
Beata Bednarz i jej działania ekumeniczne- promocja Baala I 
Aszery!



Niektórzy ludzie twierdza,ze jest to nawrócona osoba. Patrząc 
jednak na poczynania jej oraz osób typu Mietek Szcześniak, TGD 
czy Mate.o – do jakich wniosków można dojść?

Osoba nawrócona charakteryzuje się m.in. dwoma rzeczami. 
Pierwsza, od czegoś się odwróciła. Druga- chce widzieć innych w 
zbawieniu tak jak i ona jest!

Patrząc na wywiady i poczynania wymienionych 'artystów' 
'Protestanckich' [podejrzewam,ze żadna z tych osób nie używa 
tego słowa i wstydzi się jego], nie widać aby którakolwiek z tych 
osób to czyniła. Mate.O w wywiadzie sam stwierdził, ze on 
wspiera 'swoich'!

Szcześniak zabrania nawrócenia katolika i powiedzenia mu 
prawdy. TGD to grupa nastawiona na ekumenizm, nie 
KONWERSJE. Inaczej, żadnej z tych grup nie zobaczyłbyś w 
katolickim radiu czy katolickiej imprezie.

Ja myślę, ze wierzący, Protestant, nowo narodzony z Ducha 
Świętego przyczynia się przez swój brak postawy, ignorancje i 
ślepe kupowanie płyt jak popadnie. Sprawdźcie najpierw czy wasz 
'ulubieniec' w ogolę identyfikuje się z Biblia, jej naukami i 
Protestantyzmem. Możecie dojść do szokujących odkryć. Ja w 
poniższej publikacji staram się poruszyć wasze szare komórki. 
Podane linki nie zostały przeze mnie sfabrykowane, ale pochodzą 
z niezbawionych katolickich stron!

Oni dążą by powiedzenie katolikowi, ze jest w błędzie i ze 
potrzebuje zbawienia i odwrócenia się od heretycznych praktyk 
było zakazane! To cel ekumenii- położyć kres zbawieniu!

Tak jak wielu może było otwartych na ekumeniczne bzdety, 



zachęcam byście otworzyli Biblie i przyjrzeli się poczynaniom 
pani Beaty [czy jest siostra- ja wątpię].

 Gotowi?

Wszyscy ci artyści promują płyty na KATOLICKICH imprezach. 
Sprawdźcie, zanim was diabeł namówi aby przestać czytać tych 
publikacji!

Katolickie Radio w Londynie promuje Bednarz1, która daje 
koncert w bałwochwalczym kościele na część niebiblijnej Marii! 

Obecność podczas czołowych świąt katolicyzmu

„Popołudniowa burza w Boże Ciało nikogo by nie 
przestraszyła. We wszystkich parafiach już po procesji, 
można odpocząć przy tak rześkim powietrzu. Jednak 
organizatorzy Koncertu Uwielbienia „Jednego Serca Jednego 
Ducha2” ”

„W oczekiwaniu na tę najbardziej oczekiwaną część 
spotkania, kiedy to pod wodzą Marcina Pospieszalskiego i 
jego towarzyszy odśpiewana zostanie pieśń „Dzięki Ci, 
Panie, za Ciało Twe i Krew” daje się zauważyć, że Park jest 
miejscem niejako rodzinnego spotkania. Są okrzyki radości, 
rozmowy, niektórzy kogoś wypatrują. Widać, 
zjednoczyliśmy się przy Chrystusie. Przy wtórze orkiestry 
złożonej z muzyków Filharmonii Rzeszowskiej i uczniów 
szkół muzycznych oraz chóru, który przygotowywał się do 
tego wstępu na długo przed koncertem, występują m. in. 
Viola Brzezińska, Lidka i Marcin Pospieszalscy, Tamara 
Przybysz, MateO, Beata Bednarz, Piotr Baron. ”

1 http://www.krlradio.com/informacje/archiwum/128-koncert-beaty-bednarz-w-londynie.html  

2 http://www.niedziela.pl/artykul/101570/nd/Koncert-Uwielbienia  

http://www.krlradio.com/informacje/archiwum/128-koncert-beaty-bednarz-w-londynie.html
http://www.niedziela.pl/artykul/101570/nd/Koncert-Uwielbienia


Ta piosenka promuje heretyckie nauki katolicyzmu:

„Przebacz, żeś hojny i wierny
Uwolnij z więzów grzechu

Byśmy się odmienili

Przez Tajemnice Najświętsze.

”
To jest piosenka o niebiblijnej mszy! Wieczerza Pańska, jest 
czymś innym niż eucharystia! Msza to bezkrwawa, ponowna 
ofiara z katolickiego Chrystusa. Kiedy Jezus dawał chleb i wino, 
to nie wybaczało to grzechów! Te 'tajemnice' to herezje typu:

• ofiara sprzed 2000 lat była niewystarczająca
• co dzień ksiądz sprowadza 'Jezusa' i krzyżuje go na nowo
• przemiana chleba i wina w krew i ciało, co Biblia mówi ze 

było symboliczne. Katolicyzm promuje kanibalizm innego 
Jezusa!

• Liczne herezje maryjne: wieczna dziewica, królowa, 
pośredniczka, zbawicielka, wspol odkupicielka itd.

Mate.O i Bednarz stoją gdy te fałszywe piosenki są śpiewane i nie 
mówią nic!

Boże Ciało to świętowanie... wafla! Do tego wafla ma wchodzić 
inny Jezus!

„Uroczystość ta została ustanowiona na skutek widzeń św. 
Julianny z Cornillon. Pod jej wpływem bp Robert z Thourotte  
ustanowił w 12463 r. taką uroczystość dla diecezji Liège.”

„W 1252 r. została ona rozszerzona na Niemcy. Katolicy 
wierzą, że w 1263 miał miejsce cud eucharystyczny w 

3 http://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczysto%C5%9B%C4%87_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszego_Cia  
%C5%82a_i_Krwi_Pa%C5%84skiej

http://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczysto%C5%9B%C4%87_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszego_Cia%C5%82a_i_Krwi_Pa%C5%84skiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczysto%C5%9B%C4%87_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszego_Cia%C5%82a_i_Krwi_Pa%C5%84skiej


Bolsenie, gdy hostia w rękach wątpiącego w 
transsubstancjację księdza zaczęła krwawić. Korporał 
przechowywany w katedrze w pobliskim Orvieto, jest 
uznawany za ten, na który wówczas spadły krople krwi. W 
1264 r. papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił tę 
uroczystość dla całego Kościoła”

Udział tych muzyków i JEDNOSC z bałwochwalstwem to unia z 
Belialem. Dziś prawdziwie mamy powtórkę momentu gdzie Izrael 
czci Baala i Aszere! Ci muzycy poddają się pod autorytet i nauki 
antychrysta Papieża!

„Na scenie pojawili się m.in.: Beata Bednarz, Tamara 
Kasprzyk, Marcin Pospieszalski, Joachim Mencel, Robert 
Cudzich, Piotr Jankowski, Maciej Ścibor i Krzysztof 
Szczypuła4. ”

Jakiś czas temu natrafiłem na wideo Krzysztofa Szczypuły5 i 
...oniemiałem. Gra i śpiewa na tle kapliczek katolickich!

„W czasie koncertu odtworzony został fragment homilii Jana  
Pawła II z pielgrzymki do ojczyzny w 1997 r. ”

Jak dowiadujemy się z artykułu, w organizacji tego typu spraw 
bierze udział tzw Odnowa w 'duchu świętym'. Problem w tym, ze 
Duch Święty wyprowadza z bałwochwalstwa a nie utwierdza ludzi 
w nim!

Do bałwochwalców przyłączył się oczywiście New Life Music!

4 http://www.niedziela.pl/artykul/106559/nd/Koncert-%E2%80%9EJednego-Serca-Jednego-Ducha%E2%80%9D  

5 http://krzysztofszczypula.pl/  

http://krzysztofszczypula.pl/
http://www.niedziela.pl/artykul/106559/nd/Koncert-%E2%80%9EJednego-Serca-Jednego-Ducha%E2%80%9D


„Już od kilku lat Jan Budziaszek marzył, by na rzeszowskiej 
scenie zabrzmiały rytmy najstarszego polskiego hymnu - 
„Bogurodzicy”. W tym roku marzenie perkusisty „Skaldów” 
spełniło się i ponad 40-tysięczny chór osób obecnych na 
koncercie wykonał rotę, którą śpiewano przed rozpoczęciem 
bitwy pod Grunwaldem oraz podczas innych ważnych dla 
Polski wydarzeń. ”

Bednarz i Szczypula brali udział w nagraniu koncertu- Jednego 
serca, jednego ducha. 6Na niej m.in. ksiądz modli 
'błogosławieństwo' oraz śpiewają Bogurodzicę! To przecież 
skandal! O jakim 'Bogu ' my mówimy?

Biorą Protestanckie piosenki i graja je w ...katoliku! Nie ma 
problemu, papież pokropił woda święcona i przywłaszczył jako 
'ich'!

Skandal! Skandal! Skandal!

Na tym koncercie wykonują również – pieśń słoneczna. To jakby 
hymn do słońca, księżyca, wody itd.! 

To powrót do bałwochwalstwa i to pełną gębą!Oni się tego nie 
wstydzą! Oni się tym szczycą!

Bednarz grywa po katoliku, promując swoje płyty jak: Anioły są 
wśród nas.7

Bednarz śpiewała także w Chicago w inicjatywie pt Szukam was.8 

6 http://gloria24.pl/jednego-serca-jednego-ducha-2013-dvd  

7 http://www.bazylika.przeworsk.pl/app/webroot/index.php/events/show/217  

8 http://www.szkolaswferdynanda.org/2012/09/koncert-szukam-was-4/  

http://www.szkolaswferdynanda.org/2012/09/koncert-szukam-was-4/
http://www.bazylika.przeworsk.pl/app/webroot/index.php/events/show/217
http://gloria24.pl/jednego-serca-jednego-ducha-2013-dvd


„Fundacja JanaPawła II w Chicago zaprasza na Wielki 
Koncert Symfoniczny “Szukam Was”.Słowa: Michał Zabłocki  
w oparciu o Testament bł. Jana Pawla II.
”

Testament antychrysta Jana Pawła pokazuje nam w co wierzył:

„Dzisiaj pragnę do niego dodać tylko tyle, że z możliwością 
śmierci każdy zawsze musi się liczyć. I zawsze musi być 
przygotowany do tego, że stanie przed Panem i Sędzią - a 
zarazem Odkupicielem i Ojcem. Więc i ja liczę się z tym 
nieustannie, powierzając ów decydujący moment Matce 
Chrystusa i Kościoła - Matce mojej nadziei. ”

„W życiu i śmierci Totus Tuus przez Niepokalaną. ”

Bednarz grała podczas XIII Dnia Papieskiego!9

„24 października - KONCERT PAPIESKI w 
Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie (18.00) 
Wystąpią Beata Bednarz z zespołem i Chór 
Strzyżowski...Według organizatorów tegoroczny Dzień 
Papieski będzie wyjątkowy, ponieważ stanowi 
bezpośrednie przygotowanie do kanonizacji Jana 
Pawła II... pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Dialogu".”

Czy trzeba tu dalszych dowodów?

„Muzykę skomponował krakowski kompozytor Bartosz 
Tomaszek, autorem słów jest poeta Michał Zabłocki, 
którego teksty docenił i umieścił na swoich płytach m. 
in. Grzegorz Turnau. Koncert składa się z 10 utworów 
muzycznych: „Szukam was”, „Mój Prymasie”, „Módlcie 

9 http://www.zaczernie.eu/aktualnosci/z-zycia-parafii/xiii-dzie-papieski-jan-pawe-ii-papie-dialogu/  

http://www.zaczernie.eu/aktualnosci/z-zycia-parafii/xiii-dzie-papieski-jan-pawe-ii-papie-dialogu/


się”, „Nieziemska miłość”, „Na starość”, „Świątynie 
Bożego Miłosierdzia”, „Nie chcę nic dla siebie”, „Tylko 
normalnie o mnie mówcie”, „Nie spieszcie się”, „Amen”.

Zespół tworzy 6 osób, w tym wokaliści: Beata Bednarz 
10oraz Jacek Kotlarski”

Oto zdjęcia:

http://ksmradio.com/home/wp-
content/uploads/2013/11/DSC_5228.jpg

http://ksmradio.com/home/wp-
content/gallery/ifors2013/dsc_5184.jpg

http://ksmradio.com/home/wp-
content/gallery/ifors2013/dsc_5188.jpg

Występuje ona w konkursie piosenki religijnej Cantate Deo ku 
czci oczywiście bałwanów!:

http://www.cantate.pl/foto/akt_2/max/85_beata_bednarz2010.jpg

Beata Bednarz gra z Tarnowskim Chorem Gos.pl11, który jest 
katolicki:

„Tarnowski Chór GOS.PL powstał w mieście Tarnów (woj. 
małopolskie), 12 styczna 2003 roku, z inicjatywy tarnowskich  
muzyków: Bartłomieja Szułakiewicza, Tomasza i Moniki Stec 
oraz ks. Pawła Cyza z Kongregacji Oratorium Świętego 
Filipa Neri w Tarnowie, który stał się duchowym 
przewodnikiem chóru.”

10 http://www.janpawel2papiez.org/2013/03/szukam-was-koncert-w-hodzie-janowi.html  

11 http://www.tarnowskigos.pl/  

http://www.tarnowskigos.pl/
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http://www.janpawel2papiez.org/2013/03/szukam-was-koncert-w-hodzie-janowi.html


http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-
prn1/562826_518857131486189_1686937663_n.jpg

Biegną, biegną  do matuli! 

TGD również z nimi gra:

http://www.youtube.com/watch?v=e1HIrmJquiU&feature=c4-
overview&list=UU2NVrgee2T17qexWkRtY5TA

Kanonizacja dwóch bałwochwalców ma mieć miejsce w 2014 r!12

Teraz katolicy poszerza modły do zmarłych o 2 demony!

Wnioski nie do zaprzeczenia.

1. Beata Bednarz i jej 'koledzy Protestanci' bierze udział w 
świętach katolickich, które są w bezpośredniej sprzeczności 
co do Biblii.

2. Biblia jasno mówi, ze tylko Jezus jest droga, prawda i 
życiem, i JEDYNYM pośrednikiem. Inny pośrednik 
prowadzi cie do piekła. Papież zawierzający się demonowi 
Maryjnemu, wiecznie 'dziewicy' zapieczętował swój los w 
piekle, jak i jego poprzednicy. Nie łódź się!

3. Ci muzycy zarabiają kasę na płytach, idąc na kompromis, 
sprzedając nagrania Protestantów pośród bałwochwalstwa. 

4. Te osoby nigdy nie każą nikomu odchodzić od katolicyzmu.
5. Każda z tych osób zaangażowana jest w czynne projekty 

ekumeniczne, mające na celu zetrzeć Protestantyzm i 
wciągnąć ich pod banderę heretyka z Watykanu.

6. Ci 'muzycy' nie pokazują owoców nawrócenia: porzucenia 
bałwochwalstwa, chęć nawrócenia osób z ich fałszu, wręcz 
blokują to. 

12 http://www.ncregister.com/site/article/its-official-john-paul-ii-and-john-xxiii-to-be-canonized-april-271  
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7. Ci muzycy oscylują między Protestantami a katolikami, 
stwarzając pozory osób nawróconych.

8. Grając dla papieża, pokazały prawdziwe oblicze: poparcie dla 
heretyckich nauk katolicyzmu i poddając się pod autorytet 
antychrysta.

9. Biblia mówi: ZADEN, ANI JEDEN bałwochwalca nie 
odziedziczy Królestwa Bożego. Ktoby zgorszył i zwiódł 
JEDNEGO MALEGO wierzącego, od dróg Jezusa na drogi 
zwiedzenia, lepiej by mu było założyć wkoło szyi sznur i 
przyczepić kamień młyński i rzucić się w morze, w 
porównaniu co się z nim stanie na Sadzie!

10. Swoja postawa i czynami zaprzeczają Chrystusa i nauki 
Pisma. 

11. Ich praca to budowanie mostów do bałwochwalstwa i 
promowanie kompromisu POSROD PROTESTANTOW! 
Zauważ, ze katolicyzmu nie możesz ruszyć! To blokada na to 
co wierzysz i każą ci się zmienić! Czujesz? Ci heretycy 
myślą ze pracują dla Jezusa, a w rzeczywistości są 
narzędziami diabla z piekła!

12. Bednarz musi popierać beatyfikacje tych 2 bałwanów! 
Czym ona jest? „ akt kościelny wydawany przez Kościół 
katolicki, uznający osobę zmarłą za błogosławioną, 
zezwalający na publiczny kult, ale o charakterze lokalnym 
(np. w diecezji).”Wikipedia. Co to oznacza? Bednarz i jej 
koledzy z parafii, promują modły do zmarłych, czczenie 
ich, odlewanie bałwanów z ich podobiznami! To jawne 
nawoływanie do czczenia Baala I Aszery!

13. Podobnie jak w czasach Eliasza, powstała grupa 
[ekumenia], która prowadzi Izrael Duchowy do przyjęcia 
bałwochwalczego, synkretycznego kultu Baala I Aszery!

14. Bednarz promuje krzyżowanie Chrystusa na nowo.
[msza]

15. Bednarz identyfikuje się ze starym kultem Królowej 
Niebios! Jeremiasz ostrzegał co się stanie jeśli Izrael nie 



porzuci czczenia Aszery! Jeśli Protestanci z Polski pójdą do 
Watykanu, Polskę czeka sad i straszne czasy. Bóg się nie 
zmienił. 

16. Na dodatek, osoby które wciąż głoszą Prawdę i pokazują 
, ze po prostu katolicyzm nie jest od Boga, są patrzeń spod 
byka, i nazywani hipnotycznymi epitetami: czyniący 
rozłamy, niemiłujący, Faryzeusz, sztywny, 'brat teolog', 
próbując zrobić z nich głupca!

Jeśli popatrzysz na organizacje, które trudnią się ekumenia, to 
możesz tam wymienić:

• ekumenia katolików z Protestantami
np. ewangeliczny katolik 13[co brzmi jak : ewangeliczny hindus]

• ekumenia katolików z religiami
np. Katolicko- muzułmańskie forum!14

• ekumenia katolików z Żydami
np. Centrum Jana Pawla II dla Międzyreligijnego Dialogu.15

• ekumenia katolików z Prawosławnymi
np. Wspólna deklaracja Katolicko- Prawosławna16[1965 r!]

Jak już pisałem, oprócz tego ten sam proces dzieje się z dyrektyw 
Unii Europejskiej, ONZ. To samo wdrażają do przedsiębiorstw, 
szkol, organizacji, wojska itd.!

Jeśli bierzesz udział w Tygodniu Modlitw o Jedność 
'Chrześcijan' to po prostu dołączasz jako łańcuszek do modlitw 
o światową religie pod auspicjami katolickimi.
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Evangelical_Catholic  

14 http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic%E2%80%93Muslim_Forum  

15 http://en.wikipedia.org/wiki/John_Paul_II_Center_for_Interreligious_Dialogue  

16 http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic%E2%80%93Orthodox_Joint_Declaration_of_1965  

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Paul_II_Center_for_Interreligious_Dialogue
http://en.wikipedia.org/wiki/Evangelical_Catholic
http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic%E2%80%93Orthodox_Joint_Declaration_of_1965
http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic%E2%80%93Muslim_Forum


Zielonoświątkowcy jak Betania w Szczecinie, Betezda w 
Szczecinie, KZ w Miastku, Elblągu, i zapewne inne będą włączać 
się świadomie lub nieświadomie w plany Watykanu!

http://www.betania.kz.pl/index.php/start-aktualnosci/92-tydzien-
modlitw.html

Co ciekawe, obok Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, 
istnieją jeszcze inne, szersze ekumeniczne zabiegi! A co powiecie 
na: 

• Światowy Dzień Modlitwy
• Międzynarodowy Dzień Pokoju: Usługa modlitewna 

między wiarami!17[ONZ!]-”Modlitwy Aborygenów, Baha'i, 
Buddyści, Hindusi, Muzułmanie, Dzainisci, Chrześcijanie 
itd.!”

• Światowy Dzień Modlitwy o Pokój, zainicjowany przez 
Jana Pawła II.[Asyż, 1986 r.] [11 światowych religii!]

• Globalny Dzień Modlitwy18, Graham Powell. Popychanie 
ekumenizmu!

• Narodowy Dzień Modlitwy- kongres USA. Religia nie gra 
roli!

• Kobiecy Światowy Dzień Modlitwy19- ekumenia pełną para!

Najwyższy czas się obudzić i zobaczyć co za tym stoi!

Nawołuję nowo narodzonych Chrześcijan do pokuty, i wołania do 
Boga aby zatrzymał te chore wysiłki! Celem tych modłów jest 
17 http://www.assembly.uca.org.au/rof/images/stories/upcomingevents/Manas_-_International_Day_of_peace_flyer.pdf  

18 http://www.globaldayofprayer.com/  

19 http://en.wikipedia.org/wiki/World_Day_of_Prayer  
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przyspieszenie wyniesienia katolickiego antychrysta! To będzie 
człowiek pokoju!

Przyjmij Jezusa z Biblii dzisiaj, i odrzuć nauki Beliala! Chrystusa 
nie możesz połączyć z upadłymi aniołami! Obudź się z uśpienia!

Amen!
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Odnowa w Duchu wi tym. Wielkie zwiedzenie, tajna bron Ś ę
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http://www.scribd.com/doc/78326951/Hymn-Tego-Pokolenia-
2012

Ekumenia ods ona Pierwszał
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Inicjatywa 2045- Nowe Oblicza Antychrysta I Planu Lucyfera.
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Czytaj, dziel się z innymi, obudź się sam i obudź 
innych aby wzięli się za walkę duchowa!
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