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Do milczących biskupów i kapłanów, 
którzy pozostawili swoje owce na pastwę rozwścieczonych wilków1. 

 
Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, któ-
rego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; [na-
jemnik ucieka] dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce mo-
je, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. życie moje oddaję za owce. (J10,11-15) 

 
Czy Katolicki Kościół jeszcze powróci do prawdziwej obrony człowieka, 

tak jak to czynił przez dwa tysiąclecia?  
 
Jako katolik, świadomy zagrożeń duchowych współczesnego świata, świadomy niegodziwości i zasa-
dzek złego ducha, sideł założonych na bezbronne dusze2, wobec całkowitego zaślepienia światem zde-
cydowanej większości współczesnych hierarchów i kapłanów Kościoła Katolickiego, łącznie z papieżem 
Franciszkiem3, piszę do Was, milczących polskich4 biskupów i kapłanów, patrzących obojętnie na 
świat, na Polskę, na Polaków i Polki, odarte z godności, bo zniewolone bezwstydem, szatańską modą, 
kultem ciała; kosztem życia duchowego, szczęścia doczesnego i wiecznego.  
Po raz kolejny zachęcam Was, abyście porzucili ignorancję, bezmyślność i – mając przecież możliwość 
przeciwdziałania fali bezwstydu, będącego głównym narzędziem zniszczenia człowieka – abyście uczy-
nili wszystko to, co mogłoby tę zarazę skutecznie pokonać, w ten sposób nadając prawdziwy sens Wa-
szemu kapłaństwu i ratując swoje życie wewnętrzne oraz życie niemal wszystkich wiernych, a nawet 
osób niewierzących, od nieuniknionej ruiny duchowej (Pius XII). 
 

Piszę ten kolejny list5, będący kontynuacją poprzednich (dostępnych na www.godnosc.org), tym razem w 
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Jakże smutny jest to dzień, w którym – z powodu po-
wszechnego bezwstydu – całe Niebo płacze, ponieważ chrześcijanie, zamiast publicznie dawać świa-
dectwo wiary i ufności w prawdziwego Boga, realnie obecnego, chociaż ukrytego w postaci Euchary-
stycznej, zamiast oddawać cześć Bogu, uprawiają kult ciała.  
Zamiast całym sobą wskazywać na Boga i ukazywać ufność w Jego opatrzność, to poprzez obnażanie 
ciał, całkowicie niszczą w sobie życie duchowe i nie tylko udowadniają bezwstydem, że nie w Bogu, a w 
propozycjach świata, w swoim ciele upatrują nadzieję, ale poprzez prowokujące stroje, sprowadzające 
człowieka do poziomu TYLKO atrakcji fizycznej, seksualnej, robią wszystko, aby nie wpatrywano się w 
monstrancję z Najświętszym Sakramentem, ale właśnie w nich, aby to właśnie im oddawano chwałę, 
aby to właśnie o nich rozmyślano dniem i nocą6...  
 

Obecnie, aby w każdym człowieku (nawet najbardziej pobożnym, najbardziej przyzwoitym), zniszczyć 
życie wewnętrzne, duchowe, aby przestał czuć się osobą i naraził się na wręcz nieziemskie pokusy, 
nie trzeba go zachęcać, aby ukradkiem oglądał czasopisma czy filmy pornograficzne, wystarczy, aby był 
w katolickiej świątyni podczas nabożeństwa lub wziął udział w procesji, takiej jak ta, dzisiaj: niszczące 
skutki duchowe są pewne, na 100%! 
Bo publiczna nagość, która zawsze niszczy wstydliwość – chroniącą człowieczeństwo, a więc życie 
duchowe, to nie: 

 odczuwany zapach obcego ciała,  
 to nie – widoczny kolor skóry (nie w pierwszym rzędzie),  
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 to nie odczuwana przyjemność z dotyku (też nie w pierwszym rzędzie),  
 ale publiczna nagość, to widok kształtu ciała, szczególnie kobiecego, nagość dostępna dosłownie 

zawsze i wszędzie.   

Trzeci powód, dla którego lampka zgasła, to atmosfera tych czasów, przepełniona duchem nieczystości, jak ohydna 
powódź, która zaleje ulice, place i miejsca publiczne, do tego stopnia, że prawie już nie będzie na świecie dziewiczej 
duszy7. 

 

Współczesne ubranie nie chroni już tajemnicy ciała, ale wręcz go bardziej podkreśla, uwydatnia, czyni 
atrakcyjniejszym nawet bardziej, niż gdyby ciało było zupełnie nagie. Obecnie, większość kobiet wygląda 
bardziej kusząco w „ubraniu”, np. w tzw. getrach czy przylegających spodniach, niż gdyby tego „ubrania” 
w ogóle nie miały. Współczesna kobieta jest nie tylko zupełnie pozbawiona chroniącego jej intym-
ności ubrania, ale będąc w getrach, obcisłych spodniach, w mini, bikini – pilnie potrzebuje praw-
dziwego odzienia – sukni, wzorem z Maryjnych sukien, czy długiej luźnej spódnicy, w każdej sy-
tuacji, ponieważ w obecnym „ubraniu” jej godność nie jest chroniona. Współczesna dziewczyna i 
kobieta nie przedstawia się jako świątynia Ducha Świętego, jej ciało nie stanowi tajemnicy, więc i 
nie jest wyłącznym darem dla ukochanego, narzędziem serca. Współczesna dziewczyna i kobieta 
potrzebuje prawdziwego odzienia, gdyż to, że jest naga, jest już regułą, nie wyjątkiem, a przecież nagich 
przyodziać jest naszym obowiązkiem! 
Tak więc, obecnie można utracić wstydliwość nie poprzez sięgania po taki czy inny „owoc zakazany”, ale 
próbując w świątyni oddawać chwałę Bogu! 
To dlatego biskupi katoliccy w 1927 roku nakazali, aby w kościołach wywiesić tabliczki zabraniające 
wchodzenie do świątyni osobom bezwstydnie „ubranym” i udzielania im sakramentów: 
 

Wstęp do kościoła dozwolony jest tylko niewiastom przyzwoicie ubranym. Nie stosujące się do tego, będą bezwzględ-
nie wypraszane z kościoła i nie mogą brać udziału w nabożeństwach, a tym bardziej przystępować do Sakramentów 
świętych 

 
To dlatego również o. Pio zabraniał wszelkiego bezwstydu w świątyniach, mówił, że lepiej, aby kościół 
był pusty niż pełen diabłów; lepiej, aby był pusty niż sprofanowany! 
 

To dlatego sam Pan Jezus biczem rozganiał towarzystwo, które z domu Bożego czyniło jaskinię zbój-
ców, a wiemy, że przekupnie uprawiali swój proceder nie w samej świątyni, ale tylko w obrębie terenu 
przynależącego do niej. I nie chodziło o uprawianie grzesznego i dramatycznego w skutkach bezwstydu, 
zagrażającego szczęściu doczesnemu i wiecznemu, ale prowadzili znacznie bardziej „niewinną” w skut-
kach – działalność handlową. 
Dlatego obojętność wobec jawnego deptania świętości, bezpośredniej pogardy człowiekiem i Bogiem, 
zawsze będzie sprowadzać karę Bożą! 
 

Kontakt z bezwstydem zawsze przynosi tylko szkodę, bo obraża Boga, stwórcę wszelkiego stworzenia, a 
szczególnie stwórcę człowieka, którego godność ma być ochroniona w pierwszym rzędzie przez ubranie, 
a chroniona nie jest. Dlatego obecnie jedynie osoby niewidome mogą w kościele czuć się odporne na 
bezwstyd! 
Bezwstyd wręcz uniemożliwia uświęcenie dnia świętego poprzez pobożne uczestniczenie w na-
bożeństwach! 
Zamiast przez skromny i wstydliwy strój wyciszyć ciało i zmysły, dając w ten sposób szansę na rozwój 
ducha, na dostrzeżenie człowieczeństwa w sobie i w drugim, i zamiast dając świadectwo wiary w praw-
dziwego Boga – współczesny chrześcijanin, najczęściej zupełnie nieświadomie, ukazuje silny, wręcz 
niewolniczy związek ze światem, którego, na własną i drugich zgubę, jest pilnym uczniem i naśladowcą. 
 

Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być 
przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga (Jk 4,4) 
 

Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. 1J 2,15   
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Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka 
jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. (Rz 12,2) 

 

Nigdy bezbronny, bo porzucający cnoty duch, nie wygra z uzbrojonym w grzech ciałem! 
 

I to wszystko: ranienie Pana Jezusa, bezczeszczenie, profanacja świątyń, świętokradztwo, dzieje się nie 
tylko w tak wielkim dniu jak dzisiejszy, ale codziennie, przez cały rok, w każdej świątyni katolickiej, przy 
całkowitym milczeniu, a nawet przy pełnej aprobacie zaślepionych bezwstydem duchownych katolickich, 
zupełnie niedostrzegających największego zagrożenia godności ludzkiej – bezwstydnej mody8, która jest 
najważniejszym i najskuteczniejszym narzędziem niszczenia człowieka i Kościoła9! 
 

Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. (Mk 7,6) 
 

Sława, które piszę, najbardziej oburzają „uczonych w piśmie”, tych, którzy w największym stopniu ode-
szli od prawdziwej ewangelii, od prawdy o człowieku i od Tradycji Katolickiej, czyli od pełni Objawienia, 
odeszli od zwykłej przyzwoitości. Lecz na początku tak nie było... 
 

Bezwstyd, jest tak groźny również dlatego, iż całkowicie, bezpośrednio lub pośrednio: 

 Całkowicie sprzeciwia się przykazaniu miłości! (miłość, to przecież bycie darem dla siebie i drugiego, 
to wzbogacanie, a nie używanie siebie czy drugiego, jak „uczy” współczesny świat). Miłości nie da 
się pogodzić z bezwstydem, o czym przypomina św. Paweł.10 

 Przekracza: pierwsze, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme i dziewiąte przykazanie Boże! A prze-
cież wystarczy „złamać” tylko jedno przykazanie, aby potępić duszę, aby odpowiadać nie za przekro-
czenie jednego, ale jak za wszystkie przykazania11... 

 Uniemożliwia rozwój cnót Boskich: wiary, nadziei i miłości! 
 Niweczy cnoty główne: roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo! 
 Bezpośrednio umacnia grzechy główne: wszystkie, poza piątym!  
 Przekracza: pierwsze przykazanie kościelne! 
 Dotyczy pierwszego, drugiego i trzeciego uczynku miłosiernego wobec duszy! 
 Dotyczy trzeciego uczynku miłosiernego wobec ciała! 
 Bezwstyd powoduje zgorszenie i odpowiada za grzechy cudze! 
 Bezwstyd powoduje grzechy wołające o pomstę do nieba! 
 Bezwstyd ugruntowuje treści sprzeczne z wszystkimi najważniejszymi modlitwami, aktami, z całym 

Credo, ponieważ odwraca uwagę od Boga jako jedynego, któremu należy się chwała, jedynego źró-
dła nadziei, punktu odniesienia – na człowieka, któremu – według mody – należy się chwała, podziw 
i od którego zależy „szczęście”. Bezwstyd jest namacalnym uobecnianiem królestwa diabła, a nie 
Królestwa Boga na ziemi12. 

Poza tym, w owych nieszczęśliwych czasach, nastąpi niepohamowany zalew nieczystości, która popychając resztę lu-
dzi do grzechu, pociągnie niezliczone lekkomyślne dusze na wieczne potępienie. Nie będzie można znaleźć niewinno-

ści w dzieciach, ani skromności u niewiast. W owych chwilach największej potrzeby Kościo-
ła, ci, którzy mają mówić, będą milczeć13. 

 
Po raz kolejny piszę do Was, do milczących biskupów i kapłanów, patrzących obojętnie na Polskę, co-
raz bardziej przypominającą jeden ogromny dom publiczny, permanentną pornowizję14, w której już 
nie skromność i wstydliwość, ale ekshibicjonizm i podglądactwo jest normą. Polskę, w której już nie ma 
strefy bez sromoty, bez wzorowania się na pogańskim, diabelskim świecie, jakże obcym woli Bożej; i bez 
nagich „aktorek” (dzisiaj rolę aktorek przejmuje przeciętna, „porządna” kobieta, która epatuje seksem): 
nagość w każdej szkole, na każdym stanowisku pracy, w każdym urzędzie, każdym sklepie, na 
każdym placu zabaw, niemal w każdym filmie, reklamie, prawie na każdej stronie w gazecie, w 
każdej dyscyplinie sportowej, a nawet we wszystkich świątyniach katolickich, coraz bardziej 
przypominających bezwstydne i powszechne plaże! Wszędzie kobieta przedstawia się jako atrak-
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cja seksualna, z odkrytym, kuszącym ciałem, albo w obcisłym ubraniu, czyniącym ją jeszcze 
większą atrakcją. Obecnie niewiasty w skromnej sukni już się nie spotyka! 

Nigdy nie było i nie będzie, pochodzącego od Boga, moralnego usprawiedliwienia dla odkrywania 
ciała, również na plaży. Trudno jest uznać za ubraną taką osobę, której 95% ciała jest zupełnie 
odkryta, a pozostałe 5% jest „zakryte” przylegającym materiałem, niezakrywającym kształtu ciała, 
a wręcz wskazującym na najbardziej intymne miejsca! Podobnie jak trudno jest uznać za ubraną 
osobę, która ma na sobie „ubranie” ściśle przylegające do ciała, ukazujące jego kształt, zamiast 
ubrania, które z ciała czyni tajemnicę. Taki „strój” nawet w najmniejszym stopniu nie umożliwia 
doświadczenie bycia osobą i całkowicie oddziela ciało od duszy, tym samym zatracając oblu-
bieńczość ciała, widoczny dar niewidocznego serca, niezastępowalne narzędzie miłości, które 
darem pozostaje tylko wtedy, gdy jest odkrywane jedynie przed ukochanym, a więc – gdy jest ta-
jemnicą dla wszystkich. Oczywiście nie trzeba w tym miejscu poruszać tematu nagości, jako nie-
pokonalnej okazji do grzechu ciężkiego.    

 

Obecnie, w głównej nawie każdej świątyni katolickiej jest wielokrotnie więcej nagości, niż 
sto lat temu w głównej sali domu publicznego, w którym kształt ciała kobiety był ukazywa-
ny tylko w wyznaczonych miejscach – w dyskretnych pokojach i tylko pełnoletnim klien-
tom, za „odczuwalną” opłatą. A każdy bywalec takiego przybytku liczył się z negatywnymi 
konsekwencjami przebywania w nim.  
Czyż obecnie, przynajmniej Dom Boży nie powinien być strefą wolną od nagości? 
Czyż chrześcijanie nie powinni pozostać oazą wstydliwości czy chociaż przyzwoitości, 
oddając w ten sposób chwałę Bogu, ratując swoją duszę i będąc świadectwem dla świata? 

 

Czy w „katolickim” (przynajmniej z nazwy) kraju znajdzie się, chociaż jeden biskup, albo odważny i wsty-
dliwy jeden kapłan15, który będzie ukazywał modę Maryjną, jako jedyny wzór dla niewiast16, a nie przy-
zwalał na taką, która jest atrybutem kobiet pracujących pod latarnią?  
Czy znajdzie się, chociaż jeden kapłan, który będzie przywracał wstydliwość i przywracał niewiastom 
kobiecość, aby przestały zachowywać się jak niewolnice seksualne? 
Czy znajdzie się, chociaż jeden kapłan, który zacznie prawdziwie przywracać godność człowiekowi, któ-
ry odzieje i pocieszy z szat odartego Pana Jezusa, nagiego i płaczącego? 
 

Czy w Polsce są jeszcze prawdziwi pasterze dusz - DUSZPASTERZE? Bo bez wstydliwości nie ma 
życia duchowego. Bezwstydnym nie są więc potrzebni duszpasterze, ani prowadzone przez nich „dusz-
pasterstwo”, ponieważ bez wstydliwości nie ma człowieczeństwa, pozostaje już tylko wymiar zwierzęcy 
tego czegoś, co z „człowieka” zostało. 
 

Drodzy kapłani i biskupi, moi Mistrzowie. 
Ze łzami w oczach i ściśniętym sercem, świadom znaczenia i wagi każdego z zawartych tu słów, piszę 
do Was po raz trzeci17 i niestety, nauczony doświadczeniem, nie mam już nawet małej nadziei na Wasze 
nawrócenie, na Wasze odwrócenie się od tego, co proponuje świat, a z czym Wy, najczęściej całkowicie 
się zgadzacie, albo przynajmniej przyzwalacie, patrząc obojętnie na zbrodnicze w skutkach eksperymen-
ty, których początkiem i narzędziem jest niszczenie wstydliwości, poprzez – z jednej strony – powszech-
ne rozbieranie kobiet i dziewcząt, a nawet, już od żłobka – małych dziewczynek, a z drugiej strony – po-
przez zmuszanie chłopców i mężczyzn do oswajania się z nagością kobiecą, zmuszanie ich do patrzenia 
na to, do czego nie mają prawa, na to, co może być odkrywane tylko w sypialni małżeńskiej, a co – gdy 
jest ukazywane poza nią – całkowicie niszczy wstydliwość, a więc i człowieczeństwo.  
Milcząc, zgadzacie się na niszczenie wstydliwości, na eksperymenty, których ostatecznym celem jest 
całkowite upodlenie, zniewolenie człowieka, zniszczenie narodów i Kościoła Katolickiego, powołanego 
przecież przez Boga do ochrony godności ludzkiej, do ochrony człowieka przed pokusami diabła. 
 

Milczący, nie ostrzegający przed wrogiem Kościół jest nikomu nie potrzebny, tak jak: 
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 nie potrzebny jest lekarz, który jedynie podtrzymuje chorobę, zamiast odkryć jej przyczynę i pomóc 
pacjentowi wyzdrowieć;  

 jak niepotrzebny jest prawnik, który nie przywraca prawości, a tylko żongluje paragrafami, często 
narażając sprawiedliwego na cierpienie, a przestępcę chroniąc przed karą; 

 jak nie potrzebny jest policjant, który nie ostrzega przed bandytą i tegoż nie ściga,  
 jak niepotrzebny jest nauczyciel, który nie uczy mądrości, nie wychowuje, nie przekazuje prawdzi-

wych wartości, a tylko wtłacza do głowy zupełnie niepotrzebne informacje.  

Lepiej, żeby nie było kapłanów wcale, niż żeby byli ślepi, tacy, którzy wskazują złą drogę, którzy 
zupełnie nie chronią owiec przed wilkami, tak jak to, niestety, obecnie jest regułą, a nie wyjąt-
kiem18! 
 

To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. (Mt 15,14) 
Lepiej byłoby takiemu kapłanowi, aby się nie narodził, niż aby swoją postawą miał siać zgorsze-
nie19! 
 

Skoro nie istnieje człowieczeństwo bez wstydliwości, to tym bardziej nie można mówić o prawdziwym 
kapłaństwie bez wstydliwości. Prawdziwy kapłan, to wstydliwy kapłan, czyli ten, który chroni własne 
człowieczeństwo i tej ochrony uczy innych. Wstydliwy kapłan dostrzega prawdziwe zagrożenia duszy i 
sam ich unika oraz pomaga innym uniknąć zbędnych pokus, w ten sposób umożliwiając sobie i powie-
rzonym mu owcom – żyć pełnią człowieczeństwa, na miarę powołań, do jakich zostali wezwani, aby nie 
ominęło ich szczęście doczesne i wieczne.  
 

Wstydliwy kapłan nie tylko chroni siebie przed powszechną nagością i nie wpatruje się w „piękno”, do 
którego nie ma prawa, ale również chroni przed bezwstydem dusze sobie powierzone: mężczyzn zachę-
ca do wstrzemięźliwości w patrzeniu, a kobiety, do wstrzemięźliwości w pokazywaniu. Obecnie, nie tyl-
ko kapłani, ale niemal wszyscy biskupi – całkowicie zatracili wstydliwość, co – z powodu ich igno-
rancji, lekceważenia objawienia, lekceważenia natury ludzkiej - jest „zrozumiałe”, ponieważ jest spowo-
dowane tym, iż nie podejmują oni nawet najmniejszych środków ochrony własnej wstydliwości, nie bro-
nią się przed nagością, a niemal zawsze i już bezrefleksyjnie, bez wewnętrznego buntu, obcują z nią20 
dniem i nocą, uznając to za stan normalny. Bezwstyd utrudnia, a często wręcz uniemożliwia trwanie 
kapłanów w celibacie, jako jeszcze większej przestrzeni dla miłości – daru z siebie, daru ze swojej in-
tymności. Bezwstyd zabija to, co duchowe, a rozbudza to, co cielesne. Im mniej wstydliwości, tym mniej 
bezinteresownej miłości, tym trudniej o bezinteresowną przyjaźń względem niewiast, a więcej udręk i 
pokus związanych z cielesnością. 
 

Czystość domaga się wstydliwości. Jest ona integralną częścią umiarkowania. Wstydliwość chroni intymność osoby.  

 Polega ona na odmowie odsłaniania tego, co powinno pozostać zakryte. Wstydliwość jest związana z czysto-
ścią, świadczy o jej delikatności.  

 Kieruje ona spojrzeniami i gestami, które odpowiadają godności osób i godności ich zjednoczenia. (KKK 2521) 

Wstydliwość jest skromnością. Wpływa na wybór ubioru. Zachowuje milczenie lub dystans tam, gdzie pojawia się 
niebezpieczeństwo niezdrowej ciekawości. Staje się dyskrecją. (KKK 2522) 

 

W XXI wieku bezwstyd osiągnął niespotykaną w historii ludzkości, skrajną postać. Obecnie niemal 
wszystkie kobiety i dziewczęta publicznie ukazują kształt swojego ciała, a więc przebywają nago (za-
miast chronić kształt ciała, niemal każda dziewczyna i kobieta go eksponuje), a mężczyźni bez skrępo-
wania, w ukazaną nagość się wpatrują, albo o niej marzą, tylko „podziwiając kobiece piękno”21. 
Wszyscy kapłani to widzą i milczą, zamiast stanowczo, gorliwie i bezkompromisowo przypominać praw-
dziwą naukę zawartą w objawieniu, szczególnie w nauczaniu papieży Piusa X, XI i XII22, których pontyfi-
kat przypadał na okres największych przemian obyczajowych, proponowanych przez ateistycznych 
przywódców, mających wpływ na losy świata, a ostatecznie inspirowanych przez samego Szatana, któ-
rego jedynym celem jest oddzielić ludzi od Boga. 
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Współcześni kapłani to widzą i milczą, zamiast przed działalnością Szatana chronić dusze sobie powie-
rzone! Chociaż, obawiam się, że jest znacznie gorzej: że oni milczą, ponieważ już tego nie widzą! 
Obawiam się też, że już spełniają się słowa prymasa Wyszyńskiego, przestrzegającego 45 lat temu 
przed kościołem zamykającym oczy na przykazania, odwracającym oczy od grzechu, przed którym 
przecież duchowni mają ostrzegać23! 
 

Obawiam się również tego, że współcześni duchowni już nie chcą we współczesnym człowieku, okrytym 
„ubraniem” niechroniącym jego godności, widzieć Jezusa z szat odartego. Zamiast uobecniać Królestwo 
Boże na ziemi, zamiast być gwarantem niezmiennych wartości, zamiast być solą dla ziemi (solą, która 
jest niezmienna, nigdy nie traci smaku), światłem dla świata (światłem, które jednoznacznie wskazuje na 
Boga, które przypomina Jego, niezmienne prawa i zawsze aktualne przykazania, bez relatywizmu mo-
ralnego, bez taryfy ulgowej w związku ze spoganieniem świata) – bezrefleksyjnie powtarzają za grzesz-
nym światem, a wbrew niezmiennej woli Boga, że bezwstyd, to w dzisiejszych czasach jest już norma, 
że to tylko taka niewinna moda, że kijem się rzeki nie zawróci, że to przecież jest walka z wiatrakami; tak 
jakby przykazania miały obowiązywać tylko do XIX wieku, a od XX wieku można było je traktować we-
dług własnego uznania. To tak, jakby teraz można było łamać prawa natury, tak jakby ciało człowieka 
mogło być bezkarnie oderwane od ducha, i jakby człowiek był już odporny na pokusy cielesne. 
 

Powszechny dziś wszelki bezwstyd w modzie i strojach, za który jeszcze nie tak dawno we wszyst-
kich kościołach przepraszano Pana Jezusa, prowadzi do najgorszych w skutkach grzechów, skutkach 
doczesnych i wiecznych. 
Dzisiaj, zamiast czuć wstręt do bezwstydu, zamiast wstydzić się grzechów nieczystych, duchowni wsty-
dzą się, albo zupełnie nie rozumieją znaczenia i aktualności słów ułożonej sto lat temu modlitwy:  
 

Za te wszystkie godne opłakania występki, razem wzięte, chcemy Ci wynagrodzić i każdy z nich z osobna pragniemy 

naprawić. A więc: brak skromności i wszelki bezwstyd w życiu i strojach, owe liczne si-
dła zastawiane na niewinne dusze, zbezczeszczenie nawet samego Sakramentu Boskiej Miłości przez zanie-
dbania i przez okropne świętokradztwa. 

 

A przecież, to właśnie, przede wszystkim za grzechy nieczyste, które prawie zawsze są skutkiem bez-
wstydu, a które następnie są początkiem, pierwszym i najważniejszym ogniwem łańcucha śmierci, za te 
grzechy, które prowadzą do największych zbrodni, Pan Jezus poddał się biczowaniu. 

 

I dał mi Jezus poznać, za jakie grzechy poddał się biczowaniu, są to grzechy nieczyste24.  
 

I za obojętność wobec tych grzechów, i obojętność wobec bezwstydu, pierwszej i najważniejszej przy-
czyny tych grzechów, za milczenie – gdy należało grzmieć, upominać, przestrzegać grzeszących, a więc 
ostatecznie za biczowanie Pana Jezusa – największą karę poniosą duchowni. Czym większą władzę 
mieli, czym więcej wsłuchiwali się w „argumenty”, propozycje świata i je powtarzali, zamiast przypominać 
niezmienne prawo Boże, za to, że bardziej chcieli się przypodobać ludziom, a nie Bogu – tym surowszy 
wyrok otrzymają, bo więcej ran zadali Panu Jezusowi! 
 

...odstąpili kaci od Pana Jezusa, a przystąpili do biczowania inni ludzie, którzy chwycili za bicze i siekli bez miłosierdzia 
Pana Jezusa. Byli nimi: kapłani, zakonnicy i zakonnice i najwyżsi dostojnicy Kościoła, co mnie bardzo zdziwiło, 
byli ludzie świeccy różnego wieku i stanu; wszyscy wywierali swą złość na niewinnym Jezusie. (zob. Dzienniczek..., 
445) 

 

Dlatego, jeżeli duchowni się nie przemienią, nie zaczną wsłuchiwać się w słowa prawdziwego Boga, i 
Jego NIEPRZEMIJAJĄCE słowa przypominać wszystkim, dopóki nie zaczną przywracać człowie-
czeństwo, bronić godności ludzkiej, ucząc o ważności wstydliwości, tak jak to czynili ich poprzed-
nicy w pierwszej połowie XX wieku, zamiast powtarzać bezrozumny bełkot świata (diabła); dotąd nasz 
Pan, Jezus Chrystus, aż do końca czasów, do swojego przyjścia w chwale, pozostanie nagi, nagi w każ-
dym człowieku, a duchowni za to odpowiedzą!!! 
 

To właśnie: 

 słuchanie świata, zamiast Boga25,  
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 odejście od tradycji katolickiej26,  
 i uleganie skutkom rewolucji seksualnej 1968 roku27, 

jest głównym powodem obecnego kryzysu w Kościele Katolickim, co w kwietniu bieżącego roku jedno-
znacznie wyraził papież emeryt Benedykt XVI28. 

 

Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż 
duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli 
jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa. (Gal 6,16). 

 

Współczesne nauczanie Kościoła Katolickiego i rezygnacja ze sprawdzonej praktyki duszpasterskiej 
(piętnującej wszelkie objawy bezwstydu), nie tylko zdecydowanie zaprzecza Tradycji katolickiej, ale jest 
zupełnie oderwane od rzeczywistości, od elementarnego, zdroworozsądkowego postępowania. 
Obecnie, najwyżej postawieni dostojnicy Kościoła w Polsce, często publicznie wypowiadają takie rzeczy, 
które wywołują zdumienie czy zażenowanie u każdego myślącego i posiadającego resztki poczucia 
przyzwoitości człowieka. Trudno skomentować te wypowiedzi inaczej, niż tylko jako zupełna bezrozum-
ność czy całkowita ślepota29! 
 

Należy nieustannie modlić się o ich opamiętanie i prawdziwe nawrócenie, o powrót do elementarnej 
przyzwoitości, do broniącej człowieczeństwo wstydliwości, aby na Sądzie Ostatecznym nie usłyszeli po-
tępiających słów zawartych w ewangelii30, bo wtedy będzie już za późno. 
 

Jeżeli duchowni nadal będą chować głowę w piasek i bardziej zajmować się sprawami światowymi niż 
prawdziwą ochroną człowieka przed niszczeniem jego godności, wówczas nie ominie ich oskarżenie 
Jezusa, wynikające z całkowitego lekceważenia Jego słów: Byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie31!   
 

Publiczna nagość jest najdotkliwszym poniżeniem człowieka, jest odarciem go z godności, jest rzeczywi-
stym, realnym sprowadzeniem człowieka do poziomu towaru, rzeczy.  
Dlatego troska o właściwe odzienie jest zdecydowanie ważniejsza niż zaspokojenie głodu, pragnienia 
czy pocieszenie w więzieniu, co także jest obowiązkiem chrześcijanina, z którego będzie rozliczony po 
śmierci.  
Głodnych w Polsce czy uwięzionych jest ułamek procenta, a nadzy są już niemal wszyscy! 
Pominę tu milczeniem obecną działalność Kościoła, która z godnością człowieka i jego zbawieniem czę-
sto nie ma zupełnie nic wspólnego, a w którą to Kościół jest skutecznie „wkręcany”, aby legitymizować 
totalitarne zapędy rządzących i aby duchowni marnowali bezcenny czas na rzeczy, tak na prawdę niko-
mu uczciwemu do niczego nie potrzebne. 
 

Problemem współczesnych czasów nie jest to, że kobieta zostaje siłą rozebrana, że pozbawia się ją 
odzienia, wbrew jej woli. Dramatem obecnych czasów jest fakt, iż dzisiaj niemal każda dziewczyna i 
kobieta32, dobrowolnie pragnie być naga, jest dumna z tego, że jej wszystko widać, a każdy mężczy-
zna, zamiast spieszyć z jej ochroną, zamiast biec, aby przyodziać nagą kobietę33 (a więc aby i ochronić 
nagiego Pana Jezusa, ukrytego w tej kobiecie), zachęcony obecną „nauką” Kościoła i właśnie takim po-
stępowaniem duchownych: tylko podziwia piękno kobiece, a co Pan Jezus jednoznacznie określa jako 
pożądliwość w sercu34. 
 

 Przyjdą mody, które będą obrażać Pana Jezusa (Fatima 1917) 
Ponieważ bezwstydna moda pogardza Bogiem Stwórcą, ponieważ odziera człowieka z godności ludzkiej 
(wymiaru duchowego, a więc i duchowości) i człowieka czyni obiektem kultu, skutkiem czego człowiek 
przestaje być zdolny do aktów ludzkich (wiary, nadziei, miłości, przestaje dostrzegać i doświadczać 
piękna i szczęścia), a więc zatraca swoje powołania, zaczyna zniżać się do poziomu zwierzęcia, dlatego 
każdy bezwstydny kapłan odpowie za grzechy nieczyste, których ludzie się dopuścili, z powodu 
własnej niewiedzy; odpowie za osobiste ranienie, za biczowanie Pana Jezusa35. 
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Dopóki skromność nie będzie przestrzegana w praktyce, społeczeństwo będzie się chyliło ku upadkowi (Pius XII). 
 
 

Ponieważ publiczny bezwstyd prowadzi bezpośrednio do moralnego upadku narodu (a w konsekwencji 
do jego fizycznego unicestwienia lub zniewolenia), czego byli świadomi nie tylko poprzedni papieże, ale 
nawet żyjący już tysiące lat temu starożytni poganie36, każdy bezwstydny kapłan odpowie za dopro-
wadzenie do duchowego, moralnego i fizycznego upadku Polski37. Ruina duchowa katolików w Pol-
sce jest już widoczna gołym okiem, jej nieodwracalne następstwa, to kwestia najwyżej 20 lat. 
 

Popatrz, dziecko, jaką straszną zniewagę i ból zadają mi grzechy nieczyste, morderstwa (dzieci) i straszna niena-
wiść. Już dalej nie mogę znieść tej obrazy i zniewag, jakie mi zadają grzechy nieczyste. Jeżeli Polska nie odrodzi się 
duchowo, nie porzuci swych grzechów, to zginie. Jedynie całkowite odrodzenie duchowe i oddanie się pod pano-
wanie mego Serca może uratować od całkowitej zagłady nie tylko Polskę, ale i inne narody38. 

 
 

Każdy bezwstydny kapłan odpowie za to, że całkowicie zaprzestał bronić godności ludzkiej, po-
przez głoszenie zdeformowanej antropologii, „personalizmu” chrześcijańskiego (personalizm bez 
osoby...), zupełnie nieuwzględniających zranionej grzechem pierworodnym natury ludzkiej39. Po pierw-
szym upadku człowieka nie da się obronić jego duchowej strony ani doświadczać człowieczeństwa, wy-
stawiając na pogardę („podziw”) własne ciało czy „podziwiając” nieuprawnioną nagość innych. Dlatego 
właśnie, tuż po grzechu, człowiek otrzymał nakaz pokazywania się w pełnym odzieniu, i to nawet w mał-
żeństwie, a nie jedynie w bikini, w getrach, mini, i to przy obcych, już dosłownie w każdej sytuacji i w 
każdym czasie i miejscu!  
 

Odzienie zakrywające całe ciało człowieka było jedynym „wianem” od Boga, jedyną zewnętrzną 
ochroną jego natury, jego godności, niezbędną od chwili grzechu i aktualną do dziś. 
Pan Jezus, przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie przywrócił przyjaźń między Bogiem, a 
człowiekiem, ale nie uzdrowił, skażonej grzechem, a więc podatnej na „słabość” ciała, natury 
ludzkiej! 
 

Zauważalną cechą jest jej uroda i piękno ciała. Musi jednak pamiętać, że piękno to jest darem i darem ma pozostać. Dla 
kogo się ubierasz, dla kogo się stroisz, dla kogo się odsłaniasz, pod takim czy innym względem? To od ciebie zależy, jakie 
uczucia wywołasz w człowieku, który na ciebie patrzy: szacunek czy lekceważenie, podziw czy namiętność. [...] 
Kiedy zaś eksponuje ona te wartości ciała, które drażnią pociąg seksualny mężczyzny, to sama mówi: jestem przedmiotem 
do wzięcia. I sama siebie robi niewolnicą. (ks. Franciszek Blachnicki) 

 

Każdy bezwstydny kapłan odpowie za to, że przyczynił się do zabicia wstydliwości już w malut-
kich dzieciach, szczególnie w dziewczynkach, które „pozbawione” tak ważnej części sumienia, niemal 
na pewno nigdy nie zaznają szczęścia doczesnego i już na zawsze będą chciały pozostać towarem, 
pozostać jedynie atrakcją cielesną, ryzykując życie wieczne40. 
 

Każdy bezwstydny kapłan odpowie za brak pewności siebie u kobiet, za ich ucieczkę w kult cia-
ła41. Jakże dziewczyna, kobieta ma kochać Boga, siebie i bliźniego, skoro nie czuje się osobą, a tylko 
towarem? I właśnie, jako towar, nie osoba (ciało bez duszy) przedstawia się każdemu... 
 

Każdy bezwstydny kapłan odpowie za to, że doprowadził do pozbawienia wstydliwości już malut-
kich chłopców, jeszcze dzieci, w których otoczeniu, na wysokości ich oczu, co kilka sekund, setki, ty-
siące razy dziennie, każdego dnia, bez chwili przerwy!, przewijają się obrazy odkrytych kształtów intym-
nych części ciała ich koleżanek, wychowawczyń, mam, rodzeństwa42.  
 

Każdy bezwstydny kapłan odpowie za pozbawienie wstydliwości dorastających chłopców, mło-
dych mężczyzn, dla których codzienny widok seksownie wyglądających koleżanek stanowi niepokonal-
ną pokusę, w praktyce uniemożliwiającą wytrwanie w czystości i całkowicie oraz trwale deformującą 
prawidłowy obraz człowieczeństwa, męskości i kobiecości43.  
 

Obecny papież Pius XI nieprzyzwoitą modę uważa za jedno z głównych źródeł dzisiejszego zepsucia obyczajów. I 
słusznie, bo przed wszystkiemi wyliczonemi rodzajami broni dzisiejszych wrogów Kościoła i rodziny chrześcijańskiej ła-
twiej się uchronić niż przed modą44. 
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Każdy bezwstydny kapłan odpowie za nieustanne molestowanie seksualne wszystkich chłopców 
i mężczyzn, którego doświadczają z powodu wszechobecnego bezwstydu dziewcząt i kobiet. To bezro-
zumne bombardowanie nagością i brak świadomości u mężczyzn – konieczności sprzeciwu, obrony, 
spowodowało, iż chłopcy i mężczyźni, a nawet duchowni, nie tylko się przed nią nie bronią, niszcząc 
swoje człowieczeństwo, ale uzależnieni już od nagości, uważają ją za coś normalnego i często się wręcz 
jej domagają, podobnie jak osoby uzależnione od dowolnej substancji, zrobią wszystko, aby ją otrzymać, 
nawet kosztem własnej wolności, szczęścia, zdrowia, kosztem wszystkiego, co ludzkie. 
Obecny tzw. porządek prawny chroni kobiety, i słusznie, przed molestowaniem ze strony mężczyzn. Ko-
biet nie wolno dotykać czy czynić względem pań innych gestów naruszających ich intymność. Jedno-
cześnie żadnej ochronie nie podlega czystość mężczyzn, którzy – poprzez eksponowanie nago-
ści kobiet, poprzez stymulowanie mężczyzn bodźcami wzrokowymi – są nieustannie molestowani 
seksualnie, również w każdej świątyni katolickiej, i to w taki sposób, przed którym nie ma możli-
wości ucieczki! Są molestowani przez niemal wszystkie dziewczynki, dziewczyny i kobiety, najczęściej 
zupełnie nieświadome niszczącej siły swojej cielesności. Daru otrzymanego od samego Boga, będącego 
dowodem Jego zaufania i hojności, który gdy jest używany rozumnie, służy budowaniu miłości małżeń-
skiej i przekazywaniu życia; gdy jest nadużywany, niszczy miłość i życie, niszczy życie duchowe, psy-
chiczne i fizyczne, życie „jednostki” i państwa!  
W XXI wieku, z powodu kapitulanckiej postawy duchownych, wobec kłamstw świata, niemal każda 
dziewczyna i kobieta uważa, że przebywanie w publicznym miejscu bez sukni zakrywającej kształt jej 
ciała (jedynie w getrach, obcisłych spodniach, w mini czy bikini) za coś tak oczywistego jak oddychanie 
czy spanie. Jest przekonana, że zarówno w pracy, w szkole, na spacerze, w domu, w kościele, że jeżeli 
tylko ma coś na sobie, choćby dwa sznurki, gdy przebywa na plaży, to jest przyzwoicie ubrana. Jest zu-
pełnie nieświadoma nie tylko znaczenia wstydliwości dla ochrony jej człowieczeństwa, dla ochrony jej 
prawdziwego szczęścia, ale i zupełnie nie rozumie mocy sygnałów, które wysyła (mowa ciała), a które są 
jednoznaczne w przekazie: bierz mnie, jestem atrakcyjnym towarem, który należy używać, a nie osobą, 
która zasługuje na miłość bezwarunkową. 
 

Każdy bezwstydny kapłan odpowie za niszczenie kobiecości, poprzez akceptację u kobiet mę-
skiego stroju, co jest przemilczanym, ale bardzo skutecznym i bezpośrednim wsparciem wszel-
kich dewiacji, mających na celu zniszczenie naturalnego związku między mężczyzną, a kobietą45. 
 

Biskup de Castro Mayer zwykł był mawiać, że spodnie noszone przez kobietę są gorsze od mini-spódniczki. Krótka 
spódnica jest nieskromna i atakuje zmysły, ale spodnie są wyrazem pewnej ideologii i atakują umysł. 
 

Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny ani mężczyzna ubioru kobiety, gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest 
dla Pana, Boga swego (Pwt 22,5). 

 

Kobieta w spodniach jest zawsze zaprzeczeniem kobiecości i jawnym oraz skutecznym narzędziem sze-
rzenia homoseksualizmu, genderyzmu i transseksualizmu, dlatego każdy bezwstydny kapłan odpowie za 
przyczynienie się do upowszechniania tych zbrodniczych ideologii46.  
 

Każdy bezwstydny kapłan odpowie za zniszczenie piękna kobiecości. 
Przez milczenie wobec zbrodniczych propozycji świata, obecnie niemal każda kobieta albo upodabnia 
się do mężczyzny, albo do kobiety „marnej reputacji”47. 
 

Nieraz wydaje się być przesadą zdanie, że kobieta ma wybitne poczucie piękna. Gdyby je miała w takim stopniu, nie 
poddawałaby się na pewno dyktaturze mody, która czyni z niej niekiedy monstrum. Moda nie zawsze wiąże się z este-
tyką. Gdy po ulicach miasta chodzą "typy" ubrane tak, jak gdyby wyszły z balu maskowego, to zamiast zainteresowania 
doznajemy uczucia niesmaku. (ks. prymas S. Wyszyński) 

 

Każdy bezwstydny kapłan odpowie za zniszczenie piękna, banalizację ciała kobiecego48.  
 

Każdy bezwstydny kapłan odpowie za to, że nie zachęcając do wstydliwości skuteczne przyczynił się 
do fali rozwodów, stosowania antykoncepcji, również poronnej, do aborcji chirurgicznej, do de-
presji, zdrad czy innych tragedii w małżeństwach49, których prawie zawsze początkiem jest bez-
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wstyd, powodujący przeświadczenie, że jest się towarem, nie osobą, i tak się postrzega również innych, 
w tym dziecko poczęte. 
 

Z powodu milczenia duchownych, bezwstydne pokusy padają na żyzną glebę, będącą skutkiem zmaso-
wanego ataku złego ducha i braku zdecydowanej postawy Kościoła, postawy adekwatnej do zagrożenia! 
Zamiast być zdecydowanym, jednoznacznym i bezkompromisowym50 głosem Boga, współczesny 
Kościół coraz częściej i pewniej staje się tubą świata. Współcześni pasterze zamiast chronić swoje 
owce przed wilkami, zachowują się dokładnie tak, jak najemnicy, którzy wolą zbratać się z wilkiem, aby 
tylko zachować swoją „skórę” (swoje stanowisko, „święty spokój”, aby się nie narażać przełożonemu)51. 
 

Niech każdy z Was, moi Mistrzowie, opowie się: któremu panu (Panu) chce służyć, bo przecież służyć 
Bogu i jednocześnie światu – się nie da... 
Tolerując bezwstyd przyczyniacie się do biczowania Pana Jezusa, bo odpowiadacie za wszelkie grze-
chy, które są skutkiem bezwstydu, a które tu, tylko pokrótce wymieniłem. 
Przywracając wstydliwość, uczycie nas wszystkich człowieczeństwa oraz prawdziwej wiary, nadziei, mi-
łości; odbudowujecie życie duchowe, sprawiacie radość Jezusowi, bo prowadzicie owce dobrą drogą do 
Jego Królestwa i ratujecie Polskę i świat.  
 

Modlę się za Was, moi Mistrzowie, abyście codziennie dokonywali mądrych wyborów, takich, które będą 
się podobały Panu Bogu, a nie diabłu; abyśmy wszyscy spotkali się po drugiej stronie, aby w niebie było 
jak najmniej pustych miejsc, szczególnie przygotowanych dla dusz kapłańskich. 
 

Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i cho-
dzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił [...] 
Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im – oświadczam 
wam dzisiaj, że na pewno zginiecie [...] Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i 
śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga 
swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego (Pwt 30,15-20). 

 

Niech będzie pochwalony jedyny Bóg i Pan – Jezus Chrystus! 
 
 

Sławomir Sokołowski 
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1  W dzisiejszych czasach głos większości biskupów przypomina raczej milczenie baranów w obliczu rozwścieczonych wilków, 

podczas gdy wierni pozostawieni są samym sobie niczym bezbronne owce. zob.:  Dramatyczny list arcybiskupa Lengi na te-
mat kryzysu w Kościele. www.pch24.pl 

 
2  Zob. modlitwa o wstawiennictwo św. Michała Archanioła. 
 
3  Papież, jako głowa Kościoła, zastępca Chrystusa na ziemi, powinien pierwszy ostrzegać przed zagrożeniem, jak to czynili 

jego poprzednicy, a on zupełnie nie widzi problemu niszczenia człowieczeństwa (strony duchowej człowieka) poprzez bez-
wstyd, kult ciała, modę. Biorąc udział w bezwstydnych przedstawieniach np. na Placu Św. Piotra, ale również i podczas piel-
grzymek zagranicznych, patrząc na bezwstyd i milcząc, wykazuje silne objawy braku wstydliwości, obojętności na to, co po-
winno budzić odrazę, co stanowi pogardę człowieka i jest zagrożeniem szczęścia w wymiarze doczesnym i wiecznym. Obo-
jętności na to, co jest zagrożeniem dobra człowieka, jako „jednostki”, jest zagrożeniem Kościoła i całej cywilizacji. Obecny 
papież, lekceważąc tradycję (dorobek jego poprzedników), zupełnie ignoruje pełnię Objawienia. Zachowuje się dosłownie jak 
popychadło, jakby nie posiadał najwyższej władzy w Kościele. Zachowuje się jak człowiek, który tylko bezrefleksyjnie podpi-
suje to, co mu podstawią i przeczyta to, co mu napiszą... 

 
4  Chociaż adresuję ten kolejny list do hierarchów Kościoła lokalnego – polskiego, to – z uwagi na „globalną wioskę”, większa 

część zawartych tu treści, a może i całość dokumentu, dotyczy obojętności duchownych Kościoła powszechnego, duchow-
nych katolickich z całego świata. 

 
5  Być może jest to już ostatni list kierowany do duchownych Kościoła Katolickiego, bo najwyższa już pora zostawić duchow-

nych, w większości przez zatwardziałość serc, z własnej winy głuchych i ślepych na prawdę, i iść „do pogan”. 
 
6  Szczęśliwy człowiek... lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą (Ps 1,2). 
 
7 Zob. przypis 13. 
 
8  W jednym z dokumentów masońskich czytamy: Religia nie obawia się ostrza sztyletu, może jednak zaniknąć w wyniku ze-

psucia. Nie ustawajmy w jego szerzeniu: sport, higiena, sanatoria. Stroje chłopców i dziewcząt muszą odsłaniać coraz więcej 
ciała. By uniknąć zbyt gwałtownej reakcji, powinno się postępować metodycznie: Najpierw obnażmy ich do łokci, potem do 
kolan, następnie całkowicie obnażmy ramiona i nogi, później, wyższe części ciała, klatkę piersiową, etc., etc. 

 
9  Jakże górnolotnie i niestety naiwnie, albo wręcz zwodniczo brzmią słowa obecnego Prymasa, który w dniu dzisiejszym roz-

pływał się nad pobożnością Polaków, ich świadectwem wiary, dawanym właśnie przez udział w procesji. 
To jest publiczne wyznanie wiary w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie ołtarza, a potem w obecność Je-
zusa Chrystusa w naszym ludzkim, codziennym życiu, w obecność Boga w sprawach własnych, trudnych, ale ta obec-
ność, która przenika naszą codzienność każdego dnia, którą przeżywany, że przeżywamy ją w nie samotności, nie prze-
żywamy tego w izolacji, ale możemy przeżywać z Bogiem, co wyznajemy także idąc w procesjach Bożego Ciała. 

Czy ksiądz prymas wie o czym mówi? Jak mają się słowa jego ekscelencji do tego „świadectwa”? 
A jak ocenia tę „pobożność” poniżany bezwstydem sam Pan Jezus (który bardzo cierpi z powodu współczesnej mody, jak 
oznajmiała Maryja w Faitmie), Matka Pana i wszyscy święci? Czy współczesny ubiór świadczy o wychwalaniu Boga? Od kie-
dy to: 
 sprowadzenie kobiety do poziomu atrakcji seksualnej czy przerobienie jej na mężczyznę czy klauna, 
 uczynienie kobiety „godną” zastępczynią diabła (bo głównym pragnieniem współczesnej kobiety i młodej dziewczyny jest 

wyglądać seksownie, czyli tak, aby zachęcać do łamania czystości, a więc i rozbijanie małżeństw, udział w antykoncepcji, 
aborcji)... 

 wpatrywanie się mężczyzn w nagość kobiecą, „podziwianie piękna”, do którego przecież nie mają prawa, a które to „po-
dziwianie” jest niczym innym jak pożądaniem żony bliźniego swego i cudzołóstwem w sercu... 

od kiedy to, te i inne „owoce”, obecne w świątyniach, są świadectwem obecności Chrystusa w naszym życiu? Obecności ja-
kiego Chrystusa, w jakim sakramencie?! Tam gdzie jest oddziaływanie bodźcami seksualnymi – nigdy nie będzie refleksji du-
chowej, a więc i owoców duchowych! 
 

10 Zob. 1Kor 13,5 
 
11  Zob. Jk 2,10 
 
12  Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na 

ziemi. 
 
13 Fragment z objawień Matki Bożej w Quito (Ekwador 1634 r.). 
14  Pornowizja - nowsza „wersja” pornografii, gdzie nie tylko się pisze o tym, co nieprzyzwoite, ale pokazuje się treści, które są 

zastrzeżone do sypialni małżeńskiej. 
 
15 Proszę jeszcze garstkę wstydliwych kapłanów, nie pozwólcie sobie tego odebrać i zacznijcie przywracać prawdziwą wstydli-

wość. Niech nie będzie wytłumaczeniem dezaprobata proboszcza czy biskupa. To w pierwszym rzędzie wolę Pana Boga na-
leży wypełniać i bardziej Jego słuchać niż ludzi (por. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i Apostoło-
wie. (Dz 5,29, por. Dz 4,19) 

 Jeżeli przełożony zabrania głosić Ewangelię, należy takiego przełożonego najpierw prywatnie, a później publicznie upomnieć 
(a nie mu ulegać) – dla jego dobra i dobra całego Kościoła! 

 Posłuszeństwo przełożonemu, który zabrania głosić prawdziwego Chrystusa jest posłuszeństwem samemu diabłu. Oprawcy 
niemieccy również tłumaczyli się wykonywaniem poleceń przełożonych; jednak po wojnie nie było dla nich litości ludzkiej; tym 
bardziej Pan nie będzie się litował nad tymi, którzy wybierają posłuszeństwo ludziom, zamiast Jemu (por. Dz 4,19). Każdy ma 
sumienie, a to sumienie ma być wsłuchane w Boga, a nie w błądzących ludzi, choćby byli nawet papieżami! 
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16 Milczący duchowni, tolerujący bezwstyd, stawiają w bardzo trudnej sytuacji wstydliwe dziewczyny i kobiety, ubierające się jak 

Matka Najświętsza, których już niestety została jedynie garstka, i które, będąc pozostawione same sobie, niewspierane przez 
nikogo, żyją pod ogromną presją wymagań mody i bezwstydnego otoczenia. Często są wyśmiewane, nawet przez duchow-
nych, postrzegane, jako nieżyciowe, staroświeckie, i to w tzw. katolickim kraju, który nawet zaczął obchodzić dzień przyjęcia 
chrztu... Dla nich, zachowanie przyzwoitości w ubiorze, stanowi wielkie wyzwanie i ogromny krzyż, ale jakże ważny, cenny i 
niezbędny dla ocalenia własnego szczęścia, wytrwania w wierze i uchronienia całej cywilizacji. Pozostałe kobiety, zamiast 
wstydzić się swojego zachowania, są dumne ze swojego bezwstydu! 

 
17 Pierwszego listu, do „mojego” biskupa – sosnowieckiego nie liczę. Poprzednie listy są dostępne na www.godnosc.org 
 
18 Podobnie, jak lepiej jest, aby na drodze wcale nie było znaków, niż miałyby być takie, które wprowadzają w błąd (na drodze 

bez znaków, większość kierowców liczyłaby na siebie, jechałaby ostrożniej, czujniej, częściej spodziewając się zagrożenia). 
 Ale oczywiście najlepiej było by, aby znaki były prawidłowe i ustawione we właściwym miejscu, podobnie, aby Kościół chronił 

człowieka przed diabłem, a każdy kapłan nastawał w porę i nie w porę, aby zawsze wykazywał błąd (por. 2Tm 4,2), aby był 
jak latarnia na morzu, aby ostrzegał przed diabelskimi pułapkami, aby wskazywał człowiekowi drogę do Boga. 

 
19 Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński 

zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada 
człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie. Mt 18,6n 

 
20 Współcześni duchowni zupełnie bezrefleksyjnie przyjmują nagość „podaną im” w reklamach, filmach; doświadczają nagości w 

domach parafialnych, kuriach biskupich, a także podczas KAŻDEGO nabożeństwa. Może nie celowo, ale jednak realnie: 
„podziwiają piękno” (czyli nagość kobiecą) dziewcząt i kobiet w bikini, getrach, mini, obcisłych spodniach, co zawsze, daje 
100% gwarancję zabicia wstydliwości: powoduje zamykanie się na wymiar duchowy człowieka i otwieranie na zmysłowość, a 
nawet na podporządkowanie się jej. 

 
21 Można być ubranym, albo nieubranym, czyli nagim – potrzebującym odzienia. Częściowo nagi, to też nagi, tak jak częściowo 

chory – jest chorym (potrzebującym lekarza), a częściowo głodny - jest głodnym (potrzebującym pokarmu)... 
 
22 Nauczanie Kościoła dot. wstydliwości i mody, przypomniałem dokładniej w poprzednich listach, dostępnych na 

www.godnosc.org 
 
23 Ks. prymas opisał Kościół posoborowy, „którego życie oddala się wyraźnie od Wydarzenia Kalwarii; który zmniejsza swoje 

wymagania i nie rozwiązuje już problemów zgodnie z wolą Boga, lecz zgodnie z naturalnymi możliwościami człowieka; w któ-
rym Credo staje się elastyczne, a moralność relatywistyczna; Kościół na papierze, a bez Tablic Dziesięciorga Przykazań; Ko-
ściół, który zamyka oczy na widok grzechu, a za wadę ma bycie tradycyjnym, zacofanym, nienowoczesnym” 

24  Dzienniczek s. Faustyny, 445. 
 
25 Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na 

świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś 
przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. (1J 2,15-17), 

 
26 Lekceważenie czy wręcz odrzucanie Tradycji katolickiej, która wiernie chroniła wstydliwość, powoduje sprowadzenie Kościoła 

Katolickiego do kolejnego Kościoła protestanckiego, uznającego jedynie Pismo Święte (sola scriptura). 
 Podział na katolika tradycyjnego czy otwartego, podobnie Kościoła Tradycyjnego czy otwartego na świat, jest fałszywy, po-

nieważ prawdziwy Kościół i prawdziwy katolik, to jest właśnie Kościół (katolik) uwzględniający pełnię Objawienia, a więc całe 
Pismo Święte i całą Tradycją. Odrzucanie ważnej części Objawienia, deprecjonowanie np. Tradycji (szczególnie sprawdzonej 
nauki o ważności wstydliwości w życiu każdego człowieka), jest niezawodnym gwoździem do trumny Kościoła, człowieka, na-
rodu, cywilizacji! 

 
27 Uleganie rewolucji seksualnej, to odrzucenie wstydliwości, chroniącej duszę, a wybranie rozpustnego życia, zgodnego z wy-

maganiami świata, polegającego na wyborze zachcianek ciała, które zawsze zniewalając człowieka, prowadzą do ruiny du-
chowej. 

 
28 Benedykt XVI, o przyczynach kryzysu Kościoła. 
 
29 Pisałem już o słowach Prymasa z dnia dzisiejszego.  

Idźmy dalej: gdy w Piśmie Świętym czytamy np. Odwróć oko od pięknej kobiety, a nie przyglądaj się obcej piękności (Syr 9,8) 
czy też – Nie wpatruj się w dziewicę, abyś przypadkiem nie wpadł w sidła kar z jej powodu (Syr 9,5), podobnie wypowiadali 
się święci i papieże, to obecni hierarchowie uczą: patrz, podziwiaj piękno (gdy przecież regułą jest, że przed tobą jest nie tyl-
ko często piękna obca kobieta, ale raczej zawsze - naga kobieta, wyzywająco „ubrana”), patrz i wychwalaj Stwórcę (arcyb. 
Jędraszewski). 

 Gdy Pan Jezus mówił, że łyżka dziegciu..., a w ślad za tymi słowami, uczciwy kapłan uczy, aby palić książki, które niszczą 
życie duchowe, niektórzy inni, również twardo stąpający po ziemi kapłani zachęcają, aby pism pornograficznych nawet kijem 
nie dotykać, to obecny Prymas Polski uczy, aby (pozwolę sobie) łykać wszystko jak leci, wrzucać w siebie jak do śmietnika, a 
później rozważać w sercu i kierować się tym, co dobre... A przecież już ST nakazywał „separować” się od innych kultur, reli-
gii, praktyk, aby kult prawdziwego i jedynego Boga, nie doznał uszczerbku, aby naród pozostał niezwyciężony, 

 Wj 34,12-17 Strzeż się zawierania przymierza z mieszkańcami kraju, do którego idziesz, aby się nie stali sidłem po-
śród was. Natomiast zburzycie ich ołtarze, skruszycie czczone przez nich stele i wyrąbiecie aszery. Nie będziesz 
oddawał pokłonu bogu obcemu, bo Pan ma na imię Zazdrosny: jest Bogiem zazdrosnym. Nie będziesz zawierał 
przymierzy z mieszkańcami tego kraju, aby, gdy będą uprawiać nierząd z bogami obcymi i składać ofiary bogom 
swoim, nie zaprosili cię do spożywania z ich ofiary. A także nie możesz brać ich córek za żony dla swych synów, aby 
one, uprawiając nierząd z obcymi bogami, nie przywiodły twoich synów do nierządu z bogami obcymi.  Nie uczynisz 
sobie bogów ulanych z metalu. 

 to Episkopat zachęca, aby więcej czytać Pismo Święte... Oczywiście to jest dobra inicjatywa, ale dlaczego wpierw nie wyma-
ga się, aby odrzucić wszystko to, co jest złe?  
Cóż zmieni w życiu chrześcijanina nawet godzinna lektura Pisma Świętego (oczywiście rozmarzyłem się...), jeżeli w tym sa-
mym dniu, przez kilkanaście godzin, „katolik” odbiera treści nadawane przez ateistyczne, walczące z Bogiem i człowiekiem 
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media? Skoro łyżka „trucizny” niszczy beczkę miodu, to, co powiedzieć o naszych „głowach”, w których jest już beczka „truci-
zny”, a godzinna lektura słowa Bożego uczyni jedynie łyżkę „miodu”? Czy ta łyżka coś zmieni? Trzeba najpierw odciąć się od 
„trucizny”, jak tego wymagał Bóg już w ST, a dopiero później koncentrować się na napełnianiu tym, co wartościowe, np. czy-
taniem i rozważaniem Pisma Świętego.` 

 
30 Zob. Mt 25,42; Mt 7,15-20. 
 
31 Mt 25,36 
 
32  Kobieta zachęcona, oszukana przez pogański świat, którego kłamstw już Kościół nie demaskuje, a wręcz sam w nie wierzy... 
 
33 Mężczyzna, zamiast okryć płaszczem niewiastę, aby zakryć jej nagość i uchronić jej godność przed znieważeniem, korzysta z 

jej „wdzięków”, przez co zatraca wymiar ludzki w sobie (niszcząc wstydliwość, niszczy życie duchowe) i daje kobiecie fałszy-
we przeświadczenie, iż jest podziwiana, czyli jest kochana (tak sobie ona to tłumaczy, wyobraża); podczas gdy tak na prawdę 
mężczyzna dostrzega w niej tylko wymiar fizyczny, bo bezwstyd, nieuprawniona nagość, nigdy nie „rozbudzi” w mężczyźnie 
ducha, patrzenia sercem, co najwyżej uruchomi procesy, które w założeniu Stwórcy miały służyć budowaniu miłości i przeka-
zaniu zalążka życia, a nie być tanią rozrywką dla każdego. Nieuprawniona nagość zawsze będzie powodować oddzielenie 
ciała od ducha, od osoby, ostatecznie prowadząc do pogardy dziewczyny, kobiety! 

 
34 Por. Mt 5,28. 
 
35 W ostatnie dni karnawału, kiedy odprawiałam godzinę świętą, ujrzałam Pana Jezusa, jak cierpiał biczowanie. O, niepojęta to 

katusza. – Jak strasznie Jezus ucierpiał przy biczowaniu. O biedni grzesznicy, jak wy się spotkacie w dzień sądu z tym 
Jezusem, którego teraz tak katujecie? Krew Jego płynęła na ziemię, a w niektórych miejscach ciało zaczęło odpadać. I wi-
działam na plecach parę kości Jego obnażonych z ciała... Jezus cichy wydawał jęki i westchnienie. (Dzienniczek s. Faustyny, 
188). 

 
36 Już m.in. Seneka, w I wieku wykazywał związek między nagością kobiet (przezroczyste szaty), a upadkiem państwa. 
 
37 Odpowie za to, że sprzedał diabłowi Polskę, tę ojczyznę naszą ukochaną, która przez setki lat, Bogiem była silna, a teraz – 

wzorem bardziej „nowoczesnych”, to jest opętanych przez diabła krajów „europejskich”, dogania je w rozpuście i dumna jest z 
tego, że już nie Bogiem, a grzechem jest silna, że jej znakiem rozpoznawczym jest naga kobieta, wręcz ociekająca seksem, a 
nawet już nastolatka, w kuszeniu zastępująca diabła, a nie Dziewica Przeczysta, łaski pełna, błogosławiona między niewia-
stami, odziana w długą suknię i jeszcze płaszcz na sobie mająca. 

 Biedna jest ta nasza ojczyzna, Polska, która już chyba nie ma prawdziwych, odważnych kapłanów, w pierwszym rzędzie 
liczących się ze zdaniem Boga, z przykazaniami i kierujących się prawym sumieniem, a nie ślepym posłuszeństwem przeło-
żonym, często oddanym diabłu, a nie Bogu w niewolę. Biedna jest ojczyzna, która ma prawie samych tchórzliwych urzędni-
ków, baczących, aby się swoim przełożonym nie narazić, nawet ryzykując zbawienie własne i zbawienie dusz sobie powie-
rzonych. 

 
38 Słowa Pana Jezusa wypowiedziane do Rozalii Celakówny w 1943 roku. 
39 Obecna „nauka” i „duszpasterstwo” jest całkowicie sprzeczne z Objawieniem, ale za to jest już całkowicie zgodne z prądami 

współczesnego świata, które robią wszystko, aby człowieka pozbawić wstydu, aby człowiek koncentrował się na własnym cie-
le, aby nie Bogu Jedynemu, ale sobie i drugiemu człowiekowi oddawał chwałę, aby zapomniał o tym, że jest czymś więcej niż 
ciałem, czymś więcej niż atrakcją seksualną. 

 A przecież ten zarys prawdziwej i niezmiennej antropologii czy personalizmu, można dostrzec już w pierwszej księdze Pisma 
Świętego (Rdz 3,21), gdy jej autor opisuje kondycję ludzką tuż po grzechu pierwszych rodziców. Czytamy w niej, że Pan Bóg 
nakazał człowiekowi, aby był zawsze odzianym w ubranie zakrywające kształt całego ciała. Pomimo obecności w Raju tyl-
ko małżonków: Adama i Ewy, bez osób trzecich – nie mieli oni prawa przebywać na „co dzień” w „bikini” (przepaski z liści fi-
gowych). 

 Dlaczego więc współcześni kapłani milczą, gdy obecnie nagość szczególnie kobieca jest obecna wszędzie? 
 Już nie wystarczą nagie ciała chrześcijan, jedynie przepaskami okryte na plaży czy basenie. 
 Już nie wystarczą kobiety i mężczyźni w skąpym lub przylegającym ubraniu podczas treningów, tańców, zawodów sporto-

wych – co zawsze jest degradacją człowieka.  
 Obecnie, szczególnie kobiece kształty (nagość) są ukazywane niemal w każdej reklamie, w każdym filmie, w każdej zabaw-

ce, w każdym podręczniku szkolnym (również do religii), w szkole w pracy, a nawet nie są wyjątkiem, a regułą w każdym ko-
ściele, podczas każdego nabożeństwa. 

 A przecież zakrywanie ciała w każdych okolicznościach, a szczególnie w miejscach publicznych, jest niezbędnym warunkiem 
doświadczania człowieczeństwa. Złamanie tego nakazu powoduje śmiertelną ranę na duszy, człowiek przestaje być zdolny 
do postrzegania siebie i drugiego, jako osobę, przestaje, więc być zdolny do aktów ludzkich, w tym do tworzenia relacji oso-
bowych! Człowiek lekceważący wstydliwość, w odczuwaniu i zachowaniu zostaje zdegradowany do roli zwierzęcia czy towa-
ru. Przed tym właśnie Pan Bóg chciał nas ochronić, nakazując – tuż po zranieniu natury ludzkiej – przebywanie w odzieniu 
zakrywającym całe ciało.  

 Zdjęcie z siebie ubrania lub używanie takiego ubrania, które nie zakrywa kształtu ciała, czyniąc je widocznym dla 
wszystkich, uniemożliwia życie godne człowieka! To jest niezaprzeczalny fakt, a jego kwestionowanie prowadzi do 
tragicznych skutków fizycznych, psychicznych i duchowych, skutków mających wymiar osobisty i społeczny, do-
czesny i wieczny! 

 
40 Współczesny świat, przy milczącej zgodzie duchownych, już te malutkie istoty nakłania do przyzwyczajania się do nagości 

(dziewczynki są już prawie zawsze w samych rajtuzach, bez spódniczki osłaniającej kształt ciała), przez co dziewczynki nigdy 
nie dostrzegą w sobie wymiaru duchowego, ale – będąc bezwstydne – także staną się pokusą seksualną dla wielu dorosłych 
mężczyzn, którzy zawsze to wykorzystują cudzołożąc w sercu, a czasem czynnie krzywdząc te małe istoty; a można by tego 
w dużej części uniknąć, gdyby już „od kołyski” przyzwyczajać dzieci do zakrywania ciała. 

 W tym miejscu, z uwagi na ostatnio nagłaśniane „skandale” w Kościele, pragnę tylko dodać to, co jest przemilczane, iż pedo-
filia nie jest skutkiem takiego czy innego zawodu, powołania, a nawet płci. Mężczyźni pragną wykorzystać drugiego fizycznie 
(pedofilia, homoseksualizm czy gwałt), a kobiety pragną zawłaszczyć drugiego psychicznie (co często wyraża się przez 
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nadopiekuńczość, nieustanną kontrolę, przesadną zazdrość...) i jest mniej piętnowane czy tym bardziej karane, jak w przy-
padku nadużyć ze strony mężczyzn.  

 Ale główną przyczyną pedofilii czy w ogóle pożądania tego, do czego się nie ma prawa (nie pożądaj żony bliźniego 
swego) w 99% jest pożądliwość oczu, skutek bezwstydu (por. 1J 2,16), gdy mężczyzna patrzy „i podziwia” kogoś, 
kogo „podziwiać” nie ma prawa, o czym się dzisiaj zupełnie nie mówi.  

 Czy widziano kiedykolwiek niewidomego pedofila? To musiała by być na prawdę rzadkość. 
 Dopóki duchowni nie zaczną przywracać wstydliwości u siebie, a później przywracać jej u wiernych, których mają chronić, 

wskazywać im drogę, to „te” i inne grzechy, wręcz wołające o pomstę do nieba, nie tylko nie zanikną, ale będą się nasilać, 
ponieważ do bezwstydu duchownych i wszystkich innych chłopców i mężczyzn (gdy patrzą i „podziwiają”), będącego „normą” 
od kilkudziesięciu lat, obecnie dochodzi wcześniej nieznany – powszechny bezwstyd kobiet i dziewcząt (gdy pokazują swą 
nagość, stając się niepokonalną pokusą), dlatego stan grzechu będzie się pogłębiać, zamiast zanikać. 

 Nie wystarczy wydalić kapłana mającego złe skłonności, przecież on nadal będzie żył w społeczeństwie i grzeszył, przynajm-
niej w sercu, albo i gorzej. Chodzi o usuwanie przyczyn zła, o przywracanie człowieczeństwa, o niszczenie obecnego od ko-
łyski bezwstydu, aż do jego całkowitego pokonania (Pius XII). Należy walczyć z grzechem, powszechnym nieładem, a nie tyl-
ko walczyć z jego skutkami, poprzez karanie „grzeszników”.  

 Stara maksyma medyczna uczyła: lepiej zapobiegać niż leczyć...  
 To samo obowiązuje w życiu duchowym, w walce z grzechem, który zawsze ma ostatecznie skutki również psychiczne i fi-

zyczne, osobiste i społeczne, doczesne i wieczne. 
 
41 Odpowie za ich upewnianie siebie i wszystkich innych, że są tylko towarem, nie osobą, której wartość wynika z nadanej przez 

Boga godności, z Jego bezinteresownej miłości, a nie atrakcyjności fizycznej czy osiągnięć materialnych. Współczesna kobie-
ta, już od żłobka jest pozbawiona wstydliwości, dlatego nie tylko przestaje być zdolna do miłości siebie i drugiego, przestaje 
być zdolna do głębszej refleksji, jest zamknięta na doświadczenie prawdziwego piękna, jako wartości duchowej (piękniejszy 
jest ten, który bardziej kocha, który dla Boga jest piękny, nie dla ludzi). 

 Przez pozbawienie wstydliwości kobieta bezrefleksyjnie wypełnia obowiązujący nakaz fizycznego podobania się każdemu 
(zamiast tylko mężowi), również nakaz bycia publicznie seksownym (nagością kuszącym do grzechu wszystkich), dlatego nie 
tylko nie pokocha bezwarunkowo siebie i drugiego człowieka, ale nie uwierzy, że może być bezcennym skarbem, niezależnie 
od urody, figury, wieku, stanu posiadania... Bezwstyd, a więc i utożsamianie swojej wartości z atrakcyjnością fizyczną dopro-
wadził ją też do nieustannego lęku o atrakcyjność względem męża (czy ja mu się jeszcze podobam, czy nie marzy o młod-
szej, piękniejszej), nieustannego poczucia zagrożenia, które już nigdy nie minie, chyba, że kobieta odrzuci straszną w skut-
kach, niszczącą wstydliwość ofertę świata i zechce przypodobać się tylko mężowi, a on będzie pragnął podziwiać tylko ją!  

 Ale skąd ma wiedzieć, że właśnie tak powinna postąpić, skoro świat rozgłasza kłamstwo zawsze i wszystkimi dostępnymi 
środkami, a duchowni się pochowali i prawdy nie głoszą? 

 
42 Dzieje się tak wszędzie, gdzie już mali chłopcy przebywają: w domu, w przedszkolu, w szkole, na placu zabaw, w reklamie... 

Wszędzie są bombardowani bodźcami, które niepotrzebnie rozbudzają ich seksualność i programują psychikę na wypaczony 
obraz człowieczeństwa i kobiecości oraz programują ciało na potrzebę doznań seksualnych.  

 Od lat „kultywowany” bezwstyd jest znacznie groźniejszy od pomysłów opracowanych przez WHO (obowiązek poznawania 
różnych „orientacji”, obowiązkowa zabawa „w lekarza”, obowiązkowa nauka masturbacji), wprowadzanych ostatnio do przed-
szkoli czy szkół przez różne antyludzkie organizacje. Powtórzę: przemilczany, ale od lat praktykowany powszechny 
bezwstyd jest bez porównania groźniejszy od tych zbrodniczych eksperymentów, przed którymi ostatnio się obu-
rzamy, jednocześnie od lat bezrefleksyjnie tolerujemy coś znacznie gorszego! 

 
43 Przez to, że nie ostrzegali ich o konieczności rezygnacji z „podziwiania piękna”, do którego nie mają prawa, zniszczyli w nich 

nie tylko świadomość własnej wyjątkowości, ale zdeformowali obraz niewinności dziewczęcej. Najczęściej nieświadomy za-
grożeń, bezwstydny, bez własnej winy chłopiec nigdy nie dostrzeże w dziewczynie wartości jej ciała, jako wyrazu ducha, 
jako mieszkania samego Boga, jako wyłącznego i niezastępowalnego daru dla ukochanego – narzędzia miłości, i 
miejsca, sanktuarium w którym powstaje nowy człowiek. Bezwstydny chłopiec nigdy nie będzie umiał panować nad sobą, 
dlatego będzie nastawiony na branie, nie będzie respektował naturalnego rytmu płodności, domagając się stosowania anty-
koncepcji i nie zawaha się przed aborcją. Aby skutecznie walczyć ze skutkami bezwstydu, np. z aborcją, antykoncepcją, na-
leży najpierw się zmierzyć z bezwstydem, który jest przyczyną łańcucha śmierci, przyczyną postawy nienawiści (używania 
siebie i drugiego), w miejsce miłości (daru z siebie, przyjęcia drugiego). 

 
44 Powściągliwość i Praca, 1927r., Rok XXI, str. 118. 
 
45 Każdy kapłan, który milczy, zamiast przestrzegać je, upominać, zachęcać do odrzucania wszelkich propozycji, mód, które 

chcą je sprowadzić do roli atrakcji seksualnej. Każdy kapłan, który przygląda się, a nawet często usprawiedliwia „współcze-
snymi czasami” praktyki, których celem jest upodobnić dziewczyny do kobiet marnej reputacji, ostatecznie czyniąc je niepo-
konalną pokusą dla chłopców, znacznie silniejszą niż pornografia (bo oddziałującą nieustannie, tu i teraz, na żywo), a siebie 
niezdolnymi do tworzenia prawdziwych więzi, niezdolnymi do miłości, poświęcenia się... Każdy milczący kapłan odpowie za 
to, że milczał. 

Więc się ich nie bójcie. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się 
nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na 
dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało 
może zatracić w piekle. (Mt 10,26nn). 
 

46 Odpowie za akceptację zmian kulturowych, obyczajowych, psychologicznych, które poprzez przyzwyczajanie kobiet do 
spodni, czynią spustoszenie w psychice kobiet, mężczyzn i wszystkich dzieci, prowadząc do zacierania płci, a ostatecznie do 
niszczenia rodziny, jako związku mężczyzny i kobiety. 

 
47 Obecnie już nie spotyka się dziewcząt i kobiet ubranych jak Maryja, wskazujących na Boga, ukazujących skromność, głębię, 

ducha, wzbudzających podziw i prawdziwą fascynację. Obecnie widzimy tylko mężczyzn i hybrydowe obiekty seksualne, 
uważające się za kobiety; mówiąc trywialnie – widać mężczyzn z biustem i może jeszcze makijażem czy pomalowanymi pa-
znokciami, co ma wskazywać na to, że ów obiekt jest kobietą. Niektóre z tych „obiektów” dodatkowo charakteryzują się kre-
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acją wskazującą na właśnie pospiesznie i „szczęśliwie” zakończoną audiencję w klatce z lwem lub innym drapiącym czy 
szarpiącym zwierzęciem... 

 
48 Poprzez powszechny bezwstyd, publiczne ukazywanie nagości zawsze i wszędzie, ciało kobiety już nie fascynuje. Piękno 

nagości ciała, które ma być jednym z ważniejszych filarów miłości małżeńskiej, niemal zupełnie straciło na znaczeniu. Ponie-
waż nagość jest wszędzie, intymność żony już nie robi na mężu większego wrażenia. Jego zmysłowość jest naście godzin 
dziennie bombardowana nagością obcych kobiet. On nie tylko już nie pragnie ukochanej tak jak powinien, ona mu się już nie 
podoba w takim stopniu, w jakim podobałaby się, gdyby obcych kobiet nie widział. Jego zmysłowość jest zagłuszona, ośle-
piona, wręcz sparaliżowana, jest tylko namiastką tego żaru, który rodziłby się w nim, gdyby normą była wstydliwość i skrom-
ność. 

 
49 Współcześni kapłani już nie uczą tak oczywistych zależności, jak ta, że mąż ma prawo podziwiać tylko własną ukochaną, 

innych kobiet podziwiać mąż nie ma prawa, tym bardziej, gdy są skąpo odziane. (zob. 1Kor 7,4; Syr 9,5.8).  
 Nie uczą też, że żona ma przede wszystkim starać się przypodobać własnemu mężowi (zob. 1Kor 7,33) i tylko o jego pożą-

danie zabiegać, w przeciwnym razie łamie przynajmniej szóste i dziewiąte przykazanie, skutecznie przyczyniając się do roz-
bicia małżeństwa.  

 Przez obojętność i milczenie duchownych, współcześni małżonkowie, ulegając propozycjom świata, zupełnie nieświadomie, 
codziennie zdradzają w sercu siebie nawzajem (on „podziwiając” intymność obcych kobiet, ona wystawiając swoją intymność 
na „podziw” innych) i Pana Boga, niszcząc ich miłość, raniąc siebie, nie dając sobie szansy na prawdziwe szczęście. 

 
50 Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi (Mt 5,37). 
 Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego 

królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwo-
ścią, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponie-
waż ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślo-
nym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie! 
1Tm 4,1-5. 

 
51 Zob. J10,11-14. 


