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Wstęp
4  października  w  ogrodach  Watykanu  w

przeddzień rozpoczęcia Synodu Amazońskiego (6 -  27

października  2019),  odbyły  się  ryty  pogańskie  ku  czci

Matki Ziemi zwanej Pachamama1, pogańska bogini, która

w starożytności była przywoływana w czasie ofiar z ludzi

wśród  ludów  przedkolumbijskich2,  w  Ameryce

Południowej. Jest ona bożkiem pogańskim i czczenie jej

przez chrześcijan jest idolatrią i bałwochwalstwem. 

Ryty  te  były  przewodzone  przez  amazońskich

szamanów,  którzy  wraz  z  obecnym  franciszkaninem

odprawili rytuał, w którym modlili się i bili pokłony wokół

maty z rozłożonymi na niej figurkami bóstw. Odbyło się to

w  obecności  papieża  Franciszka  i  kilku  kardynałów,

którzy  w  nich  uczestniczyli.  Na  potwierdzenie  swojej

1 Pachamama lub Mama Pacha (kecz. Matka Ziemia) – inkaska bogini 
ziemi, zapewniająca żyzność pól i płodność, wyobrażana pod postacią 
smoczycy, opiekunka siewu i żniw, odpowiedzialna za trzęsienia ziemi. 
Pachamama uznawana była za małżonkę boga stwórcy Pacha Kamaqa, 
a w innej wersji mitu – boga słońca Inti. Za święte zwierzę bogini 
Pachamamy uznawano lamę. Podczas chrystianizacji Peru przez 
Hiszpanów, Pachamama identyfikowana była z Maryją. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pachamama (30.10.2019).

2 Film z rytami ku czci pogańskiej bogini Pachamama można zobaczyć 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=117&v=cQWlCMGkAgI (09.11.2019.
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solidarności z ludem amazońskim na zakończenie rytów

magicznych,  Ojciec  Święty,  wypowiedział  Amen,

odmawiając  modlitwę  Ojcze  nasz  i  błogosławiąc

obecnych. Amen w języku liturgicznym oznacza zgadzam

się i go autoryzuję. 

Trzy dni później, 7 października, kardynałowie na

własnych barkach, jak nosili  Izraelici Arkę Przymierza z

Dziesięcioma Przykazaniami, przenieśli w procesji figurki

bogini  do Bazyliki  św. Piotra,  gdzie od papieża i  ojców

synodalnych otrzymała  nowy hołd3.  Następnie  statuetki

Pachamamy  zostały  umieszczone  w  kościele  Santa

Maria  w  Traspontinie,  gdzie  codziennie  odbywał  się

magiczny  obrzęd  zatytułowany  Momenty  Duchowości

Amazońskiej.  19  października  Pachamama  ponownie

pojawiła  się  w  bluźnierczej  Amazońskiej  Drodze

Krzyżowej,  która  odbyła  się  w  obecności,  kard.  Pedro

Barreto  (oczywiście  Jezuita),  przewodniczący

zgromadzenia  Synodu  dla  Amazonii,  który  jest

organizatorem tych wszystkich podejrzanych wydarzeń4. 

3 Można to zobaczyć na okładce książki.
4 Por. Czy na Synodzie Amazońskim miał miejsce pogański rytuał 

poświęcony Pachamamie? https://tysol.pl/a38983-Czy-na-Synodzie-
Amazonskim-mial-miejsce-poganski-rytual-poswiecony
%C2%A0Pachamamie- (04.11.2019).
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Postawa  papieża  Franciszka  wzbudziła

kontrowersje  w  środowisku  Kościoła  i  nie  tylko.  Wielu

katolików, w tym kardynałów i kapłanów, oskarża papieża

Franciszka  o  bałwochwalstwo,  nie  otrzymawszy

wyjaśnień od papieża, jakby nic się nie stało. W obliczu

tak poważnych oskarżeń normalną rzeczą jest, że wierni

oczekują wyjaśnień od Głowy Kościoła. Papież poprzez

swoje milczenie potwierdza mądrość ludową, milczenie

potwierdza prawdę? Czy papież Franciszek poddał się,

albo jest  zdania,  że oburzeni  katolicy nie  zasługują na

wyjaśnienie i ignoruje ich protesty?

To,  co  uczynił  papież  doprowadziło  do

zamieszania  i  podziału  wśród  wiernych  na  wszystkich

szczeblach Kościoła. Dlaczego tak się stało? Ponieważ

postawa Ojca Świętego jest niejednoznaczna, niejasna i

bardzo  zagmatwana.  Tak  na  marginesie  należy

podkreślić, że podział nie pochodzi od Boga. Jeśli nie od

Boga,  to  od  kogo?  By  odpowiedzieć  na  to  pytanie

wystarczy  przeczytać  tekst  o  grzechu  pierworodnym  z

Księgi Rodzaju.
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