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IKALABINGDALAWANG   KABANATA 
 

Mga Magkakaibigan at Magkakasama sa Paglakbay 
 
 Tayo ay magpatuloy na kung saan tayo huminto. Ang segundo kumon ng mga  Kristiyano ay 
sobra nang nasasaktan sa lahat ng kaparaanan nitong bagong relihiyon.  Ang   mga  Katoliko  ay  
nahahantad sa pagkawalan ng kasagraduhan saan  ka   man   mapatingin;   ang  lahat  ng  mga  
bagay  ay  nagbago na.   Sila ay nasabihan   na  ang  lahat  ng  mga  relihiyon  ay  nagdadala  ng  
kaligtasan;   ang Simbahan  ay  tumatanggap nang  walang   pagpili sa lahat ng nahiwalay na mga 
Kristiyano,   at  sa  katotohanan,   ang   lahat  ng  mga  nagsisipagsamba  sa   mga kinikilala  nilang  
Diyos,  maging sila ay yumuyukod kay Buddha o kay Krishna. Sila  ay  napagsabihan   na   ang  mga  
kaparian  at ang mga nananampalataya ay hindi   nagkakaibang   bahagi  ng  mga   “Nilikha ng 
Diyos,”    kaya’t  ang  siyang nangyayari ay ang mga ordinaryong nananampalataya ang siyang 
kumukuha ng mga  gawain  na  dapat  ay  pari  lamang  ang  gumagawa.   Nakikita natin silang 
namumuno sa pagpapalibing at na nagdadala ng mga huling sakramento sa mga mamamatay  na,   
habang  nakikita  naman  natin  ang  mga  pari  na nakasuot ng pangkaraniwang mga damit,  na 
nagtatrabaho sa mga pagawaan,  na sumasali sa mga  rally at na nakikisalamuha sa mga pulitika…  
Ang  bagong  Batas Kanon ay nagsusuporta sa lahat na mga ito. Nagbibigay ito ng mga karapatang 
pampari sa mga  pangkaraniwang  nananampalataya  kung  saan inaalis nila ang pagkakaiba ng  mga  
pari  at  ng  ordinaryong  nananampalataya  at  lumilikha  ng kung anu-anong  mga   “karapatan.”   
Ang  pangkaraniwang  mga  guro  ng  teolohiya  ang siyang  tumatangan  ng   pusisyon  sa  mga   
Katolikong  unibersidad,   ang  mga pangkaraniwang  nananampalataya  ay  gumaganap  ng ibang 
tungkulin na para sa  pagsamba ng  Diyos na dapat  ay para sa pari lamang;:  ang mga ordinaryong 
nananampalataya ang siyang nagbibigay ng mga sakramento, nagbibigay sila ng Banal na 
Komunyon at nagsisilbing pari sa mga kasal. 
 
 Nabasa   rin   natin   mula   sa   kanila   na  ang   Katolikong  Simbahan  ay nananalaytay  sa  
Simbahan ng Diyos  –  ito ay isang kahina-hinalang kasabihan, dahil  ang  hindi  mapapasubaliang  
doktrina  ng  Simbahan  ay nagsasabi na ang Simbahan  ng  Diyos  ay  ang  Katolikong Simbahan. 
Kung tatanggapin natin ang makabagong  paniniwala,   alabas  lamang  na ang  Protestante  at  
Orthodox1  na mga   simbahan   ay   kaparehong   bahagi   ng   Simbahan  –  na  hindi  maaaring 
magkatotoo, dahil ang mga sektang ito ay humiwalay na sa tunay na Simbahang itinaguyod ni 
HesuKristo: “Credo in UNAM sanctam Ecclesiam.”2 
 
 Ang  bagong  Canon  Law ay nabuo na napapalibutan ng pagmamadali at pagkalito, na sa 
kabila ng pagtupad dito noong Enero 1983 lamang, isang daan at labing-apat   na   mga   pagbabago   
kaagad   ang  siyang   naidagdag   dito   nang makaabot  ang  Nobyembre ng taon ring yaon. Ito rin 
ay nakakapanlumo sa mga Kristiyano   na   nasanay   nang   isipin   na   ang   Batas   ng  Simbahan   
ay  hindi nagbabago. 
 
 Kung   ang   ama   ng   isang   pamilya   (maging   gusto  o  hindi  ng  isang karaniwang  
nagpupunta  sa  simbahan)   na  ang  kanyang  mga anak ay matuto nang mabuti, siya ay  siguradong  
madidismaya.   Ang mga Katolikong paaralan ay  madalas na tumatanggap niyong mga mag-aaral 

                                                        
1 Orthodox – isang uri ng maling paniniwala sa Diyos, tulad ng mga Protestante. 
2 “Credo in UNAM sanctam Ecclesiam.” – “Naniniwala ako sa IISANG banal na Simbahan.” 
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na galing sa ibang relihiyon, ang mga bagay na dapat ay malalaman lamang ng mag-asawa – sex 
education ay itinuturo  nang maaga,   ang  pagtuturo ukol sa relihiyong Katoliko ay nawala na sa 
nakatataas na mga antas, at hindi na nakakabigla na makakita ng mga guro na may Liberal o pang-
Komunistang pag-iisip. 
 
 Sa  isang  sitwasyon  na  siyang  naghatid  ng pagkakagulo sa kanluran ng Pransya,  ang  guro 
doon ay napatanggal dahil sa pagreklamo ng mga magulang ng  mga  mag-aaral,  at  pagkatapos ay 
naipabalik sa pagtuturo sa tulong ng mga Katolikong  mga  pari  na  namumuno.   Ipinagtanggol 
niya ang kanyang sarili sa pamamagitan  ng  pagsabi  na,  “6  na  buwan  pagkatapos  ng  pag-umpisa 
ko ng pagturo  sa  paaralan  (ng  Mahal  na  Birhen),   ang  ama  ng  isang estudyante ko ay  nagnais  
na  mapatanggal ako sa simpleng kadahilanan na ipinapakita ko kasi mula  sa  simula  pa  man  ang  
aking  sarili bilang isang maka-kaliwa, sa lahat ng pag-iisip ko – pulitikal , sosyal at pangrelihiyon. 
Ayon sa kanya, ang isang tao ay hindi  maaaring  maging taga-turo ng Pilosopiya sa isang 
Katolikong paaralan at magkaroon ng Sosyalistang pag-iisip.” 
 
 Ang isa pang pangyayari ang naganap sa hilaga ng Pransya.   Ang bagong punong-guro  ay  
naitakdang  mamuno  sa  isang  paaralan  ayon  sa tagubilin ng mga  kapariang  namumuno  rito.  
Matapos   ang   maikling  panahon,   ang  mga magulang ng mga mag-aaral ay nalaman na siya ay 
isang militanteng miyembro ng isang maka-kaliwang unyon, na siya ay isang kasapi ng Katolikong 
simbahan na lumabas na sa pagkapari , may asawa na at mayroon nang mga anak na hindi pa  
nabibinyagan.   Noong  isang pasko,  siya ay nakapag-ayos ng isang salu-salo para sa mga  mag-aaral 
at ang kanilang mga magulang sa tulong ng isang grupo na kilalang  Komunista.   Sa  gayong  mga  
sitwasyon,  ang mga Katoliko na may mabuting  kalooban  ay  siguradong  naguguluhan kung dapat 
pa bang gumawa ng  mga  sakripisyo upang maipadala ang kanilang mga anak sa mga Katolikong 
paaralan. 
 
 Sa isang pambabaeng paaralan sa pinakasentro ng Paris, ang isang pari na umaasikaso  sa  
mga  pang-ispiritwal  na  pangangailangan  ng  mga  bilanggo sa Fresnes ay nagpunta para sa isang 
klase ng katesismo ng mga mag-aaral doon na may   kasamang   isang   batang   (labingwalong   
gulang   pa  lamang)  bilanggo. Ipinaliwanag  niya  sa  mga  mag-aaral  kung gaano kalungkot ang 
mga bilanggo doon,  kung paanong kinakailangan nila ang  mga pagmamahal, makakausap at mga 
liham. Ang kahit sino sa mga mag-aaral na nais na maging “ninang” nila ay maaaring  ibigay  ang  
kanyang  pangalan  at  ang impormasyon ukol sa lugar na kanyang  kinatitirahan.   Ngunit  
ipinaalala niya na hindi ito dapat mabanggit sa kanilang   mga   magulang   sapagkat   hindi   nila   
ito   maiintindihan.     Ito   ay kinakailangang maging sekreto na sila lamang ang siyang nakakaalam. 
 
 Sa   ibang   dako  naman  ay  mayroong  isang  guro na inireklamo ng mga magulang  ng  mga  
mag-aaral  dahil  siya  ay nagturo ng mga kaalaman mula sa katesismo  at  ng Aba Ginoong Maria. 
Ang babaeng guro na ito ay tinulungan ng Obispo upang sabihin na nasa tamang lugar lamang siya. 
Ngunit may kakaibang pangyayari kung saan ang liham ng pagrereklamo sa guro ng magulang na 
yaon ay nailimbag sa isang pahayagan na para bagang mahalagang mapansin. 
 
 Ano  ang  masasabi  natin  sa  lahat  ng ito? Ang mga Katolikong paaralan, noong  mga  
panahon  na  ginusto  ng  gobyerno  ng Pransya na tanggalin na ang mga  ito  ay  mapaghahalataan  
lamang  na  nanghina  na  dahil  ang  mga  ito  ay nabigo na tuparin ang kanilang misyon. Ang 
kanilang mga kalaban ay nadaliang sabihin  na,  “ Ano  ang  inyong  ginagawa  para sa edukasyonal 
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na sistema? Ang ginagawa namin ay ganoong-ganoon rin sa ginagawa ninyo. Bakit kakailanganin 
pang  magkaroon  ng  dalawang  sistema.?  ” Natural  lamang na mayroon pa rin tayong  
matatagpuan  na  mga  natitirang labi ng ating pananampalataya, at tayo ay  dapat  lamang  na 
magpasalamat sa mga guro na kinikilala ang kanilang mga responsibilidad.   Ngunit  ang  Katolikong  
edukasyon ay hindi  na ipinaglalaban ang  kanyang  sarili  kapag  nakakaharap  niya  ang  sistema  
ng  gonyerno.   Ang Katolikong edukasyon ay nangangalahati na sa pagkaalis nito  sa sistema kaya’t 
ang  mga  umaadhika  sa   sekularismo3   ay  nagnanais na  mapaalis na  ito nang tuluyan.  Ako ay 
nasabihan na sa mga rally,  ang ilang mga grupo ay nakatawag ng pansin ng mga tao sa 
pamamagitan ng pagsigaw nito, “Nais namin ang Diyos sa  aming  mga  paaralan!”  Ang  mga  
tagapag-ayos ay pinababaw  ang kanilang mga   awit,    bandera   at   mga  pananalita  upang  (gaya  
ng  sinabi  nila)   hindi mapahiya  ang  mga  grupo  na  walang  paniniwala   sa   Katolikong   
Simbahan, kasama na rito ang mga hindi naniniwala sa kahit anong relihiyon at maging ang mga 
sosyalistang hindi naniniwala sa Diyos. 
 
 Nakakatuwa  bang  isipin  para  sa mga  nasa  pulitika ang naisin na alisin ang   Sosyalismo   at   
Komunismo   mula   sa   ating  mga  paaralan?   Ang   mga Katoliko  ay  lagian  nang  naiisip  na  ang  
Simbahan  ay  labag  sa  ganitong mga doktrina   dahil   sa   makamilitanteng   ateismo4   na   kanilang   
itinuturo.    Ang Komunismo  ay  tumatangan  ng  mga kakaibang pag-iisip ukol sa kahulugan ng 
buhay, ukol sa hinaharap ng mga bansa at ukol sa  paraan kung paano kumikilos ang lipunan. Mas 
lalong nakakagulat  nang mabasa ko mula sa Le Monde  noong Hunyo 5, 1984 na si Cardinal Lustiger 
(Arsobispo ng Paris)  , ay tumugon sa mga katanungan  ng  mga  manunulat  doon na siya rin naman 
niyang itinutuwid,  na siya  ay  nakakita  ng  isang malaking pagkatalo sa kasaysayan ng kanilang 
bansa dahilan sa pagkampi ng Parlyamento5 nito sa panig ng mga Katolikong paaralan na   huwag   
tanggapin   ang  mga  maka-komunista  at  maka-sosyalista  na  mga kaalaman .  Ang  pagkakataong  
ito, ang sabi niya, ay makakakitaan ng halaga sa pagkatagpo   ng   mga   paaralan   ng   mga  
kinakailangang  pundasyon  para  sa edukasyon   na   magmumula   sa   mga  Sosyalista  at  
Komunistang  paniniwala.  
Anong  magkaparehong  klase  ng  pundasyon  para  sa  pag-aaral  ang  makikita natin  sa  pagitan  
ng  makakaliwang  pag-iisip  ng mga tsagasunod ni Marx at ng makaKristiyanong  mga  doktrina?    
Ang  dalawang magkabilang paniniwala na   mga ito ay saradong magkalaban sa isa’t isa. 
 
 Ngunit   ang   mga  Katoliko  ay namumulat sa kasalukuyang paglakas ng alitan  sa  pagitan  
ng  mga pinuno ng Simbahan at ng mga Komunista. Ang mga pinuno  ng   Rusya,  at   sa   isang 
pagkakataon, ang terorista na nagngangalan na  Yasser  Arafat,   ay   tinatanggap  nang matiwasay sa 
Vatican6. Naumpisahan ang ganitong   pagtanggap  sa  mga  kaaway  ng  Simbahan  sa pamamagitan 
ng pag-ayaw ng Konseho7 sa muling pagpapatupad ng desisyon ng Simbahang Katoliko na   

                                                        
3  Sekularismo – mga pamamaraan ng tao at hindi ng Diyos. 
4 Ateismo – isang paniniwala na walang Diyos sa mundo.  
5 Parlyamento -  lipon ng mga mambabatas. 
6 Vatican – isang  siyudad  sa   Roma  kung  saan   naroroon  ang  punong  tanggapan  ng Mahal na Papa. 
 7 Konseho ( o Council sa English)  –   isang    pagpupulong    ng    mga    namumuno    sa Katolikong  
Simbahan  kung saan ay nagtatapos sila sa isang desisyon o mga paniniwala na  naaayon  sa  mga  Katolikong  
pananampalataya.  (Gayon  ang  katayuan ng konseho noong  unang bahagi nito, na tinatawag na Vatican 
Council I. Ngunit sa Vatican Council II, ang mga Protestante ay naimbitahang makilahok sa pagpupulong ng 
mga Katolikong  namumuno , kung kaya’t hindi na naging tapat sa tunay na pananampalataya ang mga 
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ikondemna  ang  Komunismo.    Nang   hindi  sila   makahanap  ng  ganitong kautusan  sa Konseho, 
ang paghinggil sa pagkondemna ng Komunismo, ang 450 na  mga  obispo  –   makabubuti  na  
maalala  natin  ito  –   ay  lumagda  ng  isang kasulatan    na    tumatawag    ng     pagsang-ayun    sa    
kanilang    desisyon    na magpapasubali  sa  katigasan  ng  Katolikong  Simbahan na isarado ang 
kanyang pag-iisip   mula   sa   impluwensya   ng   komunismo.  Sila ay tumutukoy sa mga nakalipas  
na  mga  artikulo8  nito,  lalo  na sa desisyon ni Pope Pius II na tukuyin ang   Komunismo   bilang  
isang   “kasamaan   mula   sa   magkabilang  dulo  nito hanggang sa kanyang kaloob-looban” na 
nangangahulugan na walang mabuti at masamang   bahagi   ang   paniniwalang   ito,  ngunit ito ay 
kinakailangang hindi kailanman  na  tanggapin sa kanyang kabuuhan. Naaalala pa natin ang kung 
ano ang  nangyari;  ang  desisyon  ng  Vatican  Council  II   ay  hindi  ihinarap sa mga punong  
pinuno  ng  Simbahang  Katoliko.  Ang Secretariat General 9 ng Katoliko ng Simbahan ay nagsabing 
wala siyang nalalaman ukol dito. Makaraan ang ilang panahon,    ang    mga     tagapamuno    ng     
konseho   ay   umamin   na   sila   ay nakatanggap  ang  kasulatan  ukol dito, ngunit huli na ang lahat. 
Hindi totoo ang pag-amin  nilang  ito.   Ang  kasinungalingang  ito  na   naghatid  ng iskandalo sa 
Katolikong  Simbahan  ay  nahinto, sa pamamagitan ng utos ng Papa at sa tulong ng  Gaudium  et  
Spes ,   isang  kasulatan  ng  Papa  kung saan ay tinukoy niya sa huling mga pahina nito ang 
kasamaan ng Komunismo. 
 
 Ilang   mga  kasabihan  na  ba  ang  siyang  binigkas ng mga obispo upang ipagtanggol  at  
higit  pa  rito,   ay upang hikayatin na rin ang pakikipagtulungan sa   Komunismo,    kahit   maging  
ano pa ang  siyang mga  paniniwala  sa   ilalim ng  Komunismo!   “Hindi   ito   nakasalalay  sa  akin;   
ito  ay  nakasalalay sa mga Kristiyano na mga responsableng nakatatanda na,”  ang sabi ni Bishop 
Matagrin, “upang   kanilang   tingnan   kung   sa   paanong  mga  kundisyon  sila  maaaring 
makipagtulungan  sa  mga   Komunista.”   Para  kay  Bishop  Delorme,   ang mga Kristiyano ay dapat  
na “ipaglaban ang katarungan sa buong mundo kasama ang mga  taong  nagsisikap  na  maghari  
ang katarungan at kalayaan, kasama na rito ang mga Komunista.”  Parehong  musika  rin  ang siyang 
pinapatugtog ni Bishop Poupard,  na  naghihikayat  ng   “pakikipagtulungan sa lahat ng mga tao na 
may mabubuting   kalooban   alang-alang  sa  katarungan sa lahat ng sulok ng mundo kung  saan  
ang  bagong  anyo nito ay walang humpay na isinasatayo.”   Ayon sa isang  pahayagan  ng  
simbahan, ang talumpati ng isang pari na manggagawa ay ganito: “Siya ay umasa sa pagkakaroon ng 
isang mundo ng mga manggagawa sa pagdating ng botohan sa panlokal na konseho. Hindi siya 
maaaring maging pari para  sa  lahat.  Pinili  niya  ang  pumanig  sa  makasosyalistang lipunan.  
Naging mahirap  ito  para sa kanya.  Nagkaroon  siya ng maraming mga kaaway,  ngunit marami rin 
siyang naging bagong mga kaibigan.  Si  Pablo ay naging isang tao sa kanyang  pansariling  
katayuan.”   Noong  mga  ilang  oras   bago ito masabi, ang isang  obispo  ay  pilit n a  kumukumbinsi  
sa  mga  pari  na  huwag  magsalita sa kanilang  mga  parokya  ukol   sa  “Pagtulong  sa  Simbahang 
Nangangailangan,” at ang sabi pa niya ay,  “Ang  aking  palagay  ay ang gawang ito ay lumalabas na 
para bagang kumokontra sa mga Komunista.” 
 
 Mapapansin natin nang may pagkakagulumihanan na ang dahilan para sa ganitong 
pakikipagtulungan ay nagmumula sa puno’t dulong masama at maling kaisipan   na   ang   layunin   
                                                                                                                                                                                                              
napagdesisyunan  dito  na  naghatid  ng  malaking  kapansanan sa Katolikong Simbahan buhat  nang  ito ay 
maipatupad at maisakatuparan sa lahat ng mga kinasasakupan nito.) 
8 Artikulo– mga bahagi ng desisyon ng Vatican Council na nailimbag sa isang kasulatan. 
9 Secretariat General –   ang     siyang    tagapamuno    sa    Vatican   Council    at    siyang pinagkakatiwalaan 
ng Papa sa pag-ulat ng napag-desisyunan ng konseho. 
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ng   Komunistang   partido  ay  ang  pagtaguyod  ng katarungan at kalayaan. Kailangan nating 
maalala ang mga salita ni Pope Pius IX ukol  sa  puntong  ito:  “Kung ang mga mananampalataya ay 
papahintulutan ang sarili   nila   na   malinlang  noong   mga   gumagawa  ng  intriga,   kung   sila   ay 
makikipagsabwatan  sa  kanila  para sa masamang mga sistema ng Sosyalismo at Komunismo,  
gawin  nilang  kilalanin  at  pag-isipan ang katayuan nila na sila ay gumagawa para sa mga sarili nila 
ng kaban na puno ng paghihiganti ng Diyos sa oras  ng  galit  na  paghuhukom  Niya  sa  kanila.;   at  
sa  kasalukuyan ay walang pansamantala  man  lamang  na ikabubuti na ibubunga ang mga 
pagkakagulo na ito,   masahol  pa  dito   ay   magkakaroon   ng   higit   pa  ng   higit  na dahilan sa 
pagdadalumhati at mga masasamang pangyayari.” 
 
 Upang  makita  ang  katumpakan   ng  babala na ito – noong 1849, malapit nang  umabot  sa   
isangdaan  at  apatnapung  mga  taong  nakalipas  – kailangan lamang  nating  tingnan  kung ano ang 
nangyari sa mga bansa na napasailalim sa Komunismo.   Ang   Papa  ay  tama  sa  pagkondemna  ng  
omunismo, ngunit sa kabila  ng  mga ebidensya ng kasaysayan ukol sa kasamaan ng Komunismo,  
ang ilusyon  ukol  sa  mga  kabutihan  nito  ay nananatiling kasing-liwanag at kasing-tibay   noong  
una  pa  lang   itong   nakilala.    Maging  sa Poland,   isang napaka-Katolikong  bansa,   ang   mga   
pari   ay   hindi   na   inaasikaso   ang   Kstolikong Pananampalataya  at  ang  kaligtasan ng mga 
kaluluwa bilang mga pangunahing mahahalagang  mga  bagay,  na  kung  para saan, ang lahat ng 
mga sakripisyo ay kailangang   tanggapin,    maging    ang    pagbuwis    ng    buhay.    Ang    siyang 
pinakamahalaga para sa kanila ay ang pag-iwas sa pakikipaghiwalay sa Moscow (na kapital na 
bayan ng Komunistang bansa na Rusya), at ang takot nila na ito ay nagdudulot  sa  mga  taga-Poland  
ng mas buo pang pagkakabihag nang walang seryosong pagpupumiglas man lamang.  
  
 Si   Father   Floridi  ay  ipinakita  sa  maliwanag  na pamamaraan ang mga resulta  ng  
nakikipagsundo  na   alituntunin  ng  Ostpolitik  ng  Vatican:    “Isang kilalang katotohanan  (ang sabi 
niya)  na  ang  mga  obispo ng Czechoslovakia na kinonsagra ni Cardinal Casaroli ay mga 
tagapamuno ng Katolikong Simbahan sa Moscow.  Naliligayahan  sa  pagkakataon niya na 
makapaglagay ng isang obispo sa  bawat  diocese10  ng  Hungary,  si Pope Paul VI ay sumaludo kay 
Janos Kadar, ang    Unang    Sekretarya    ng    Hungarian    Communist     Party    at   “punong 
tagapaghikayat    at    awtoridad   sa   normalization11  ng  pakikipag-ugnayan  sa pagitan   ng   Banal   
na   Papa  at  ng Hungary.” Ngunit hindi sinabi ng Papa ang malaking   halaga   na   kailangang  
bayaran  para  sa  normalization  na  ito:  ang paglagay   sa   mahahalagang  pusisyon  sa  loob  ng  
Simbahan  ng mga  “paring pangkapayapaan. ” Sa katotohanan, ang mga Katoliko ay nagulat  nang  
marinig nila  na  si  Cardinal  Lazslo  Lekai,   ang  tagapamana  ng  pusisyon  ni  Cardinal 
Mindszenty,   ay  nangako  na  gagawa  ng  mga hakbang upang magkausap ang mga  Katoliko  at  
ang  mga  Marxist12.   Nang  ipinaliwanag  ni  Pope Pius XI ang sukdulang  kasamaan  ng  
Komunismo  sa kaloob-looban nito, idinagdag niya na “at    ang    isang    tao    ay    hindi    
makakakilala    ng    mga    kadahilanan para makipagtulungan dito kung nais niyang iligtas ang 
Kristiyanong sibilisasyon.” 
 
                                                        
10 Diocese – ang  isang  distrito   o  grupo  ng  mga  simbahan  sa  isang  lokal na lugar na pinamumunuan ng 
isang obispo. 
11 Normalization – ang  pagsang-ayon  ng magkabilang  partido  sa  mapagkakasunduan ng magkabilang 
panig. 
12 Marxist – ito  ang  tawag  sa  mga  taga-sunod  ni  Karl  Marx  at ni Friedrich Engels na siyang  kumatha  ng  
isang  kaisipan  na  siyang  naging  pundasyon ng Sosyalismo at ng Komunismo. 
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 Itong   pag-iwan   ng   mga   pagtuturo  ng Simbahan , idagdag pa doon sa aking  mga  
nabanggit  na,   ang  siyang  nagtutulak  sa  atin  na ang Vatican13 ay tinitirahan  na  ngayon  ng  mga  
modernistang14  mga  kaparian at ng mga tao sa mundong   ito   na   naniniwala   na   may   mas   
higit   na   bisa   sa   makatao   at diplomatikong   pagpupunyagi   para  sa  ikaliligtas  ng  buong  
mundo  kaysa sa pagsandal sa kung ano ang itinaguyod ng  Banal  na Tagataguyod ng Simbahang 
Katoliko. 
 
 Nabanggit ko na si Cardinal Mindszenty;  katulad niya,  ang lahat ng mga bayani  at   martir   
ng  komunismo,   lalo    na    sina  Cardinal   Beran,   Stepinac, Wynszinski  at  Slipyj,  ay  nakakahiyang 
iharap bilang mga diplomatiko ng Vatican, at kailangan pang sabihin na sila ay nakahihigit pa sa mga 
komunista;  sila ngayon ay mga nagsimatay na.  
 
 Ang   parehong   mga   pakikipag-ugnayan   ay   itinaguyod   din   ng Simbahang Katoliko sa 
Freemasonry15, sa kabila ng malinaw na deklarasyon ng Congregation for   the   Faith   noong   
Pebrero  ng  taong  1981,    na   pinangunahan   ng   isang deklarasyon  mula  sa   German  Bishops’  
Conference noong Abril ng taong 1980 ukol  sa  pagkondemna  ng  Freemasonry.   Ngunit  ang   
bagong  Batas Canon ay hindi  binanggit  ang  ukol  dito  at  buong  pag-iisip  na  hindi  naglagay  ng 
mga kaparusahan na siyang magpapabawal dito. Ang mga Katoliko ay napag-alaman kailan lamang 
na ang mga B’nai B’rith na mga mason ay tinanggap nang maayos sa  Vatican,  at,  kamakailan 
lamang,  ang Arsobispo ng Paris ay nakipagkita para sa isang seryosong pakikipag-usapan sa Grand 
Master ng isang Masonic lodge. 
 
 Sa  kabilang  banda,  ang mga tao sa Simbahang Katoliko ay nagsisikap na pagtagpuin  ang  
mga  paniniwalang mga mason, na maituturing na simbahan ni Satanas, at ang mga paniniwala ng 
Simbahan ni Kristo. 
 
 Ang  mga  pinuno  ng  Simbahan  na mga ito ay sinisigurado pa ang ibang mga tao sa 
pamamagitan ng pagsabi sa kanila na,  “Ang dating pagkondemna sa mga  sekta  ay  maaaring  
naging  makatarungan  ngunit  ang  kapatiran  ng  mga Mason  ay  hindi  kung  ano  sila  noon.  ” 
Ngunit  tingnan ninyo kung paano sila nagpatuloy  ng  mga  trabaho  nila. Ang iskandalo ng P2 
Lodge ( isang kodigo ng mga mason) sa Italya ay nananatiling sariwa sa mga  isipan ng mga tao 
doon.  Sa Pransya,   walang   duda   na   ang   mga   batas   pang-sibil  laban  sa  Katolikong pribadong  
edukasyon  ay  isang  kagagawan  ng Grand Orient Freemasonry,   na nilakasan  pa ang kanilang  
mga  pagpapahirap  sa Presidente ng Republika at sa kanyang   mga   nakabababang   kasama   sa   
                                                        
13 Vatican –  ang  palasyo  ng  Banal  na  Papa  sa  siyudad  na  tinatawag  na  Vatican,  na sinasakop  ng  bayan  
na Roma (o Rome) sa loob ng bansang Italya, kung saan ang Banal na  Papa  ay  tumitira  upang  doon  ay  
mamuno  sa  mga  pangunahing  mga  pinuno sa hirarkiya   (o hierarchy – isang grupo  ng  mga tao na 
pasunod  na nakaayos ayon sa taas ng kanilang mga pusisyon o opisina sa loob ng isang organisasyon  [o 
grupo ng mga tao na may iisang pangkalahatang layunin]) ng Simbahang Katoliko. 
14 Modernista –  mga   tao   na   may  mga  pag-iisip  na  iniaayon  nila  sa  kanilang  mga kapanahunan,  na  
maaaring  makabuti o makasama sa mga taong susunod sa mga pag-iisip  na ito;  ngunit  ang  kadalasang 
nangyayari ay nakakasama ang epekto ng pag-iisip ng mga modernista dahil  basta  na  lamang  nilang  
ibinabagay ang mga kaisipang ito sa kanilang  mga  sariling  pagpapalagay  o  kagustuhan  na  tiyak  nilang  
masusundan  ng nakararaming  mga  tao  dahil ito ay nagpapaginhawa at nagpapasarap sa kanilang mga 
buhay kahit ang mga ito ay hindi naaayon sa Kalooban ng Diyos. 
15 Freemasonry – isang  grupo  ng  mga tao na patagong nagsasama-sama alang-alang sa pagkakapatiran at 
pakikipagtulungan sa isa’t isa. 
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gobyerno  at  sa  gabinete,   para  sa layunin  na  ang “great unified National education service” ay 
magkatotoo na rin sa  wagas.   Sa   isang   pagkakataon   ay  hayagan silang kumilos. Ang ibang mga 
pahayagan   tulad   ng  Le  Monde    ay   nagbigay  ng  isang  paglalahad  ng mga hakabngin ng mga 
mason; ang kanilang pagplano at istratehiya ay  nailimbag sa mga pahayagan. 
 
 Kailangan ko pa bang tukuyin na ang Freemasonry ay laging siyang kung ano ito noon?  Ang 
dating Grand Master ng Grand Orient,  si Jacques Mitterand, ay umamin sa radyo noong 1969, 
“Palagi kaming may kasamang mga obispo   at mga  pari  sa  aming lodges,” at siya ay gumawa ng 
ganitong pagpapahiwatig ng pananampalataya: “Kung ang paglagay ng tao sa mga altar sa halip na 
ang Diyos ang  siyang  ilagay  dito  ang  siyang  naging  kasalanan  ni  Lucifer,   sa  ganitong banda,   
ang  lahat  ng  mga  nananalig sa tao lamang mula pa noong panahon ng Renaissance 16  ay   
nakagawa ng ganitong kasalanan.”  Itong mga pahayag na ito ang    isa    sa    mga    inireklamo   
laban    sa   mga     Freemasons   nang   sila   ay  na-excommunicate 17   ni   Pope Clement XII noong 
1738. Noong 1982, ang Grand Master   Georges   Marcou   ay   nagsabi   na,  “Ito ang siyang problema 
ng tao na mahalagang isipin.”   Nang  siya  ay  mahalal  muli  sa  pagka-Grand Master, ang 
pangunahin   sa   kanyang   mga  inaalala  ay  ang  pag-suporta  sa   aborsyon  ng National Health 
Service na sinasabing, “Ang pagkakapantay ng mga kababaihan sa  mga  kalalakihan  sa pang-
ekonomiyang aspeto ay nakasalalay sa hakbang na ito.” 
 
 Ang  mga  Freemason  ay  nakapasok  na  sa loob ng Simbahang Katoliko . Noong 1976, 
nadiskubre na ang siyang nasa gitna ng pagbabago ng liturhiya ng Misa na si Msgr. Bugnini, ay isang 
Freemason. At makakasigurado tayo na hindi siya  lamang  ang tanging  freemason  sa  loob ng ating 
Simbahang Katoliko. Ang belo na siyang nagtatago  ng pinakamalaking misteryo, mula sa mga 
kaparian at mula sa mga nananampalataya, ay nagsisimula nang mapunit. Nakikita natin ito nang  
mas  malinaw  sa  paglipas  ng  mga  panahon –  ngunit gayon rin ang mga sekular18  na  mga 
kaaway ng Simbahang Katoliko:   “Mayroong nagbago sa loob ng Simbahan,”   ang  siyang sinulat ni 
Jacques Mitterand,  “at ang mga kasagutan na  ibinigay  ng  Papa sa mga pinakamahalagang paksa, 
katulad ng pananatili ng mga  pari  sa  hindi pag-aasawa at ukol sa paksa ng pag-kontrol sa 
panganganak, ay   mga  paksang  mainit  na  pinagdedebatihan  sa  loob  mismo  ng  Simbahang 
Katoliko;  ang  kasagutan  ng  Kataas-taasang  Papa  ay  hindi pinapaniwalaan ng mga  obispo,  ng  
mga  pari  at  maging  ng  mga  nananampalataya. Para sa isang Freemason  na  tulad  ko,  ang  isang  
tao  na hindi naniniwala sa dogma ay isa na ring Freemason ngunit wala nga lamang siyang sapin 
para sa pagluluto.” 
 
 Ang isa pang kapatid ng mga mason, si Mr. Marsaudon na taga-Scottland, ay  nagsalita  ukol  
sa  ekumenismo  na  naalagaang  mabuti  noong  panahon  ng Konseho: “Ang mga Katoliko, lalo na 
ang mga konserbatibo, ay kinakailangan na hindi  malimutan  na  ang  lahat  ng  mga  daan  ay   
nakakatulong  sa  paglakbay  patungo  sa  Diyos.   At   kakailanganin  nilang  tanggapin  na  ang  
matapang  na kaasalan  ng  malayang   pag-iisip,  na maaari nating matawag sa katotohanan na isang  

                                                        
16 Renaissance – isang muling pagsilang o pagkabuhay; kung titingnan sa aspeto ng kasaysayan ng daigdig, ito 
ay ang panahon ng matagumpay na pagbalik ng sining at kaalaman sa Europa noong ika-14, 15 at ika-16 na 
mga siglo (o ng taon na nakapaloob mula ng taon na 1400 hanggang 1600). 
17 Excommunicate –  isang  salita  sa  English  na  nangangahulugan  ng isang proseso ng paghiwalay  o  
pagbawal sa isang Katoliko na tumanggap ng mga sakramento o ng lahat ng iba pang mga pribilehiyo na 
maaaring tanggapin ng isang Katoliko. 
18 Sekular –  mga  tao  na  walang  kinalaman sa mga bagay na may kaugnayan sa Diyos. 
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rebolusyon,  na  nagmumula  sa  aming  mga masonic lodges, ay nakakalat nang mabuti  sa  taas  ng  
bubong ng Basilika ng Kabanal-banalang Papa na taga-mana ng pusisyon ni San Pedro.” 
 
 Nais  kong  magbigay  muli  sa inyo ng isang pahayag na nagpapaliwanag ukol  sa problema 
at na siyang nagpapakita kung aling panig ang siyang umaasa na  makahigit  kaysa  sa kabilang  
panig sa pamamagitan ng mga pakikipanayam nina  Fr.  Six   at   Fr.  Riquet.    Ito   ay   bahagi   ng  
isang  panulat  sa  pahayagan ng  mga  mason  na  pinamagatang  Humanism  mula  sa kopya nito 
para sa mga buwan ng Nobyembre at Disyembre ng taong 1968: 
  
 “Sa   mga   poste  ng  Simbahang  Katoliko  na  pinakamadaling  babagsak, mababanggit  natin  
dito  ang doktrinal na kapangyarihan na mayroong takda ng hindi  pagkakamali,   na  
pinaniniwalaan ng Vatican Council I na naipalakas niya na   at   na   siya   ring   nakatanggap   ng   
magkasanib   na   mga   atake   mula sa publikasyon  ng  encyclical19  na   Humanae  Vitae.   Ang  
Tunay na Presensya ng Diyos  sa  Eukaristiya  o  Komunyon,   na   napagtagumpayan   ng  Simbahan   
na ipasunod sa mga nananampalataya, ay maglalaho sa kanilang mga paniniwala sa pagsulong  ng  
pakikisalamuha  at pagdiriwang ng misa ng mga Katolikong mga pari  at ng mga Protestanteng 
pastor;  ang sagradong tatak ng mga nasa kaparian na  nagmula  sa  pagtaguyod  ng  sakramento  ng  
Holy  Orders20 ay magbibigay-daan   sa   isang   mapagdedesisyunan   at   pansamantalang   
katungkulan;    ang kasalukuyang   nabubuhay   na   ayos   ng  Simbahan kung saan may pagkakaiba 
mula   sa   pagitan   ng   nakatataas sa hierarchy at sa nakabababang mga pari, ay susuko  sa  isang  
demokratikong  pamamalakad sa loob ng Simbahan kung saan ang   desisyon   ay   magmumula   sa   
mga   nakabababang   mga  pari  na siyang nakararami  na  siya  namang  ipapasa sa mga nakatataas 
sa hierarchy, hanggang sa   pagkatapos  ng  lahat  ay   ang   Banal   na  Papa   ang  huling  magsasaad   
ng kapasyahan;   at  magkakaroon  ng  paunti-unting  pagkawala ng ontolohikal21 at metapisikal22  na  
katangian  ng  mga  sakramento at lalong-lalo na ng pagkawala ng  halaga  ng  kumpisal,  dahil sa 
ating modernong sibilisasyon o kapanahunan, ang  kasalanan  ay  naituring  na  bilang isang wala sa 
panahon na paniniwala na namana  natin  mula  sa  mapanakit  na  pilosopiya  ng  Gitnang Panahon, 
na siya mismong   tagapagmana   ng  mapag-alalang  kalooban na  masasalamin mula sa mga 
nilalaman ng Bibliya.” 
  
 Mapapansin  ninyo   kung   gaano   kainteresado  ang  mga Freemasons sa kinabukasan   ng   
Simbahang  Katoliko  –  upang  wasakin  lamang ito. Ang mga Katoliko  ay  kinakailangang   
                                                        
19 Encyclical – isang  English  na  salita   na   nangangahulugan  na  ito ay  isang liham na isinulat  ng Banal  na  
Papa  para  sa  mga pari at para sa iba pang kasapi ng hierarchy sa loob ng Simbahang Katoliko. 
20 Holy Orders –  isang  sakramento sa Simbahang Katoliko na itinaguyod ni HesuKristo para  sa  pagpatuloy  
ng mga bokasyon sa pagkapari sa pamamagitan ng pagtanggap ng grasya na nagmumula sa sakramentong 
(ang grasyang tinutukoy dito ay ang mga pang-ispiritwal   na   mga   kapangyarihan   na   tanging   ang   mga   
pari  lamang  ang  siyang makapagbibigay,  katulad  ng mga banal na sakramento, ang Santo Misa at iba pa) 
ito sa tulong  ng  mga rito na isinasakatuparan ng isang Obispo; at tanging ang Obispo lamang ang siyang 
makapagbibigay ng sakramentong ito. 
21 Ontolohikal (o ontological sa English) – ito ay tumutukoy sa ontology o ang kaalaman na  nagsasanga  mula  
sa  kaalaman  ng  metapisika;  ito  ay  isang kaalaman ukol sa mga katangian  ng  lahat  ng  mga  nilalang  na  
ang  mga  kapangyarihan ng kaluluwa ng tao lamang ang siyang makakabatid. 
22 Metapisikal (o metaphysical sa English) –  ito   ay  tumutukoy  sa   metapisika   o   ang kaalaman na 
nagsasanga mula sa kaalaman ng pilosopiya na tumutukoy sa ontolohiya o ang pagpapaliwanag ng 
pinagmulan at ng katangian ng mga nilalang. Ito ay tumutukoy rin  sa pinagmulan o pagkakagawa ng buong 
mundo; sa isang salita, ito ay tinatawag na kosmolohiya ( o cosmology). 
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makaalam  ng mga nauukol dito, sa kabila ng mga magagandang  mga  pananalita  na  ibig  
patulugin  ang   kanilang  mga wastong pag-iisip. Lahat ng mga mapangwasak na puwersa sa grupo 
nila ay may malapit na   kaugnayan   sa   isa’t   isa.   Ang  Freemasonry ay inilalarawan ang sarili niya 
bilang isang pilosopiya ng Liberalismo, na sa kasukdulang anyo nito, ito ay isang Sosyalismo.  Ang  
kabuuhan nito ay maituturing natin, sa tulong ng sariling mga kawikaan ng Ating Panginoon: “ang 
mga tarangkahan ng impiyerno.” 


