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IKA-DALAWANG KABANATA 

“Binabago Nila ang Ating Relihiyon!” 

Una, dapat kong iwaksi ang maling pagkaunawa upang hindi na muli pang bumalik doon. 
Ako ay hindi pinuno ng isang kilusan, at lalong hindi ng isang uri ng simbahan.  Ako ay hindi, tulad 
ng kanilang walang tigil na isinusulat,  “Ang pinuno ng mga tradisyonal” .  Sinasabihan  nila ang 
ilang mga tao na “Lefebrists”,  na  parang tulad sa isang partido o isang paaaralan.  Ito ay isang pag-
abuso sa lengguwahe. 

 
Ako ay walang doktrinang pansarili sa relihiyon.  Buong buhay  ko , ako ay nanghahawakian 

sa kung ano ang itinuro sa aking sa Roma, alalaong baga’y katolikong doctrina ayon sa paliwanag o 
ibinigay sa kanya ng kapangyarihang Magturo ng simbahan mula siglo hangang siglo (noon 
hangang ngayon), mula nang ang huling apostol ay namatay na palatandaang sarado na ang 
pagpapahayag.  (Revelation). 

 
Wala doon kung anuman  na makatatawag  ng pansin ng mga peryodista at, sa pamamagitan 

nila, pangkasalukuyang pampublikong opinyon.  Subalit, noong ika-29 ng Agosto, 1976, ang buong 
Pransya ay sabik na sabik ng marinig nila  na ako ay magmimisa sa Lille.  Ano ang di-pangkaraniwan 
sa isang obispo na magdiriwang ng Banal na Sakripisyo?  Nang dahil doon, nagawa kong 
magsermon  sa  hanay  ng  napakaraming mikropono at bawat sabihin ko ay sinasalubong na tulad 
ng isang kapansin-pansing pahayag o pagpapahayag.  Gayunpaman ano ba ang nasabi ko na higit sa 
kayang sabihin ng ibang mga obispo. 

 
Nariyan ang susi sa hindi maunawaang kaganapan: ang ibang mga obispo sa loob ng ilang 

taon ay hindi na nagsasabi ng gayon.  Gaano kadalas, halimbawa na narinig ninyo silang nagsasalita 
tungkol sa paghahari ng ating Panginoong Jesukristo sa lipunan.  

 
Sa aking mga nararanasan ay patuloy akong nagugulat.  Ang mga obispong ito ay naging 

kaklase ko sa Roma, sinanay sa gayon ding pamamaraan, at pagkatapos, natagpuan ko ang aking 
sariling nag-iisa – Subalit wala akong iniimbentong bago, ako ay nagpatuloy.  Si Kardinal Garrone ay 
nagsabi sa akin isang araw :  “niloko nila tayo sa Seminaryong Pranses sa Roma”, Niloko tayo sa ano? 
Hindi ba at tinuruan niya ng katesismo ang mga bata makailan libong beses, bago pa ang konseho; 
Act of Faith, “O Diyos ko …. at hindi maaring malinlang. 

 
Paanong ang mga obispong ito ay biglang nagbago ng ganito?  Aking nakikita ang isang 

paliwanag :  Sila ay palaging nasa Pransya at binayaan nila ang kanilang sarili na unti-unting 
naapektuhan.  Sa Aprika, ako ay napangalagaan.  Ako ay nagbalik taon ng konseho, nang ang pinsala 
ay nagawa na.  Ang ikalawang konseho ng Vatican II ay nagbukas lamang, sa pintong pumipigil sa 
mapanirang baha.  Walang anu-ano’y, hindi pa man natatapos ang ikaapat na sesyon , iyon ay isang 
di kanais nais na pangyayari.  Lahat, halos, ay dapat mapaalis, una sa mga ito ang panalangin. 

 
Bawat Kristiyano na may likas na respeto sa Diyos ay dapat na magulumihanan  sa kung 

paanong paraan ngayon magdarasal,  Ang pagsasaulo ng mga dasal, katulad ng ginawa namin, ay 
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minamaliit nila at tinatagurian ito bilang gayundin sa pamamaraan ng loro1. Ang mga bata ay hindi 
na tinuturuan ng mga ni hindi makikita sa katesismo, maliban sa Ama Namin at maging iyan man ay 
nasa bagong salin, Protestanteng inspirasyon, na naging dahilan upang tawagin ng bata ang Diyos 
bilang “mo.”  Ang gawin ito ay may ay hindi tanda na may malaking paggalang,  at banyaga sa ating 
wika, na nagbibigay sa atin upang makapili ng ating gusto sang-ayon sa kung ang kausap man natin 
ay (superyora) ang puno, o magulang, o kaibigan.  At sa konseho ring iyan Ama Namin, ang isang 
tao ay hindi na humihingi sa Diyos ng tulong upang makaiwas sa tukso, isang pagpapahayag na 
kagaya, ng tradisyunal na version na  pinaganda sa wikang latin, na base sa Hebrew.  Anong pag-
unlad ito?  Ang pangkaraniwang istilo ng pagsasalita ay sumakop sa kabuuang bahagi ng vernacular 
na liturhiya:  ang Misal na Panlinggo ay nagawang maging exclusive at obligatory, kahit na ito ay 
hindi kinakitaan ng dahilan para baguhin na talaga namang hindi sang-ayon sa pang-Pransiyang 
istilo at kultura. 

 
Nagkaroon ng pagsusulit sa mga katolikong paaralan sa mga batang edad na labingdalawa  

hanggang labingtatlong taong gulang.  Iilan lamang ang nakasaulo ng “Ama Namin” (sa wika Ng 
kanilang bayan na Pransiya na natural na wika nila), at iilan lamang ang nakakaalam ng “Aba 
Ginoong Maria”.  Maliban sa isa o dalawa, ang mga batang ito ay hindi alam ang 
“Sumasampalataya,” “Ako’y magkukumpisal,” the acts of Faith, Hope, Charity at Pagsisi, at ang 
Orasyon o ang Memorare.  Paano nga ba nila malalaman, gayong halos lahat sa kanila ay hindi man 
lamang narinig na sinambit?  Ang panalangin ay marapat na bukal sa loob, marapat na makipag-
usap tayo sa Diyos na galing sa kaibuturan ng puso, kaya sinasabi nila sa atin ngayon;  at kanilang 
sinira ang kahangahangang sistema ng edukasyon ng simbahan na nagdulot at nag-ayos ng mga 
panalanging ito, na naging tagapagtaguyod ng mga dakilang santo. 

 
Sa kasalukuyan, ilan pa kaya ang nagdadasal at naghihimok magdasal sa umaga at sa gabi na 

manalangin ng sama-sama ang pamilya, o pagdarasal bago at pagkatapos kumain.  Nalaman ko na sa 
maraming katolikong paaralan ay ayaw na nilang magdasal bago ang umpisa ng klase, sa 
kadahilanang ang ibang mag-aaral ay hindi naniniwala o kaya ay kabilang sa ibang reliyon, at upang 
hindi lantarang hamakin ang kanilang konsensiya o kaya ay magyabang sa kanila.  Binabati nila ang 
kanilang sarili dahil maraming silang natanggap sa mga paaralang ito na karamihan ay hindi mga 
katoliko at maging mga pagano, subalit wala naman silang ginagawa upang akayin sila sa Diyos.  
Samantala, ang mga kabatang katoliko, ay dapat na itago ang kanilang pananampalataya:  bilang 
paggalang sa opinyon ng kanilang kaklase. 

 
Ang pagmanikluhod (pagluluhod ng kanang tuhod lamang) ay ginagawa ng ilan lamang 

mananampalataya, ito ay napalitan ng pagyuko ng ulo, o madalas ng walang kahit ano.  Ang isa ay 
papasok sa simbahan at uupo.  Ang mga muwebles ay pinalitan, ang mga luhuran ay sinira at 
ginawang panggatong.  Madalas ang mga upuan ay ginawang katulad ng sa mga sinehan, sa gayong 
paraan upang maging maginhawa sa pag-upo kung ang simbahan ay gawing bulwagan ng 
konsyerto.  May nakapagsabi sa akin na may isang Kapilya ng Banal na Sakramento sa isang 
malaking parokya sa Paris- na dati ay binibisita ng maraming bilang ng mga taong nagtatarabaho sa 
malapit tuwing oras ng kainan.  Isang araw ito ay isinarado upang maisagawa ang gawain.  Nang 
buksang muli ang pintuan wala na ang mga luhuran.  Sa maginhawang latagan ng alpombra ay mga 
upuang kitang-kitang mamahalin na matatagpuan sa mga magagandang tanggapan o sa mga 
                                                        
1 Loro – (o ang tinatawag na parrot sa wikang Ingles) ito ay isang ibon na paulit-ulit ang sinasabi. 
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airlines.  Ang pagkilos ng mga tao ay nagbagong bigla:  ang iba ay lumuhod sa alpombra, subalit 
karamihan sa kanila ay naging komportable sa kanilang sarili at nagnilay sa harapan ng tabernakulo 
ng naka-krus ang mga paa.  Ang kura paroko ay siguradong may intensyon (sa kanilang isipan), ang 
isang tao ay hindi gagastos ng gayong kamahal para sa pagbabago o pagpapalit kung walang 
dahilan.  Ang nakikita namin dito ay ang pagnanasang baguhin ang pakikipag-ugnayan ng tao sa 
Diyos sa paraang gaya ng matalik na kaibigan o kakilala, na parang kapareho lamang.  Paanong ang 
isang tao ay magkakaroon ng matibay na paniniwala na siya ay nasa presensya ng Manlilikha at 
Pinakamakapangyarihang Diyos, kung pipigilin ang mga pagpapahayag ng Relihiyon.  Hindi kaya 
mabawasan ang paggalang sa Banal na Presensiya sa tabernakulo? 

 
Ang mga katoliko ay nagugulahan rin sa hindi magandang pagturing sa mga bahay 

dalanginan.  Lahat ng makapagpapaganda sa mga gusali at sa ikagagaling/ ikaluluwalhati ng 
seremonya ay minasama at tinawag na “pagmamagaling”.  Ang mga palamuti ay minarapat na 
katulad ng mga ginagamit sa pang-araw-araw na buhay.  Subalit noong mga taon ng 
pananampalataya sila ay nag-alay sa Diyos ng pinakamamahaling mga bagay na mayroon sila.  
Noon sa mga simbahan lamang makikita ang mga bagay na di matatagpuan sa pang-araw-araw na 
buhay:  mga bagay na yari sa ginto, larawan sa oleo (o paintings), mga seda o sutla, puntas (lace), 
burda (embroidery), at ang imahen ng Mahal na Birhen ay may koronang nagtataglay ng mga 
mamahaling bato.  Ang mga Kristiyano ay nagsasakripisyo sa pananalapi upang parangalan ang 
Poong Maykapal sa abot ng kanilang makakaya.  Ang lahat ng ito ay nakakatulong sa pananalangin 
at nagpasigla ng kaluluwa.  Ito ay likas sa sangkatauhan:  nang ang Tatlong Magi ay nagtungo 
(upang dumalaw) sa Belen, sila ay nagdala ng ginto, mira at kamanyang.  Ang mga katoliko ay 
pinababa sapagkat ngayon sila’y nagdarasal sa mga pangkaraniwang lugar, “multipurpose halls” na 
hindi naiiba sa mga pampublikong lugar, at kung minsan ay higit pa riyan.  Dito at doon, makakakita 
ng isang marangal na gothic o romanesque na simbahan na pinabayaan at parang walang laman na 
tila walang siglang kamalig na ginawa sa isang tabi.  O kaya, sila ay bumubuo ng domestic eucharists 
sa mga silid kainan at maging sa mga kusina.  May nagsabi sa akin ng ganito, ipinagdiwang sa 
tahanan ng isang namatay na dinaluhan ng mga kamag-anak at mga kaibigan.  Pagkatapos ng 
pagdiriwang ang kalis ay inalis at sa parehong mesa at sa tapete (table cloth) na ginamit, naganap 
ang kainan.  At sa oras ding yaon, sa di kalayuan, tanging ang mga ibon ang umaawit sa Panginoon 
sa paligid ng labingtatlongdaantaong simbahang nagagayakan ng maringal na mga bintanang, may 
kulay. 

 
Ang mga mambabasa na nakakaalala ng panahon noong bago magkaroon ng digmaan, tiyak 

na magugunita ang kataimtiman  ng prusisyon ng “Corpus Christi” na may maraming istasyon,mga 
awitin, mga “thuribles” ang “monstrance” na kumikislap sa araw, dala ng pari na kinukulubungan 
ng ginintuang burdadong palyo o (canopy);  ang mga baner, mga bulaklak at mga kampana.  Ang 
pagpapahalaga sa pagsamba ay nakintal sa kaluluwa ng mga bata at makatanim doon habang buhay.  
Ang pinakaunang aspektong ito ng panalangin ay tila napabayaan ng husto.  Ako ba ay nakakarinig 
sa iba na patuloy na nagsasabi tungkol sa kailangang ebolusyon at bagong gawi (kinagawin) ng 
buhay?  Subalit ang problema sa trapiko ay hindi nakapipigil sa mga demonstrasyon sa mga kalsada 
at ang mga nagwewelga ay hindi pinapipigilan upang sabihin ang kanilang opinyon sa pulitika o 
kanilang kahilingan, makatarungan man o hindi.  Bakit ang Diyos lamang ang isina-santabi at 
binabalewala, at bakit ang mga kristiyano lamang ang pinipigilan upang magbigay sa Kanya ng 
pampublikong pagsambang nararapat sa Kanya? 
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Ang halos tuluyang pagkawala ng mga prusisyon sa Pransya ay hindi sanhi ng kakulangan ng 

interes ng mga mananampalataya.  Ito ay kautusan ng bagong pastoral theory, na gayon pa man, ay 
walang humpay na iginigiit ang “aktibong pakikiisa ng Sambayanan ng Diyos”.  Noong 1969 ang 
isang kura paroko sa Oise bahagi ng Pransya ay pinatalsik ng kanyang obispo na nagbawal ng 
pagbuo ng tradisyunal na procession ng Corpus Christi.  Ang naganap na prosisyon, gayon pa man 
ay dinaluhan ng sampung beses na dami kaysa sa bilang ng mga nakatira sa “village”.  Sino ang 
makapagsasabing ang bagong “pastoral style” na sa anumang anggulo ay taliwas sa ito sa konsilyar 
na Konstitusyon sa Banal na Liturhiya, ay umaangkop sa masidhing pananabik ng mga kristiyanong 
iyon na nanatiling nagmamahal sa gayong uri ng pamimintuho (debosyon). 

 
At ano naman ang kanilang ibinibigay bilang kapalit?  Napakaliit, sapagkat ang mga services 

ay lubhang nabawasan.  Ang mga pari ay hindi na nag-aalay ng Banal na Sakripisyo araw-araw at 
kung magmisa man, sila ay sama-samang nagdiriwang (concelebration), at ang bilang ng misa ay 
kasabay na nabawasan sa mga simbahan sa mga pook , talagang imposibleng makadalo ng misa 
tuwing hamak na araw;tuwing linggo naman; kailangan pa ng sasakyan upang maglakbay palabas 
ng lugar na may paring magpupunta.  Maraming simbahan sa Pransya ang permamenteng naisara, 
ang iba bukas magka-minsan sa isang taon.  Dagdag pa rito ay ang krisis sa bokasyon, o sa lalong 
maliwanag ay ang krisis sa pagtugon sa mga bokasyon, at ang pagsasabuhay ng relihiyon ay 
nagiging mas mahirap taun-taon.  Ang malalaking bayan ay imposibleng makatanggap ng Banal na 
Komunyon, sa mga Unang Biyernes at Unang Sabado ng buwan, halimbawa.  Natural, wala ng Misa 
sa araw-araw, karamihan sa mga parokya sa lunsod, ang mga  Misa ay magaganap lamang kapag 
may paunang order, nakipag-ayos muna sa isang partikular na grupo na kung saan kung sakaling 
may mapadaan at dumalo ay makakaramdam ng kaiba sa pagiging baguhan sa isang pagdiriwang 
nagpapahiwatig ng buhay o gawain ng grupo.  Ang tinatawag na “individual celebration” ay 
pinabulaanan bilang pagsalungat sa “community celebration”, subalit ang totoo ang komunidad ay 
nahahati sa maliliit na selula.  Pangkaraniwan na sa isang pari ang magmisa sa bahay ng isang 
kabilang sa Catholic Action o ibang gawain, sa harap ng grupo ng mga aktibista.  O kaya naman, 
matutuklasan na lamang ng isang tao na ang “time-table”  para Linggo ay nahahati sa ibat-ibang 
grupo ng linguwahe;  Misang Portugese, Misang Pranses, Misang Espanyol.  Sa panahon ngayon na 
pangkaraniwan na ang paglalakbay sa ibang bansa, matatagpuan na lamang ng mga katoliko na 
dumadalo sa mga Misang kung saan hindi nila maintindihan isang salita man lamang , kahit na 
sinasabihang imposibleng magdasal kung walang “pakikilahok”.  Paano nila magagawa?  Wala ng 
Misa, o iilan na lamang; wala ng prusisyon, wala ng Benediksyon ng Banal na Sakramento, wala ng 
Debosyon sa Gabi (Vesper).  Ang pangpublikong pagdarasal ay napalitan na Ng mga 
pinakasimpleng pamamaraan ng pagdasal. Kahit napagtagumpayan man ng mga mananampalataya 
ang kahirapan ng paghanap ng oras sa pagdasal  at ang kanilang mahabaang  paglalakbay, ano ang 
siyang makakapatid ng kanilang pagka-uhaw sa mga bagay na ispiritwal ?  Sasabihin ko pa ang 
tungkol sa liturhiya at sa mga “serious alteration” Sa ngayon, bigyan muna natin ng pansin ang hindi 
mapag-aalinlanganang (malinaw) panlabas na ayos ng pampublikong panalangin.  Halos madalas, 
ang kalagayan ng “pagdiriwang” ay nakapipinsala sa Katolikong damdamin.  (Mayioong pagpasok 
ng) walang pahintulot ng mga ritmo o indayog ng musikang secular o walang kaugnayan sa 
relihiyon ng may ibat-ibang klase ng percussion instruments, mga gitara saxophones.  Isang 
musikerong responsable para sa mga sagradong musika sa isang Diyosesis sa Hilagang Pransya, 
sinuportahan ng mga sikat na tao sa larangan ng musika ay sumulat: 
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Sa kabila ng kung ano ang kasalukuyang tawag, ang musika ng mga 

awiting ito ay hindi makabago (modern), ang istilong ito ng musika ay hindi bago 
(new), subalit napakinggan na sa iba-ibang lugar na hindi banal at sa paligid-ligid 
(cabarets, bulwagan ng musika, madalas malaswang mga sayawan na may 
banyagang pangalan).  Ang mga tao ay itinutulak na sumayaw o umindayog.  
Silang lahat ay nakadarama para sumayaw.  Ang ganyang klase ng “body 
language” ay tunay na dayuhan sa ating kulturang Kanluranin, hindi maganda sa 
kontemplasyon ng kanilang pinagmulan ay kahinahinala madalas ang ating 
kongregasyon,na nakikitaan ito na mahirap na hindi tayo malito sa mga gantsilyo 
at ang mga quavers sa isang  6 / 8 bar, hindi nirerespeto ang ritmo, sa gayon ang 
isang tao ay hindi na mararamdamang sumayaw, subalit sa ritmong nagkahiwa-
hiwalay, ang hindi magagandang linya ng mga himig ay talagang naging 
kapansin-pansin. 
 

Ano ang nangyari sa panalangin sa lahat ng mga iyon.  Sa kabutihang-palad, lumalabas na sa 
higit sa isang lugar, ang mga tao ay nagbalik sa walang kabihasnang kaugalian (barbaric customs).  
Ang mga tao ay napasailalim, ang mga nais na umawit, sa mga produksyon ng organisasyong 
opisyal (specializing in church music).  Para sa kanila, walang kaso sa paggamit ng mga kahahanga-
hangang pamana ng nakaraang siglo.  Ang mga pangkaraniwang himig,na halos magkakapareho, 
ang talagang magkakaibang inspirasyon.  Ang masalimuot na piyesa, na inaawit ng koro, ay 
nagpapakita ang impluwensiyang sekular,at gumigising/ pumupukaw ng damdamin sa halip na 
manuot sa kaluluwa katulad ng nagagawa ng plain chant.  Lahat mga salita ay bago, gumagamit ng 
bagong bukabularyo/pakahulugan, na para bagang noong nakaraang dalawampung taon ay 
nakasira/sumira ng lahat ng antiphonaries na kung saan, gustuhin man nilang gumawa ng bago, ay 
makakukuha ng inspirasyon;  Sumunod sila sa istilo ngayon at madaling lumipas, sa madaling 
panahon sapagkat hindi na nauunawaan.  Maraming recordings na talagang ginawa para mapasigla 
ang mga parokya na nagbigay ng “paraphrases” ng mga salmo at ipinakita ng gayon,sa ngayon ay 
humalili sa banal na teksto ng banal na inspirasyon.  Bakit hindi na lang awitin ang mga salmo 
mismo? 

 
Ang isang bagong bagay ay naging parang matagal na:  mga poster na nakalagay sa loob ng 

simbahan mababasa “magpuri sa Diyos,ipalakpak ang inyong mga kamay”.  Kaya sa pagdiriwang, 
sa unang senyas galing sa lider, itinaas ang mga kamay sa ulo ng kongregasyon at pumalakpak ng 
may tiyempo at malakas, na nagbunga ng hindi pangkaraniwang ingay sa loob ng sanktwaryo. Ang 
ganitong uri ng pagbabago, na hindi rin naman konektado sa pangkaraniwang nagaganap (secular 
habits), na nag-aambang maglagay ng artipisyal na gawi (artificial action) sa liturhiya, ay walang 
kaduda-dudang lilipas sa kinabukasan:  nagiging dahilan tuloy upang manghina ang kalooban ng 
mga Katoliko at nadaragdagan ang kanilang pagkalito.  Hindi obligado ang lahat na dumalo sa 
“Gospel Nights” subalit ano ang magagawa ng isa kung ang iilan na Misang Panlinggo ay apektado 
ng ganitong uri ng gawain. 

 
Ang “pastorale d’ ensemble’ (minesteryo para sa asembly) na tinawag nila, ay constrains sa 

mga mananampalataya na sumunod / gawin ang ganoong kilos mo para sa kanila ay walang 
benepisyo at hindi angkop sa kanilang nature.  Higit pa rito,lahat ay dapat ay gawin ng maramihan, 
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na may pagbabahaginan ng pananalita, opinyon tungkol sa Ebanghelyo, at ang pakikipagkamay.  
Ang mga tao ay hindi nakikilahok ng buong puso, na ipinakikita ng istatistika.  Ang pinakahuling 
bilang ay nagpapakita ng pagbaba ng bilang ng mga dumadalo mula noong 1977 hanggang 1983, na 
kung saan ang pagdarasal pansarili ay nagpapakita ng bahagyang pagdami.  Ang pastorale d’ 
asemble ay hindi nagwagi upng mahikayat ang mga tao.  Narito ang aking nabasa sa isang magasin 
ng parokya sa (lugar ng Paris). 
  

Paminsan-minsan sa loob ng dalawang taon ang Misa tuwing 9:39 ng umaga ay naging 
kakaiba ang istilo, sapagkat ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay sinusundan ng isang “echange” na 
kung saan ang mga dumalo ay nagugrupo ng tag-sasampung tao.  Noong unang naisagawa ang 
ganitong pagdiriwang, 69 tao ang sumali at 138 ang naiwan sa labas.  Ang isang tao marahil ay 
nakakaisip na sa tulong ng panahon ay magkakaroonng pagbabago.  Subalit hindi ito ang nangyari.  
Ang samahan sa parokya ay nagpulong upang suriin kung itutuloy ba o hindi ang “Misang may 
Pagbabahaginan”. 
  

Ang isang tao ay makakaintndi kung paanong ang 2 / 3 ng mga parokyano na tumutol sa mga 
pagbabago pagkatapos ng konseho ay hindi masigla / masigasig sa ganitong uuri ng kathang 
satsatan / usapan / daldalan sa kalagitnaan ng Misa.  Napakahirap maging katoliko sa ngayon!  Ang 
litorhiya sa Pranes, kahit na walang “pagbabahaginan” na may bumabahang mga salitang 
nakabibingi sa kongragesyon kung kayat marami ang umangal na hindi na sila makadasal tuwing 
Misa.  Kailan, kaya sila magdarasal? 
  

Ang naguguluhang mga tao ay binibigyan ng mga resipe na tinatanggap namang tuwina ng 
kanilang mga obispo.  Yoga at Zen ang pinaka-kakaiba, isang mapanganib na gawain sa mga 
bansang silanganin nag-aangking upang maghatid patungo sa “kalinisan ng kaluluwa” o ang 
tinatawag na “hygiene of the soul”, nagtuturo ng debosyon sa maling paraan.  Muli,ano naman ang 
mga abuso sa “body language”, na nagpapababa ng personalidad sa pamamagitan ng pagpaparangal 
sa katawan at the expense of kapinslaan ng pagtataas sa Diyos.  Ang mga bagong usong ito, kasabay 
ng marami pang iba ay naipasok sa mga monasteryong kontemplatibo, at ang mga ito ay talagang 
mapanganib.  Sila ay nagpapakita na wasto ang mga naririnig naming nagsasabing, “Binabago nila 
ang ating relihiyon.” 


