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WSTĘP

7 czerwca 2020r. miała zostać dokonana beatyfikacja „Prymasa
Tysiąclecia” ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, wielkiego wojow-
nika Maryi, dzięki któremu w Polsce m.in. nie było radykalnych
zmian liturgicznych jakie miały miejsce na Zachodzie po II Soborze
Watykańskim, a które przyniosły destrukcyjne skutki. Należało-
by się odnieść do zastrzeżeń kard. Wyszyńskiego co do postawy
przyjmowania Komunii Św. i przywrócić zalecenia 177 Konferencji
Episkopatu Polski z 1980r., które jasno stwierdzają: „Zgodnie
z Uchwałą Konferencji Plenarnej Episkopatu, w diecezjach Polski
przyjmuje się Komunię Świętą z rąk celebransa do ust w postawie klę-
czącej. […] Nie można wymagać klękania od ludzi obciążonych kalec-
twem lub chorobą”1.

1 B. Günther CCD, Szatan istnieje naprawdę, Wers, Poznań 1999, s. 347.

Prymas „Tysiąclecia” oraz „1000letnia” Tradycja przyjmowania
Komunii Św. na kolanach — jak te dwie nazwy są zbieżne i wspania-
le się łączą w tym temacie. Jak podaje Bp Athanasius Schneider,
w jego kraju ustalona jest obecnie postawa, która w Polsce obowią-
zywała 40 lat temu: „Lecz, dzięki Bogu, Konferencja Biskupów Katolic-
kich Kazachstanu ustanowiła normę, zgodnie z którą jedyny dopusz-
czalny sposób… to Komunia Święta przyjmowana w pozycji klęczącej
i na język, z wyjątkiem przypadków osób, których kondycja fizyczna
uniemożliwia uklęknięcie”2.

2 I. Parowicz, Przed Jego Majestatem aniołowie kryją twarz. Rozmowa z bi-
skupem Athanasiusem Schneiderem, cyt. za: Polonia Christiana:
www.pch24.pl (dostęp: 2020-03-15)

Czy w Polsce uda się z czasem przywrócić dawną uchwałę?
Niestety, jak na razie zapanował i zakorzenił się poważny „wirus”
modernizmu w Liturgii. Obecna sytuacja, „upadek” związany z za-
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chęcaniem, a w niektórych miejscach z przymuszaniem do Komunii
Św. na rękę — z powodu tzw. „pandemii” — przyczynia się do zre-
alizowania ostatecznego celu masonerii jakim jest upowszechnie-
nie tej formy we wszystkich Kościołach Rzymskokatolickich:

„Francuskie czasopismo VERS DEMAIN opublikowało w r. 1970 na-
stępującą wiadomość: są trzy fazy masońsko-diabelskiego planu:

1. Wszystkimi środkami należy osiągnąć, żeby w rzymsko-katolic-
kich kościołach przyjmowano Komunię na stojąco.

2. Należy osiągnąć, by „chleb” był kładziony komunikującym do rę-
ki, żeby powoli zanikała wiara i pobożność, i tak dążyć do trzeciego
etapu.

3. Tak przygotowani wierni zostaną doprowadzeni do wiary, że Eu-
charystia jest tylko symbolem posiłku i w końcu symbolem powszech-
nego braterstwa”1.

1 Ks. D. J. Olewiński, W obronie Mszy Świętej i Tradycji Katolickiej, Wydaw-
nictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów 1997.

Niech przeciwwskazaniem do Komunii Św. na rękę będzie jesz-
cze do tego rewolucja protestancka negująca rzeczywistą obecność
Pana Jezusa w Eucharystii, więc wg nich nie trzeba klękać i przyj-
mować bezpośrednio do ust, bo to tylko symbol, zwykły opłatek.
A w czasie Wigilii Bożego Narodzenia łamiemy się opłatkiem, trzy-
mamy w ręce, podajemy bliskim, pateny nie potrzebujemy, nie klę-
czymy przed kimś.

Czy też tak mamy traktować Przenajświętszy Sakrament?
Przy przyjmowaniu Komunii Św. nie klęczymy dla księdza, ale klę-
czymy przed żywym, prawdziwym Bogiem w Eucharystii — „Król
królów i Pan panów” (Ap 19, 16). Nie przyjmujmy na rękę,
bo to nie opłatek i nie mamy konsekrowanych dłoni.

Miejmy na uwadze fragment z książki włoskiego egzorcysty,
która posiada polskie imprimatur, a w której jest wypowiedź demo-
na Mefistofelesa z 1971r.: „Na próżno Papież błaga o sacrum, już nikt
go nie słucha. […] Komunia udzielana na rękę jest powodem, że upa-
dają na ziemię cząsteczki Hostii, a Ciało Chrystusa jest deptane”2.

2 P. Ernetti, Pouczenia złego ducha. Podstawy chrześcijańskiej walki ducho-
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wej, Wydawnictwo „M”, Kraków 2003

A nawet z medycznego punktu widzenia jak ocenili liczni pol-
scy i zagraniczni lekarze, Komunia Św. na rękę jest — wprost prze-
ciwnie — wysoce niehigieniczne, i zdecydowanie bardziej bez-
pieczna jest forma bezpośrednio do ust (i nawet na klęcząco)3.
A jeżeli jakiś wierny mimo wszystko dalej ma obawy do postawy
tradycyjnej, to zamiast Komunie Św. na rękę, niech przyjmie Komu-
nie Św. duchowo, która ma taką samą wartość sakramentalną
jak forma tradycyjna: „Komunia duchowa jest gorącym pragnieniem
bycia w sakramentalnej jedności z Jezusem Chrystusem, wyrażonym
na przykład w słowach: „Panie mój, Jezu Chryste, z całego serca pra-
gnę być z Tobą teraz i zawsze”. Ponadto należy uczynić to samo, co za-
wsze się czyni przed i po Komunii sakramentalnej”4.

3 Zob. "Mocny list polskich lekarzy...", Pch24.pl
4 Katechizm katolicki św. Piusa X, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w
Sandomierzu, Sandomierz 2020, s. 150.

Dla odrodzenia się w pełni kultu Najświętszego Sakramentu
tak niewiele trzeba, a jak wiele dobrego można zyskać gdy będzie-
my przyjmować Komunie Św. (oczywiście w łasce uświęcającej
i gorliwym sercem) tylko na klęcząco (jeśli zdrowie pozwala), tylko
do ust, tylko z rąk Kapłana — przy balaskach, które nie są zwykłymi
barierkami, ale „Stołem Pańskim”. A tam gdzie (ponoć) warunki ar-
chitektoniczne nie pozwalają na balaski można przecież spokojnie
postawić klęczniki.

Przeciwstawmy się szatanowi, który od dawna już nawołuje:
„Powstańcie przed Bogiem, już nie klęczcie więcej”5. Okażmy chwałę
Panu Jezusowi Eucharystycznemu również poprzez zewnętrzną,
1000letnią, katolicką postawę na kolanach. Przywróćmy najwła-
ściwszą, najgodniejszą formę przyjmowania Komunii Św. i „zacho-
wajmy jedność”.

5 P. Ernetti, Pouczenia złego ducha…

Niech i w tej dziedzinie wyjdzie „iskra z Polski” jako przykład
dla całego świata ku czci Najświętszego Sakramentu!

Mateusz Juszczyk
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ROZDZIAŁ 1

KOMUNIA ŚW. NA RĘKĘ

Najświętsza Maryja Panna, Mama Eucharystii w licznych orę-
dziach (m.in. do: Zofii Nosko „Centuria”, Zofii Grochowskiej założy-
cielki Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, Ka-
tarzyny Szymon, ks. Stefano Gobbi) ostrzegała przed działaniami
masonerii kościelnej, która ma na celu zniesienie prawidłowych,
zewnętrznych oznak adoracji ku osłabieniu i zniszczeniu kultu Sa-
kramentu Eucharystii, i istoty Mszy Św.: „Nie ulegajcie modernizmo-
wi… proszę was… abyście przyjmowali Ciało Mojego Boskiego Syna
na klęcząco i do ust. […] Wy właśnie musicie dać kapłanom prawdziwe
świadectwo waszej wierności Bogu”1.

1 R. Szaffer, Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa, wyd. VI, Wrocław
2012, s. 79.

Widać do jakich „zapobiegawczych” działań doprowadziło się
na terenie Polski. Niby na ratunek, a jeszcze bardziej negatywnie
wpływająco na naszą Wiarę, Liturgię, Eucharystię. Poprzez tzw.
„pandemie” zachęca się w większym stopniu — z powodów „higie-
nicznych” i pod pretekstem powrotu do praktyki z pierwszych wie-
ków Kościoła — do przyjmowania Komunii Św. na rękę.

Po pierwsze jest to profanacja — Kapłani mają konsekrowane
dłonie i tylko do nich należy przywilej dotykania i rozdawania Ko-
munii Św.

Po drugie — Pan Jezus obecny jest w każdej cząsteczce Hostii
Św. i jak udowodniono zawsze pozostają okruszki na rękach,
a co za tym idzie spadają i są sponiewierane. Dlatego po to jest pa-
tena komunijna, aby Hostia Św. lub jej okruszki nie spadły na zie-
mię przy przyjmowaniu do ust.
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Po trzecie — liczni lekarze stwierdzili, że Komunia Św. do ust
jest bezpieczniejsza niż na rękę. Poza tym jak długo ta sytuacja
z „pandemią” będzie trwała, a jeżeli nawet jakby się wyciszyła
czy Episkopat odwoła zachętę do Komunii Św. na rękę, a wierni
którzy zdecydowali się przyjmować Eucharystie na rękę czy zrezy-
gnują później z tej formy? Być może im się to spodoba, utrwali,
nie będą widzieć w tym nic złego, bo przepisy kościelne pozwalają
i będą dalej kontynuować tę formę przyjęcia Najświętszego Sakra-
mentu, a także zachęcać do tego innych.

SYTUACJA W PIERWSZYCH WIEKACH. O przyjmowaniu Komunii
Św. na rękę na przestrzeni pierwszych wieków znakomicie wyjaśnia
ks. Tomasz Pirszel MIC (marianin ze Stoczka Klasztornego): „Prawdą
jest, że Komunia święta była przyjmowana „na rękę” w pierwszych wie-
kach (od II do V) Kościoła. Były to jednak jak mówi św. Bazyli (Epistola
93) czasy prześladowań, a więc warunki nadzwyczajne, kiedy nie były
jeszcze dość rozwinięte odpowiednie dla wiary formy i obrzędy (Me-
moriale Domini, 1969, s. 541). Jednakże nawet wtedy nie przyjmowano
Komunii Świętej bezpośrednio na rękę, ale na specjalną chustę zwaną
dominicale. Wierni nie dotykali więc Hostii świętej samą ręką. Św. Ba-
zyli Wielki — Doktor Kościoła (330—379), mówi wyraźnie, że otrzyma-
nie Komunii św. do ręki jest dozwolone jedynie w czasie prześlado-
wań. Św. Bazyli w warunkach normalnych uważa te praktykę
za tak poważne nadużycie, że nie wahał się traktować jej jako ciężkie
przewinienie. Gdy prześladowania ustały, zwyczaj ten, który utrzymy-
wał się jeszcze tu i ówdzie, był jednak traktowany jako nadużycie, któ-
re należało wykorzenić, ponieważ uważano je za sprzeczne ze zwycza-
jem przekazywanym przez Apostołów (!)

Kościół jednak z czasem, na skutek nadużyć osłabiających wiarę
doszedł do wniosku, że najlepszym zabezpieczeniem wiary w obecność
Chrystusa pod cząsteczkami postaci eucharystycznych jest forma przyj-
mowania Komunii świętej z ręki kapłana wprost do ust. Dlatego
też już od V -VI wieku wydawano zakazy udzielania Komunii Świętej
do ręki. Jedynie na niektórych terenach zwyczaj Komunii świętej na rę-
kę, tzn. na specjalną chustę utrzymał się do IX w. […] Zwyczaj, zgodnie
z którym kapłan celebrujący Msze św. udziela Komunii św. sam sobie,
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własnymi rękami, a świeccy wierni otrzymują ją od niego, wywodzi się
z Tradycji apostolskiej — tak nauczał św. Sobór Trydencki. Tak samo
jak uważali ojcowie Kościoła (m.in. św. Bazyli Wielki) od Apostołów
pochodzi praktyka Komunii św. do ust, nie na rękę (co potwierdza mi-
styka).

Ponownie Komunię świętą „na rękę” wprowadzili reformatorzy
protestanccy w 1549 r., szczególnie w tym celu, aby zaprzeczyć katolic-
kim dogmatom na temat kapłaństwa i Rzeczywistej Obecności Jezusa
w Eucharystii. Praktyka taka stała się od tego czasu oznaką antykatoli-
cyzmu”1.

1 Ks. T. Pirszel MIC, Komunia Święta do ust na klęcząco!, cyt. za: Duch Praw-
dy, www.duchprawdy.com ( dostęp: 2020-07-18)

STANOWISKO PIERWSZYCH PAPIEŻY. Z innego źródła może-
my się dowiedzieć, że stanowisko ówczesnych Papieży było zde-
cydowane i jednoznaczne, że wierni w warunkach pokojowych
nie mogą dotykać Hostii Św.: „Święty Sykstus I, Papież (115—125)
[…] „Święte postacie nie mogą być dotykane przez innych, którzy
nie są poświęceni Panu”. Św. Eutychian, Papież (275—283) „Zabra-
niajcie wierzącym brać Świętą Hostię do ręki”. Święty Leon I (Wielki)
(Papiestwo 440—461) […] „Przyjmuje się do ust to, co uznaje się
przez wiarę” (Kazanie 91,3). Mówi też: „Stanowczo bronimy i wyma-
gamy od wierzących posłuszeństwa w praktyce udzielania Komunii
Świętej w języku wierzącego”. „Najświętszy Sakrament przyjmuje się
na język” (Kazanie V)”2. Dlatego jak można powoływać się również
na przykład Św. Cyryla z Komunią Św. na rękę skoro było to zaka-
zane.

2 A. Szaroleta, Kłamstwa o przyjmowaniu Komunii Św. do rąk w starożytności,
cyt. za: Niewolnik Maryi, https://niewolnikmaryi.com (dostęp: 07-10-2020)

OSTATNIA WIECZERZA. Drugi argument związany jest ze sło-
wami Pana Jezusa w czasie Ostatniej Wieczerzy — „Bierzcie i jedz-
cie, to jest Ciało moje” (Mt 26, 26). Sposób przyjmowania nie jest
jednoznaczny. Niektóre źródła przekazują, że Pan Jezus podawał
Apostołom Komunie Św. do ust i również niektóre obrazy przedsta-
wiają klęczących Apostołów przy przyjmowaniu Eucharystii.
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A co najważniejsze, Ostatnia Wieczerza — oprócz z ustanowieniem
Sakramentu Eucharystii — wiąże się z Sakramentem Kapłaństwa.
Apostołowie zostali Kapłanami, a więc nawet jak przyjmowali
do rąk to mogli, bo to jest przywilej duchownych — „Boski Zbawi-
ciel podał przemieniony chleb apostołom, aby się nim podzielili. Nadał
im w ten sposób godność kapłańską”1. Czyli nie do nas świeckich
czy sióstr zakonnych należy ten wielki zaszczyt dotykania i trzyma-
nia w swych dłoniach Najświętszego Sakramentu.

1 Maria z Agredy, Mistyczne Miasto Boże, Michalineum, Warszawa-Struga
2011, s. 218.

Podsumowując te dwa argumenty, czyli pierwszy ogólnikowy
zwrot jako „powrót do pierwszych wieków” mijamy się z prawdą,
bo był to czas prześladowań. Komunie Św. przyjmowało się na spe-
cjalnej chuście (dominicale), a nie bezpośrednio na rękę, a Papieże
w czasie pokoju zakazywali świeckim dotykania i brania Hostii Św.
na rękę. Drugi argument, czyli „Bierzcie i jedzcie” (Mt 26, 26) — for-
ma przyjmowania Eucharystii przez Apostołów na Ostatniej Wie-
czerzy nie jest jednoznaczna, ale jeżeli już przyjmowali na rękę
to było ich przywilejem, bo zostali Kapłanami. Również rewolucja
protestancka negująca rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Eucha-
rystii jest dobitnym dowodem, że forma przyjmowania Komunii Św.
na stojąco i na rękę jest antykatolicka. Jednak protestantyzacja Ko-
ścioła obecnie trwa w najlepsze. „Prostowanie kolan” ugruntowa-
ne, a teraz nadszedł czas powszechnej „Komunii Św. na rękę”
i co najgorsze, nawet w Polsce.

ABP ANDRZEJ DZIĘGA. Z hierarchii kościelnej jedynie Metro-
polita Szczecińsko-Kamieński Abp Andrzej Dzięga broni sacrum
względem Eucharystii i zachęcał, aby przyjmować Komunię Św.
na kolanach i do ust. Słowo Pasterskie z 15.03.2020r.: „Nie lękaj-
cie się sięgać z wiarą po wodę święconą. Nie lękajcie się świątyni.
Nie lękajcie się Kościoła. […] Chrystus nie roznosi zarazków ani wiru-
sów. […] Nie lękaj się, Siostro i Bracie, jeśli tylko możesz, przyjmo-
wać Świętej Komunii na kolanach i do ust. Ta postawa dojrzewała
przecież w Kościele świętym poprzez wieki, jako najdoskonalsza for-
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ma przyjmowania Pana. Warto ją zachować i z pietyzmem pielęgno-
wać, podobnie, jak z pietyzmem podchodzą do świętych czynności
eucharystycznych kapłani — szafarze Świętej Komunii. […] Proszę
jednak wszystkich Was — jeśli nie zachodzą okoliczności rzeczywiście
nadzwyczajne — nie proście o Komunię Świętą na rękę, chociaż for-
malnie macie w Kościele takie prawo”1.

1 Abp A. Dzięga, Słowo pasterskie Księdza Arcybiskupa Metropolity na III
Niedzielę Wielkiego Postu 15 marca 2020r., cyt. za: https://kuria.pl (dostęp:
2020-03-16)

Także w styczniu 2019r. na łamach „Naszego Dziennika” Abp
Dzięga przypominał, że pierwszorzędną postawą w przepisach ko-
ścielnych jest postawa klęcząca. Natomiast postawa stojąca jest
dla tych, którym zdrowie nie pozwala na uklęknięcie. Szkoda,
że nie spotkało się to z powszechnym uznaniem ze strony pozosta-
łych biskupów, bo na pewno byśmy o tym usłyszeli, a powinno
to być nagłośnione. Również m.in. ks. prałat Roman Kneblewski
i ks. prof. Tadeusz Guz są stanowczymi zwolennikami postawy
1000letniej Tradycji. Widać jak ta sprawa jest bardzo ważna i fun-
damentalna. W tym temacie zostało już tak wiele przedstawione,
udowodnione i same „owoce” zmian potwierdzają, która postawa
jest najodpowiedniejsza.

MASONERIA wykorzystuje „pandemie” — licząc na jeszcze
większą nieroztropność duchowieństwa, nieświadomość wiernych
i powołując się na (fałszywe) posłuszeństwo — do szerzenia banali-
zacji i desakralizacji Najświętszego Sakramentu. Bywają parafie
w których diametralnie zmieniła się forma przyjmowania Hostii Św.
Duża większość wiernych przystosowała się do zaleceń, do przyj-
mowania na rękę. Pomimo, że nie można narzucać formy przyjmo-
wania to w niektórych kościołach ogłoszono, że Komunia Św. bę-
dzie rozdawana tylko na dłoń, a wszelkie sprzeciwy oceniano jako
wynikające z… pychy. Nie dopuszcza się do żadnej uzasadnionej
krytyki i argumentacji.

Skoro można „narzucać” — to wprost przeciwnie — należało-
by zachęcać, promować postawę klęczącą i do ust przyjmowania
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Najświętszego Sakramentu, i tylko z rąk Kapłana oraz zakazać
Komunii Św. na rękę, od szafarzy świeckich, sióstr zakonnych.
Powinno się systematycznie, przynajmniej raz na tydzień wyja-
śniać w kazaniach, ogłoszeniach, że to jest najgodniejsza, najod-
powiedniejsza postawa wobec Boga, stoi za nią 1000letnia Tra-
dycja i równocześnie uświadamiać o podstępnych szatańskich
działaniach wobec Najświętszego Sakramentu. Tak jak teraz są
wywieszki przed wejściami do Kościołów czy w gablotach
o przyjmowaniu na rękę to należałoby rozpowszechniać postawę
klęczącą. Również w gazetach katolickich powinno mieć swoje
stałe miejsce ten temat, ale nie raz na jakiś czas, ale w każdym
wydaniu, numerze aż do skutku.

Czy wierni będą klękać czy nie to i tak Kapłani powinni zawsze
stać za klęcznikiem czy balaskami i dzięki modlitwie, objaśnieniom
wierni sami uznają, że to jest jedyna, prawidłowa postawa. Przez
lata „prostowano kolana”, do przyjmowania Eucharystii na stojąco,
a w przepisach kościelnych wszystkie postawy — niestety — uzna-
no jako równorzędne, „do wyboru”. Także młodzi Księża nie byli
w tym temacie uczeni w seminariach i sami powołują się, że te za-
lecenia, czyli Komunia Św. na rękę czy na stojąco „pochodzą z na-
kazu od proboszcza czy biskupa”.

A wierni bez względu na zalecenia czy przepisy, powinni za-
wsze — jak zdrowie pozwala — przyjmować Eucharystie tylko
na klęcząco, tylko do ust, tylko z rąk Kapłana, przy balaskach bądź
klęcznikach, a gdy ich brakuje to domagać się o ich postawienie,
a w przypadku gdyby Kapłan nie chciał udzielić Komunii Św. w tej
formie to przyjąć duchowo. Obecnie małe są szanse, że ta inicjaty-
wa przyjdzie od Episkopatu, bo nieliczni są Kapłani którzy bronią
sacrum Eucharystii, a przez to sami też mają problemy od przełożo-
nych. W tym przypadku przykład musi pójść oddolnie czyli od wier-
nych.

KARD. ROBERT SARAH stwierdził w 2018r., że próby powszech-
nego zaprowadzenia Komunii Św. na rękę to diabelski plan ataku
na Eucharystie1 i apelował, aby powrócić do postawy, która była
praktykowana przez wieki, czyli na klęcząco i do ust.
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1 Zob. Kard. Sarah: Powszechnie udzielana Komunia na rękę to część ataku
szatana na Eucharystię, www.pch24.pl

„Mistrzowski i Lucyferyczny plan zniszczenia Kościoła Katolic-
kiego” dokładnie przedstawiają, że poprzez usunięcie pewnych
cech zewnętrznych (zamiast na klęcząco to na stojąco, na rękę
i od szafarzy świeckich) dochodzi do zaniku sacrum i wiary w real-
ną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Jakiekolwiek zachwyty jak „zaszczytną formą” i „głębokim prze-
życiem” jest przyjmowanie Komunii Św. na rękę, pięknie scharakte-
ryzowane — że dłonie składa się w formie żłóbka na przyjęcie Pana
albo ustawienie dłoni w kształcie Krzyża — są po prostu błędne
i zgubne. Poprzez zalecenia, że do tego należy się jeszcze gorliwiej
przygotować, uznano przyjęcie Komunii Św. na rękę jako wielką
dojrzałość duchową, sugerując jakoby była godniejszą, nadrzędną
formą niż postawa na klęcząco i do ust.

BP SCHNEIDER. O negatywnych stronach tej postawy i o błęd-
nym twierdzeniu, że przyjmowanie Eucharystii na rękę jest bardziej
higieniczne wyjaśnia Bp Athanasius Schneider: „Największym ryzy-
kiem i najcięższą konsekwencją praktyki udzielania Komunii Świętej
na rękę jest olbrzymia utrata cząstek Eucharystii i to, że cząstki te są
deptane przez ludzkie stopy w naszych kościołach. Następnym poważ-
nym ryzykiem jest ogromna łatwość kradzieży konsekrowanych Hostii.
Praktykowanie przyjmowania Komunii Świętej na rękę przez dłuższy
czas wyraźnie osłabia wiarę w Realną Obecność i w Przeistoczenie,
ponieważ Najświętszy spośród Świętych traktowany jest jak zwykły
pokarm, bez przekonujących gestów adoracji. […]

Faktycznie, w ciągu dwóch tysięcy lat liturgii chrześcijańskiej nigdy
nie słyszano, żeby przez Komunię Świętą przenoszone były choroby
lub epidemie. Udowodniono, że dłoń zawiera więcej bakterii niż język.
Każdy używa śliny, aby dokonać pierwszej dezynfekcji rany, lecz nikt
nie używa w tym celu palca. Dłoń osoby, która przyjmuje Komunię Świętą
na rękę, zwykle dotykała uprzednio wielu przedmiotów, na których jest
pełno bakterii lub nawet brudu: klamki drzwi w środkach transportu pu-
blicznego i w kościele, lecz przede wszystkim monety i banknoty. […]
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Doprawdy przyjmowanie Komunii Świętej na rękę jest wysoce nie-
higieniczne. Jeśli władze diecezjalne szczerze kierują się „troską o hi-
gienę”, powinny przede wszystkim zakazać Komunii Świętej na rękę.
W pewnych rzadkich przypadkach szczególnie niebezpiecznych epide-
mii zalecenie przyjmowania Komunii Świętej duchowej mogłoby być
dopuszczalną alternatywą. Istotnie musimy na nowo odkryć i docenić
owocną praktykę Komunii Świętej duchowej”1.

1 I. Parowicz, Przed Jego Majestatem aniołowie kryją twarz. Rozmowa z bi-
skupem Athanasiusem Schneiderem, cyt. za: Polonia Christiana:
www.pch24.pl (dostęp: 2020-03-15)

Liczni lekarze potwierdzają, że ze strony higienicznej Komunia
Św. do ust jest bezpieczniejsza niż na rękę. A jeżeli jakiś wierny
jednak dalej się obawia to w tej wyjątkowej sytuacji ma możliwość
przyjęcia „duchowo” Komunii Św. Choć Abp Dzięga mówił, aby-
śmy się nie bali, Pan Jezus nie roznosi zarazków.

DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNE. Niepokojąca jest również sytu-
acja dzieci pierwszokomunijnych, które gdzieniegdzie również
przyjmowały Komunie Św. na stojąco i na rękę2. Dla dzieci
jak i dla nas wszystkich powinna być wzorem postawa dzieci fatim-
skich, które przyjmowały Komunie Św. od anioła na klęcząco
i do ust. Te miejsce objawień w Fatimie z 1916r. jest obecnie upa-
miętnione poprzez figurki św. Franciszka, św. Hiacynty i Łucji klę-
czących przed aniołem trzymającym Eucharystie.

2 Zob. Masowe Pierwszokomunijne Profanacje Bożego Ciała w Polsce AD
2020, www.youtube.com

W książce dla dzieci pierwszokomunijnych pt. „Przygotowanie
do Spowiedzi i Komunii św.” ks. Zygmunt Bielawski przestrzega,
dlaczego nie wolno dotykać Komunii Św.: „Teraz zbliża się ksiądz
do balasek, aby wam podać Pana Jezusa. […] Ksiądz kładzie wam Pana
Jezusa na język. Czasem przylgnie Komunikant do podniebienia. Wtedy
trzeba Komunikant spokojnie językiem podważyć. Palcem nie wolno
nigdy dotknąć Hostii św. Tylko księdzu wolno rękoma dotknąć Hostii
św., bo ma palce poświęcone. O tym pamiętajcie!”3.

3 Cyt. za: Przeorat Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Gdyni
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(FSSPX, Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X): https://gdynia.fsspx.pl/author/
mbednarek/page/6/?page_number_2=3&page_number_5=1&page_num-
ber_7=2&type_0=album&album_gallery_id_0=17 (dostęp: 2020-05-15)

To wezwanie jest również skierowane do wszystkich wiernych
jak i do księży, biskupów… tak, o tym pamiętajmy!

A klękanie nie powinno być tylko w trakcie pierwszego zjedno-
czenia z Panem Jezusem Eucharystycznym, ale powinno trwać
przez całe życie, dopóki zdrowie pozwala. I do tego też m.in. służą
balaski i klęczniki. Są przecież osoby, które pomimo kłopotów
ze zdrowiem, mogłyby uklęknąć gdyby były one umieszczone albo
niezagrodzone przez Kapłana. Ks. prałat Roman Kneblewski w ma-
ju 2012r. nawiązywał właśnie do tego, że klęczy się tylko podczas
Pierwszej Komunii Św. i na tym koniec4.

4 Zob. O Komunii świętej po katolicku (Tuba Cordis 6 V A.D. 2012),
www.youtube.com

Mówi się słusznie o przemianie serca, myśli, nastawienia wzglę-
dem Boga, bliźniego i siebie samego, ale walka toczy się również
o ochronę Mszy Św., o zewnętrzne, widoczne postawy, które nie są
mało ważne. Szatan z masonerią w celu zniszczenia Kościoła, Mszy
Św., dobrał się nawet do zmian w Liturgii jakie zaprowadzano
po Soborze Watykańskim II (1962—1965). W Polsce — przed tzw.
„pandemią” — już mocno utrwalono przyjmowanie Komunii Św.
na stojąco, ale jak widać obecnie może być jeszcze gorzej. Mówi się
o braku wiary, jej powierzchowność, o spadku powołań kapłańskich
czy zakonnych itp., ale i Episkopat sam do tego doprowadza przez
to jak pozwala traktować Najświętszy Sakrament. Polskie ducho-
wieństwo zamiast się przeciwstawić destrukcyjnym działaniom
to prowadzi nas do zagłady, do końcowych założeń masońskich, dia-
belskiego planu znieważenia Sakramentu Eucharystii.

Wizja św. Jana Bosco w 1862r. o dwóch kolumnach powinna
dać jasno do zrozumienia co jest podstawą naszej wiary. Ratun-
kiem dla Kościoła są dwa fundamenty, dwie kolumny: Eucharystia
i Maryja. Pierwszą kolumną jest Eucharystia, więc wszystko
to co się tyczy w pełni Mszy Św., Liturgii, sacrum wobec Euchary-
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stii. Drugą kolumną nieco mniejszą jest kochana Maryja, czyli potę-
ga i piękno Różańca, który jest dostępny dla wszystkich —
dla świeckiego czy duchownego. Ale nie wkraczajmy na ten teren,
który jest dozwolony tylko dla wybranych, czyli dla Kapłanów,
bo w tym wypadku jakiekolwiek upowszechnienie Komunii Św.
(na rękę, od szafarzy świeckich czy sióstr zakonnych) przyniesie od-
wrotny, katastrofalny skutek, a który już od dawna jest widoczny
na Zachodzie.

ŚW. PIUS X. Na początku XX wieku, w encyklice z 1907r.
„O zasadach modernistów” Papież św. Pius X przestrzega przed
zgubnym działaniem modernistów dla których Sakramenty są tyl-
ko symbolami. Natomiast w katechizmie katolickim św. Piusa X
(pierwsze wydanie: 1908r.) jest wskazane, że powinniśmy przyj-
mować Eucharystie na klęcząco, do ust i nigdy nie powinniśmy
dotykać jej palcami: „Komunię Świętą powinniśmy przyjmować klę-
cząc, lekko unieść głowę, pobożnie skupić spojrzenie na przenaj-
świętszej hostii, wystarczająco otworzyć usta i nieco wysunąć język.
[…] Gdy hostia święta przyklei się do podniebienia, wówczas należy
ją odkleić z pomocą języka, ale nigdy nie można używać do tego ce-
lu palców”1. A więc nie ma tu wyboru, wg uznania wiernego,
że może jeszcze na stojąco i na rękę jeśli tak chce. Pamiętajmy:
„Tak, Jezus Chrystus jest tak samo obecny zarówno w okruszynie ho-
stii, jak i w całej hostii”2. Wiek XIX i XX, czyli infiltracja Kościoła
Rzymskokatolickiego, Watykanu. Plan przeniknięcia wrogów Ko-
ścioła na najwyższe szczeble hierarchii, aby z czasem mieć wpływ
m.in. na zmiany w Liturgii Mszy św.

1 Katechizm katolicki św. Piusa X, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia
w Sandomierzu, Sandomierz 2020, s. 144—145.
2 Tamże, s. 139.

„INSTRUKCJA” ZA PAWŁA VI. W latach 1962—1965, czyli
w trakcie Soboru Watykańskiego II były próby, aby oficjalnie uznać
przyjmowanie Komunii Św. na rękę (co już praktykowano przed
i w trakcie Soboru) pod pretekstem powrotu do pierwszych wie-
ków. Także było to tłumaczone jako chęć zjednoczenia, zbliżenia
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do protestantów, czyli zmasowany atak na Sakrament Eucharystii
i jego znieważenie oraz istoty Mszy Św., co w rezultacie chce osią-
gnąć wcześniej podany we wstępie trzypunktowy plan masoński.

Za pontyfikatu Papieża św. Pawła VI wydano 29.05.1969 r. in-
strukcję dotyczącą udzielania Komunii Św. pt. „Memoriale Domini”
gdzie przyznano, że w pierwszych wiekach — za czasów prześlado-
wań Kościoła — forma „na rękę” była praktykowana, ale z biegiem
czasem uznano, że najgodniejszą i najbezpieczniejszą formą bę-
dzie gdy to sam Kapłan udziela Komunii Św. do ust, i że dalej nale-
ży to zachować:

„Zwyczaj zanoszenia Eucharystii nieobecnym został wkrótce po-
wierzony tylko szafarzom wyświęconym, z tego względu, aby z większą
uwagą okazywać cześć dla Ciała Chrystusa, a także ze względu na po-
trzeby ludzi. W następnym czasie, po dokładnym zbadaniu rozumienia
tajemnicy Eucharystii, jej znaczenia i obecności w niej Chrystusa,
z uwagi na poczucie czci dla Najświętszego Sakramentu i pokorę, któ-
rej jego przyjmowanie wymaga, wprowadzono zwyczaj, iż szafarz (czy-
li Kapłan — dop. M. J.) sam kładzie kawałek konsekrowanego chleba
na języku komunikanta.

Z punktu widzenia całego współczesnego Kościoła, należy zacho-
wać ten sposób rozdawania Komunii świętej, nie tylko dlatego, iż opie-
ra się on na tradycji wielu wieków, ale szczególnie dlatego, iż jest on
oznaką czci wiernych dla Eucharystii. […] A wreszcie, że szczególna
ostrożność, jaką Kościół zawsze nakazywał wobec najmniejszych na-
wet kawałków konsekrowanego chleba, będzie zachowana: […]

Zmiana w tak ważnej dziedzinie, która oparta jest na bardzo starej
i czcigodnej tradycji, oprócz faktu, iż dotyczy ona dyscypliny, może
nieść też ze sobą różne niebezpieczeństwa. […] także utratę czci
dla szlachetnego sakramentu ołtarza, jego profanację lub zafałszowa-
nie właściwej doktryny. […] Najwyższy Pasterz postanawia, iż z dawna
przyjęty sposób rozdawania Komunii świętej wiernym nie powinien
być zmieniony”1.

1 Instrukcja dotycząca sposobu udzielania Komunii świętej Memoriale Domi-
ni, cyt. za: Vademecum liturgiczne: https://vademecumliturgiczne.pl (dostęp:
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2020-05-05)

Pomimo zaleceń do zachowania tej formy dalej rozpowszech-
niano postawę „na rękę” i z czasem pod wielkim naciskiem uda-
ło się modernistom wprowadzić to w przepisy kościelne. Obecnie
gdy się mówi, że to nie jest odpowiednia forma, wierni czy du-
chowni nie znający w całości — przyczyn, przebiegu i skutków —
powołują się — oprócz, że „proboszcz, biskup pozwala” — to jesz-
cze właśnie na przepisy kościelne, że skoro jest to dopuszczone
to musi być „dobre, prawidłowe”. Ks. prof. Tadeusz Guz stwierdził
2.09.2014r. w parafii św. Michała Archanioła (Bridgeport, Stan Con-
necticut USA)2, że jakiekolwiek przepisy kościelne pozwalające
przyjmować Eucharystie na stojąco i na rękę są niepoprawne, a je-
dyną prawidłową formą dla katolika i Polaka jest postawa na kola-
nach i do ust.

2 Zob. Ks. Tadeusz Guz — Jak przyjmować Komunię Świętą? (USA, Bridgeport
CT 2/09.2014), www.youtube.com

ŚW. JAN PAWEŁ II. Szeroko rozpowszechniany i promowany po-
winno być wymowne zdjęcie, przykład, świadectwo schorowanego
Papieża św. Jana Pawła II przyjmującego Komunie Św. na klęcząco,
do ust, przy balaskach od wówczas kard. Josepha Ratzingera.

Św. Jan Paweł II, który objął „ruiny” Kościoła w liście o tajemni-
cy i kulcie Eucharystii pt. „Dominicae cenae” z 24.02.1980 r. kładł
duży nacisk, że to głównie do Kapłanów należy przywilej dotykania
i podawania Eucharystii. Jak widać w tym liście, tam gdzie pozwo-
lono rozdawać Komunie Św. na rękę pojawiły się rażące nadużycia,
czyli to przed czym właśnie ostrzegano w „Instrukcji” za Pawła VI.
Bezpośrednio Papież nie mógł się odnieść, aby zrezygnowano z tej
formy, ale wyjaśniając wielkie znaczenie konsekrowanych rąk Ka-
płana próbował dać do zrozumienia, aby wierni i duchowni zaprze-
stali z Komunią Św. na rękę:

„W niektórych krajach przyjęła się praktyka Komunii świętej na rę-
kę. Praktykę taką postulowały poszczególne Konferencje Episkopatów
i na ich wniosek zyskała ona zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej. Da-
ły się jednak słyszeć głosy o rażących wypadkach nieposzanowania
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Najświętszych Postaci, co bardzo obciąża nie tylko osoby bezpośrednio
winne takiego postępowania, ale również Pasterzy Kościoła, którzy
jakby mniej czuwali nad zachowaniem się wiernych względem Eucha-
rystii. Zdarza się także, że czasem nie bierze się pod uwagę wolnego
wyboru tych, którzy mimo pozwolenia na udzielanie Komunii świętej
na rękę, pragną przyjmować ją bezpośrednio do ust. Trudno więc
o tych wszystkich bolesnych sprawach nie wspomnieć w kontekście ni-
niejszego listu. […]

Nie należy jednakże zapominać o podstawowym urzędzie Kapła-
nów, którzy w czasie święceń zostali konsekrowani, aby reprezentowali
Chrystusa Kapłana: dlatego też ich ręce, tak jak ich słowa i ich wola,
stały się bezpośrednim narzędziem Chrystusa. Właśnie dlatego, tzn. ja-
ko szafarze Eucharystii, oni mają główną i całkowitą odpowiedzialność
za Święte Postacie: […] Jakże wymowne zatem… jest w naszych świę-
ceniach łacińskich namaszczenie rąk, jak gdyby tym właśnie rękom po-
trzebna była szczególna łaska i moc Ducha Świętego! Dotykanie Świę-
tych Postaci, podejmowanie ich własnymi rękami jest przywilejem
tych, którzy mają święcenia, co wskazuje na czynny udział w szafar-
stwie Eucharystii”1. Początkowo mówiło się, że Komunia Św. na rę-
kę będzie wprowadzona tylko w nielicznych miejscach, a szafarze
świeccy będą „do pomocy” tylko w wyjątkowych sytuacjach.
A w rzeczywistości miało to na celu zapoczątkowanie i stopniowe
rozpowszechnianie tej praktyki.

1 Jan Paweł II, List Dominicae cenae, cyt. za: Katolicka Agencja Informacyjna,
https://ekai.pl (dostęp: 2020-08-05)

177 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI. Dlatego pod wpły-
wem i zaleceniom tego listu oraz przeciwstawiając się destrukcyj-
nym skutkom jakie miały już miejsce na Zachodzie 177 Konferencja
Episkopatu Polski za Prymasa Stefana Wyszyńskiego w grudniu
1980r. ustaliła: „Zgodnie z Uchwałą Konferencji Plenarnej Episkopatu,
w diecezjach Polski przyjmuje się Komunię Świętą z rąk celebransa
do ust w postawie klęczącej. […] Nie można wymagać klękania od ludzi
obciążonych kalectwem lub chorobą”2. Z biegiem lat, po śmierci

2 B. Günther CCD, Szatan istnieje naprawdę…, dz. cyt., s. 347—348.
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kard. Wyszyńskiego stopniowo luzowano formę przyjmowania Ko-
munii Św. Oby beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego przyszła
czym prędzej, będziemy mieli wielkiego orędownika w Niebie
w tak ważnej sprawie jaką jest Liturgia Mszy Św., sacrum wobec Eu-
charystii. Gdy mówimy o kard. Wyszyńskim, obowiązkowo powinni-
śmy zawsze wspominać ten zapis z 1980r. aż do przywrócenia.

Niestety doszło do tego, że Prymas Józef Glemp w 2005r. ze-
zwolił w archidiecezji warszawskiej przyjmować Komunię Św.
na rękę (dając przykład pozostałym diecezjom) powołując się m.in.
na to, że tak przyjmuje się na Zachodzie! Przy tym uznano, że ta
forma wymaga „wielkiej dojrzałości duchowej i […] tylko ten powi-
nien decydować się na takie przyjmowanie Eucharystii, kto bardzo ko-
cha Pana Jezusa”1! Raczej to cele masonerii, modernistów „dojrze-
wają”, a wiara, sacrum zanika. Skoro to taka dojrzałość duchowa
i wielka miłość do Pana Jezusa Eucharystycznego to czemu zapa-
nowało takie spustoszenie na Zachodzie? Mając tak silne, funda-
mentalne „zapiski” w Katechizmie św. Piusa X, w „Instrukcji” za św.
Pawła VI czy Uchwałę 177 KEP za Prymasa Wyszyńskiego, na pod-
stawie "sprawdzonej" 1000letniej Tradycji nie możemy brać przy-
kładu z Zachodu czy innych kultur.

1 Prymas zezwolił na udzielanie Komunii na rękę, cyt. za: Katolicka Agencja
Informacyjna, https://ekai.pl (dostęp: 07-10-2020)

BENEDYKT XVI. Nie wzięto również przykładu z Benedykta
XVI, który od Święta Bożego Ciała w 2008r. swoją postawą „przy-
wrócił” przyjmowanie Komunii Św. na klęcząco i do ust, stojąc
za klęcznikiem. Ten wzór nie został powszechnie w Polsce przyję-
ty, nie został zaakceptowany przez nasz Episkopat. Jeszcze jako
kardynał wspominał o pewnych środowiskach, które chcą wyeli-
minować zupełnie postawę klękania przed Bogiem. A 10 lat
po Soborze Watykańskim II widząc już jej pierwsze katastrofalne
owoce, stwierdził, że odnową jest również odwrócenie się
od błędnych dróg, decyzji, jakie nastąpiły w Liturgii Mszy Św.
Obecnie to głównie Kard. Robert Sarah przez ostatnie lata wzywa
Kościół do przyjmowania Komunii Św. na klęcząco, do ust, bo jest
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to podstawą naszej wiary i należy to natychmiast przywrócić,
i zachować.

1000LETNIĄ TRADYCJĄ KOŚCIOŁA było przyjmowanie Komunii
Świętej tylko na klęcząco, tylko do ust i tylko z rąk Kapłana
przy balaskach. Taka postawa była zewnętrzną pokorną oznaką
uniżenia i oddania czci Bogu, natomiast luteranie, kalwiniści uznali
Eucharystie tylko jako symbol dlatego przestali klękać i przyjmo-
wali na rękę jak pokarm. Klękanie przed Panem Jezusem ukrytym
w Eucharystii jest świadectwem naszej wiary w Jego rzeczywistą
obecność w Najświętszym Sakramencie, który jest sercem, skar-
bem, życiem Kościoła i ludzkości, i wypada to oficjalnie rozpo-
wszechniać.

Nawet szatan kusząc Pana Jezusa na pustyni domagał się
nie tylko uznania słownego i oddania pokłonu na stojąco, ale kazał
Panu Jezusowi upaść, paść na kolana — „Dam Ci to wszystko, jeśli
upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz,
szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz od-
dawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (Mt 4, 9—10).

ABP JAN PAWEŁ LENGA: „Komunię Świętą rozdawali zawsze ka-
płani, biskupi, diakoni. Komunia Święta była zawsze z takim szacun-
kiem rozdawana, że nikomu innemu nie pozwalano tego robić. I była
zawsze przyjmowana na kolanach i do ust. […] Było o wiele więcej te-
go szacunku do Najświętszego Sakramentu niż jest dzisiaj”1.

1 Abp. J. P. Lenga MIC, Przerywam zmowę milczenia. O kryzysie w Kościele,
herezji, apostazji i grzechach zaniedbania, Wydawnictwo św. Tomasza
z Akwinu, Warszawa, s. 65.

Oprócz przyjmowania Komunii Świętej do ust, pozwala się tak-
że i zachęca, aby była podawana na rękę. Obecnie ta praktyka jest
powszechnym zaleceniem, a czasami wręcz nakazem. O próbie za-
prowadzenia w Polsce w większym stopniu Komunii Św. na rękę
wyjaśniał tuż przed tzw. „pandemią” Abp Lenga w 2018r.:

„Wreszcie przyszedł Sobór Watykański II i na tym soborze zaczę-
ło się wszystko rozluźniać za sprawą modernistów, liberałów, progresi-
stów, którzy na wszystkich szczeblach zaczęli wszystko w Kościele
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zmieniać. […] progresywni i modernistyczni biskupi i kardynałowie
z Holandii, z Belgii, z Francji, potem z Niemiec, i Stanów Zjednoczo-
nych doprowadzili do rozdawania Komunii Świętej w swoich krajach
osobom stojącym na rękę. I tak nauczali ludzi. I w taki sposób niszczy-
li sacrum w swoich diecezjach. […] potem rozeszło się na inne diece-
zje, i tak po cichutku zaczęli rozdawać wszędzie, jak wiemy, w Polsce
też udziela się Komunię Świętą osobom stojącym i na rękę. Niektórzy
biskupi po prostu zmusili ludzi wierzących w Polsce, by stali przyjmu-
jąc Komunię Świętą, nawet w seminariach. I jeszcze może nie doszło
do takiego przymusu wszędzie i do przymusu, żeby wszyscy wierni
przyjmowali Komunię Świętą na rękę, ale mi się wydaje, że droga
do tego prowadzi. […] W Polsce coraz częściej kapłani w taki czy inny
sposób starają się podnieść ludzi z kolan. Niekiedy ich do tego wprost
zmuszają. To już jest nadużycie. To nie idzie po linii Kościoła, nawet
w dzisiejszym tym zamęcie. Oni robią złą robotę i zmuszają ludzi,
do przyjmowania Komunii Świętej w sposób niewłaściwy”1.

1 Tamże, s. 66, 68.

Przyjmowanie Eucharystii na dłoń i rozdawanie jej przez szafa-
rzy świeckich jest profanacją Najświętszego Sakramentu. A liczne
wprowadzanie szafarzy świeckich, aktywizacja wiernych do służby
liturgicznej to także atak wymierzony w Sakrament Kapłaństwa. Te
błędne formy dalej wyjaśnia Abp Lenga: „…po Soborze Watykańskim
II pojawiły się takie tendencje, żeby pozwalać rozdawać Komunię
Świętą szafarzom nadzwyczajnym, czyli osobom świeckim specjalnie
przygotowanym do pełnienia tej roli w Kościele. Argumentowano tu
na różne sposoby. […] Nic to nie przyniosło Kościołowi dobrego […]
Udzielanie Komunii Świętej przez świeckich degraduje wielkość Chry-
stusa, degraduje posługę biskupa, kapłana, diakona. Udzielanie Komu-
nii Świętej przez świeckich nie pociąga za sobą czci należnej Jezusowi
Chrystusowi”2.

2 Tamże, s. 70—71, 73.

Wierni, którzy zgodnie z Tradycją Kościoła przyjmują postawę
klęczącą nierzadko spotykają się z dezaprobatą ze strony Kapła-
nów, a w obecnym czasie „pandemii” doszedł jeszcze spór z formą
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przyjęcia bezpośrednio do ust. Duchowni też mówią, żeby nie klę-
kać to szybciej zostanie rozdana Komunia Św. To dlaczego mają
pretensje do ostatniej osoby klęczącej skoro „nie spowalnia proce-
sji”. Być może obawiają się, że wierni zaczną się zastanawiać nad tą
postawą i też będą klęczeć. Również sami Kapłani i kandydaci
na Kapłanów, którzy chcą być wierni prawidłowych postaw zmaga-
ją się z rozmaitymi trudnościami ze strony przełożonych — daje te-
mu przykład Abp Lenga:

„Znam osobiście takiego kleryka, który został wyrzucony z semina-
rium, z warszawskiego seminarium, tylko dlatego, że on nie chciał
przyjmować Komunii Świętej na stojąco. Wszyscy w tym seminarium,
w tym rektor i wszyscy wykładowcy, przyjmowali Komunię Świętą
na stojąco. Ten kleryk chciał przyjmować Komunię Świętą tylko na ko-
lanach i dlatego nie tylko musiał opuścić warszawskie seminarium,
ale również nie mógł zostać przyjęty do innych polskich seminariów
duchownych, bo tam, w większości, również udziela się Komunii Świę-
tej tylko na stojąco. Ta praktyka przyjmowania Komunii Świętej na sto-
jąco została wprowadzona przez rektorów tych seminariów, biskupów,
którym te seminaria podlegały z naruszeniem sacrum, szacunku
do Najświętszego Sakramentu, w duchu protestanckim, a nie w duchu
Chrystusa, nie w duchu szacunku dla Pana Jezusa i Najświętszego Sa-
kramentu.

Chciałbym zachęcić tych wszystkich, którzy trwają w szacunku
do Najświętszego Sakramentu, przyjmują Komunię Świętą na kola-
nach i do ust, żeby tak trwali i nadal, bo Jezus jest godzien tej czci,
i dzisiaj jest bardzo poniewierany, i podejście do Niego, takie jak-
by się jadło zwykły chleb powoduje, że zanika wiara w Niego, zanika
szacunek dla Niego, zanika stosunek do Jezusa Chrystusa jako
do swego Boga, jak do swego Pana, jak do tego, który nas stworzył,
który nas odkupił krwią swoją. I w Polsce obcuje się z Nim dziś
jak z panembratem, jak równy z równym. I to wszystko niestety, ta
nauka idzie od biskupów. Oni sami są zniekształceni, sami tracą wia-
rę, sami tracą szacunek do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramen-
cie. Oni nie pozwalają innym, nie dają tej możliwości, okazywania
szacunku dla Chrystusa”1.
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1 Tamże, s. 68—69.

We Mszy Św. w rycie Trydenckim postawa klęcząca jest rów-
nież m.in. przy śpiewaniu Pieśni „Święty, Święty, Święty”,
przy „Baranku Boży” i w trakcie przyjmowania Bożego błogosła-
wieństwa na zakończenie Mszy Św. To również koniecznie należa-
ło by przywrócić w obecnej Liturgii. Módlmy się szczególnie
za wstawiennictwem Sługi Bożego „Prymasa Tysiąclecia” Kard.
Stefana Wyszyńskiego. Odmawiajmy jedno lub trzy „Zdrowaś Ma-
ryjo”, bądź dziesiątkę Różańca w intencji, którą składajmy w Nie-
pokalanym Sercu Maryi, Mamy Eucharystii z prośbą o przywróce-
nie w naszych parafiach i w całej Polsce przyjmowania Komunii
Św. tylko na klęcząco (jeśli zdrowie pozwala), tylko do ust, tylko
z rąk Kapłana przy balaskach bądź klęcznikach (oraz powierzajmy
tę intencje w ogólnych modlitwach).

BALASKI, KLĘCZNIKI
Balaski zazwyczaj nie są uwzględniane przy budowie nowych

Kościołów, a tam gdzie są to Kapłani często ustawiają się
tak przy udzielaniu Komunii Św., że nie można na nich uklęknąć
(również dotyczy to klęczników). Kapłani powinni zawsze stać
za balaskami i klęcznikami, a nie przed, nie blokować. Aby przeciw-
stawić się desakralizacji Liturgii Eucharystycznej należałoby wsta-
wić balaski, a tam gdzie warunki architektoniczne na to (ponoć)
nie pozwalają można postawić klęczniki: na środku dwa (tuż
za stopniami) oraz przynajmniej po jednym po lewej i prawej stro-
nie Kościoła, czyli w tych miejscach gdzie zazwyczaj stoją Kapłani
przy podawaniu Komunii Św.

Kard. Malcolm Ranjith: „Chcę przypomnieć raz jeszcze,
że we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji Komunię Świętą
należy podawać tylko do ust i na klęcząco. […] Jest to najwłaściwszy
sposób wyrażania naszej wiary w rzeczywistą Obecność naszego Pana
Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Trzeba też podjąć kroki, by w kościo-
łach i kaplicach przywrócić balaski, tak, by każdy, kto przyjmuje Komu-
nię Świętą mógł na ten moment uklęknąć i adorować Pana”2.
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2 Wiosna Kościoła w Azji: Komunia św. tylko na klęcząco, cyt. za: Centrum
Kultury i Tradycji Wiedeń 1683: http://wieden1683.pl (dostęp: 2019-07-27).
Źródło: archdioceseofcolombo.com

„Przyjęcie Komunii Świętej na klęcząco przy balaskach, w prze-
ciwieństwie do postawy stojącej, jest nie tylko nieporównanie
większą oznaką czci i szacunku do Boga i samego ołtarza (a także
i kapłana!)… Lepiej przysposabia na przygotowanie się do przyjęcia
Pana nieba i ziemi. Nadaje też dużo więcej powagi i majestatu Li-
turgii Eucharystycznej, bardziej skłaniając innych do myślenia
o Bogu. […] Widać jak głęboki jest kryzys wiary, przy tym prowa-
dzony w sposób zorganizowany i ze znajomością rzeczy. Jest to nie-
zbitym dowodem, że jego kierownikiem nie jest człowiek, ale sam
szatan. Ten arcymistrz kłamstwa i „ojciec chrzestny” wszelkich spi-
sków i intryg robi dziś wszystko, aby doprowadzić katolików
do nieposłuszeństwa wobec wszelkiej Tradycji w imię posłuszeń-
stwa! […] Na pewno podawanie Komunii Świętej na klęcząco
i przy balaskach wymaga minimalnie większego wysiłku od kapła-
na, który zamiast wygodnie i komfortowo stać w jednym miejscu
musiałby zrobić kilkadziesiąt kroków więcej, pochylając się
przy tym nieco bardziej… jednak dla chwały Bożej”3.

3 B. Günther CCD, Szatan istnieje naprawdę…, dz. cyt., s. 368, 371.

Ks. Tomasz Jochemczyk, który odprawia Msze Św. w rycie Try-
denckim we Włoszech wyjaśnia: „Komunię Świętą należy przyjmo-
wać do ust i na klęcząco. To jest jedyna właściwa forma. W naszych
kościołach tutaj, z czego jestem dumny, wszędzie są balaski. To jest
miejsce, gdzie wierni przyjmują Komunię Świętą. Przykrywa się je spe-
cjalnym obrusem. […] Komunia Święta przyjmowana na stojąco
i do ręki sprzyja, tutaj we Włoszech na przykład, temu że ludzie tracą
wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii. […] Postawa stojąca
i do ręki to jest postawa wynikająca z pychy, ze stawiania się na równi
z Panem Bogiem”4.

4 Ks. T. Jochemczyk, Pomiędzy modernizmem i Tradycją, Wydawca: Agencja
SGK, Warszawa 2013, s. 59.
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FRAGMENTY Z EGZORCYZMÓW Z LAT 1975—77
„Belzebub: Popatrzcie w końcu na Kościoły. Im więcej otwierają

śluzy na modernizm, tym mniej ludzi jest w Kościele. W ten sposób
obniża się życie religijne.[…]

Akabor: […] Komunie św. do ust muszą przyjmować,
a nie na rękę. […] Naradzaliśmy się tam w dole długo (wskazuje
palcem w dół) aż doprowadziliśmy do Komunii na rękę… Komunia
na rękę jest bardzo dobra dla nas w piekle — wierzcie mi… My de-
mony myśleliśmy sobie już wtedy, że jeżeli doprowadzimy do tego
(do Komunii na rękę) to nastąpi pewnego rodzaju spolitowanie, lek-
ceważenie tego Sakramentu. I tak się stało, przyszło do Komunii
na rękę. Świątobliwe dusze i ci wielcy Nauczyciele Kościoła dojrze-
li przecież znowu, do czego to wszystko prowadzi i że jest lepiej,
jest większe uszanowanie, cześć, kiedy się tego tam u góry (wska-
zuje w górę) podaje do ust, kiedy Go nie można po prostu wziąć
w swoje łapy… jest to straszny brak czci…”1.

1 B. Meyer, Ostrzeżenie z zaświatów, Wers, Poznań 2009, s. 183, 162.

Podaje się też obecnie przykład św. Faustyny, której jednak
nie zdarzały się przypadkowe rzeczy: „Kiedy się zbliżyłam do Komu-
nii św., kapłan, który mi podawał Pana Jezusa, druga Hostia uczepi-
ła się rękawa i nie wiedziałam, którą przyjąć. […] Kiedy przyjęłam tę
Hostię, którą mi podał — druga upadła mi na ręce. Ksiądz poszedł
do końca balustrady komunikować, a ja trzymałam Pana Jezusa na rę-
kach przez cały ten czas. Kiedy się kapłan zbliżył powtórnie, podałam
mu Hostię, aby zabrał do kielicha […]. Jednak kiedy miałam Hostię
w ręku […] usłyszałam te słowa: „Pragnąłem spocząć na rękach two-
ich, nie tylko w sercu twoim”. I nagle w tym momencie ujrzałam małe-
go Jezusa. Ale kiedy zbliżył się kapłan — widziałam z powrotem Ho-
stię”2 (Dz. 160). Św. Faustyna przyjęła Hostię Św. do ust, a druga
„przypadkiem” spadła i to sam Pan Jezus chciał spocząć na rękach
św. siostry Faustyny, czyli Wola Boża. Św. Faustyna widząc, że dru-

2 Bł. s. M. F. Kowalska, DZIENNICZEK. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Wy-
dawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1995, s. 81

27

KOMUNIA ŚW. NA RĘKĘ — OSTATECZNY CEL MASONERII



ga Hostia może spaść pod wpływem odruchu czy łaski Bożej wycią-
gnęła rękę. Nie jest napisane, że trzymała dwie Hostie, tylko,
że druga spadła w jej ręce, a więc pierwszą przyjęła do ust. Druga
Hostia „przypadkiem” uczepiła się rękawa Kapłana i spadła, a więc
to nie Kapłan sam od siebie podał do ręki Eucharystie. I widać
jak się do tego jednorazowego przykładu podchodzi. Przytrafił się
incydent nie ze swej woli, ale z Woli Bożej, a my chcemy to upo-
wszechnić, żeby stało się codziennością. Więcej nie jest napisane,
np. że przyjmowała już tylko na rękę i promowała też to wśród po-
zostałych sióstr, bo to sam Kapłan by musiał podawać, a w tamtych
czasach było to niedozwolone. To wyjątkowa, niepowtarzalna sytu-
acja, a my chcemy już tak przyjmować przez całe życie. A wiemy,
że św. Faustyna jest szczególną wybraną przez Boga, wielką mi-
styczką i „sekretarką” Bożego miłosierdzia, która przeżywała nie-
biańskie doświadczenia.

Znamy incydent z 2015r. gdy Pan Prezydent Andrzej Duda
złapał w swoje ręce Hostię Św., ochraniając przed dalszym ponie-
wieraniem się na wietrze, nie wiadomo gdzie by ostatecznie za-
wędrowała, złapał ją w tej niecodziennej sytuacji, ale jak widać
nie przestawił się później na przyjmowanie Komunii Św. na rękę.

Przyjmujmy Króla Jezusa Chrystusa z czystym i gorliwym sercem
na klęcząco, do ust, z rąk Kapłana. Skoro dusza omdlewa, pada z za-
chwytu po zjednoczeniu, to niech już człowiek przed, padnie na ko-
lana. Św. Faustyna: "Najuroczystsza chwila w życiu moim, to chwila,
w której przyjmuję Komunię świętą. Do każdej Komunii świętej tęsknię
i za każdą Komunię świętą dziękuję Trójcy Przenajświętszej. […] Dziś
przygotowuję się na przyjście Króla. Cóż ja jestem, a cóż Ty, o Panie,
Królu chwały — chwały nieśmiertelnej. O serce moje, czy ty zdajesz so-
bie z tego sprawę, kto dziś przychodzi do ciebie? — Tak, wiem o tym,
ale dziwnie pojąć tego nie mogę. O, ale gdyby to tylko król, ale to Król
królów, Pan panujących. Przed Nim drży wszelka potęga i władza. On
dziś przychodzi do mojego serca. Jednak słyszę, że się zbliża, wychodzę
na Jego spotkanie i zapraszam. Kiedy wszedł do mieszkania serca mego,
dusza moja przejęła się tak wielkim uszanowaniem, że z przerażenia ze-
mdlała, upadając do Jego stóp" (Dz. 1804, 1810. Tamże, s. 480-482).
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ROZDZIAŁ 2

KARD. STEFAN WYSZYŃSKI

„Śp. ks. kardynał St. Wyszyński wielokrotnie zwracając się
do duchownych przestrzegał, aby nie odważyli się podawać Komu-
nii Św. na stojąco czy do ręki, szczególnie często wpajał to nowo
wyświęconym kapłanom. Sam twierdził, że nigdy nie dopuści,
aby Komunia Św. była podawana na stojąco i do ręki, a tym bar-
dziej przez „szafarzy świeckich”, gdyż doskonale już wiedział, jakie
potworne owoce przyniosło to na Zachodzie. Dlatego przed śmier-
cią zwrócił się do biskupów, aby nie wzorowali się na Zachodzie
i nie wprowadzali tych gorszących praktyk w Polsce. Święci i wiel-
cy biskupi zawsze wcześniej dostrzegali niebezpieczeństwo. […]
Widać coraz wyraźniej, że im bardziej Kościół Święty oddala się od
rytu Mszy Świętej Trydenckiej, tym mamy coraz większy chaos i za-
mieszanie w Kościele, słabnie wiara i coraz więcej ludzi odchodzi
od Kościoła. [...]

W Polsce dzięki kard. St. Wyszyńskiemu reformy te nie poszły
aż tak daleko jak na Zachodzie. Dopiero obecnie próbuje się te „za-
ległości” nadrobić. […] Dzisiaj jak na dłoni widać, że natura nowej
Mszy Św. ułatwia wszelkiego rodzaju profanacje, a szczególnie
Świętej Eucharystii, co ma miejsce z niesłychaną częstotliwością,
w przeciwieństwie do Mszy Św. Trydenckiej. Msza Św. jest najwięk-
szym skarbem Kościoła i ludzkości i najmniejsze jej zubożenie spo-
woduje zmniejszenie spływu łask, a zatem osłabienie Kościoła
i nasilenie się zła na świecie. Kościół nigdy się nie odnowi
ani nie odrodzi, a wręcz przeciwnie, będzie ulegał coraz większe-
mu rozkładowi i osłabieniu, czego już jesteśmy świadkami, jeżeli
nie powróci do rytu Mszy Trydenckiej”1.
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1 B. Günther CCD, Szatan istnieje naprawdę…, dz. cyt., s. 379, 337-338,
420.

SZAFARZE ŚWIECCY PROFANUJĄ PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRA-
MENT2

2 Tamże, s. 382—383, 373-374.

Poniżej przytaczamy fragment rozmowy z abpem […] na ła-
mach (nie przypadkowo chyba?) Tygodnika Powszechnego nr 23
z 5.06.1994r. w artykule pt. Być Pasterzem.

Red. „TP”: Dlaczego nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Św. są
tylko mężczyźni? Ks. abp […].: „To jest tylko etap przejściowy, żeby
nie było szoku, zresztą w niektórych, zwłaszcza rolniczych regio-
nach nie możemy sobie pozwolić nawet na to, żeby Komunię Św.
rozdawał mężczyzna. Zbyt wielkie są opory. W Polsce głównie dzię-
ki kard. Wyszyńskiemu, nie mieliśmy radykalnych zmian liturgicz-
nych. I nie ma u nas Lefebrve’a. To łaska płynąca z czasów zniewo-
lenia. Kościół-twierdza też był potrzebny, musieliśmy się bronić.
Teraz przyszedł czas na Kościół bardziej otwarty”.

Oprócz niedostrzegania łatwych do przewidzenia zagrożeń
z proponowanych zmian, niepokojąca jest tu również ocena dzia-
łalności wielkiego Prymasa, kandydata na ołtarze, którego Ojciec
Św. Jan Paweł II nazwał wielkim i opatrznościowym Synem Narodu.
Sam ks. abp z jednej strony przyznaje, że Kościół bardziej „otwar-
ty” (tzn. Komunia Św. na stojąco, do ręki, „szafarze świeccy”, mini-
strantki itp.) jest jak gdyby z dawna oczekiwany i lepszy od Kościo-
ła z czasów ks. Kard. Wyszyńskiego, a z drugiej strony twierdzi,
że wtedy Kościół-twierdza, czyli ten bardziej (tzw. — dop. M.J.) za-
cofany i mniej postępowy i otwarty bo… z Komunią Św. na klęczą-
co, bez „szafarzy świeckich”, ministrantek… itp. był potrzebny. Czyż-
by Kościół „bardziej otwarty”, w rozumieniu ks. abp, byłby zdolny
być twierdzą przeciw komunistom?

Natomiast prawda jest taka, że Kościół Św. powinien być za-
wsze twierdzą nie do zdobycia i zawsze coraz bardziej otwarty,
ale nie w duchu światowym czy protestanckim, ale w duchu praw-
dziwej Tradycji Apostolskiej tzn. prowadzącej przez modlitwę i po-
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kutę do przemiany serca. Od kiedy to... podawanie Komunii Św.
na stojąco, czy do ręki i w dodatku jeszcze przez „szafarzy świec-
kich”, przyczyniają się do prawdziwej pokuty, do umiłowania krzyża
i cnót chrześcijańskich?! Zawsze było odwrotnie, te „nowinki”
i „wynalazki” schlebiające ludzkim słabością i wyobrażeniom, bazu-
jące zawsze na uczuciach i emocjach, niszczą i odwracają uwagę
od tego, co jest święte i nadprzyrodzone, zacierając i zaciemniając
coraz bardziej ofiarny i odkupieńczy charakter Mszy Świętej. Pro-
wadzi to z czasem niepostrzeżenie i nieuchronnie do kultu czło-
wieka, nadając Mszy Świętej coraz bardziej charakter „uczty”
i „bankietu”, tzw. „braterstwa” spotkania, podobnie jak to ma miej-
sce w różnych sektach.

Doskonale to rozumieją wrogowie Kościoła Św. dążący do jego
zniszczenia. Tym bardziej szokujące jest, że nie mogą tych elemen-
tarnych prawd zrozumieć niektórzy biskupi! Nie zauważa ks. abp
oczywistych faktów, że to Kościół Św. [tzn. ten (tzw. — dop. M.J.) za-
cofany, staroświecki, bez radykalnych zmian liturgicznych, z przy-
klękaniem, z wielkim poczuciem sacrum, bez „szafarzy i szafarek
świeckich”, bez ministrantek…] za czasów ks. kard. St. Wyszyńskie-
go wyszedł obronną ręką nie tylko w czasie terroru komunistyczne-
go, ale także w czasie zaborów.

Natomiast Kościół bardziej „otwarty”, nowoczesny, idący z du-
chem czasu (Komunia Św. na stojąco i do ręki, „szafarze świeccy”,
ministrantki, bez przyklękania itp…), który nie doświadczył terroru
komunistycznego na Zachodzie, już zaledwie po upływie 20 lat
od chwili upowszechnienia proponowanych przez ks. abp. nowości
przestał praktycznie istnieć, doprowadzając prawie całą Europę
Zach. i Amerykę do neopogaństwa. Tak, że już normalną jest rzeczą
mówienie dzisiaj, że kraje te znajdują się w okresie postchrześci-
jańskim.

Czyżby ks. abp nie chciał lub nie potrafił z tych niepodważal-
nych i przerażających faktów i owoców działalności duszpasterskiej
swoich współbraci w biskupstwie na Zachodzie Europy wyciągnąć
właściwych wniosków? Tylko w ciągu siedmiu lat po wprowadze-
niu nowej uproszczonej Mszy Św., z tymi i innymi nowościami
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o które ks. abp zabiega, w latach 1969—1976 liczba księży w świe-
cie zmniejszyła się z 413.438 do 243.307 — prawie o połowę (sta-
tystyki Stolicy Apostolskiej), około 100.000 księży wstąpiło
w związki małżeńskie, w krajach tych odnotowano również 90%
spadek nawróceń na katolicyzm i powołań kapłańskich, nie mó-
wiąc już o tym, że dziesiątki milionów wiernych opuściło ten już im
obcy i zdesakralizowany i sprofanowany przez jego własnych bi-
skupów i kapłanów Kościół. Przed Soborem było dokładnie odwrot-
nie. Skąd to przekleństwo zamiast błogosławieństwa?! Czyż Chry-
stus nie powiedział, że: „Poznacie ich po owocach”. […]

Na łamach miesięcznika biblijno-liturgicznego „Msza Święta”,
maj 1995 r., w artykule Bierzcie i jedzcie… bierzcie i pijcie, którego
autorem jest ks. […] zawarte są takie oto słowa: „Komunia wiernych
następuje po Komunii celebransa lub kapłanów. Może ona odby-
wać się w kilku formach: wierni pozostają na swoich miejscach, prze-
chodzą przed ołtarz lub do balustrady w postawie klęczącej lub stoją-
cej. Zazwyczaj księża podają do wiadomości formę, odpowiednią
do danej celebracji liturgicznej”! Czyli nie zarządzenie Konferencji
Episkopatu Polski, nie mówiąc już o Piśmie Św. i uświęconej setka-
mi lat Tradycji Kościoła, ma moc wiążącą, lecz to, co postanowi ka-
płan; to tak jak u protestantów, gdzie decyduje pastor i gdzie
na dodatek prawie wszyscy oni różnią się między sobą w interpre-
tacji Pisma Św.

Na końcu tego artykułu znajduje się dodatek od Redakcji pt.
„Radzimy duszpasterzom”, w którym między innymi czytamy: „Naj-
większą jednak „wymowę” ma procesjonalne podchodzenie wiernych
do Komunii Św. Jest przy tym najwięcej spokoju i porządku. Kapłan,
diakon lub inny „szafarz” Eucharystii stoi wtedy spokojnie w jednym
miejscu, a wierni podchodzą w szeregu, bez przepychania się, w sku-
pieniu — najlepiej wtedy zrezygnować z klękania, przyjmować Chry-
stusa na stojąco z ewentualnym przyklęknięciem przed podejściem
do rozdającego Ciało Pańskie”. Czyli każdy duchowny może robić
co mu się podoba, według własnego widzi mi się.

Użyte słowa „…z ewentualnym przyklękaniem przed podejściem
do rozdającego Ciało Pańskie” świadczą nie tylko o lekceważącym
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stosunku do Boga, ale nade wszystko dowodzą braku rozróżnienia
ogromnej wprost różnicy między przyklęknięciem przed i w trakcie
przyjęcia Komunii Św. gdzie nieskończony Majestat i Świętość Bo-
ga wstępuje do świątyni ludzkiego serca. Świadczy to również
o sprowadzeniu tych niepojętych i nieskończonych tajemnic do po-
ziomu ludzkiego rozumowania, co jest z pewnością wielką obrazą
Boga i dowodzi braku prawdziwej wiary w Jego rzeczywistą obec-
ność.

Czyli „ta większa wymowa” w procesjonalnym podchodzeniu
do Komunii Św. ma polegać na „spokoju i porządku”, czyli na stronie
organizacyjnej Mszy Św. Brak tu jakiegokolwiek odniesienia do Bo-
ga, które powinno być jedynym kryterium postępowania. Stąd trud-
no się dziwić, że nie ma tu ani jednego słowa o pokorze, o uszano-
waniu i uniżeniu przed Bogiem, o oddaniu Mu należnej czci,
tak jakby wcale Go tu nie było. Jest to klasyczny przykład przenie-
sienia kultu Boga na kult człowieka. Dokładnie tak jak u protestan-
tów, gdzie się całkowicie wyklucza rzeczywistą i osobową obec-
ność Chrystusa.

Natomiast w słowach: „Kapłan, diakon lub inny „szafarz” Eucha-
rystii stoi wtedy spokojnie”, nie liczenie się z chwałą Bożą, ale spo-
kój „szafarza” jest najważniejszy, podkreśla się wygodę kapłana,
który przecież z natury swego powołania powinien na każdym kro-
ku dawać przykład ofiarności, poświęcenia i samozaparcia na wzór
Chrystusa, który wyniszczył siebie aż do ofiary całopalnej na Krzy-
żu. Sugeruje się też niezgodnie z prawdą, jakoby przez całe stule-
cia tego porządku i spokoju nie było, kiedy ludzie czcią najgłębszą
przejęci klękali przy balaskach! Nie trzeba chyba nikogo przekony-
wać, że jest to całkowite wywrócenie do góry nogami tego, co mó-
wi Pismo Św., Sobory, Tradycja i co w myśl intencji Ojca Świętego
Jana Pawła II uchwaliła 177. Konferencja Episkopatu Polski. W ten
sposób świadomie lub przez nieświadomość zawinioną, tak wielu
duchownych pomniejsza należną chwałę Bogu. […]
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ŚW. JAN PAWEŁ II1

1 Tamże, s. 401—404, 409, 411—412.

W świetle tych faktów, może zrodzić się pytanie: dlaczego Pa-
pież Jan Paweł II (mimo, że sam jest przeciwny jakimkolwiek wyjąt-
kom w tych sprawach) zatwierdził nowy Kodeks Prawa Kanonicz-
nego (KPK), dopuszczający w wyjątkowych sytuacjach, nie tylko
„szafarzy świeckich” […]. Dzisiaj, normalną i powszechną jest
na Zachodzie rzeczą, że wbrew nowemu Kodeksowi oraz wcze-
śniejszym i aktualnym orzeczeniom Stolicy Apostolskiej, kobiety
i mężczyźni podają do ręki i na stojąco Komunię Św. podczas
gdy kapłan czy nawet często biskup siedzą wygodnie na swoich fo-
telach, mimo, że do podstawowych obowiązków, wynikających
z ich powołania, należy rozdzielanie Komunii Św. Bardzo często ma
to miejsce w obecności Papieża!

Jeszcze Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917r. wierny ciągłości
niezmiennej i nieomylnej Tradycji Kościoła zabraniał całkowicie
osób świeckim podawania Komunii Św. oraz wykluczał jakikolwiek
udział kobiet w służbie ołtarza i wokół niego (prezbiterium).
Ale trzeba pamiętać, że nie do pomyślenia było wtedy, aby tylu
kardynałów i biskupów, nie mówiąc już o kapłanach, buntowało się
przeciwko autorytetowi Papieża publicznie jak to ma miejsce dzi-
siaj. Kiedyś były tylko wypadki incydentalne, gdyż Judaszy w Ko-
ściele nigdy nie brakowało. Dzisiaj właściwie na wszystkich Wyż-
szych Seminariach Duchownych na Zachodzie z tego co się tam
uczy i przekazuje olbrzymią część stanowią herezje lub nauki będą-
ce na jej pograniczu.

[…] Nie wszyscy jeszcze w Polsce wiedzą, że Episkopat holen-
derski opracował i wydał w 1966r. całkowicie heretycki katechizm,
który wykluczał istnienie grzechu pierworodnego, nieomylność Pa-
pieża, obalił wszystkie dogmaty i przyczynił się do sprofanowania
Mszy Św., sprowadzając ją do uczty na wzór protestancki. Oczywi-
ście Komunia Św. na stojąco i do ręki, szafarze świeccy, ministrantki
w służbie ołtarza stały się od samego początku integralną częścią
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tej nowej już „Mszy Św.”. Owoc tego był taki, że po kilkunastu latach
Kościół holenderski przestał praktycznie istnieć. Życie religijne
bez Tradycji, dogmatów, nadprzyrodzoności i poczucia sacrum
nie ma racji bytu. Przed Soborem Holandia jako jedno z najmniej-
szych państw Europy wysyłała w świat największą liczbę misjona-
rzy, tzn. 13% z ogólnej liczby wszystkich państw europejskich. Dzi-
siaj nie ma tam powołań, pozostała tylko garstka księży staruszków.
Wiele kościołów całkowicie opustoszałych, w tym niektóre katedry,
przejęły sekty ze Wschodu. Zamiast błogosławieństwa przyszło
przekleństwo! […] W samym Watykanie były już potężne siły, które
temu sprzyjały. […]

Chodziło nam tylko o to, żeby uświadomić sobie jaki stan Ko-
ścioła na Zachodzie zastał nasz Papież i na jakim gruncie był opra-
cowany i wydany w 1983r. poprawiony KPK… kan. 230 §3 dopusz-
cza „świeckich szafarzy” do rozdzielana Komunii Św., w pewnych
szczególnych wypadkach, gdy brakuje księży. Tak więc Kodeks
nie nakazuje tego ani też nie zaleca. Nie została tu w najmniej-
szym stopniu naruszona zasada, że jedynymi szafarzami sakramen-
tów są kapłani. […]

To, że Papież zmuszony jest to nadużycie tolerować, choć
w duchu tego nie akceptuje (jak wiele innych), wynika z niemoż-
ności wyeliminowania tych praktyk, na skutek jawnego buntu
wśród bardzo wielu biskupów. To odstępstwo i duch buntu
od dawna zapowiedziane w Piśmie Św. jest jednym ze znaków
czasów ostatecznych, w których żyjemy. Wiadomo, że szafarzy
świeckich, Komunie Św. do ręki i... ministrantki, wprowadzono
na Zachodzie już w latach siedemdziesiątych, a w niektórych kra-
jach jeszcze przed „Vaticanum II” lub w trakcie jego trwania, mi-
mo, że nie było w owym czasie żadnego dokumentu Stolicy Apo-
stolskiej, nawet w wyjątkowych sytuacjach zezwalającego na te
haniebne praktyki. Było to tworzenie faktów dokonanych przez
masonerię kościelną, której celem ostatecznym jest zniszczenie
Kościoła przez zniszczenie Ofiary Mszy Św., podważenie autoryte-
tu Papieża i wymuszenie na nim przez tworzenie faktów dokona-
nych zaakceptowania niedopuszczalnych zmian, a gdyby nawet
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nie wyraził na to zgody, to działanie tak, jakby ta zgoda miała
miejsce. […]

Podobnie jest z katechizmem holenderskim, którego Papież
nigdy nie zaakceptował, zmuszony jest natomiast tolerować jego
pustoszące działanie. To, że Papież publicznie go nie potępił (po-
dobnie jak Komunię Św. do ręki czy szafarzy świeckich itp.)
nie oznacza, że go zaakceptował i że należy go przyjąć (nawet je-
żeli tak uczą biskupi i kapłani), jak to naiwnie myśli (w duchu fał-
szywego i zakłamanego posłuszeństwa) wielu katolików, w tym
duchownych. Tak samo Chrystus nie naruszając wolnej woli Juda-
sza, nigdy nie zaakceptował jego postępowania. […]

Jak już wcześniej wykazaliśmy, nie ma żadnych podstaw teolo-
giczno-doktrynalnych i racji duszpasterskich, aby te praktyki wpro-
wadzać również w sytuacjach wyjątkowych, gdyż wiemy, że z braku
kapłana można przyjąć Komunię Św. duchowo, a w kościele kapłan
może i powinien sam rozdawać Komunię Św. (gdyż po to został
wyświęcony), bez względu na liczbę wiernych i czas jaki będzie
na to potrzebny. Jakikolwiek pośpiech w tym wypadku, tak modny
dzisiaj, byłby dowodem braku uszanowania dla tych wielkich
i świętych tajemnic dziejących się z woli Bożej. Także przy ołtarzu
kapłan z braku ministrantów, lektorów itp. może i powinien sam te
funkcje pełnić. […]

Papież nie może sobie też pozwolić na otwarty konflikt z du-
chowieństwem, gdyż było by to wielkim zgorszeniem dla wiernych
i skuteczną pożywką dla masonerii. Jest to jedna z przyczyn
dla której Papież zmuszony jest podawać i tolerować Komunię Św.
na stojąco, a w sporadycznych sytuacjach do ręki. Te praktyki na-
rzucili swoim wiernym biskupi wbrew Papieżowi i są to fakty doko-
nane, wobec których Papież jest w tej chwili bezsilny, gdyż wielu
biskupów nie chce się z tego wycofać, a wielu nie ma odwagi przy-
znać się do błędu, biorąc na siebie straszną odpowiedzialność.

Dlatego wiele ludzi sądzi, że to pochodzi od Papieża, mimo, że...
Papież nie może również publicznie bezpośrednio wyjaśniać wier-
nym, że te zmiany są fałszem i że tak robić nie wolno, że biskupi
wprowadzili ich w błąd i że jest to sprzeczne z Soborem i... Tradycją...
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ROZDZIAŁ 3

LITURGIA MSZY ŚW.

W katechizmie katolickim św. Piusa X, Papieża antymodernisty,
który poznał destrukcyjne plany wrogów Kościoła, m.in. co do Li-
turgii, jest napisane, że powinniśmy przyjmować Eucharystie
na klęcząco, do ust i nigdy nie powinniśmy dotykać jej palcami.

Moderniści atakują, zubażają Liturgię, m.in. pod pretekstem
„ubogacenia” zmienili zewnętrzne oznaki oddające hołd Bogu i po-
czucie sacrum w sercach wiernych oraz wprowadzono postawy
wprost przeciwne, które przez wieki bywały wyjątkiem, a w obec-
nych czasach stały się normą. Postawę klęczącą zamieniono
na stojącą lub siedzącą, która była dozwolona wyłącznie dla tych
wiernych, którym zdrowie nie pozwalało na uklęknięcie.

W katechizmie jest również wskazane, że należy klęczeć w cza-
sie Mszy Św. — tak jak wielokrotnie ma to miejsce we Mszy Św.
Trydenckiej tzw. przedsoborowej: „Skromność osoby polega przede
wszystkim na skromnym stroju, na zachowaniu ciszy i skupienia,
na zachowaniu — w miarę możliwości — postawy klęczącej, za wyjąt-
kiem czasu, gdy czytane są obie Ewangelie, których słuchamy sto-
jąc”1. W Liturgii obecnej Mszy Św. „posoborowej” nastąpiły dra-
styczne zmiany — postawa klęcząca zachowała się jeszcze
przy Przeistoczeniu i na „Panie nie jestem godzien…”.

1 Katechizm katolicki św. Piusa X…, dz. cyt., s. 149.

Na Zachodzie (w mniejszym czy większym stopniu) nawet
nie klęczy się już przy Przeistoczeniu, już nie mówiąc o przyjmowa-
niu Komunii Św. Fragment egzorcyzmu:

„Belzebub.: Są teraz kapłani, którzy uważają, że nie ma potrzeby
zginać kolana przy świętym przemienieniu […] kiedy ludzie w kościele
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[…] Stoją także podczas błogosławieństwa jak żołnierzyki z ołowiu,
to nie ma dla nich znaczenia […]. To jest tylko Ten u góry (wskazuje
w górę) […] Musimy także wspomnieć, że ten — jak to już musieliśmy
powiedzieć — nowy porządek — jest strasznym niszczącym minusem
dla ludu i kapłanów. Wielu ludzi dostrzega to wprawdzie, ale innym
jest z tym dobrze, ponieważ łatwiej jest, gdyż można prawie podczas
całej Mszy siedzieć, a wszędzie są ułatwienia (Duch czasu… przeno-
si się i do Kościoła…). Gdyby ludzie musieli przy Mszy klęczeć […]
jak to było dawniej […] w wielu miejscach klęczą jeszcze […], ale gdy-
by wszędzie na całym świecie musieli klęczeć i Temu tam u góry
okazywać należną Mu cześć […], wtedy byłoby także więcej łask i Miło-
sierdzia Bożego. Gdyby znowu klęczeli, tak prawdziwie pobożnie się
modlili, wtedy spostrzegliby, że prowadzą oni za łatwe, za wygodne
i powierzchowne życie. Dotyczy to także kapłanów…”1.

1 B. Meyer, Ostrzeżenie z zaświatów…, dz. cyt., s. 183—184.

Obecnie gdy widać osoby klęczące podczas Mszy Św. może się
to wydawać formą nadzwyczajną, dla „pokazania się”, a dawniej by-
ło to po prostu zwyczajną postawą. Nawet Kapłani później pytają
dlaczego klęczą skoro (już) nie trzeba i postulują żeby "zachować
jedność”.

Jeżeli się mówi, że w czasie modlitwy powinniśmy klęczeć
(gdy akurat nie ma obowiązków stanu) to czemu głównie stoimy
w czasie Mszy Św. która jest rzeczywistą, prawdziwą Ofiarą Pana
Jezusa na Krzyżu: „Msza Święta jest Ofiarą Ciała i Krwi Pana naszego
Jezusa Chrystusa sprawowaną na naszych ołtarzach pod postaciami
chleba i wina dla upamiętnienia ofiary krzyżowej. […] Ofiara Mszy
Świętej jest ze swej istoty tą samą ofiarą, co ofiara krzyżowa, gdyż ten
sam Jezus Chrystus, który ofiarował siebie na krzyżu, ofiarowuje się
przez ręce swych kapłanów, na naszych ołtarzach…”2.

2 Katechizm katolicki św. Piusa X…, dz. cyt., s. 146—147.

Tak mówił św. Jan Paweł II o Mszy Św. 19 XI 1978r.: „Kochajcie
Jezusa obecnego w Eucharystii. Jest On obecny w sposób ofiarniczy
we Mszy Św., która ponawia Ofiarę Krzyża. Pójść na Mszę Św., to zna-
czy pójść na Kalwarię, by spotkać się z Nim, naszym Odkupicielem”3.
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Czasami padają stwierdzenia, że Msza Św. jest (tylko) Ucztą Eucha-
rystyczną. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jest Ofiarą Krzy-
żową… Ofiarą Eucharystyczną… oraz Ucztą Eucharystyczną.

3 Ks. Marcin z Kohem, Wykład o Mszy Świętej, Maria Vincit, Wrocław 2010,
(na tylnej okładce).

Wymowny jest „List do biskupów kościoła katolickiego o nie-
których zagadnieniach dotyczących szafarza Eucharystii” za prefek-
ta kard. Josepha Ratzingera z 1983r.: „…celebracja Eucharystii jest
często rozumiana po prostu jako akt wspólnoty lokalnej zgromadzonej,
by wspominać Ostatnią Wieczerzę Pana przez łamanie chleba. Byłaby
więc bardziej ucztą braterską, w której wspólnota spotyka się i wyraża,
a nie sakramentalnym odnowieniem ofiary Chrystusa, której zbawcza
skuteczność rozciąga się na wszystkich ludzi, obecnych czy nieobec-
nych, tak żywych, jak i zmarłych. […] doprowadziły także niektórych
do przyznawania coraz mniejszej wartości w ich katechezie sakramen-
tom Święceń i Eucharystii”4.

4 List do biskupów kościoła katolickiego o niektórych zagadnieniach dotyczą-
cych szafarza Eucharystii, cyt. za: Opoka, https://opoka.org.pl (dostęp:
7.10.2020). Źródło: Wydawnictwo Biblos

Obecnie, ponad 50 lat po Soborze Watykańskim II powinno się
zrobić podsumowanie jakie destrukcyjne skutki przyniosły zmiany
w Liturgii Mszy Św., a o których mówił już wówczas kard. Ratzinger
10 lat po Soborze, że prawdziwa reforma zobowiązuje też do prze-
ciwstawienia się negatywnym zmianom. Widać jak zmieniona jest
Liturgia obecnej Mszy Św. (pomimo, że dalej, jeszcze, jest to wiel-
kie, rzeczywiste ponowienie Ofiary Krzyżowej) w porównaniu
do Mszy Św. Trydenckiej. Kapłan sprawujący Mszę Św. jest odwró-
cony plecami do Tabernakulum, Krzyża. Komunia Św. przyjmowana
jest na stojąco, do ręki, od szafarzy świeckich. Balaski, klęczniki po-
usuwane bądź nieużywane. W czasie Mszy Św. więcej stania
niż klęczenia oraz aktywizacja wiernych. Wprowadzenie gitar, bęb-
nów, perkusji zamiast kościelnej muzyki organowej. Niby mało zna-
cząco zewnętrzne postawy, ale jednak mające swój wpływ. Wyni-
kiem tego jest zanik sacrum wobec Eucharystii, masowe odejście
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ludzi od kościoła, utrata wiary oraz spadek powołań kapłańskich
i zakonnych.

Niepokojące są obecne synody (np. Synod Amazoński), które —
pod pozorem zapobiegania niekorzystnej sytuacji — działają w dal-
szym zaplanowanym niszczeniu Liturgii m.in. próby wyświęcania
żonatych mężczyzn oraz diakonat kobiet. Cała Boża Prawda jest za-
chowywana jedynie w Kościele Rzymskokatolickim — tak mówiła
NMP do ks. Stefano Gobbi w wspaniałej książce „Do Kapłanów,
umiłowanych synów Matki Bożej" (Vox Domini) — dlatego próbu-
je się go zniszczyć poprzez m.in. fałszywy ekumenizm. Prawdziwe
zjednoczenie wszystkich chrześcijan w Kościele Rzymskokatolickim
nadejdzie wraz z Triumfem Niepokalanego Serca Maryi w świecie.

KAPŁAN TWARZĄ DO TABERNAKULUM. „Komu składana jest
Ofiara Mszy Świętej? Ofiara Mszy Świętej jest składana samemu tylko
Bogu”1. A więc Kapłan powinien być skierowany twarzą do Taber-
nakulum. We Mszy Św. Trydenckiej (tzw. również Wszechczasów)
Kapłan był zawsze ustawiony przodem do Tabernakulum. W zało-
żeniach masońskich można przeczytać, że poprzez odwrócenie Ka-
płana w stronę wiernych powoduje to, że wtedy człowiek staje się
najważniejszy, a nie Bóg. Argumentowano to też jako z szacunku
do wiernych.

1 Katechizm katolicki św. Piusa X…, dz. cyt. s. 148.

Dlaczego Kapłan powinien stać przodem do Tabernakulum
wyjaśnia ks. Grzegorz Śniadoch: „Zacznijmy od tego, że kapłan
na Mszy Św. (Trydenckiej — dop. M. J.) nie ustawia się tyłem do lu-
du, ale przede wszystkim stoi przodem do Boga. […] Bynajmniej
nie ma to nic wspólnego, jak niektórzy sądzą, z brakiem szacunku
do Ludu Bożego. Podążającym tym tokiem rozumowania, całkiem lo-
giczne jest stwierdzenie, że zwrócenie się twarzą do wiernych byłoby
brakiem szacunku dla Realnej Obecności Pana Jezusa w tabernaku-
lum. […] Kierując się w modlitwie do Boga, celebrans pozostaje ra-
zem z ludem zwrócony ku wschodowi, bo w tym kierunku były orien-
towane dawne kościoły, lub ku tzw. liturgicznemu wschodowi, jeśli
ołtarz kościoła nie jest skierowany na wschód. Kapłan wraz z wierny-
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mi kieruje się w duchu uwielbienia ku nieskończonemu Majestatowi
Pana.

Najciekawsze jest jednak, że nawet tzw. nowa Msza nie musi być
sprawowana w kierunku ludu (versus populum). …na Jasnej Górze ka-
płani odprawiają nowe Msze ad orientem. Kongregacje watykańskie
wielokrotnie wyjaśniały, że odprawianie nowej Mszy versus populum
jest jedynie opcją a nie obowiązkiem. Mało kto o tym pamięta traktu-
jąc celebrowanie nowej Mszy „twarzą do ludzi” jako swoisty dogmat.
Że tak nie jest, przypomniał nam Ojciec Święty Benedykt XVI, który
wielokrotnie celebrował „tyłem do ludzi”. Należy także pamiętać,
że nawet jeśli kapłan odprawia Mszę Św. versus populum (w stronę
wiernych — dop. M.J.) to i tak swoich słów nie adresuje do ludu. Du-
chowe nastawienie kapłana-ofiarnika, jako przedstawiciela całego Ko-
ścioła, winno zawsze być versus Deum per Iesum Christum, ku Bogu
przez Jezusa Chrystusa”1.

1 Ks. G. Śniadoch, Msza Trydencka. Mity i prawda, Centrum Kultury i Trady-
cji Wiedeń 1683, Ząbki 2014, s. 121—125.

Kard. Robert Sarah powołując się na cytat z Pisma Świętego
„Do Mnie zaś obracają się plecami, a nie twarzą” (Jr 2, 27) wielo-
krotnie apelował m.in. podczas konferencji „Sacra Liturgia”
w 2016r. w Londynie i w 2017r. w Mediolanie, aby przywrócono
odprawianie Mszy Św. przodem do Tabernakulum.

Ks. Tomasz Jochemczyk: „Nowa Msza Święta jest uproszczona…
w jakiejś mierze sprotestantyzowana. […] W nowej Mszy Świętej jest
to wszystko odwrócone. Jest ona antropocentryczna. W centrum jest
człowiek”2.

2 Ks. T. Jochemczyk, Pomiędzy modernizmem i Tradycją…, dz. cyt., s.
49, 51.

POSTAWY ZEWNĘTRZNE
NA MSZY ŚW. „PRZEDSOBOROWEJ”3 I „POSOBOROWEJ”

3 Zob. Ordo Missae, za: Introibo. Lubelskie Środowisko Tradycyjnej Liturgii
Rzymskiej: https://introibo.pl/msza/teksty/ordo-missae/
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MSZA ŚW. TRYDENCKA — MSZA ŚW. "OBECNA":

KAPŁAN:
twarzą do Tabernakulum — plecami do Tabernakulum
WIERNI:

Tuż po rozpoczęciu Mszy Św.: na klęcząco — na stojąco
Wierzę w jednego Boga… dawniej przyklęknięcie

przy „I za sprawą Ducha Świętego przyjął Ciało z Maryi Dziewicy
i stał się człowiekiem”. Obecnie już nie trzeba.

Święty, Święty, Święty… na klęcząco — na stojąco
Można tu przytoczyć słowa pieśni: „Upadnij na kolana,
Ludu czcią przejęty. Uwielbiaj swego Pana: Święty, Święty, Święty”.

Przeistoczenie: na klęcząco — na klęcząco
Baranku Boży który gładzisz…: na klęcząco — na stojąco
Panie nie jestem godzien…: na klęcząco — na klęcząco
Przyjmowanie Komunii Św.: Dawniej na klęcząco przy bala-

skach, tylko do ust, tylko od Kapłana, który modląc się czynił jesz-
cze znak Krzyża Hostią Św. przed podaniem. Obecnie postawa
na stojąco ugruntowana, można też od szafarza świeckiego i na rę-
kę, bez znaku Krzyża Hostią Św. i modlitwy, przeważnie bez bala-
sek i klęczników.

Boże Błogosławieństwo
na zakończenie Mszy Św.: na klęcząco — na stojąco

Fragment egzorcyzmu:
„Judasz: Myślę głównie o Asperges i o ostatnim błogosławieństwie

na końcu Mszy, podczas którego trzeba klęczeć, ponieważ stojąco
otrzymuje się mniej błogosławieństwa. Tego Bóg wcale nie kocha
(nie lubi). Jest to dla Boga bardzo obraźliwe, jeżeli przy błogosławień-
stwie się stoi… a ramiona zwiesza się niedbale w dół (zamiast mieć rę-
ce złożone). My w piekle byśmy się na to oburzali gdybyśmy mogli,
ale my naturalnie to lubimy, podoba nam się to! My to lubimy! […]

Akabor: […] przy błogosławieństwie ludzie na ogół nie klękają te-
raz nawet (krzyczy i płacze przeraźliwie). Czy wiecie jakbyśmy klęcze-
li… klęczelibyśmy, gdybyśmy jeszcze mogli (wyje i płacze)”1.
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1 B. Meyer, Ostrzeżenie z zaświatów…, dz. cyt. s. 83, 45.

Jak widać klęczenie w czasie Mszy Św. ma również bardzo
ważne znaczenie — przecież jesteśmy „pod Krzyżem” i ta forma
obowiązywała (przynajmniej) przez 400 lat. Ale Mszę Św. obecną
można „przemieniać” gdy to sami wierni będą klęczeć w tych mo-
mentach tak jak w rycie Trydenckim. Stanie lub siedzenie jest
dla tych, którym zdrowie nie pozwala klękać. Widać co przynio-
sły — na pozór niewinne — zmiany w Liturgii. Na zachodzie Ko-
ścioły są burzone. Najpierw Msza Św. została zniszczona to na-
stępnie przyszedł czas na świątynie. U nas w Polsce jeszcze
do tego nie dochodzi, ale za to Liturgia jest burzona. To nie dwie
wojny światowe przyniosły spustoszenie na Zachodzie, ale de-
strukcyjne zmiany w Liturgii.

Ale to nie są ostateczne zmiany. Masoneria chce zadać decydu-
jący cios aby unieważnić słowa konsekracji, doprowadzić do obrzę-
dów protestanckich, wtedy Msza Św. nie będzie już realną, urzeczy-
wistnioną Ofiarą Krzyżową: „Hostia po konsekracji jest prawdziwym
Ciałem naszego Pana Jezusa Chrystusa pod postacią chleba. […]
Po konsekracji w kielichu znajduje się prawdziwa Krew naszego Pana
Jezusa Chrystusa pod postacią wina”2. A więc „Hostia przed konsekra-
cją jest chlebem. […] Przed konsekracją w kielichu znajduje się wino
z dodatkiem kilku kropel wody”(Tamże., s. 137) — i tak to by chcieli
zachować przez całą „Msze” i do tego właśnie zmierzają. Na Sobo-
rze Watykańskim II były też próby usunięcia kultu Maryi,
aby nie razić protestantów, ale udało się Papieżowi św. Pawłowi VI
ogłosić Maryję „Matką Kościoła”.

2 Katechizm katolicki św. Piusa X…, dz. cyt., s. 137.

Tutaj można iść za słowami Abp Fultona Scheen, który mówił,
że teraz jest czas wiernych — ale nie w tym sensie, że świeccy będą
aktywizowani w Liturgii, jako szafarze świeccy, kobiety w prezbite-
rium, ministrantki, granie na gitarach, bębnach — ale w tym znacze-
niu, że będziemy pilnować czy nasza Msza Św. nie jest zubażana,
jak Kapłani obchodzą się z Eucharystią, czy proponują nam jakieś
„nowinki” nawet za zgodą biskupa albo czy zakazują klękania.
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Często padają stwierdzenia, że tylko „czyste serce” się liczy
przy przyjmowaniu Komunii Św. Można by było zapytać skoro się
liczy tylko czyste serce to czemu klęczymy (i bardzo dobrze)
w czasie Konsekracji? Pewnie usłyszymy, że wtedy następuje
Przeistoczenie, przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa,
wszyscy wtedy klęczą, jest to wskazane w przepisach i tak było
przez wieki. Można też zapytać czy jakby usunięto w Polsce ko-
nieczność klękania przy Konsekracji albo jakby się uczestniczyło
we Mszy Św. na Zachodzie — tam gdzieniegdzie się nie klęczy —
to czy stałoby się skoro liczy się tylko czyste serce oraz żeby
„nie burzyć jedności Kościoła”? Czy jednak powaga tej chwili
i Tradycja kazałaby jednak paść na kolana, uniżyć się i okazać
chwałę Panu Jezusowi? Raczej by się uznało, że należy uklęknąć.

Przy Przeistoczeniu Pan Jezus „wstępuje na Ołtarz” (i nie tylko
to się dzieje), a przy przyjmowaniu Eucharystii Pan Jezus „wstępuje
do naszego serca”. A więc również należy klęczeć w czasie przyj-
mowania Komunii Św. w której Pan Jezus jest prawdziwie obecny
z Ciałem i Krwią, Duszą i Bóstwem, bo przyjmujemy „Króla królów
i Pana panów” (Ap 19,16) oraz jest to 1000letnią Tradycją Kościoła.

21 sierpnia jest wspomnienie Papieża św. Piusa X, w tym dniu
powinniśmy mieć na uwadze stan obecnej Liturgii Mszy Św. Może
na wzór nowenn do św. Rity można by było co miesiąc odmawiać
nowenne do św. Piusa X (a może już tak gdzieś jest) o łaskę powro-
tu do Tradycji Liturgii, do odpowiednich postaw, o łaskę aby co raz
więcej wiernych klęczało w czasie Mszy Św. i przy Komunii Św.,
jak również przez częstsze uczestnictwo we Mszy Św. Trydenckiej.
Jeżeli są jakieś specjalne odpusty w innych parafiach to Księża czę-
sto o tym wspominają, że w danym dniu odbędzie się odpust w da-
nej parafii, czyli zaproszenie o udział we Mszy Św. w innym Koście-
le. Powinno się zachęcać również (przynajmniej raz na jakiś czas)
do uczestnictwa we Mszy Św. Trydenckiej, ale tego raczej nie sły-
chać1.

1 Lista miejsc w Polsce gdzie są odprawiane Msze Św. Trydenckie. http://
sanctus.pl/index.php?podgrupa=167&doc=149/
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FRAGMENTY Z „MISTRZOWSKIEGO I LUCYFERYCZNEGO PLANU
ZNISZCZENIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO”1:

1 B. Günther, Szatan istnieje naprawdę…, dz. cyt., s. 315—324.

Wstrzymać praktykę odprawiania Mszy przed Eucharystią w Ta-
bernakulum. […] Niech ksiądz będzie odwrócony twarzą do ludzi.
To musi być zaakceptowane. Ksiądz nie może być odwrócony
do parafian plecami. To jakby ich obraża. Ta prosta rzecz spowodu-
je, że Bóg już nie będzie czymś najważniejszym we Mszy, ale czło-
wiek. […] Niech ludzie nie klęczą, otrzymując Komunię, ponieważ
jest to tylko rodzaj posiłku niewymagający jakiegoś specjalnego
zachowania. Wzięcie Komunii do ręki także pomoże odrzucić ten
mistyczny sens, święty sens Eucharystii. Może tylko dzieci niech
biorą Komunię Świętą do ust. A jeśli będzie to używany chleb
wspólnoty, chleb jedzony… niech to będzie robione tak, jak pod-
czas Ostatniej Wieczerzy Chrystusa. […]

Zastopować przyjmowanie Komunii Świętej na kolanach. Przy-
kazać zakonnicom, aby nie pozwalały dzieciom trzymać złożonych
rąk przed i po Komunii Świętej. Mówić im, że Bóg kocha je takimi,
jakie są i pragnie je widzieć całkowicie zrelaksowane. Spowoduje
to z czasem całkowity zanik poczucia sacrum. Zlikwidować kościel-
ną muzykę organową i na jej miejsce wprowadzić gitary, lutnie,
perkusje i przytupywanie. […] Nigdy nie pozwolić księżom klęczeć
podczas Mszy Świętej, jak również ludziom podczas podawania Ko-
munii Świętej. […] Pozwolić kobietom i osobom świeckim
na rozdawanie Komunii Świętej. Argumentować, iż mamy teraz
czas świeckich. Zacząć podawać Komunię Świętą na rękę i na sto-
jąco lub siedząco jak protestanci, zamiast na klęcząco; mówiąc,
iż w ten sposób czynił sam Chrystus. Zgromadzić opłatki dla mszy
szatańskich. Następnie zamienić indywidualne przyjmowanie Ho-
stii, stawiając naczynie z opłatkami, które będą zbierane podczas
opuszczania Kościoła. Mówić, że będą one przynosić dary Boga
w życiu codziennym. Zainstalować maszyny automatyczne do wy-
dawania Komunii, nazywając je tabernakulum2.

2 Zob. Komunia Św. z automatu, youtube
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ROZDZIAŁ 4
ŚW. OJCIEC PIO — OBROŃCA MSZY
TRYDENCKIEJ, ANTYMODERNISTA1

1 R. Wit Wyrostkiewicz, Św. Ojciec Pio — Obrońca Mszy Trydenckiej, antymo-
dernista, strona internetowa: Bibuła, pismo niezależne: http://www.bibu-
la.com (dostęp: 2020-07-10) Źródło: Artykuł został opublikowany na ła-
mach tygodnika “Najwyższy Czas!”, za: prawy.pl

(Fragment artykułu, autor: Robert Wit Wyrostkiewicz, 2007r.)

Nie miał nic wspólnego z „posoborowym” duchem „odnowy”
w Kościele. Do końca swoich dni odprawiał Mszę Trydencką (tzw.
Mszę „przedsoborową”), o co prosił władze Kościelne. Ostro kryty-
kował dostosowywanie życia zakonnego do tak zwanych wymogów
współczesnego świata (aggiornamento). Wymagał surowej obycza-
jowości. W głębokiej duchowości świętego Ojca Pio (1887—1968)
nie było krzty popularnego dzisiaj charyzmatyzmu na modłę Odno-
wy w Duchu Świętym, Taize czy też innych wspólnot zapożyczo-
nych z protestantyzmu lub judaizmu. […]

ZWOLENNIK MSZY TRYDENCKIEJ
W trakcie trwania obrad Soboru Watykańskiego II, w lutym

1965 roku, poinformowano o. Pio, że będzie odprawiać Mszę Świę-
tą zgodnie z nowym rytem ad experimentum, w języku narodo-
wym, z wytycznymi soborowej komisji liturgicznej mającymi na ce-
lu odpowiedzenie na potrzeby współczesnego człowieka. O. Pio
nie zapłonął wizją „reformowania” Mszy, która wydała tylu świę-
tych. Nie widział też być może potrzeby „dostrajania” do nowych
czasów kanonizowanego przez św. Piusa V rytu mszalnego. Zanim
jeszcze zobaczył tekst rytuału nowej Mszy (!!!), napisał do papieża
Pawła VI prośbę o dyspensę od tego liturgicznego eksperymentu.
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Odpowiednią zgodę przywiózł mu osobiście Antoni kardynał Bac-
ci. […]

Kardynał Bacci doskonale rozumiał słowa zakonnika oraz jego
troskę o zachowanie starej Mszy. Ten właśnie purpurant wraz z Al-
fredo kardynałem Ottavianim (prefektem Świętego Oficjum) napi-
sali szczegółową analizę proponowanej Mszy, która według nich
przeciwstawiała się definicji Mszy ustanowionej przez sobór Try-
dencki oraz cechowała się ewidentnym sprotestantyzowaniem Naj-
świętszej Ofiary. Również duża część ojców soborowych na czele
z abp Marcelem Lefebvre myślała podobnie. Mało tego, nowy ryt
został odrzucony w tajnym głosowaniu przez większość biskupów.
Jednak potem wprowadzono go z kosmetycznymi zmianami nie py-
tając o zdanie nikogo. […]

Warto dodać, że głównym architektem nowej Mszy był nie kto
inny jak abp Annibale Bugnini, którego korespondencja z lożą ma-
sońską wyszła na jaw, a sam Bugnini został przez Pawła VI usunię-
ty w cień. Okazało się, że abp Bugnini sam był wolnomularzem,
i to bardzo gorliwym. W swoich listach Bugnini opisuje, jak znisz-
czył Mszę Świętą, wprowadzając nowy ryt. Sprawę tę opisał w Pol-
sce m.in. ks. prof. Michał Poradowski.

O. PIO — KATOLICKA LITURGIA
O. Pio traktował Mszę jako Najświętszą Ofiarę Pana Jezusa.

Msza była dla niego realnym uczestnictwem w wydarzeniach z Gó-
ry Kalwarii. Dlatego padre Pio był skupiony, poważny, rozmodlony
i przejęty cudem, który wydarza się podczas sprawowania Tajemni-
cy Ciała i Krwi Pańskiej. Brak wiary lub po prostu wiedzy o tym,
czym jest Msza doprowadziła dzisiaj do sprotestantyzowania rytu
Najświętszej Ofiary, do wprowadzenia gitar… itd.

Twórcy Mszy „posoborowej” mówili, że dotychczasowy ryt jest
sztywny i niezrozumiały. Zanim jednak te zarzuty pojawiły się
na forum reformatorów liturgicznych, o. Pio wyjaśniał, że mszał
potrzebny jest tylko kapłanowi, a dla wiernych najlepszą formą
udziału w Świętej Ofierze jest zjednoczenie z Bolesną Matką u stóp
Krzyża, we współczuciu i miłości. O. Pio bardzo dbał, aby wśród
wiernych podczas Mszy był porządek i spokój.
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Jeżeli ktoś stał, nawet z uwagi na brak miejsca w ławkach, o.
Pio stanowczo nakazywał uklęknięcie, aby godnie uczestniczył
w Mszy Świętej. Czy możemy sobie wyobrazić, co zrobiłby, gdyby
przyszło mu patrzeć jak dzisiaj… wierni przyjmują Komunie Świętą
na rękę!? Kolejny stygmat pojawiłby się na jego sercu.

O. PIO — DUCHOWOŚĆ KATOLICKA
[…] Sam dostrzegał zagrożenie płynące na początku XX wieku

ze strony modernizmu w filozofii i teologii. Między innymi dlatego
wielką estymą darzył św. Piusa X, papieża, który zmierzył się z no-
winkarstwem w Kościele. Sam zakonnik czuł jak doktryna katolicka
w jego duszy jest atakowana przez niekatolicki światopogląd […]

Ojciec Pio był antymodernistą, ponieważ był katolikiem.
Po ogłoszeniu przez Benedykta XVI Motu Proprio “Summorum Pon-
tificum”, które uwolniło Msze świętą w tradycyjnym rycie należy
spodziewać się licznych błogosławieństw dla życia Kościoła. 14
września (2007r. — dop. M.J.) możliwość prawie nieskrępowanego
uczestnictwa we Mszy trydenckiej stała się rzeczywistością. Doku-
ment papieski wszedł w życie. Oby ta szansa została wykorzystana
i posłużyła do głębszej refleksji nad stanem naszej Matki, Kościoła
Świętego…
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ROZDZIAŁ 5

PODSUMOWANIE CHRONOLOGICZNE

Podsumowując chronologicznie, w skrócie, jak to było na prze-
strzeni 2000 lat na podstawie dostępnych źródeł o przyjmowaniu
Komunii Św.

— OSTATNIA WIECZERZA: Ustanowienie Eucharystii i Sakra-
mentu Kapłaństwa. Przyjęto, że Apostołowie przyjmowali Komunię
Św. na rękę, ale nawet jak tak było, to przecież mogli, bo byli
już Kapłanami. Choć też inne źródła przekazują, że Apostołowie
przyjmowali Eucharystie do ust od Pana Jezusa. Fragment Egzorcy-
zmu: „Belzebub: Chrystus dał wtedy przy wieczerzy chleb Apostołom
bezpośrednio do ust, po wypowiedzeniu słów: To jest Ciało Moje. […]
Apostołowie, którzy uczestniczyli w tej Wieczerzy, nie czynili ni-
gdy inaczej. Udzielali Komunii Świętej do ust… Chrystus nie chciał,
aby to podawano później do rąk… Jeżeli to później podawano na ręce,
to tylko z fałszywego zrozumienia, interpretacji. Chrystus tego nigdy
nie chciał. […] Gdy później było inaczej, to nie wina Apostołów. Także
Jezus i Matka Boża nie mają w tym żadnej winy. […] To uczyniliśmy
później my demony i tośmy „rozdmuchali i w ten sposób omotali”1.

1 B. Meyer, Ostrzeżenie z zaświatów. . ., dz. cyt., s. 161—162.

— I — V wiek: Czas prześladowań chrześcijan — Komunia Św. by-
ła przyjmowana na specjalnej chuście (dominicale), a nie bezpośred-
nio do rąk. W czasie pokoju Komunia Św. na rękę była niedozwolona.

— V — IX wiek: Hostia Św. bezpośrednio do ust z rąk Kapłana
uznana jako najwłaściwsza forma.
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Ks. Tomasz Pirszel MIC: „W 839 r. Synod w Kordobie odrzucił jed-
noznacznie udzielenie osobom świeckim Komunii świętej na rękę uza-
sadniając to niebezpieczeństwem zbeszczeszczenia Ciała Pańskiego.
Ostatecznie w 878 r. Sobór w Ruen w kanonie 2 wyraźnie zabronił
udzielania Komunii świętej na rękę uważając tę formę za ubliżającą
Bogu i obraźliwą i zarządzając za to karę odsunięcia od służby ołta-
rza”1. A więc powoływanie się na przykład Św. Cyryla z Komunią
Św. na rękę nie może być przyjęty.

1 Ks. Tomasz Pirszel MIC, Komunia Święta do ust na klęcząco!, cyt. za:
www.duchprawdy.com

— około 1000 roku — okres podany w przybliżeniu na podsta-
wie zwrotu „1000letnia Tradycja” przyjmowania Komunii Św.
na klęcząco.

— XVI wiek. Rewolucja protestancka, luteranie, kalwiniści
nie uznają prawdziwej obecności Pana Jezusa w Eucharystii, dlate-
go nie klęczą i przyjmują na rękę, bo to wg nich tylko symbol, zwy-
kły opłatek.

— 1570r. Bulla Quo Primum Papieża św. Piusa V po Soborze Try-
denckim. „Mszał Rzymski”, Liturgia Mszy Św. (tzw. Trydenckiej), która
miała być już niezmieniana, a która trwała powszechnie przez 400
lat aż do zaprowadzonych zmian po Soborze Watykańskim II.

— 1884r. Encyklika Papieża św. Leona XIII o masonerii pt. „Hu-
manum genus”.

— 1907r.: Encyklika Papieża św. Piusa X pt. „O zasadach moder-
nistów”.

— 1908r. „Katechizm katolicki św. Piusa X”. Wskazanie do przyj-
mowania Komunii Św. na klęcząco (oczywiście do ust i od Kapłana).
Nie można dotykać palcami.
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— 1962—1965r. Sobór Watykański II. Przed soborem i w trakcie
praktykowano już Komunię św. na rękę bez zgody Stolicy Apostol-
skiej. Moderniści próbowali wprowadzić to w przepisy kościelne,
jako „powrót do pierwszych wieków” i „zbliżenie do protestantów”
co się wówczas jeszcze nie udało. Fragment egzorcyzmu:

„Belzebub: […] Myśleliśmy: gdybyśmy mogli u pierwszych chrze-
ścijan zaprowadzić Komunię na rękę, to można by później powie-
dzieć, że u pierwszych chrześcijan była także Komunia na rękę. Wła-
śnie ten Sobór albo co ludzie (posoborowi) na tych przesłankach
(Komunii u pierwszych chrześcijan na rękę) się oparli,
a nie to nie znaczyło wtedy (czyli to pochodzi od Chrystusa, Aposto-
łów itd.). Pierwsi chrześcijanie żyli przecież tak blisko Chrystusa,
Apostołów. Jeżeli tak, to przecież to jest dobre i nie może być żad-
nym grzechem (Komunia na rękę). To jest fałszywe rozumowanie,
nieznajomość rzeczy, bo tego właśnie Bóg nie chciał. […] Jest także
wielu takich, którzy nie tak bardzo wierzą w Boga. Którzy wszystko
uważają za symbol, tak jak to w części robią protestanci. Sobór
na początku nie był tak usposobiony (na Komunię na rękę), później
jednak postanowiono (niektórzy biskupi), że trzeba wyjść naprzeciw
protestantom i innym… Oni myśleli (ci niektórzy biskupi, kardynało-
wie), to byłoby solidarnie i dobre i byłoby miłością bliźniego i w ten
sposób mogliśmy osiągnąć, po części także przy pomocy wolnomula-
rzy, że mówiono: trzeba być solidarnym, charytatywnym, praktykować
miłość bliźniego, wychodzić sobie naprzeciw, aż doprowadzono póź-
niej do stanu, że wszystko mogło zostać w jakiś sposób cośkolwiek
spospolitowane i zmienione… i tak przekręcone, że straciło na war-
tości i głębokim sensie. W ten sposób mogło się to stać, że stracone
zostały przez to (tę tzw. Odnowę Posoborową) znaczne łaski, ponie-
waż idzie się z prądem wielkiej masy (tłumu)”1.

1 B. Meyer, Ostrzeżenie z zaświatów…, dz.cyt., s. 162—163.

— 1969r. Instrukcja „Memoriale Domini” za pontyfikatu św.
Pawła VI odrzucająca „Komunie św. na rękę”. Pomimo braku zgody
ta forma jest dalej praktykowana. Fragment egzorcyzmu:
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„Akabor: Muszę powiedzieć, że Komunię na rękę, właściwie
nie wolno przyjmować; nawet sam Papież udziela Komunii do ust. On
(Papież) wcale tego nie chce, aby udzielano i przyjmowano Komunię
na rękę. To pochodzi od jego kardynałów…”1.

1 Tamże, s. 120.

— 1970r. — „Nowy Mszał Rzymski” wprowadzony przez (rzeko-
mo) św. Pawła VI. Pontyfikat św. Pawła VI był bardzo trudny.

— 1970r. Opublikowany trzypunktowy masoński plan zniszcze-
nia Kościoła Rzymskokatolickiego (podany we wstępie). Najpierw
Komunia Św. na stojąco, później na rękę, końcowy etap — opłatek
jako symbol powszechnego braterstwa i zjednoczenia.

— 1971r. We wstępie nawiązano do słów Mefistofelesa o Ko-
munii Św. na rękę. W tym miejscu jego wypowiedź o Soborze Waty-
kańskim II i o zmianach we Mszy Św.:

„Jeśli chodzi o mnie, to jestem pewny mego sukcesu, zwłaszcza
po Soborze. Wiesz, że jestem pierwszym terrorystą na polu religijnym.
Udało mi się utworzyć mój antysobór z pomocą części kleru i postępo-
wych księży. Nawet sam Papież musiał uznać mój spryt, kiedy mówi-
łem o autozniszczeniu w Kościele! […] Celebracja Słowa Bożego i Wie-
czerzy zastąpią Mszę — Ofiarę, której się brzydzę, ponieważ to ona
właśnie zbawia świat. Najpierw wasze kościoły będą zamienione w sa-
le spotkań; dialogi, tańce z muzyką jazzową, elektrycznymi gitarami
jak w nocnych lokalach. Znikną organy, łacina, śpiewy gregoriańskie,
jak również klasyczna polifonia. Przeżytkiem stały się te rzeczy z daw-
nych czasów! Powtarzam ci: trzeba zdesakralizować wszystko,
jak w sowieckiej Rosji”2.

2 P. Ernetti, Pouczenia złego ducha. Podstawy chrześcijańskiej walki ducho-
wej…

— 1975—77r. Egzorcyzmy — książka „Ostrzeżenie z zaświatów”.
Podstępny szatański plan m.in. o Komunii Św. na rękę.
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— „1975r”. Skutki negatywnych zmian w Liturgii są już widocz-
ne. Mniej więcej w tym czasie, 10 lat po soborze Kard. Joseph Rat-
zinger wzywa, że i reformy trzeba zreformować.

— 1978r. Św. Jan Paweł II przejmuje Kościół „w ruinach”. Pomi-
mo, że bezpośrednio nie może się odnieść do wielu negatywnych
zmian, to i tak w dużym stopniu powstrzymuje dalszy „rozkład” Ko-
ścioła. W 1988r. św. JPII erygował Bractwo św. Piotra udzielając
przywileju odprawiania Mszy Św. Trydenckiej.

— 1980r. 177 Konferencja Episkopatu Polski za Prymasa Stefa-
na Wyszyńskiego. Komunia Św. z rąk Kapłana, do ust, na klęcząco.
Postawa stojąca dla tych, którym zdrowie nie pozwala klękać.

— 2005r. Prymas Józef Glemp pozwala na Komunie św. na rękę
w swojej archidiecezji (i jako przykład dla innych diecezji), której
sposób przyjmowania uznano jako wielką dojrzałość i wielką mi-
łość do Pana Jezusa oraz że tak przyjmuje się na Zachodzie!

— 2005r. Synod biskupów za BXVI — Abp Jan Paweł Lenga
wzywa, aby ustalono, że wierni przyjmują Komunię Św. do ust
i na klęcząco. Komunia Św. na rękę tylko dla duchownych. (Patrz:
książka „Przerywam zmowe milczenia…”).

— 2007r. Benedykt XVI przywraca możliwość odprawiania
Mszy Św. Trydenckiej, „Summorum Pontificum”.

— 2008r. Benedykt XVI — od Święta Bożego Ciała swoją posta-
wą daje świadectwo, stojąc za klęcznikiem podaje Komunie Św.
klęczącym wiernym do ust.

— 2012r. Ks. prałat Roman Kneblewski o Komunii Św. na klę-
cząco, czyli po katolicku (Zob. „O Komunii św. po katolicku…",
youtube).
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— 2013r. Referat Ks. Jacka Bałemby o społecznym panowaniu
Jezusa Chrystusa: „Są jeszcze dwa istotne punkty uzasadniające pod-
jęcie tej kwestii na polskim gruncie. Pierwszym jest fakt tysiącletniego
zwyczaju przyjmowania Komunii Świętej w postawie klęczącej na pol-
skiej ziemi.

Drugi to decyzja Ojca Świętego Benedykta XVI, który od uroczysto-
ści Bożego Ciała 2008 roku powrócił do zwyczaju przyjmowania Komu-
nii Świętej w postawie klęczącej. Te dwa fakty, dziwnie przemilczane,
domagają się odważnego nagłośnienia. Zagadkowy pozostaje zatem
fakt niemal powszechnego rugowania postawy klęczącej — także w pol-
skich parafiach i kościołach. […] Debata o Chrystusie Królu i Chrystuso-
wym panowaniu społecznym nie może pominąć tej kwestii!”1.

1 Ks. J. Bałemba SDB, Uniżenie przed Chrystusem fundamentalnym wyrazem
uznania Jego królewskości, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa
2014, s. 30—32.

— 2014r. Ks. prof. Tadeusz Guz uważa, że wszelkie przepisy po-
zwalające przyjmować Komunie Św. na stojąco i na rękę są niepo-
prawne, a jedyną najwłaściwszą postawą dla katolika i Polaka jest
na klęcząco i i do ust (Zob. „Ks. Tadeusz Guz — Jak przyjmować Ko-
munię Świętą?…", youtube).

— 2016r.. Latem tego roku w „Gościu Niedzielnym” można
przeczytać wezwanie Kard. Roberta Saraha, aby natychmiast przy-
wrócić przyjmowanie Komunii Św. na klęcząco i odprawianie Mszy
Św. twarzą do Tabernakulum (Zob. „Kard. Sarah wzywa do odpra-
wiania Mszy ad orientem”, Gość Niedzielny).

— 2018r. Kard. Robert Sarah uznaje Komunie św. na rękę jako
podstępny plan ataku szatana na sacrum wobec Eucharystii i wiary
w realną obecność Pana Jezusa w niej (Zob. „…Powszechnie udzie-
lana Komunia na rękę to część ataku szatana na Eucharystie”,
pch24.pl).
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— 2019r. Abp Andrzej Dzięga przypomina w styczniu na ła-
mach „Naszego Dziennika”, że pierwszorzędną postawą przyjmo-
wania Komunii Św. jest na kolanach. Postawa stojąca dla niemo-
gących klękać z powodu stanu zdrowia (pozostali biskupi nie dają
takiego świadectwa).

— 2020r. luty—marzec. Episkopat zachęca do Komunii Św.
na rękę z powodu koronawirusa. Tylko Abp A. Dzięga broni sacrum
Eucharystii. Bp A. Schneider stwierdza, że Komunia Św. na rękę
wiąże się z rozproszeniem się wielu okruszków Hostii Św. i jej spo-
niewieranie oraz nie jest to forma bardziej higieniczna. Uważa,
że trzeba (jak już) docenić wartość Komunii Św. duchowej.

— 2020r. październik. Komisja Liturgiczna Episkopatu uznaje,
że Komunia Św. przyjmowana na rękę nie jest profanacją!
To jak to zestawić ze stanowczą, radykalną postawą Prymasa Wy-
szyńskiego, co z Instrukcją św. Pawła VI, Katechizmem Św. Piusa X,
a co ze słowami Mefistofelesa z książki, która posiada polskie im-
primatur? Demon śmiejąc się z „radością” mówi o Komunii Św.
na rękę i deptaniu Ciała Chrystusa. Czyli Episkopat zezwala na po-
wszechne deptanie okruszków Hostii Św., na powszechne przyjmo-
wanie na niekonsekrowane dłonie… to nie jest (już) profanacją.
Doszliśmy „w końcu” do „wielkiej dojrzałości i miłości” obecnie. To,
co się „nie udało” św. Piusowi X, św. Pawłowi VI, Kard. Wyszyńskie-
mu. Na Zachodzie to się „sprawdziło”…

— 2021r., 2022, 2023...? Wraz z beatyfikacją Kard. Stefana Wy-
szyńskiego „Prymasa Tysiąclecia” przywróćmy „Tysiącletnią Trady-
cję” przyjmowania Komunii Św. idąc za uchwałą z 1980r. 177 KEP:

„Zgodnie z Uchwałą Konferencji Plenarnej Episkopatu, w diece-
zjach Polski przyjmuje się Komunię Świętą z rąk celebransa do ust
w postawie klęczącej. […] Nie można wymagać klękania od ludzi ob-
ciążonych kalectwem lub chorobą”1.

1 B. Günther, Szatan istnieje naprawdę…, dz. cyt., s. 347—348.
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ZAKOŃCZENIE

Czy są w ogóle jakieś pozytywne strony Komunii Św. rękę? Wy-
gląda na to, że nie. W czasie Ostatniej Wieczerzy Apostołowie zo-
stali Kapłanami, a więc — jak już — to mogli przyjąć Komunie Św.
na rękę. Pierwsze wieki: czas prześladowań, Komunia Św. przyjmo-
wana na specjalnej chuście na ręce. Przez Papieży w normalnych
warunkach zakazane. Później ostatecznie uznano, że bezpośrednio
do ust jest najwłaściwszą formą. Rewolucja protestancka — uzna-
no, że nie ma rzeczywistej obecności Pana Jezusa w Eucharystii.
To tylko, symbol, opłatek wg nich, a więc nie trzeba klękać i można
przyjmować na rękę jak zwykły pokarm.

I jak widać działania masonerii do tego zmierzają pod pretek-
stem „Ostatniej Wieczerzy”, „powrotem do pierwszych wieków”,
„zjednoczenia z protestantami", a obecnie z powodu tzw. "pande-
mii". Nie dopuszczajmy do protestantyzacji Kościoła Rzymskokato-
lickiego w Polsce.

Plan masonerii: 1899r. — „Kraje katolickie muszą być zmiażdżone
przez protestanckie. Gdy ten cel zostanie osiągnięty, wystarczy jedno
pchnięcie, by osiągnąć powalenie protestantyzmu”1.

1 Ks. Bp dr G. F. Dillon, Masoneria zdemaskowana, Wers, Poznań 2009, s. 20.

Fragment z „Stała Instrukcja Alta Vendita” z XIX wieku: „Na-
szym ostatecznym celem jest ten sam co cel Voltaire’a („apostoł” ate-
izmu — dop. M. J.) i Francuskiej Rewolucji, zniszczenie katolicyzmu,
a nawet samej myśli chrześcijańskiej, która jeżeli pozostanie na ru-
inach Rzymu, stanie się odrodzeniem chrześcijaństwa później. […] Pa-
pież, ktokolwiek nim będzie, nie przyjdzie do tajnych stowarzyszeń.
Tak więc to tajne stowarzyszenia muszą wpierw wtargnąć do Kościoła,
by zniszczyć go wraz z Papieżem. […] Przedstawicie siebie jako przyja-
ciół wokół tronu apostolskiego. Wyłowicie rewolucję w tiarze i ornacie,
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maszerującą z krzyżem i sztandarem — rewolucję, którą wystarczy tyl-
ko trochę podniecić, a zapali cztery strony świata”1.

1 Tamże, s. 79—80, 83.

Może jeszcze nadejdzie chwila (tylko kiedy ona nastąpi) w któ-
rej Episkopat Polski ogłosi komunikat, że np. „w celu odnowy i ra-
tunku Kościoła, Mszy Św., sacrum wobec Eucharystii, powracamy
do Tradycji, do postawy, która jest najwłaściwsza względem Boga,
do przyjmowania Komunii Św. na klęcząco, do ust, z rąk Kapłana
przy balaskach, bądź klęcznikach, tak jak zalecała 177 Konferencja
Episkopatu Polski za (bł. może już) Prymasa kard. Stefana Wyszyń-
skiego, tak jak przestrzegali Papież św. Paweł VI i św. Pius X przed
masońsko-szatańskimi destrukcyjnymi planami”. A w wyjątkowych
sytuacjach wyjaśniać o możliwości Komunii Św. duchowej.

Piękny również był „zwyczaj” w poprzedniej Liturgii — także
godny przywrócenia — czyli modlitwa Kapłana i czyniony znak
Krzyża Hostią św. nad klęczącym wiernym przed podaniem Komu-
nii Św.: „Ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa niechaj strzeże duszy
twojej na żywot wieczny. Amen”2.

2 Ordo Missae, cyt. za: Introibo. Lubelskie Środowisko Tradycyjnej Liturgii
Rzymskiej: https://introibo.pl/msza/teksty/ordo-missae/ (dostęp:
2019-07-27)

Jest piękna inicjatywa w czasie Wielkiego Postu „Ekstremalna
Droga Krzyżowa”. A czy stać nas w Polsce na „ekstremalne” co-
dzienne okazywanie czci Panu Jezusowi Eucharystycznemu,
aby przyjmować na kolanach, a dla Kapłana codzienne „ekstremal-
ne” podawanie Komunii Św. przy balaskach, ale nie stojąc w miej-
scu tylko jednak poprzez wykonanie kilkudziesięciu kroków
i przy tym nieco się nachylając? Czy stać Episkopat, komisje litur-
giczną na przywrócenie oficjalnie tej „ekstremalnej” postawy?

Jeżeli chcemy prawdziwej odnowy, przywróćmy „ekstremalną”,
1000letnią Tradycje przyjmowania Komunii Św. tylko na kolanach
(jeśli zdrowie pozwala), tylko do ust, tylko z rąk Kapłana ( i modli-
twa ze znakiem Krzyża Hostią Św.) przy balaskach bądź klęcznikach.
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Komunia Św. na rękę jest antykatolicką postawą i przyczy-
nia się do zagłady Polski i Kościoła Rzymskokatolickiego...

Kochana Maryjo, Królowo Polski, Mamo Eucharystii, módl się
za nami!

PRZYKŁADOWA MODLITWA
Kochana Maryjo, Królowo Polski, Mamo Eucharystii, w Twoim

Niepokalanym Sercu powierzam intencję z prośbą o przywrócenie,
aby Komunia Św. w mojej parafii i w całej Polsce była przyjmowana
tylko na klęcząco (jeśli zdrowie pozwala), tylko do ust, tylko z rąk
Kapłana przy balaskach bądź klęcznikach — tak jak to było Trady-
cją Kościoła przez wieki i jak zalecała Konferencja Episkopatu Pol-
ski za „Prymasa Tysiąclecia” Stefana Wyszyńskiego. A obecnie oby
coraz więcej wiernych decydowało się na tę formę...

1x Ojcze Nasz… 1x Zdrowaś Maryjo… 1x Chwała Ojcu…
1x Św. Michale Archaniele wspomagaj nas w walce…
1x Sł. Boży kard. Stefanie Wyszyński „Prymasie Tysiąclecia”

módl się za nami!

FRAGMENTY Z EGZORCYZMÓW
„Belzebub: Matka Boża nie przyjmowała tego Sakramentu nig-

dy inaczej, jak tylko na kolanach […]
Akabor: Ona (NMP) chce, abym powiedział, gdyby Ona, ta wy-

soka Pani, jeszcze żyła tu na ziemi, to przyjmowałaby Komunię
Świętą do ust, ale klęcząc i skłoniłaby się głęboko i to tak (pokazu-
je jakby się skłoniła)”1.

1 B. Meyer, Ostrzeżenie z zaświatów…, dz. cyt. s. 161, 39.

P.S. W czasie Apelu Jasnogórskiego wspomina się, powołu-
jąc się na słowa i postawę św. Jana Pawła II, że jak modlitwa
to na klęcząco. Ale jednak podczas apelu przed naszą Mamą i Kró-
lową odmawiana jest dziesiątka Różańca na stojąco, a gdy przytra-
fi się szczególna okoliczność jak w obecnym czasie „pandemia”
to padamy na kolana w czasie suplikacji prosząc o zmiłowanie Bo-
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że. Duchowni potrafią powiedzieć po Różańcu, że „teraz klękamy’
aby odmówić suplikacje, a po niej wstają (dając „przykład”) i wszy-
scy przyjmują apelowe błogosławieństwo na stojąco.

A czy codzienna dziesiątka Różańca przed naszą kochaną Ma-
mą i Królową nie jest również „suplikacją” prosząc Maryję o zmi-
łowanie Boże, pomoc i ochronę? W czasie apelu wymieniane są
intencje o zatrzymanie mordowania dzieci poczętych, nienarodzo-
nych, zaprzestania demoralizacji, deprawacji, o nawrócenie nie-
wierzących, o pokój na świecie… i dziesiątka Różańca na stojąco.

Modląc się o zatrzymanie pandemii aborcji, demoralizacji, nie-
wiary to biskupi i duchowni powinni dać przykład i razem z wierny-
mi paść na kolana (kto nie może to spokojnie na stojąco lub sie-
dząco) — po wymienieniu intencji powiedzieć „teraz klękamy”,
uklęknąć i odmówić dziesiątkę Różańca przed naszą kochaną

MARYJĄ KRÓLOWĄ POLSKI i przed KRÓLEM, PANEM JEZUSEM
EUCHARYSTYCZNYM W TABERNAKULUM, a także przyjąć apelowe
błogosławieństwo na klęcząco...

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a prze-
ciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby
go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebie-
skich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludz-
kich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
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Strony internetowe:

Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska: http://kuria.pl
Bibuła: www.bibula.com
Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683: http://wieden1683.pl
Duch Prawdy: www.duchprawdy.com
Introibo: https://introibo.pl
Katolicka Agencja Informacyjna: https://ekai.pl
Niewolnik Maryi: https://niewolnikmaryi.com
Opoka: https://opoka.org.pl
Polonia Christiana: www.pch24.pl
Przeorat Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Gdyni

(FSSPX, Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X): https://gdynia.fsspx.pl
Vademecum liturgiczne: https://vademecumliturgiczne.pl

PODZIĘKOWANIA
Serdeczne podziękowania składam Zbigniewowi Rutkowskie-

mu1 z wydawnictwa „WERS” oraz Robertowi Wit Wyrostkiewiczowi
za możliwość wykorzystania fragmentów w tej książce.

1 Zob. „Zbigniew Rutkowski — Wydawnictwo WERS” na youtube.

Książkę mogę zaliczyć jako niespodziewany owoc 30dniowej
nowenny za wstawiennictwem Prymasa Polski kard. Augusta Hlon-
da (1926—1948), wielkiego czciciela Maryi.
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