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Niech nikomu nie wydaje się naiwnie, Ŝe przed przyszłymi 
pokoleniami, przyszłymi historykami, wreszcie przed przy-
szłym ostatecznym osądem rzeczywistości, uda się ukryć 
jakiekolwiek brudy dnia dzisiejszego a poprzez zakłamanie i 
przemilczenia współczesności uda się zwieść tych, którzy 
bezlitośnie szukać będą w naszych czasach źródeł cierpień i 
męczeństwa przyszłych wieków. Tak jak dzisiejsi i wczorajsi 
historycy krytykują słusznie małość niektórych przywód-
ców (w tym i kilku papieŜy) dawnych wieków, którzy po-
wodując lub tylko tolerując zgorszenie spowodowali kryzys 
Kościoła, czy Ojczyzny, tak i nasi „nietykalni” i „święci” 
mogą być i będą rozliczeni ze swych czynów i zaniechań. 
W tym strachliwym tłumie współcześnie milczących, gdy na 
ich oczach własna ich Matka Kościół, ale teŜ i Matka Oj-
czyzna, doznaje od lat wielu rewolucyjnego gwałtu, nie chcę 
stać i nie stoję!  
 

Wydawca polskiej edycji ksiąŜki. 
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„Prawda was wyzwoli” 
(J 8, 32) 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Bracia, jako strażnicy Bożych tajemnic 
powstańcie i przystąpcie do działania, 

wy, którzy macie przed oczyma zniszcze-
nie, jakie inni nam gotują!” 

 
(św. Atanazy, PG 27, 219) 
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SEMPER SUB SEXTO ROMA PERDITA FUIT 

 
„Słyszę wokół siebie głosy nowinkarzy, którzy chcą 
zburzyć Przybytek Świątyni, zagasić płomień po-
wszechności Kościoła, zrzucić jego ozdoby, kazać mu 
się kajać za swą heroiczną przeszłość! Otóż, moi dro-
dzy, jestem przekonany, że Kościół Piotrowy powinien w 
pełni przyznawać się do swojej przeszłości, w przeciw-
nym bowiem razie sam wykopie sobie grób... Nadej-
dzie dzień, gdy cywilizowany świat zaprze się swojego 
Boga i gdy Kościół zwątpi tak, jak zwątpił Piotr. 
Przyjdzie nań pokusa, aby wierzyć, że człowiek stał 
się Bogiem i że jego Syn jest jedynie symbolem albo 
filozofią, jakich wiele. W swych kościołach chrześcijanie 
na próżno będą szukać tej czerwonej lampy, gdzie ocze-
kuje na nich Bóg; [będą] jak owa grzesznica, która na 
widok pustego grobu wykrzyknęła: gdzie go położyli?” 
 

(„Pius XII wobec historii”) 
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PRZEDMOWA 
 
 
 

Paweł VI zawsze stanowił dla wszystkich zagadkę. 
Przyznał to nawet sam papież Jan XXIII. Ale dziś, po 
jego śmierci, nie wydaje mi się już możliwe, by coś po-
dobnego nadal utrzymywać. Otóż postać Pawła VI – w 
świetle jego licznych pism i przemówień, a także jego 
rzeczywistych działań – wcale nie jest dwuznaczna. Co 
prawda niełatwo to udowodnić, gdyż był on osobowością 
wielce złożoną: niejednokrotnie mówił w sposób aluzyj-
ny bądź między wierszami o swych „preferencjach” ; 
przeskakiwał raptownie od jednej myśli do drugiej: np. 
opowiadał się za Tradycją, by za chwilę witać z zadowo-
leniem „nowości” – a wszystko to przy pomocy języka, 
któremu często brakowało precyzji. Wystarczy przeczy-
tać jego przemówienia wygłaszane podczas Audiencji 
Generalnych, by wyłonił się obraz Pawła VI zmagające-
go się z niemożliwą do przezwyciężenia dwoistością my-
ślenia, z czymś w rodzaju ustawicznego konfliktu między 
jego własnym myśleniem a myślą Kościoła, którą był 
przecież obowiązany wyrażać i reprezentować. 

Jeszcze gdy przebywał w Mediolanie, wielu nazywa-
ło go „człowiekiem utopii”, „arcybiskupem goni ącym 
za iluzjami, za mrzonkami tyleż szlachetnymi, co nie-
realnymi” . Przypomina to nam poniekąd to, co św. Pius 
X mówił niegdyś o „przywódcach ‘Sillon’ 1”: „...Ich 

                                                           
1 Sillon: ruch społeczny założony w 1893 r. we Francji przez Marca 
Sangniera. Organem prasowym ruchu był dziennik „Le Sillon” 
(Bruzda). Początkowo jego linia była zgodna ze wskazaniami papie-
ży. Leon XIII i Pius X chwalili Sangniera. Jednak koło 1903 r. ruch 
ten zaczął się wyradzać. Skłaniając się ku pewnym koncepcjom 
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egzaltacja, ślepa dobroć ich serc, ich mistycyzm filo-
zoficzny pomieszany w jakiejś mierze z Iluminizmem, 
zawiodły ich ku nowej Ewangelii, w której zdawało im 
się widzieć prawdziwą Ewangelię Zbawiciela...”2. 

 
Już ta wstępna analiza historyczno-religijnej sylwet-

ki Pawła VI prowadzi do smutnego wniosku: „religia” 
głoszona przez Pawła VI nie zawsze pokrywała się z au-
tentyczną nauką wiary, przepowiadaną w sposób nieprze-
rwany na przestrzeni dwóch tysiącleci przez Magisterium 
jak również przez wszystkich Świętych i Doktorów Ko-
ścioła. Nie poddając w wątpliwość szczerości Pawła VI, 
gdyż jeden Bóg potrafi „przeniknąć serca i nerki”3, 
chcemy jednak podzielić się tu z czytelnikami przykrymi 
konkluzjami naszego studium dotyczącego jego osoby, w 
przekonaniu, że pociągnął on wiernych ku „nowej reli-
gii”, która nadal nosi etykietę „katolickiej”. 

W celu przygotowania niniejszego opracowania jego 
autor – zdając sobie sprawę z „ciężaru gatunkowego” 
sprawy, którą ośmiela się poruszyć, a zarazem nie bacząc 
na to, że może stać się niepopularny, jako iż zazwyczaj 
veritas odium parit – zapoznał się przez dziesięć ostat-
nich lat z 30 tysiącami stron encyklik, przemówień, do-
kumentów soborowych, przeglądów historycznych, 
rozmaitych komentarzy i innych materiałów, by zyskać 
całościowe, jak najbardziej adekwatne spojrzenie, a tym 
samym móc się pokusić o ocenę pontyfikatu Pawła VI, 
który przeszedł już do historii, a którego dorobek może 
podlegać ewentualnej dyskusji. 

                                                                                                                
polityczno-społecznym obwołał się „ośrodkiem jedności moral-
nej” , całkowicie uniezależnionym od nauczania Kościoła. Stało się 
to powodem potępienia ruchu przez Piusa X (1910). 
2 Zob. Św. Pius X, „List w sprawie Sillon”  z 25 sierpnia 1910. 
3 Por. Ps. 7, 10. 
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Rzecz jasna, nie pretenduję do tego, że w oparciu o 
tak zgromadzony materiał przeprowadziłem dogłębne 
studium całego dorobku Pawła VI. Jednak przedstawiane 
przeze mnie cytaty zapewne nie mogą posiadać innego 
znaczenia niż to, które posiadają, więc nawet gdyby ktoś 
przeciwstawił im inne wypowiedzi, potwierdzałyby one 
jedynie ogólny typ umysłowości (mens) tego „Hamleta”, 
a mianowicie: podwójne oblicze Pawła VI. 

Uczciwy czytelnik będzie ostatecznie zmuszony 
uznać, że w przedstawionych tu materiałach znajduje 
odbicie prawdziwa, dominująca umysłowość tego pa-
pieża – tak bardzo dominująca i tak silnie zakorzeniona, 
iż wpłynęła ona w fatalny sposób na całą działalność 
Pawła VI, zarówno w wymiarze duszpasterskim, jak i 
nauczycielskim. 

Składamy tedy w ręce czytelnika to dzieło nie po to 
bynajmniej, by czerpać stąd jakąś niezdrową satysfakcję, 
ale przeciwnie – ze smutkiem i goryczą. Skoro bowiem 
Wiara jest dziś otwarcie atakowana, nie możemy dłużej 
milczeć. Naszym obowiązkiem jest zdemaskowanie an-
tychrześcijańskiej mentalności, będącej rezultatem przy-
gotowywanego od dawna planu, a która znalazła niestety 
podatny grunt w pontyfikacie Pawła VI. 

Oczywiście, nie jest łatwo o nim pisać – wszak Pa-
weł VI znalazł się jako Papież w samym środku najwięk-
szego kataklizmu, jaki kiedykolwiek nawiedził Kościół. 

Jednak gdy się o nim pisze, nie powinno się niczego 
owijać w bawełnę, wynajdując jakieś sensacyjne epizody 
po to tylko, by upiększyć albo zgoła przykryć prawdę, a 
konkretnie: odpowiedzialność jego nieszczęsnego ponty-
fikatu za to, co działo się w trakcie Soboru Watykańskie-
go II. 

Chcąc wyrobić sobie po ludzku sprawiedliwy osąd 
na temat myśli Pawła VI oraz jego odpowiedzialności, 
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musiałem sięgnąć do lektury „oficjalnych wersji” jego 
pism, a także do słów wypowiedzianych przez niego 
podczas Vaticanum II oraz później, w okresie realizacji 
postanowień soborowych. Był to jedyny sposób na rze-
telne zmierzenie się z poważnym problemem jego odpo-
wiedzialności w kontekście potwornego dramatu, jaki 
jest od tamtej pory udziałem Kościoła. 

Bez wahania podpisałbym się pod przestrogą, którą 
zawarł Manzoni w swej słynnej książce pt. „Uwagi na 
temat moralności katolickiej” (rozdział VII): 

 
„/.../Należy rozliczać doktrynę z upraw-
nionych konsekwencji, jakie z niej wy-
pływają na gruncie logiki, nie zaś z 
konsekwencji, jakie może z niej wypro-
wadzić ktoś kieruj ący się emocjami”. 

 
Zbadajmy obecnie fragment pierwszego przemó-

wienia soborowego, w którym Paweł VI jednoznacznie 
przyj ął zasadę „herezji modernistycznej” , wyrażoną 
już wcześniej przez papieża Jana XXIII w mowie inaugu-
racyjnej wygłoszonej na otwarcie Soboru w dniu 11 paź-
dziernika 1962 roku (przy czym podkreślmy, że jej 
główne tezy zostały podsunięte przez ówczesnego arcy-
biskupa Mediolanu, G.B. Montiniego): 

 
„Neque opus nostrum, quasi ad finem 
primarium, eo spectat, ut de quibus-
dam capitibus præcipuis doctrinæ ec-
clesiasticæ disceptetur, sed potius ut 
ea ratione pervestigetur et exponan-
tur, quam tempora postulant nostra”. 
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Istota tej wypowiedzi jest następująca: „Nade 
wszystko niechaj ta doktryna chrześcijańska będzie stu-
diowana i prezentowana zgodnie z metodami badawczy-
mi i ujęciami właściwymi dla myśli współczesnej”. 

Zasada ta jest na tle całej, wielowiekowej historii 
Magisterium Kościoła Katolickiego czymś bezpreceden-
sowym, gdyż wypiera zasadę „dogmatyczną” , tj. jedyną 
zasadę, która daje rękojmię prawdy katolickiej . Urząd 
nauczycielski zawsze bowiem podkreślał, że „racja wia-
ry” nie opiera się na naukowych zdobyczach ludzkiego 
intelektu, lecz jedynie na AUTORYTECIE BOGA, który 
przekazał swoje OBJAWIENIE, oraz na autorytecie 
NAJWYŻSZEGO MAGISTERIUM KOŚCIOŁA, który 
od Jezusa Chrystusa otrzymał władzę przepowiadania go 
w sposób oficjalny i nieomylny. 

Zasada wyłożona przez Pawła VI – przeciwnie – jest 
zanegowaniem zasady TRADYCJI APOSTOLSKIEJ, 
ustanowionej z woli Boga, oraz znosi tradycyjne Magi-
sterium Kościoła, przedkładając ponad BOGA, KTÓRY 
SIĘ OBJAWIŁ i ponad KOŚCIÓŁ, KTÓRY NAUCZA, 
autonomiczną, ludzką metodę badawczą i arbitralne uję-
cia czysto ludzkiej doktryny, typowe dla stylu filozoficz-
no-literackiego współczesnego człowieka (człowieka 
danej epoki, człowieka zmieniającego się w czasie), a 
tym samym zapominając, że tylko prawda objawiona 
przez Boga jest wiekuista i niezmienna. 

Jest to zasada, zgodnie z którą badanie „danej tre ści 
Objawienia”  ma się opierać na formalizmie typowym 
dla myśli współczesnej, a nie na autentycznym nauczaniu 
Kościoła. To zaś aż nadto trąci herezją! 

Nie wymyśla się dogmatu. Nie można go też zredu-
kować do wygodnej formułki, jak to czyniono w tych 
ostatnich latach buntu i pychy, lekceważąc fakt, że tylko 
Chrystus jest i zawsze pozostanie prawdą absolutną. 
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Miał przed czym drżeć Paweł VI – za to, że sprowa-
dził na Kościół Chrystusowy tę gigantyczną katastrofę, 
pod płaszczykiem rzekomego Soboru ekumenicznego. 

Nie stracił nic ze swej aktualności drugi rozdział z II 
Listu św. Pawła do Tesaloniczan: 

 
„...Albowiem już działa tajemnica bez-
bożności. Niech tylko ten, co teraz po-
wstrzymuje, ustąpi miejsca, wówczas 
ukaże się niegodziwiec, którego Pan Je-
zus zgładzi tchnieniem swoich ust i w 
niwecz obróci samym objawieniem swe-
go przyjścia. Pojawieniu się jego towa-
rzyszyć będzie działanie szatana, z całą 
mocą, wśród znaków i fałszywych cu-
dów, z wszelkim zwodzeniem ku nie-
prawości tych, którzy giną, albowiem 
nie przyjęli miło ści prawdy, aby do-
stąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopusz-
cza działanie na nich oszustwa, tak iż 
uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni 
wszyscy, którzy nie uwierzyli praw-
dzie, ale upodobali sobie nieprawość”4. 

 
I właśnie dlatego, pomni na Tradycję Kościoła, kie-

rując się światłem Ewangelii, przedkładamy czytelnikowi 
niniejszą książkę. 

                                                           
4 II Tes 2, 7-12. 
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Nie czułem pociągu do stanu duchownego, który nie-
kiedy wydawał mi się statyczny, zamknięty (...), im-
plikuj ący rezygnację z przyziemnych skłonności 
wskutek wyrzeczenia się świata (...). Jeżeli ja to tak 
odczuwam, świadczy to o tym, że jestem powołany do 
jakiegoś innego stanu, w którym będę się realizował w 
sposób bardziej harmonijny, dla wspólnego dobra 
Kościoła”. 

(Paweł VI w wypowiedzi dla Jeana Guittona, na podsta-
wie książki pt. „Dialogi z Pawłem VI” , s. 285). 

*** 

„Zdałem sobie sprawę, jak bardzo jego myślenie jest 
typu laickiego. Odnosiło się przy nim wrażenie, iż ma 
się do czynienia nie z duchownym, lecz z osobą świec-
ką, która nieoczekiwanie została wyniesiona do god-
ności papieża”. 

(Jean Guitton, fragment z książki „Tajemniczy Paweł 
VI” ) 
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WSTĘP 
 
 
 

W trakcie prac XXXV Zebrania Plenarnego wło-
skich biskupów kardynał Ruini, przewodniczący CEI 
(Konferencji Episkopatu Włoch) ogłosił w obecności 
papieża i biskupów swoją decyzję o wszczęciu „sprawy 
beatyfikacji” Pawła VI . Chociaż została już uzyskana 
odpowiednia zgoda Rady Stałej Konferencji Episkopa-
tu Włoch, taka procedura w odniesieniu do papieży 
przewidywała zasięgnięcie opinii całego lokalnego epi-
skopatu. Wynika to z tego, że papież jest nie tylko bi-
skupem Rzymu, ale także prymasem Włoch. Stąd 
„placet” biskupów włoskich był koniecznym etapem, 
wymaganym przez procedurę kanoniczną wprowadzoną 
notabene przez samego Pawła VI, a następnie ogłoszoną 
przez Jana Pawła II w dokumencie „Divina perfectionis 
magister”. 

Rzym jest diecezją Papieża. To Rzym powinien więc 
występować jako oficjalny interlokutor Kongregacji ds. 
Świętych. Kardynał Ruini, wikariusz papieski dla miasta 
Rzymu, wydał dnia 13 maja 1992 roku opublikowany w 
tygodniku diecezjalnym „Roma sette” edykt, którego 
jeden z fragmentów brzmi: „Zachęcamy wszystkich 
wiernych do przekazywania nam lub nadsyłania do 
sądu diecezjalnego Wikariatu Rzymu wszelkich in-
formacji, z których będzie można w jakiś sposób wy-
ciągnąć wnioski sprzeczne z opinią świętości 
wspomnianego ‘sługi Bożego’ ”. 

Dlatego też, ponieważ absolutnie nie zgadzam się z 
tą inicjatywą beatyfikacji Pawła VI, odczekawszy 
mniej więcej rok, nim ostatecznie zdecydowałem się na 
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przedłożenie moich „informacji” mogących świadczyć 
przeciwko „opinii świętości” Pawła VI – która to zwłoka 
była podyktowana zarówno szacunkiem dla „wysokich 
rekomendacji” otwierających drogę do wszczęcia proce-
dury beatifykacyjnej, jak i chęcią przypatrzenia się po-
czątkowej fazie procesu w nadziei, że ktoś wytoczy 
argumenty uzasadniające poważne wątpliwości choćby 
co do zasadności rozpoczynania tej procedury kanonicz-
nej – poczułem się wreszcie w obowiązku, by sformuło-
wać na piśmie niniejsze informacje, które przemawiają 
przeciwko tej opinii świętości. Nie bez znaczenia były 
tutaj dwa wyraźne impulsy, które wyszły od Jana Pawła II. 
Pierwszy z nich pojawił się dnia 13 maja 1993 r. w 
przemówieniu do biskupów z CEI: 

 
„Zostałem powiadomiony o wszczęciu 
procesu kanonizacyjnego (?!) mojego 
poprzednika Pawła VI. Dla mnie był 
to Ojciec – w sensie bardzo osobistym. 
Mogę więc tylko wyrazić swoją wielką 
radość i wdzięczność”...  

 
Druga znacząca wypowiedź miała miejsce w 15. 

rocznicę śmierci Pawła VI: 
 

„Pragnę, by w bardzo krótkim czasie 
mógł się szczęśliwie zakończyć proces 
beatyfikacyjny Pawła VI. Módlmy się, 
aby Pan rychło pozwolił nam ujrzeć 
swego Sługę wyniesionego do chwały 
ołtarzy” 5. 

 

                                                           
5 Przemówienie z 7 sierpnia 1993. 
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Wcześniej, 25 maja 1992 roku, zadzwoniłem do Se-
kretariatu Stanu, do biskupa Nicolino Sarale, szczere-
go i wiernego współpracownika „Chiesa viva”6, prosząc 
go o bliższe informacje na temat owego „pronunciamen-
to” kardynała Ruiniego w „sprawie beatyfikacji” Pawła 
VI. Biskup Sarale odpowiedział mi, że to „pronuncia-
mento” było czymś w rodzaju arbitralnego aktu władzy, 
czy też faktu dokonanego stworzonego przez Wikariu-
sza Rzymu, „gdyż większość włoskiego episkopatu 
tego sobie nie życzyła” (sic!). 

Teraz, gdy został on wezwany do Pana, jemu pozo-
stawiam odpowiedzialność za owo wyjaśnienie, które 
uważam jednak za prawdziwe: po pierwsze dlatego, że 
jest mi znana niezwykła uczciwość tego, który mi je 
przekazał, a po drugie z uwagi na fakt skonfrontowania 
go z innymi źródłami informacji, jakie w międzyczasie 
udało mi się zgromadzić na temat owego manewru, któ-
rego celem było wyniesienie na ołtarze obu Papieży 
Soboru Watykańskiego II, aby w ten sposób uwydat-
niony został „nadprzyrodzony charakter” tego Soboru, 
a w konsekwencji tego Nowego Kościoła z jego refor-
mami, mimo wyraźnej wypowiedzi samego Pawła VI na 
temat dokonującego się w Kościele samozniszczenia (za 
które notabene on sam był w pierwszym rzędzie odpo-
wiedzialny). 

Mógłbym podać także inne motywy stojące za ni-
niejszą pracą o Pawle VI, a zwłaszcza fakt, że od niepa-
miętnych czasów historycy i teologowie dokonywali 
ocen i podsumowań „pontyfikatów” . Nie ma przeto nic 
dziwnego w tym, że formułuję tu swój własny osąd na 
temat pontyfikatu Pawła VI. 

                                                           
6 Współpracował z tym czasopismem od ponad 12 lat - m.in. przy 
redagowaniu strony „Osservatorio Romano” i przy „Il Vangelo 
delle feste”. 
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Skoro wolno synowi poskarżyć się na ojca, owszem, 
wyrzucać mu jego postępowanie, jeśli urąga ono jego 
ojcowskim powinnościom, czemuż i ja nie miałbym, jako 
ksiądz, członek „Ecclesia mater”, mieć prawa, a nawet 
obowiązku bronienia doktryny, która została mi przeka-
zana jako niezmienna, wieczna, przez „Ecclesia do-
cens”? 

A może moja „rozumna służba”  Bogu7 poprzez 
wiarę winna polegać na tym, że zostawiam gdzieś na 
boku to, co było nam przekazywane dawniej, by zrobić 
miejsce temu, co jest przekazywane dziś – w imię „no-
wości”  i „zmiany” ? 

Czyż odpowiedzialnym, wspólnikiem, współpra-
cownikiem wszystkiego tego, co zdarzyło się podczas 
Vaticanum II, nie jest ten, który stał na szczycie hierar-
chii? 

Doprawdy, nigdy wcześniej nie doszło do tak kon-
sternującego konfliktu ani do tak jaskrawych sprzeczno-
ści między „prawdami przeszłości” a „prawdami 
teraźniejszości” ! 

Trzeba być wyzbytym wszelkiej miłości do Kościoła 
i do dusz, nie mówiąc już o zdrowym rozsądku, aby 
ośmielać się wystąpić z inicjatywą mającą na celu ogło-
szenie Pawła VI „błogosławionym”! To już byłby szczyt 
wszystkiego – dokonać kanonizacji papieża, który tak 
otwarcie uchybił swym obowiązkom Najwyższego Pa-
sterza. A tak! Papież, jak każdy wierny, ma obowiązek 
poświęcać się na rzecz wypełnienia obowiązków wynika-
jących z jego stanu. 

Otóż, zważywszy, że w niniejszym studium histo-
ryczno-teologicznym będę się starał wykazać, że Paweł 
VI nie wypełnił swojego obowiązku, pozwoliłem sobie 
stanąć po stronie „adwokata diabła” , a więc tego, który 
                                                           
7 Por.: Rz 12, 1 oraz Piusa IX „Qui pluribus”, DB 1737. 
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w każdym procesie beatyfikacyjnym ma poważną po-
winność przyglądania się życiu i pismom kandydata, po 
to właśnie, by wynajdywać tam wszelkie elementy, które 
mogą stanowić argument przeciwko kanonizacji. 

Bo chociaż Zwierzchnik Kościoła rzymskokatolic-
kiego jest oficjalnie nazywany „Ojcem Świętym” , nie 
jest czymś oczywistym, rozumiejącym się samo przez 
się, iż w jego szczytnej misji zawsze towarzyszy mu ta 
domniemana „świętość”. Na 261 papieży, którzy stali na 
czele Kościoła katolickiego, tylko 76 zostało „kanoni-
zowanych”. Ostatnim z nich był św. Pius X. 

Trzeba też wiedzieć, że w ramach wymaganej pro-
cedury „wykazania heroiczności cnót”, będącej etapem 
wstępnym i warunkiem sine qua non beatyfikacji i kano-
nizacji, bada się cały szereg tzw. pośmiertnych cudów, 
przypisywanych wstawiennictwu kandydata w niebie. 

Jest to procedura prawna, którą trzeba zachować, 
gdyż idzie tu o honor Kościoła i o wiarygodność jego 
decyzji wobec wszystkich: zarówno wierzących, jak i 
niewierzących. Niestety, zdarzyły się już w przeszłości 
pewne odstępstwa od tych kanonicznych wymagań, co 
otworzyło drogę do nadużyć. 

Owe niewytłumaczalne naciski, zmierzające do 
szybkiego zakończenia „procesu beatyfikacyjnego” Paw-
ła VI, noszą więc wszelkie znamiona gwałcenia prawa 
kanonicznego, żeby doprowadzić do pozytywnego rezul-
tatu, nawet, gdyby to było nieuzasadnione, bezprawne, a 
wreszcie nieuczciwe, tzn. gdyby doprowadzono do sfina-
lizowania procesu w oparciu o wyłącznie pozytywne 
zeznania, świadczące na korzyść Pawła VI, pomimo, że 
zdradził on Piusa XII, z którym współpracował, że jego 
życie moralne było bardzo niejasne8, że jego pontyfi-

                                                           
8 Aby „Kongregacja ds. Świętych” mogła uznać „nadprzyrodzone 
znaki”  Bożej aprobaty, takie, jak cuda wynikające ze wstawiennic-
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kat został zeszpecony przez poważne odstępstwa od 
„depozytu wiary”, ze wszystkimi błędami, który stąd 
wynikły . 

Cóż można było uczynić lepszego, by dać świadec-
two prawdziwej myśli Pawła VI, a tym samym jego od-
powiedzialności za przerażający dramat, jaki jest dziś 
udziałem Kościoła, niż przytoczenie jego przemówień 
soborowych i jego orędzi niedzielnych, a także słów wy-
powiadanych przy innych, szczególnych okazjach, na 
mocy pełnionego przezeń urzędu Zwierzchnika Kościoła 
Chrystusowego? 

Ileż to razy dane mi było skonstatować, jak dalece 
Paweł VI zajmuje stanowisko sprzeczne ze stanowiskiem 
swoich poprzedników, czemu towarzyszyło niemało 
złudnych, światowych oklasków. Ileż razy miałem okazję 
analizować jego „Wielki Plan” , który kłócił się tak bar-
dzo z Tradycją katolicką; niczym memento pobrzmiewa-
ły mi wówczas słowa napisane przez Piusa X: 

 
„Triumf Boga nad jednostkami i nad 
całym społeczeństwem, to nic innego, 

                                                                                                                
twa tego, który ma być uznany godnym najwyższych zaszczytów, 
winna ona najpierw – również w przypadku Pawła VI – uzyskać 
jasność co do jego „opinii świętości życia” , nim zajmie się „hero-
icznością cnót” . Nie może się to opierać wyłącznie na stwierdzeniu 
faktów, ani tylko na zapoznaniu się z ocenami, lecz trzeba uzyskać 
świadectwo osób, które znały go za życia, a przynajmniej zbadać 
wiarygodne pisma i dokumenty. Otóż zważywszy, że bezsprzecz-
nie jego reputacja moralna nie jest jasna, wielce poważną powin-
nością moralną Kongregacji ds. Świętych jest sprawdzenie każdego 
związanego z tym elementu. Bo choć beatyfikacja nie podpada 
pod nieomylność papieskiego Magisterium (z drugiej zaś strony 
nie ma w niej miejsca dla zasady: „Vox populi, vox Dei”), czymś 
nieuczciwym byłoby przekonywanie wiernych o domniemanej świę-
tości kandydata i o jego domniemanych cnotach, w sposób mogący 
zamazywać autentyczne pojmowanie Boskiej prawdy. 
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jak powrót do Boga zabłąkanych 
owiec przez Chrystusa, a do Chrystu-
sa przez Jego Kościół. Oto nasz pro-
gram” 9; 

 
Tymczasem programem Pawła VI było doprowa-

dzenie do utopienia Królestwa Bożego w powszechnym 
ekumenizmie wiary w człowieka oraz kultu człowieka, 
co nieuchronnie musi prowadzić do deistycznego hu-
manizmu, który jest po myśli masońskiej ONZ. 

Przypominam sobie to osobliwe zwierzenie, wypo-
wiedziane przez Pawła VI do pielgrzymów podczas śro-
dowej audiencji generalnej dnia 12 kwietnia 1967 roku: 

 
„Ale oto ujawnia się w Nas dziwny fe-
nomen: chcąc dodać wam otuchy, 
udziela się Nam poniekąd woń niebez-
pieczeństwa, któremu chcielibyśmy 
zaradzić; przychodzi Nam na myśl za-
równo świadomość Naszej ograniczo-
ności, jak i wspomnienie słabości 
Szymona, syna Jana, powołanego 
przez Chrystusa i uczynionego prze-
zeń Opoką. Wątpliwość... lęk... pokusa 
nagięcia wiary do nowoczesnej men-
talności...”. 

 
Niestety, Kościół Chrystusowy podczas jego ponty-

fikatu obumarł właśnie z powodu jego innowacyjnych, 
reformuj ących i zakłócających działań. Paweł VI do 
tego stopnia sobie to uświadamiał, że w poruszających 
słowach musiał przyznać dn. 7 grudnia 1968 roku, w 
trzecią rocznicę ogłoszenia kultu człowieka: 
                                                           
9 Zob. „Communium Rerum”  z 21 kwietnia 1909. 
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„Dzisiaj Ko ściół przechodzi przez 
moment niepokoju. Niektórzy ćwiczą 
się w samokrytyce; należało by raczej 
rzec: w autodestrukcji. Jest to jakby 
wewnętrzny, ostry i złożony wstrząs, 
którego po Soborze nikt by się nie 
spodziewał. Myślano o rozkwicie, o 
spokojnym rozprzestrzenianiu się 
koncepcji wypracowanych podczas 
wielkich posiedzeń soborowych. Ten 
aspekt też występuje w Kościele – ma 
tam miejsce rozkwit; ale... jeszcze 
bardziej trzeba dostrzegać aspekt bo-
lesny. Oto Kościół otrzymuje razy ze 
strony tych, którzy do niego należą!” 

 
29 czerwca 1972 r. jego ocena na temat tego, co 

dzieje się w Kościele, była jeszcze bardziej pesymistycz-
na: 

 
Przez jakąś szczelinę do świątyni Boga 
przedostał się dym Szatana: to wąt-
pliwość, niepewność, niepokój, kon-
frontacja. Już się nie polega na 
Kościele, a na pierwszym lepszym, 
światowym proroku, który mówi do 
nas z łamów gazet, albo na jakimś ru-
chu społecznym; dalej więc, przyłą-
czać się doń, pytać się go, czy nie 
posiada sekretu prawdziwego życia. 
Nie zauważamy, że przecież sami je-
steśmy w jego posiadaniu. Wątpliwość 
wślizgnęła się do naszych sumień; 
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wślizgnęła się oknami, które powinny 
być otwarte na światło...”. 
„Również w Kościele zapanował ten 
klimat niepewności. Sądzono, że po 
Soborze nad historią Kościoła zaja-
śnieje słoneczny dzień. Tymczasem 
nastał dzień pochmurny, burzowy; 
dzień ciemności, poszukiwania, nie-
pewności. Głosimy ekumenizm, a co-
raz bardziej oddalamy się od innych. 
Trudzimy się, by wykopywać przepa-
ści, miast je zasypywać”. 
„Jak do tego doszło? Podzielimy się z 
wami naszą refleksją: nastąpiła inter-
wencja nieprzyjacielskiej mocy. A imię 
jej: diabeł – ów tajemniczy byt, o któ-
rym napomyka św. Piotr w swoim li-
ście. Zresztą często na kartach 
Ewangelii, a także z ust samego Chry-
stusa, pada imię tego nieprzyjaciela lu-
dzi. Wierzymy w coś nadnaturalnego 
(późniejsza korekta: pozanaturalnego), 
co przyszło na świat po to właśnie, by 
zamącić, stłamsić cały Sobór ekume-
niczny, nie dopuścić do tego, by Kościół 
wybuchnął hymnem radości, że oto od-
zyskał świadomość siebie” (!!). 

 
Tak więc sam Paweł VI rozpoznał dzieło Szatana w 

Kościele soborowym i posoborowym! Ale co uczynił, by 
uratować ten Kościół przed panowaniem Szatana, które-
go niszczycielską rzeczywistość dostrzegał? Nic. Co gor-
sza, to on rzucił łódź Piotrową w te szalejące odmęty. 
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Czy nie powinien był sam, poprzez kategoryczne i 
energiczne działania, zepchnąć ją z mielizny, na którą 
wcześniej ją wmanewrował? Tymczasem umył ręce jak 
Piłat: 

 
„Papież nie uważa za stosowne przyj-
mować innej linii ni ż lini ę ufności w 
Jezusa Chrystusa, któremu bardziej 
niż komukolwiek zależy na Jego Ko-
ściele. To on uciszy burzę. Ile razy Bo-
ski Mistrz powtarzał: ‘Confidite in 
Deum. Credite in Deum et in Me cre-
dite!’ Papież będzie pierwszym, który 
wykona ten nakaz Pana i podda się, 
bez niepotrzebnego lęku i trwogi, owej 
tajemniczej, niewidzialnej lecz nieza-
wodnej pomocy, jaką Jezus niesie swo-
jemu Kościołowi” 10. 

 
Piłat nie wypowiedziałby się inaczej! Czy na trzy la-

ta przed tym, jak wszystko wysadził w powietrze refor-
mując, odnawiając, zmieniając, to nie on, Paweł VI, 
rządził, narzucał swoje koncepcje, przygotowując tym 
samym grunt pod tę burzę, która się rozpętała w Koście-
le? A skoro tak, nie miał prawa stać z założonymi ręka-
mi, puszczać steru łodzi Piotrowej, pod pretekstem, że 
sam Bóg sprawi cud i przyniesie ocalenie. 

Mimo to 21 czerwca 1972 r. Paweł VI powtórzył raz 
jeszcze swoją fałszywą doktrynę, próbując przekonać 
(kogo?), że to do Boga należy ocalenie Kościoła: 

 
„W pewnych osobistych zapiskach 
znajdujemy na ten temat, co następu-

                                                           
10 Słowa wypowiedziane 7 grudnia 1968 r. 
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je: być może Pan powołał mnie do peł-
nienia tej posługi nie dlatego, że mia-
łem ku temu jakieś zdolności, ani po 
to, bym rządził i wybawił Ko ściół od 
trapi ących go dzisiaj trudności, lecz 
po to, bym coś dla Kościoła wycierpiał 
i żeby okazało się, że to On, i nikt in-
ny, prowadzi go i zbawia”. 
Wyjawiamy wam to uczucie nie po to, 
by dokonać publicznego, a więc próż-
nego aktu pokory, lecz po to, by i wam 
dane było cieszyć się spokojem, jakie-
go sami doświadczamy na myśl, że to 
nie nasza słaba i niewprawna dłoń 
spoczywa na sterze łodzi Piotrowej, 
lecz niewidzialna, a przecież silna i 
niezawodna dłoń Pana Jezusa”. 

 
To kolejny fałszywy i obłudny wykręt, gdyż nie po 

to postawił Bóg papieża przy sterze łodzi Piotrowej, by 
pozwolił jej dryfować z nurtem „reform”, lecz by potrafił 
nią sterować zgodnie z kursem, jaki wyznacza Tradycja – 
tak, jak czynili jego poprzednicy. Paweł VI nie powinien 
tedy żądać od Boga cudu, by Kościół raz jeszcze był 
przez Niego zbawiony, lecz powinien ukorzyć się i sa-
memu naprawić własne błędy, starając się ratować Ko-
ściół i w ten sposób spełnić swój obowiązek. 

 
Innymi słowy, powinien był przestać wywyższać 

człowieka, który czyni siebie bogiem, a pomyśleć o 
tych miliardach ludzi, którzy nadal pozostają w cieniu 
śmierci i oczekują objawienia im prawdziwego Boga, 
Jezusa Chrystusa, jedynego, który ich uświęca i zbawia. 
Czyż nie tak właśnie brzmi pierwsza prośba kierowana 
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do naszego Ojca: „sanctificetur Nomen tuum” ? A 
czymże są te „Oenzety”, „Unesca” i inne tzw. Instytucje 
międzynarodowe, jeśli nie dziełem Szatana, który chce 
zniszczyć Królestwo Chrystusa – Jego Kościół? Po co 
więc trwonić siły na budowanie zamków na piasku, za-
pominając o „ADVENIAT REGNUM TUUM” – tej je-
dynej „Mi ędzynarodówce”, która naprawdę będzie 
trwała wiecznie? Jakże mógł on hołdować tym mrzon-
kom w dziedzinie polityki międzynarodowej, podczas 
gdy jego obowiązkiem – zgodnie z otrzymanym powoła-
niem – mogło być wyłącznie nieustanne poszukiwanie 
„woli Boga, jako w niebie, tak i na ziemi”? 

Czyżby Paweł VI nie zorientował się, czym stała się 
Ziemia po wygnaniu Boga przez Wielką Rewolucję 
Francuską, a więc odkąd królują Wolność, Równość i 
Braterstwo, czyli trzy zwodnicze zasady roku 1789, 
które w miejsce Bożego Prawa wprowadziły Prawa 
Człowieka? Powinien był wiernie trwać na straży Hono-
ru Boga i Bożych Praw, aby została uszanowana Wola 
Boga – czemu się sprzeniewierzył! Może zapomniał o 
przykazaniu Jezusa: „Starajcie się naprzód o królestwo 
Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie 
wam dodane”11. Zapomniał, że przyszłość należy do 
Boga, do Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Zbawcy świa-
ta, i że na końcu czasów „władca tego świata zostanie 
precz wyrzucony”12, by zrobić miejsce wyłącznie Ko-
ściołowi Boga: Świętemu, Katolickiemu, Apostolskie-
mu Kościołowi Rzymskiemu! 

Jak, widząc to wszystko, miałbym się nie zastana-
wiać, czy Paweł VI miał prawdziwe powołanie do ka-
płaństwa? Tym bardziej, że wielce zastanawiające są 

                                                           
11 Mt 6, 33. 
12 Jn 12, 31. 
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słowa zawarte w książce Jeana Guittona, jego najlepsze-
go przyjaciela, pt. „Dialogi z Pawłem VI” : 

 
„Miałem mocne powołanie do tego, by 
być ze świata w świecie; być świeckim, 
jak się dzisiaj mówi. Nie czułem pocią-
gu do stanu duchownego, który niekie-
dy wydawał mi się statyczny, zamknięty, 
bardziej zainteresowany konserwowa-
niem niż nadawaniem impulsów, impli-
kuj ący rezygnację z przyziemnych 
skłonności wskutek wyrzeczenia się 
świata. Czy czując to w taki sposób, 
mimo wszystko można w XX wieku zo-
stać księdzem? Jeżeli ja to tak odczu-
wam, świadczy to o tym, że jestem 
powołany do jakiegoś innego stanu ży-
cia, w którym będę się realizował w 
sposób bardziej harmonijny, dla 
wspólnego dobra Kościoła”13. 

 
To słowa bardzo znamienne, przywodzące na myśl 

jeszcze jedną refleksję, którą jego „przyjaciel” zawarł w 
książce pt. „Tajemniczy Paweł VI” : 

 
„Zdałem sobie sprawę, jak bardzo je-
go myślenie jest typu laickiego. Odno-
siło się przy nim wrażenie, iż ma się do 
czynienia nie z duchownym, lecz z 
osobą świecką, która nieoczekiwanie 
została wyniesiona do godności papie-
ża”14. 

                                                           
13 Zob. J. Guitton, „Dialogi z Pawłem VI” , Fayard 1967. 
14 Zob. J. Guitton, „Tajemniczy Paweł VI” . 
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W świetle powyższego Paweł VI byłby zatem „oso-

bą świecką”  (a nie „duchowną” ), uczynioną papieżem. 
Jest to zdanie, które mną wstrząsnęło: właśnie dlatego, że 
ta „osoba świecka” – czyli Giovanni Battista Montini  – 
została „papieżem” Pawłem VI! 

 
*** 

 
O! Niech Niepokalane Serce Maryi wyprosi mi ła-

skę, abym umiał przekazać na tych kartach prawdę, do-
chowując wierności wierze w Jezusa Chrystusa, 
naszego Pana, przekazanej przez Jego Kościół, jedy-
nego strażnika „depositum fidei”!  

 
 

ks. Luigi Villa 
Doktor teologii 
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Paweł VI ze swoim „przyjacielem” Jeanem Guittonem 
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„...Gdyby anioł z nieba głosił 
wam Ewangelię różną od tej, 

którą my wam głosiliśmy, 
niech będzie przeklęty! 

Innej jednak Ewangelii nie ma; 
są tylko jacyś ludzie, którzy 

sieją wśród was zamęt i którzy 
chcieliby przekręcić 

Ewangelię Chrystusową”. 
 

(Gal 1, 8-7) 
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ROZDZIAŁ I 
 

JEGO „NOWA RELIGIA” 
 
 

Dla nas pontyfikat Pawła VI był istną katastrofą: by-
ła to prawdziwa rewolucja, która zawróciła Kościół o 180 
stopni, posłużywszy się w tym celu soborem, który za-
stąpił „Ko ściół Tradycyjny” „Nowym Ko ściołem”, 
unoszącym nas obecnie w kierunku Lutra, ku błędom 
Synodu w Pistoi, potępionego przecież przez Piusa VI w 
Bulli  „Auctorem fidei” z 1794 roku15. 

W niniejszej pracy postaram się wykazać prawdzi-
wość owych twierdzeń, posługując się przede wszystkim 
pismami samego Montiniego: biskupa, kardynała, a 
wreszcie Papieża. Mimo ograniczonej liczby tych cyta-
tów, myślę, że będą one wystarczające do tego, aby uka-
zać jego „mens” (umysłowość) „Pasterza” i „Wielkiego 
Kapłana” Ko ścioła Chrystusowego. 

Postaram się więc przedstawić w sposób syntetyczny 
lecz dostatecznie obszerny to, co stało się w Kościele za 
jego rządów. 

Była to istna „rewolucja”  – coś na kształt wojny 
domowej – chociaż sposób jej przeprowadzenia, przed-
miot i stanowisko, które zajmował [Montini], były różne. 

Swoje dzieło składam u stóp Niepokalanej, aby po-
błogosławiła jego autorowi oraz czytelnikom. 

 
*** 

Źródła jego „nowego kursu” kościelnego można 
odnaleźć w subiektywizmie Immanuela Kanta i w „natu-
                                                           
15 Pius VI, Bulla „Auctorem fidei”  z 28 sierpnia 1794. 


