
był obudzony duch przewrotu, Kościołowi nieprzyjazny i nowości chciwy, a
żywiły go i podżegały rozmaite Kościołowi katolickiemu i jego świętej nauce
przeciwne  okoliczności.  Do  nich  trzeba  policzyć  w  pierwszym  rzędzie,
posunięte prawie do śmieszności zamiłowanie nie tylko dzieł starożytnych
greckich  i  rzymskich  czyli  klasycznych,  ale  także  bajek  mitologicznych,
imion,  zwyczajów pogańskich,  i  pochodzące stąd zobojętnienie  dla wiary
Chrystusowej, którą ten, tak zwany humanizm, na równi stawił z mitologią,
a w końcu zepsucie moralne, idące w ślad za pogańskimi wyobrażeniami.
Niedoszłe do skutku w poprzednich czasach usunięcie niektórych nadużyć,
wyzyskiwano  na  niekorzyść  Kościoła,  chociaż  nie  ciężyła  na  nim żadna
wina,  bo nieprzyjaciele  Kościoła  przypisywali  te  nadużycia  złej  woli  jego
zwierzchników,  i  podawali  ich  przeto  w  pogardę  i  nienawiść.  Wreszcie
niezadowolenie  ze  stosunków  społecznych,  wywołane  butą  możnych  a
uciskiem niższych, skierowano także przeciw Kościołowi, a chcąc zagrabić
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jego dobra i zarazem usprawiedliwić tę grabież, spotwarzono jego naukę,
życie i urządzenie. Do gwałtownego wybuchu wrzących namiętności, mogła
posłużyć  pierwsza  lepsza  sposobność.  Taka  sposobność  znalazła  się  w
Niemczech na początku XVI stulecia. Odtąd szerzyło się nieszczęsne złe, jak
zaraźliwa  choroba:  odstępstwo  całych narodów od katolickiego  Kościoła,
krwawe wojny, rokosze, zepsucie obyczajów, zniszczenie najwspanialszych
dzieł pobożnych przodków, nieopisana nędza doczesna dla wielu i zguba
wieczna; oto skutki tak zwanej reformacji w XVI stuleciu. 
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