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IKALABING-APAT  NA  KABANATA 
 

Ang Vatican II  ay  ang Rebolusyon ng Pransya sa Loob ng Simbahan 
 
 Ang    paghahambing   na   aking   nabuo  sa   pagitan  ng  Simbahan at ng Pransya  ay  hindi  
simpleng  isang  kathang-isip  lamang.  Ang  impluwensya ng mga   malalim   na   mga   tagapag-isip    
noong    ika-labingwalong  siglo  at   ang pagkakagulo  na  nailikha  nila  sa  buong  mundo ay 
nagpatuloy pa hanggang sa ating  mga  kapanahunan.  Ang  mga taong iyon na nagpasok ng lason sa 
loob ng Simbahan   ay  siya  mismong  umaamin  nito.  Si  Cardinal  Suenens  ang  siyang nagsabi, 
“Ang Vatican II ang Rebolusyon ng Pransya sa loob ng Simbahan,” at sa kanyang  iba  pang hindi 
nabantayang mga pananalita ay kanya pang idinagdag, “Hindi  mo  maiintindihan  ang  mga  
rebolusyon sa Pransya o sa Rusya hangga’t hindi  mo   nalalaman   ang  dating   mga  pamumuno  na  
ihinatid  nito  sa  isang wakas….Pareho  lamang iyon sa nangyayari sa Simbahan: ang isang reaksyon 
ay mahuhusgahan  lamang kung  ito ay maiuugnay sa katayuan ng mga pangyayari na  nauna  dito.”    
Ang  siyang  naunang  sistema  na  itinuturing  ng Kardinal na dapat nang tapusin ay ang hierarchy 
na simula pa noong una ay mayroon na ang Simbahang Katoliko na ang pinakataas-taasan  ay ang 
Kabanal-banalang Papa na tumatayo  para  kay  Kristo dito sa mundo.  Ipinagpatuloy pa niya: “Ang 
Vatican Council II   ang   siyang   nagtakda  ng  pagtatapos  ng  isang  panahon;   at  kung titingnan  
natin  ito  mula  sa  malayuan  ay  makikita natin na ito ay nagtakda ng isang serya ng mga 
kapanahunan, ang pagtatapos ng isang kasaysayan.” 
 
 Si  Pere  Congar, ang isa sa mga tagalikha ng mga reporma ay nagsalita ng may  
pagkakapareho  kay  Cardinal Suenens:  “Ang  Simbahan  ay  natapos na sa kanyang  pang-
Oktubreng  Rebolusyon.”  Nang buo niyang nalalaman ang kung ano  ang kanyang sinasabi, 
idinagdag pa niya na ,”Ang deklarasyon ng Kalayaan sa  Relihiyon  ay  nagsasaad  ng  mga  bagay  
na  taliwas sa  Napagkasunduan na Gabay.”   Maikakataga   ko   pa   ang   marami   pang   mga   
pagsasaad   ng  mga pangungusap na katulad ng mga ito. Noong 1976, si Fr. Gelineau, ang isa sa mga 
namumuno ng National Pastoral and Liturgical Center ay inalis ang mga ilusyon ng  ilang  mga  tao 
na ibig na makita ang Novus Ordo bilang isang bagay na may kaunti  lamang na pagkakaiba mula sa 
mga rito na kamakailan lamang ay siyang sinusunod sa buong mundo, ngunit ang sa tingin rin nila 
ay hindi ito nagkaroon ng   pagkakaiba   sa   pinakanilalaman   ng   istraktura  ng  Naunang Misa:   
“Ang reporma  ay   napagdesisyunan   na   ng   Vatican Council II   ay   ang indikasyon ng   
pagtunaw…   Ang    buong    mga   bahagi   ng   mga   naitaguyod   noon   ay nagsisipagbagsakan  na.   
Huwag kayong magkakamali sa inyong mga pananaw. Ang   pagsalin  ng   isang   wika  sa  iba  pang  
uri ng salita ay hindi isang akto ng pagsabi  ng  isang  pahayag  nang  ginagamit  ang ibang uri ng 
wika. Ito ay isang pag-iiba  ng  anyo.   Kung ang anyo ay mag-iiba, ang mga rito ay mag-iiba. Kung 
ang  isang  elemento ay nabago, ang kabuuhan ay mag-iiba.., kailangang sabihin, nang  hindi   
hinahalo ang mga salita, ang rito na Romano na ginamit natin noon ay nawala na. Ito ay nawasak na 
at napalitan na ng bago.”1 
 
 Ang mga liberal na mga Katoliko ay walang kaduda-duda na nagtaguyod ng  isang  
makarebolusyonaryong  sitwasyon.   Narito ang siyang nabasa natin sa isang  libro  na isinulat ng isa 
sa kanila, si Monsignor Prelot,2  isang senador para sa  rehiyon  ng  Doubs  sa  bansang  Pransya. 
                                                        
1 Demain la liturgie, ed. Du Cerf. 
2 La Catholicisme Liberal, 1969 
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“Kami ay nagsikap sa loob ng isang siglo  at  kalahating  mga  taon para magwagi ang aming mga 
opinyon sa loob ng Simbahan at kami ay nabigo lamang.  Sa wakas, dumating ang Vatican II at kami 
ay  nagwagi.   Mula  noon,   ang  mga proposisyon at mga prinsipyo ng liberal na Katolisismo   ay   
sigurado   na   at   opisyal   na   katanggap-tanggap sa  Kabanal-banalang Simbahan.” 
 
 Sa   pamamagitan  ng  impluwensya ng Liberal na Katolisismo na ito kung paano ang 
Rebolusyon ay nakapasok sa maskara ng pagmamahal sa kapayapaan at  sa  pangkalahatang  
pagkakapatiran.   Ang  mga  pagkakamali  at mga maling prinsipyo  ng  modernong  mga  tao  ay 
nakapasok na sa Simbahan kung saan ay hinahawaan  nito  ang  mga  kaparian  salamat na rin sa 
mga liberal na mga Papa mismo, at sa huwad na pagpapanggap na ito ay para sa ikabubuti ng 
Vatican II. 
 
 Panahon  na  para  harapin  ang  mga katotohanan. Upang umpisahan ang mga  ito,  masasabi  
ko  na noong 1962, ako ay hindi pumapayag sa pagkakaroon ng isang Pangkalahatang Konseho. Sa 
kabila pa nga nito, ako ay tumatanggap sa pagkakaroon    nito    nang    may    malalaking    mga    
pag-asa.      Bilang    isang pagpapatotoo,   narito   ang   isang   sulat   na   aking ibinigay noong 1963 
sa mga kaparian   sa   Orden  ng  Santo  Ispiritu  at  na  siya  ko  ring  inilimbag  sa  isa  sa aking  mga 
nakalipas na mga libro.3 Sinabi ko dito: “Masasabi natin nang walang pangambana  ang ilang mga 
pang-liturhiko na mga reporma ay kinakailangan, at inaasahan  na ang Konseho ay magpapatuloy sa 
direksyong ito.” Napansin ko na ang  isang  pag-iibayo  ay  kinakailangan upang tapusin ang isang 
sakit na bunga ng  isang  pagitan  sa  gitna  ng  mga  bagay-bagay  na  tulad  ng  pagdarasal,   na 
maaaring  magawa  sa  mga  Simbahan  o  kapilya lamang, at ang mundo ng mga paaralan   na  
punong-puno  ng  buhay,   mga   propesyon  at  ng   pampublikong pamumuhay.   Ako  ay  
nainomina  ng  Papa  bilang  isang  miyembro ng Central Preparatory Commission at ako ay 
nakibahagi nang mabuti sa loob ng dalawang taon   nitong   pagtatrabaho.    Ang    sentral    na   
komisyon   ay   nagkaroon   ng responsibilidad  na  pagwawasto  at  pagtitingin  nang  mabuti  sa  
lahat  ng mga paghahanda na nagmumula sa mga espesyalistang mga komisyon. Ako noon ay nasa  
isang  mabuting  disposisyon  noon  na malaman kung ano ang siyang mga nagawa  nila,   ang  kung  
ano  ang  kailangang  tingnan  at pag-isipang mabuti at kung ano ang siyang napagpasiyahan ng 
asembliya. 
 
 Ang  gawa  na  ito  ay  naitupad  nang may buong katapatan at pag-iingat. Nasa sa akin pa ang 
pitumpu’t dalawang mga bahagi  ng mga nilalaman nito;  sa loob  ng  mga  ito,  ang  doktrina  ng 
Simbahan ay buong-buo na nasa tama.  Ang mga  nilalaman nito ay may pagsaalang-alang sa ating 
mga kapanahunan ngunit sa katamtaman at nasa lugar na pamamaraan. 
 
 Ang lahat ay handa na para sa naitakdang araw at noong ika-labing isa ng Oktubre  ng  taong  
1962,   ang  mga  kaparian  na  nag-asikaso  nito ay umupo sa kanilang  mga  puwesto  sa  Basilika  sa  
Roma.   Ngunit ang isang pangyayari ay naganap  na  hindi  nakita  ng  Kabanal-banalang Papa.  
Mula sa mga unang mga araw,   ang  Konseho  ay  napamugaran  na  ng mga progresistang mga 
puwersa. Naranasan  namin  ito,   naramdaman namin ito; at nang sabihin ko na kami, ang aking 
tinutukoy ay ang nakahihigit na bahagi ng bilang ng mga kaparian na nasa Konseho noong mga 
panahon na iyon.  
 

                                                        
3 A Bishop Speaks, The Angelus Press 
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 Nagkaroon    kami    ng   paniniwala   na   mayroong   mga   abnormal   na pangyayari  na   
nagaganap   at   ang   paniniwala  na  mga ito ay madali  naming nasigurado;  labinglimang  araw 
matapos ang pambungad na sesyon,  hindi man lang   isa   sa   pitumpu’t   dalawang   mga   
naihandang   kasulatan   ang   siyang natira.  Ang lahat ay ipinabalik nila,  tinanggihan  at itinapon sa 
basurahan.  Ang lahat   ng   mga   ito   ay   nangyari   sa   pamamagitan  ng  mga   sumusunod   na 
pangyayari.  Naisulat sa mga batas ng Konseho na dalawa’t ikatlo (2/3) ang mga boto  na  
kinakailangan  upang  matanggihan   ang  isang  ihinandang  kasulatan. Ngayon,  noong  ito   ay   
nailagay  sa botohan, animnapung porsyento (60%) ang sumang-ayon  laban  sa  apatnapung 
porsyento (40%) na hindi sumang-ayon.  Sa gayong  banda,   ang  dalawa’t ikatlo (2/3) ng mga boto 
ng hindi sumasang-ayon ay  hindi  naabot  upang matanggihan ang naihandang mga kasulatan ng 
Central Preparatory  Commission  kung saan ang Papa mismo ang siyang pumili ng mga miyembro  
nito.   Sa  normal  na  pagpapatakbo  ng  mga kasunduan sa Konseho, nagpatuloy   kaagad   sana   ito   
nang   nakabase   sa   pitumpu’t  dalawang  mga kasulatan (o mga schema)  na naihanda ng Central 
Preparatory Commission.  
 
 Noong   mga   panahon   na   iyon    nang   biglang   sumulpot   ang   isang makapangyarihan      
na      organisasyon,       isang    pambihirang    malakas    na organisasyon,  na  isinatayo  ng  mga  
bansa  na  pumapaligid  sa  Rhine4,   sila ay kumpleto  sa  pamamagitan ng kanilang maayos na 
grupo na pinamumunuan ng isang  sekretarya.   Sila ay naglakad upang hanapin ang Papa, si Pope 
John XXIII, at  sinabi  sa  kanya:  “Ito  ay  hindi  maaari,  Kabanal-banalang Papa; nais nila na 
tanggapin ang mga kasulatan na hindi tinataglay ang karamihan ng mga boto ng sumasang-ayon,”  
at  ang  kanilang  mga  panawagan ay tinanggap ng Papa. Ang malawak  na  gawain  na natagpuan 
nang tapos ay naisang-tabi at ang asembliya ay nakita ang sarili niya na wala nang 
pinanghahawakan na mga kasulatan at na wala  nang  nakahanda  pa  para  sa  Vatican Council II.   
Anong pinuno ng isang pagpupulong,  gaano  man  kaliit  ang  bilang  ng  mga  kasama  dito  ang  
siyang tatanggap na magpatuloy sa Konseho nang walang nakahanda na mga kasulatan para sa 
pagpupulong?   Gayonpaman,  naging  ganoon na lamang ang pagsimula ng Konseho.  
 
 Dumating  ngayon  ang  pangangailangan  ng paghalal ng mga miyembro ng  isang  Council 
Commissions na siyang magsisimulang muli sa pagpapatakbo ng  Vatican Council II,   matapos  
mapawalang-halaga  ang  pitumpu’t  dalawang mga  schema  na  naihanda  ng Central Preparatory 
Commission na siyang dapat sana   na   pagbabasihan   ng  Konsehong  ito.   Ito  ay  naging  isang  
mahirap  na problema.   Isipin  ninyo  na  lamang  ang  mga  obispo mula sa buong mundo na biglaan  
na  lamang  na  makikita  ang  kanilang  mga  sarili  na  magkakasama sa kinalalagyan  ng  Santo 
Papa  sa  Roma. Ang unang problema ay hindi nila kilala ang isa’t isa;  kilala  nila ang tatlo o apat sa 
kanilang mga nakasabay at nakasama sa   pagka-obispo    at   ang   iilan   pang   iba  sa kabila ng 2400 
na mga obispo na naroroon.   Paano   malalaman   ng   mga   Obispo   doon  kung alin sa kanila ang 
babagay   na   mamuno   para   sa   Komisyon   na  mangangasiwa ng Konseho na magdedesisyon   ng   
mga   bagay-bagay  na  nauukol  sa,   isang   halimbawa   na lamang, sa pagkapari, at gayon na rin 
ang ating iisipin sa mga mangangasiwa ng nauukol sa liturhiya, o ng nauukol sa canon law? 
 
 Sa  isang “may pagkamakatarungang” pamamaraan, si Cardinal Ottaviani ay  nagpamahagi  
sa  bawat  isa  sa  mga obispo ng listahan ng mga miyembro ng Pre-Conciliar  Commissions,  ito  ang  
mga  tao  na  napili  ng  Papa  para  sa mga Commission   at  na siyang nakapag-desisyon na sa mga 
paksang pinagtatalunan ng  Council.   Mula dito ay pipili ng siyang bobotohin ang lahat ng mga 
                                                        
4 Rhine – ito ay bahagi ng Alemanya (Gernany).  
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obispo at inaasahan  na  ang  ilan  sa  mga  bihasang  mga  napili na ito ay tatayong pinuno para sa 
kani-kanilang paksa na dapat nilang asikasuhin. 
 
 Ngunit   ang  isang  hindi  pagsang-ayon  ang  siyang  itinaas. Hindi ko na kailangang  sabihin  
ang  pangalan  ng  Prinsipe  ng  Simbahan na siyang tumayo para   ibigay   ang   sumusunod  na  
pananalumpati:  ”Ang hindi na makayanang pagpupumilit    ang    siyang    itinutulak   sa   
Komisyon   para   sa   Konseho   sa pamamagitan  ng  pagbibigay  ng  mga  pangalan.   Ang mga 
Obispo ng Konseho ay  kinakailangang  mabigyan  ng  kanilang  kalayaan.  Sa isa pang pagkakataon, 
ang  Roman  Curia  ay  pinagpipilitan  ang kanyang kagustuhan sa kanyang mga miyembro – ang 
lahat ng mga obispo sa buong mundo. 
 Ang  marahas  na  pananalumpati  na  ito  ay naging isang nakakagulat na pangyayari  at  ang  
sesyon  ay  naihinto  nang pansamantala. Nang hapong iyon, ang  sekretarya  ng  Konseho  na  si   
Msgr. Felici ay naglahad sa madla na:  “Ang Kabanal-banalang   Papa   ay   kinikilala   na   marahil  
ay  mas  makabubuti  para magpulong  ang bishops’ conference at sila na ang siyang bumuo ng lista 
ng mga obispo na mamamahala sa Konseho.” 
 
 Ang mga pagkikita sa bishops’ conference noong mga panahon na iyon ay hindi  pa  malinaw:  
ihinanda  nila sa higit ng kanilang makakaya ang listahan na hinihingi sa kanila nang hindi ,  sa kahit 
na anumang paraan, nakakapagkita-kita sa  dami  ng  beses  na  nararapat  sana  para  sa  kanila, 
dahil sila ay nabigyan ng dalawampu’t  apat  na  oras  lamang.   Ngunit   ang   mga  obispo  na  
nagtahi  ng ganitong  plano  ng  paglilista  ng  mga  obispo na bobotohin para mamumuno sa 
Konseho  ay  mayroon  nang  nakahanda  para  sa  kanilang  sarili,  kung  saan ay mayroon  nang  
mga  obispo na espesyal na napili mula sa iba’t ibang mga bansa. Naipagpaliban  nila ang mga 
kumperensya at sa katotohanan ay nakuha nila ang isang  malaking  bilang.   Ang  siyang  naging  
resulta  ay  ang  mga Komisyon ay napuno  ng  ganitong   proprorsyon   ng   mga  obispo:   ang   
dalawa’t  ikatlo   ay nagmula  sa progresibong grupo at ang isa’t ikatlo na kabilang bahagi ay mula sa 
mga napili ng Papa. 
 
 Ang  bagong  mga  schema  ay  mabilis  na nailabas para pag-usapan, mga kasulatan  na  
talagang  naiiba sa  mga schema noon. Nais ko sana na mailimbag silang  pareho  upang  makita  
ninyo  kung ano ang doktrina ng Simbahan noong gabi bago nag-umpisa nang pormal ang Konseho. 
 
 Ang   sinuman   na  nakaranas  ng  maging  sibil  o  pangkaparian  na  mga pagpupulong   ay   
makakaunawa  sa   sitwasyon  kung  saan  ay  nakita  ng  mga obispo   ang   kanilang   mga   sarili.    
Sa  dalawang  bagong  schema  na mga ito, bagama’t   maaari   nating   baguhin   ang   ilang  mga  
paralila  o  ang  ilang  mga tagadugtong  na  mga  salita,   hindi  nila  maaaring  baguhin  ang 
mahahalagang bahagi  ng  schema.  Ang  magiging  kalabasan  ng  mga ito ay magiging seryoso. Ang  
isang  kasulatan  na  may  pinapanigan  bilang  panimula  ng mga usapin sa Konseho  ay  hindi  
maaaring  maituwid  nang  lubusan.   Napapanatili  dito  ang marka  ng  kung sinuman ang 
naghanda nito at ang mga isip na nagpalawig nito. Ang  Konseho  mula  noon  ay  hindi na 
nakatuwid. Ang ikatlo pang elemento ay nakatulong  upang maihatid ang konseho sa isang liberal na 
direksyon.    Kapalit ng  sampung  presidente  para  sa  Konseho  na  nainomina ni Pope John XXIII, si 
Pope Paul VI  ay  naghalal  para  sa dalawang huling mga sesyon ng apat na mga tagapamuno  ng  
mga  pagpupulong,  at ang pinaka-mababaw na masasabi natin ukol  sa  kanila ay hindi sila napili sa 
isa sa mga pinakamatalino sa mga kardinal. Ang  impluwensya  nila  ay  naging mahalaga para sa 
nakararami sa mga Obispo ng Konseho (Council Fathers). 
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 Ang  mga  liberal  noon ay  bumubuo ng kaunting bahagi lamang,   ngunit ang isang aktibo at 
organisadong kakaunting bahagi, na sinusuportahan ng isang grupo  ng  mga  kilalang mga 
makamodernong teolohista na kung saan makikita natin  ang  mga  pangalan  na  mula  pa  noon  ay  
nailapag  na ang kanilang mga batas,   katulad   ng   mga   pangalan   nina   Leclerc,   Murphy,   
Congar,  Rahner, Kung, Schillebeeckx,  Besret,  Cardonnel,  Chenu  at  iba  pa.  At kailangan nating 
tandaan  ang  maraming mga nagawa nila na mga babasahin, sa tulong ng IDOC o ang Dutch 
Information Center na pinopondohan ng mga pagpupulong ng mga German  at  Dutch  na  mga  
Obispo  na  noong lahat ng mga panahon na iyon ay ihinihikayat  sa  mga  Obispo  ng Konseho na 
kumilos nang naaayon sa kung ano ang  inaasahan  sa kanila ng buong mundo.  Ito ay lumikha ng 
isang klase ng sira ng  ulo ,  isang  pakiramdam  na  ang  isang  tao  ay  hindi  dapat biguin ang mga 
hinahangad  ng  mundo  na  umaasa  na  ang  Simbahan  ay  darating sa panahon kung   saan   
kikilalanin   nito  ang   kanyang   mga   pananaw.    Kaya   ang   mga nagpasimuno    ng   ganitong   
kilos   ay   nadalian   sa   pagpilit   sa Simbahan  na kaagarang   makiayon   sa   makamodernong   tao,   
sa   madaling   salita,   upang makawala  siya  sa  lahat  ng   mga  disiplina  na itinatagubilin ng 
Simbahan dito. Naisahan  nila  ang  Simbahan  na  kinikilala  nila  bilang  may sakit ng paninigas 
(sclerotic),  wala  sa panahon, at walang magawa, sinusuntok ang dibdib dahil sa mga  kamalian  ng  
kanilang  mga  ninuno. Ang mga Katoliko ay ipinakitang mas maykasalanan  kaysa  sa  mga  
Protestante  at  mga  Orthodox5  sa  kabila ng mga pagkakawatak-watak ng mga ito noon; ang mga 
Katoliko ay kailangang humingi ng  kapatawaran  sa  kanilang  mga  “nahiwalay na mga kapatid”  
na nasa Roma, kung   saan   sila  ay  naimbitahan  sa  malalaking  mga  bilang  na  makilahok  sa 
kanilang mga ginagawa. 
 
 Ang   Tradisyunal   na   Simbahan,    nagtataglay   ng   kasalanan   dahil  sa kanyang  
kayamanan  at  dahil  sa  kanyang  mga  tagumpay, ang mga Obispo ng Konseho  ay  nakaramdam  
ng  pagkakasala  sa kanilang mga sarili dahil sa hindi nila   pagiging  nasa  loob  ng  mundo  at  dahil  
sa  kanilang  pagiging  hindi  nila pagmumula  sa  mundo;  sila ay nagsisimulang matakot sa 
kanilang episkopal na tatak;  sa  madaling  panahon,  sila  ay  mahihiyang isuot ang kanilang 
kasuotang pang-obispo. 
 
 Ang  epekto  ng  liberasyon6  ay mangyayari nang kakalat sa lahat ng mga lugar. Ang ispiritu 
ng kolehiyalismo7 ay ang siyang magiging takip ng Simbahan ni  Noah  na  siyang magtatago ng 
kahihiyan ng mga pinuno nito na gamitin ang kanilang  kapangyarihan ,  na  malayo  sa  pag-iisip  ng  
makamodernong  tao  na , kung  tatawagin  natin  ay  isang  maka-kalayaang  tao!   Ang  kalayaan  ng 
mga relihiyon (o religious freedom), ekumenismo 8, teolohikal na pagsasaliksik,at ang pagbago  sa  
canon law ay ang mga bagay na makapagpapahina sa triumphalism (o  matagumpay  na  
pamamalakad  ng Simbahang Katoliko)  ng isang Simbahan na  tinawag  ang  sarili  niya  bilang  
isang  bangka na masisilungan ng sinumang nais na mailigtas ang kanyang kaluluwa.  Katulad  ng 
paglarawan ng mga tao na nahihiya sa kanilang kahirapan,  ngayon naman ay mayroon tayong mga 
Obispo na nahihiya sa kanilang mga sarili, na madaling maiimpluwensya sa kamalian sa 

                                                        
5 Orthodox –  ang   namamayaning    Kristyanong    simbahan    sa    Silangang    Europa, Kanlurang Asya at 
Hilagang Africa; ito ay hindi Katoliko, bagama’t may pagkakapareho ito sa mga paniniwala ng mga Katoliko. 
6 Liberasyon (o liberation sa English) –  isang   pag-iisip  na  nagtuturo  ng paghangad ng kalayaan sa kahit na 
anumang paraan. 
7 Kolehiyalismo (o collegiality) – isang pagkakapantay-pantay ng mga kapangyarihan. 
8 Ekumenismo (o ecumenism) –  isang  paniniwala  na  ang  lahat  ng  mga  relihiyon  ay pareho o pantay-
pantay lamang. 
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pamamagitan  ng  pagbigay  sa  kanila  ng  isang  maling  kunsensya. Ito ay isang pamamaraan  na  
ginamit  na sa lahat ng mga rebolusyon. Ang bunga ng mga ito ay makikita sa lahat ng mga lugar sa 
mga kasalukuyang kasaysayan ng Konseho. Basahing  muli  ang  pag-uumpisa  ng  schema,   “Ang  
Simbahan  sa Modernong Mundo,”  ukol  sa  mga  pagbabago ng mundo ngayon, ang napabilis na 
pagkilos ng kasaysayan, ang bagong mga kundisyon na nakakaapekto sa panrelihiyosong 
pamumuhay,   at  ang  paghahari  ng  siyensya  at  teknolohiya.   Sino  ang  hindi makakakita  sa  mga  
pagpapahayag  na  mga  ito  ng  saloobin  ng pinakapurong liberalismo? 
 
 Naging  maayos sana ang ating Konseho kung si Pope Pius XII ang siyang naging  pinuno  
natin  ukol sa mga paksang napapaloob dito. Hindi ko maisip na nagkaroon  ng  problema  na  
nauukol  sa  makamodernong  mundo  na  ito  o na siyang  nauukol  sa  mga  kasalukuyang  
nangyayari  na hindi niya nalutas, nang ginagamit  ang  lahat  ng  kanyang  talino, ang kanyang 
teolohiya at ang kanyang kabanalan.  Ang kanyang mga naibigay ay halos tumpak na mga solusyon, 
dahil nakita niya ang lahat sa ilaw ng pananampalataya. 
 
 Ngunit   ang   mga   bagay-bagay  ay  hindi  maaaring  magkagayon  kung tatanggi sila na 
gawin itong isang makadogmang konseho (o dogmatic council)9 . Ang Vatican Council II ay naging 
isang pastoral na konseho (pastoral council) 10; si Pope John XXIII ay nagsabi ng gayon, at inulit 
naman ito ni Pope Paul VI. Sa loob  ng  mga pagpupulong na mga iyon,  nais  sana naming 
magpaliwanag ng isang   konsepto;   ngunit  kami  ay  nasabihan:   “Tayo  ay  hindi  narito  upang 
magpaliwanag   ng   dogma  o  ng  isang   pilosopiya;   tayo   ay  narito  para  sa pangkapariang  mga  
layunin. ” Ano ang kalayaan?  Ano ang dignidad ng isang tao? Ano ang pagkakapantay-pantay ng 
mga magkakapatid? Kami ay pinilit na pag-isipang  mabuti  kung  ano  ang ibig sabihin ng mga 
kapaliwanagan ukol sa mga  ito  upang  malaman  kung  ano  ang  ibig  sabihin  ng  mga  ito, at kami 
ay nakararating  lamang  sa  mga malapit na kapaliwanagan dahil ang mga salitang ito  ay  malawak  
ang  ibig  sabihin.   At  ito ay hindi dahil sa kapabayaan o dahil lamang  sa  pagkakataon.  Si  Fr. 
Schillebeeckx  ay nagsabi nang ganito: “Kami ay gumamit  ng  mga  malalabong  mga  salita  noong  
panahon ng Konseho at alam namin  kung  paano  sila  ipaliwanag  pagkatapos  nito.” Ang mga tao 
na iyon ay alam  kung  ano  ang  ginagawa  nila.   Ang  lahat  ng  iba  pang  mga Konseho na ginawa  
sa  lahat  ng  mga  Konseho  sa  mga  nakaraang  siglo  ay ibinase sa mga dogma. Ang lahat ng mga 
ito ay lumalaban sa mga kamalian at  kasinungalingan sa  loob  ng  Simbahan.  Ngayon,  alam  ng 
Diyos kung ano ang mga kamalian na kailangang  labanan  sa  ating  mga panahon! Ang isang 
makadogmang Konseho ay  maaari  sanang  nakasugpo  sa  mga  ito. Naalala ko si Cardinal 
Wyszinsky na nagsabi:  “Kailangan  ninyong  ihanda  ang  isang  schema  ukol  sa  Komunismo; kung  

                                                        
9 Dogmatic council – isang  konseho  na  pumapaikot  sa  mga  paksa  na nauukol sa mga katotohanan  o  ang  
tinatawag  na dogma ng Katolikong pananampalataya (halimbawa: papal infallibility – ang dogma na  
tumatalakay ukol sa pagiging ligtas ng Banal na Papa mula   sa   pagkakamali   dahil   siya   ay  
pinapatnubayan  ng  Diyos.)   na  siya  namang makakatulong  sa  mga  kaparian  at  sa  mga  
nananampalataya  sa paglutas nila sa mga problema na kinakaharap ng kanilang mga katayuan bilang 
Katoliko. 
10 Pastoral council -  isang  konseho  na  pinagpulungan  ng  mga  obispo (council fathers kung  tawagin)  
upang  gumawa  ng  isang kasulatan   (o  schema)   na  nauukol  sa  mga pinagpiliang  mga  paksa  na siya 
namang ipinasasaad nila sa mga nakababa sa kanila at para   sa   iba   pa,    maliban  sa  mga  kaparian,  na  
may  kaugnayan  sa  mga  paksa  ng konsehong ito. 
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mayroong  panganib  na  nakasisira  sa  mundo  ngayon,  ito  iyon. Kung si Pope  Pius   XII    ay    
naniwala    na    kailangan    ang    isang  encyclical  ukol sa Komunismo,   makakatulong  din  sa  atin  
kung  tayo  ay  magpupulong  dito  sa pangkalahatang asembliya na ito kung tayo  ay  maglalaan ng 
isang schema ukol sa panganib na ito.” 
 
 Ang  Komunismo,  ang  pinakahalimaw na kamalian na nagmula sa isipin ni  Satanas   ay   
mayroong   opisyal   na  koneksiyon  sa  Vatican.   Ang  kanyang pandaigdigang rebolusyon nito ay 
natutulungan  nang mabuti  sa  pamamagitan ng  opisyal  na  hindi  paglaban  ng  Simbahan  laban  
dito  at sa  tulong na din ng suporta  na  nakikita  niya rito, sa kabila ng mga nagsusumamong mga 
babala ng mga  kardinal  na naghihirap dahil dito sa mga bansa sa Silangan. Ang pagtanggi ng 
pastoral na konseho na tanggihan ito nang tuwiran ay sapat na upang punuin ang  Simbahang  
Katoliko  ng  kahihiyan  sa  buong kasaysayan nito, kung iisipin natin ang sampung milyon na mga 
martir, na mga Kristiyano at mga Katoliko na humiwalay  mula  sa kanilang relihiyon na nasira ang 
mga personalidad sa isang siyentipikong  paraan  sa  mga  ospital  para  sa mga  karamdaman  sa  
isip  at  na siyang  ginamit  na  mga  pang-eksperimentong  mga  hayup.  Gayunpaman  ang Konseho  
ay nanatiling tahimik. May 450 na mga obispo ang napalagda namin sa deklarasyon   laban   sa  
Komunismo.    Ang  mga  ito   ay   nakalimutan  sa  isang 
 tukador. Nang ang tagapagsalita para sa Gaudium et Spes ay sumagot sa aming katanungan,   sinabi  
niya  sa  amin,   “ Mayroong   dalawang   mga   petisyon  na humihiling    kondemnasyon   ng   
Komunismo.”    “Dalawa!”   ang   ulit   namin, “mayroong  higit  sa  400  ang  mga ito!” “Sa totoo 
lang, wala akong alam ukol sa mga  ito.”   Sa  pamamagitan   ng   mga   pagtatanong-tanong,    ang  
mga  ito  ay natagpuan, ngunit huli na ang lahat. 
 
 Sa mga pangyayaring ito, ako ay nakibahagi.  Ako ang siyang nagdala ng mga  lagda  kay  
Msgr. Felici,  ang  Sekretarya  ng  Konseho,  kasama  ko noon si Msgr. De Proenca Sigaud,  ang  
Arsobispo  ng  Diamantina:  at  ako ay napilitang aminin  na  mayroong  mga  nangyari na hindi  
maaaring mapayagan.   Hindi ko sinasabi ito upang sirain ang pagkakakilanlan sa Konseho; at hindi 
nakakalingid sa  akin  na mayroon ritong isang dahilan ng pagkakagulo para sa nakararami sa mga 
Katoliko. Sa kabila ng lahat, ang akala nila ay ang Konseho ay nagagabayan ng Diyos Ispiritu Santo. 
 
 Hindi  naman  ito  gaanong  kailangan.   Ang  isang hindi  maka-dogma at pastoral  na  
konseho  ay  hindi  isang  sangkap  para  sa  infallibility   (o  sa hindi pagkakamali  ng  Papa).  Nang  
matapos  ang  mga  sesyon,  itinanong namin kay Cardinal   Felici,   “Hindi   po   ba   ninyo   kami  
maaaring  bigyan  ng  kopya  ng ‘theological note of the council’ na tinatawag ng mga teolohista?  
Ang  sagot niya ay, “Kailangan nating makita ang pagkakaiba,  ayon  sa  mga  schema at  ayon sa 
mga kabanata, ng yaong mga naging paksa ng  maka-dogmang  pagpapaliwanag noong  mga  
nakalipas;   at  para  sa  mga  deklarasyon na may makabagong mga katangian, tayo ay kailangang 
magkaroon ng ilang mga pag-aalinlangan.” 
 
 Ang  Vatican II,  samakatuwid,  ay  hindi isang Konseho na tulad ng iba at ito  ang  dahilan 
kung bakit maaari natin itong husgahan, nang may pag-iingat at nang  may pag-aalinlangan. 
Tinatanggap ko sa Konsehong ito at sa mga reporma ang  lahat  ng  mga  bahagi  nito  na  puno  ng  
pagkakasundo  sa Tradisyon. Ang Society of Saint Pius X   na  aking  itinaguyod  ay  isang  sapat  na  
halimbawa. Sa katunayan, ang aming mga seminaryo ay kasundo ang mga naisin ng Konseho at 
kasundo  rin  nito  ang  ratio fundamentalis  ng Sagradong Kongregasyon para sa Katolikong 
Edukasyon. 
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 Ngunit  imposibleng  ipaliwanag  na  ang  darating na mga pag-unawa ng Konseho ang siyang 
mamamali.  Ang  rebelyon ng mga kaparian, ang pagsuway sa  Kabanal-banalang  Papa,  ang  lahat  
ng  mga sobra sa liturhiya at ang bagong teolohiya,  at  ang  pag-unti  ng  mga  tao  sa  mga  
simbahan,  wala  ba itong mga kinalaman  sa  Konseho,   tulad  ng  sinabi  ng  ilan  kamakailan 
lamang? Tayo ay maging tapat: ang mga ito ay ang kanyang mga bunga! 
 
 Sa  pagsabi ng mga ito ay nababatid ko na ipinapalaki ko lamang ang pag-aalinlangan  at  pag-
aagam-agam ng aking mga mambabasa. Ngunit, sa kabilang banda,   sa  kabila  ng  lahat  ng  mga  
pagkakagulo  ng  mga  ito,   isang  ilaw ang nagliwanag  na  kayang  paliitin  hanggang sa mawala na 
ito ang mga pagsisikap ng  mundo  na  ihatid ang Simbahan ni Kristo sa Kanyang katapusan. Noong 
ika-30 ng Hunyo, 1968,  ang  Santo Papa  ay  naglimbag ng kanyang Pagsasalahad ng 
Pananampalataya.  Ito ay isang akto na mula sa maka-dogmang pag-iisip ay mas mahalaga pa ito 
kaysa sa lahat ng mga Konseho. 
 
 Ang  Credo  na  ito na nabuo ng tagasunod ni Pedro upang magpatotoo sa pananampalataya   
ni   Pedro,    ay   naging   isang  okasyon  na  mayroong  hindi pangkaraniwang kabanalan.  Nang ang 
Papa ay tumayo upang  isalahad ito,  ang lahat  ng mga Cardinal at gayon na rin ang lahat ng madla 
ay nagnais na tumayo rin, ngunit  ipinaupo  ng  Papa  silang  lahat.   Nais  ng  Papa  na maging nag-
iisa, bilang  tagatayo  ni  Kristo, sa pagsasalahad ng kanyang Credo at ginawa niya ito nang may 
pinakabanal na mga wika, sa ngalan ng Santissimo Trinidad, sa harap ng  lahat  ng  mga  anghel  at  
sa harap ng buong Simbahang Katoliko. Dahil dito, siya   ay   nakagawa   ng  isang  akto  na  
nagsisigurado  sa  pananampalataya  ng Simbahang Katoliko. 
 
 Sa   pamamagitan   nito,    tayo    ay   may   tinataglay   na   kaligayahan  at kasiguraduhan ng 
pagkadama na ang Diyos Ispiritu Santo ay hindi tayo iniiwan. Masasabi  natin  na  ang  Akto ng 
Pananampalataya  na lumabas mula sa Vatican Council  I    ay   nakatagpo   ng   kanyang   
mahihimlayan   sa   pagsasalahad    ng pananampalataya ni Pope Paul VI.     
    
  
   


