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Deklaracja zasad CMRI 
 

(Congregatio Mariae Reginae Immaculatae) 
 

i liturgia Papieża Piusa XII 
 

"ADSUM" 
 

Zgromadzenie Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI) stanowczo trzyma 

się nieomylnych nauk Soboru Watykańskiego (1870), w szczególności o 

prymacie i nieomylności rzymskiego papieża i z tego też powodu CMRI 

przestrzega zasad liturgicznych zatwierdzonych przez Papieża Piusa XII. 
 

Sobór Watykański nieomylnie nauczał: 
 

"Albowiem Ojcowie IV Soboru Konstantynopolitańskiego, idąc śladem 

swych poprzedników, ogłosili następujące wyznanie wiary: «Pierwszym 

warunkiem zbawienia jest przestrzeganie zasad prawdziwej wiary. A przecież 

nie można pominąć postanowienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który 

mówi: Ty jesteś Opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój (Mt. 16, 18) i słowa 

te znajdują potwierdzenie w faktach, gdyż wiara katolicka zawsze była 

zachowana nieskalana na Stolicy Apostolskiej i głoszona święta nauka»... 
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Tę apostolską naukę przyjęli wszyscy czcigodni Ojcowie, a święci i 

prawowierni Doktorzy mieli ją w poważaniu i szli za nią. Wiedzieli doskonale, 

iż Stolica Piotrowa jest zawsze wolna od wszelkiego błędu, zgodnie z Boską 

obietnicą uczynioną przez naszego Pana i Zbawcę głowie Swoich Apostołów: 

«Ale Ja prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja; a ty kiedyś nawróciwszy 

się, utwierdzaj braci twoich» (Łk. 22, 32)". 
 

Liturgia i przepisy liturgiczne stanowią drugorzędny przedmiot 

nieomylności Kościoła; Papież Pius XII jako prawdziwy papież, nie mógł 

ogłosić liturgii, która stanowiłaby zagrożenie dla wiary. 
 

Co więcej, Sobór Watykański również nieomylnie nauczał: 
 

"Nikomu zaś nie wolno odwoływać się od wyroków Stolicy 

Apostolskiej, ponad którą nie ma żadnej wyższej władzy, a także nikt nie 

może osądzać jej wyroku". 
 

A zatem, ponieważ Papież Pius XII był prawdziwym papieżem, liturgia 

przez niego ogłoszona nie podlega niczyjej kontroli, ani nikomu nie wolno 

osądzać decyzji Papieża. 
 

Oprócz "Odnowionego Wielkiego Tygodnia" Papieża Piusa XII, ten sam 

Biskup Rzymski ustanowił dla Kościoła powszechnego 1 maja święto św. 

Józefa Rzemieślnika i przedłużył post Wielkiego Postu do północy Wielkiej 

Soboty. 
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Z czasopisma "Adsum", March 2018. (1) 

 

www.cmri.org 

 

Tłumaczył z języka angielskiego Mirosław Salawa 
 

(Ilustracje od red. Ultra montes). 

 

–––––––––––––– 
 

Przypisy: 

(1) Por. 1) Papież Pius XII, a) Encyklika "Mystici Corporis Christi". O Mistycznym Ciele 

Chrystusa (Litterae encyclicae "Mystici Corporis Christi"). b) Encyklika "Sacra Virginitas" o 

Świętym Dziewictwie (Litterae encyclicae "Sacra virginitas" de sacra virginitate). 
 

2) O. Stanisław Wójcik CSsR, Wielki Tydzień według porządku wznowionego. Ordo 

Hebdomadae Sanctae instauratus. Tekst łaciński z polskim przekładem i objaśnieniami. 
 

3) Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych. O. G. Lefebvre, Benedyktyn. 

Przekład polski opracowali mnisi opactwa w Tyńcu. Opactwo ŚŚ. Piotra i Pawła w Tyńcu – 

Polska. Opactwo Św. Andrzeja, Bruges – Belgia [1956]. 
 

4) Ks. Franciszek Bączkowicz CM, Posty obowiązujące. 
 

5) Ks. Kevin Vaillancourt, Który ryt jest właściwy? Dlaczego w wielu tradycyjnych kaplicach 

słusznie używa się "poprawionych" obrzędów liturgicznych z czasów Piusa XII. 
 

6) "The Reign of Mary", a) Stanowisko Teologiczne Zgromadzenia Maryi Niepokalanej 

Królowej (CMRI). b) Modernistyczny Kościół: Nawracanie żydów niekonieczne. 
 

7) Bp Mark A. Pivarunas CMRI a) Sedewakantyzm. b) Odpowiedzi na zarzuty wobec 

stanowiska sedewakantystycznego. c) Vaticanum II "w świetle Tradycji"? d) Różnica między 

gorliwością misyjną świętego Patryka a duchem Vaticanum II. e) Sede vacante. Rocznica 

śmierci papieża Piusa XII. f) Papiestwo. 
 

8) Ks. Benedict Hughes CMRI, a) Karmić dusze nauką prawdy. b) Papież Pius XII – w 

pięćdziesiątą rocznicę śmierci. c) Zaniechanie potępienia: Bergoglio zaniedbuje obowiązek 

potępienia zła. d) Sedewakantyzm: jedyny logiczny wniosek. e) Farsa Vaticanum II. Rzetelna 

ocena soboru po pięćdziesięciu latach. f) Nowa praktyka "dialogu". Duch apostolski 

zniszczony przez Vaticanum II. g) Pożegnalne słowa do swoich kapłanów. O spuściźnie 

Benedykta XVI. h) New Age, Nowa Religia. i) A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje 

zgorszenie wśród katolików nonszalanckim podejściem do małżeństwa. 
 

9) Patrick Henry Omlor, a) Zbójecki Kościół. b) Jan Paweł II Apostata. c) Anna Katarzyna 

Emmerich o "nowym kościele". 
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10) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys 

dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Problem 

istnienia Boga. f) Dogmatyka katolicka. Podręcznik szkolny. g) Główne zasady etyki Kanta a 

etyka chrześcijańska. h) Modernizm w książce polskiej. 
 

11) Ks. Jacek Tylka SI, a) Dogmatyka katolicka. b) Traktat o Kościele Chrystusowym. c) O 

obojętności, czyli indyferentyzmie w rzeczach religii. d) O własnościach religii. e) O cnotach 

heroicznych. 
 

12) Ks. Jan Rosiak SI, a) Chrystus mistyczny. b) Wiara i "doświadczenie religijne". c) Suarez. 

1548 – 1617. 
 

(Przyp. red. Ultra montes). 
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