
Artur Ceroński- Świadectwo częściowo zepsute...

Niby fajny samochód, ale... te rysy! 

Czemu? Brat nie widzi wciąż jednej rzeczy, nie nawrócił się gdy miał kontakt z katolicyzmem! Gdy 
wybiegł I porwał księdza by opowiedzieć mu o swoim stanie myślowym, cóż, nie nawrócił się! 
Czemu? Bo tam nie ma Boga! Nie-ma bracie!

Czy Bóg jest w Protestantyzmie? Tak. Tam jest a katolicyzmie Go nie ma! 

Bracie Artur- kto dal ci Biblie- katolicyzm czy Protestanci, Zieloni? 
A te książki o Cruzie i Grahama, to ci księżulek dal podczas wizyty w wiezieniu i mówił ze dobre?

Pomysł bracie, bo ciągle gadasz coś i nie widzisz! Posłuchaj własnych kazań i zobacz co wypowiadasz!

Co by ci katolicy przynieśli i dlaczego byś w katoliku Jezusa nie znalazł? 

Powiem ci bracie- dostałbyś kawałek blaszki, drewienko, swiczke, oszlifowany kamień na kształt 
katolickiego wyobrażenia Boga. A może daliby ci komżę i zaiwaniał byś bracie z cymbałkiem i 
dzwonił na mszy[zaprzeczenia ofiary Jezusa, któremu uwierzyłeś!]! I to ma być Chrześcijaństwo? To 
próbujesz wmówić słuchaczom? W to maja uwierzyć? O, bracie daj spokój...

Bracie, a twoja szacowna zona i mama, przecież otarli się o katolicyzm, nieprawdaż? A twoi 
przodkowie to nie? Czy byli jednak zbawieni? Nie? Dlaczego wiec nawróciliście się wszyscy gdy 
zaczęliście mieć coś do czynienia z Zielonymi? Tyle lat, będąc gangsterem widziałeś bibeloty na 
ścianie! Pomysł o tym? Czemu?

Nie widzisz bracie co mówisz, nie rozumiesz i świadectwo traci na tym. Nawet po nawróceniu wziąłeś 
baboki drewniane do wora i wio do kosza! No, skoro katolik jest ok, to coś ty robił? Duch Boży 
wiedział co robi...aż cie wyprali Charyzmatycy[?].

Katolicy by ci przynieśli obrazek, kulki z jarzębiny nawinięte na sznurek, miał byś żółto biały 
proporzec w celi, a może i by ci się zmarły na ścianie pokazał, Antoni czy inny!

http://wiadomosci.wp.pl/gid,14790036,kat,1356,title,Matka-Boza-objawila-sie-na-drzewie-zobacz-
zdjecia,galeria.html?ticaid=1edfe
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Modlitwa do zmarłej by uleczyła żywych!

„Jego rodzice, Indianie z plemienia Lummi w stanie Waszyngton, mówią, że przez cały czas modlili 
się do błogosławionej Kateri Tekakwitha. ”

„Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych 
ludów; (10) niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez 
ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, (11) ani zaklinacz, ani wywoływacz 
duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych; (12) gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto 
to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą. ”Ks. Powt. Prawa 
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http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/372590,pierwsza-indianka-wyniesiona-na-oltarze.html

Niebiblijny papa beatyfikuje osobę która wzywała zmarłych!U katolików ci są świętymi, którzy robią 
czynnie grzech bałwochwalstwa, przesądów i rytuałów! Katolicy bez Jezusa idą do piekła!Osoby 
pozostające w katoliku, umrą duchowo! Jak widzimy z wersetów, tego typu modły są OBRZYDLIWE 
dla Jezusa!

A może tak byś miał- pielgrzymki do celi Ceronskiego, bo pokazała się postać? 

Matka Nie-Boska więzienna

Matka boska kiepska 
http://www.youtube.com/watch?v=HNZzEnh5Po4

Pełna wersja znajduje się tutaj:

http://www.esnips.com/displayimage.php?album=855995&pid=6949665
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Chwal Boga dziś, i przyznaj ze Protestanci tam poszli! Inaczej niestety jak i wiele osób, obwieszony 
religijnymi paciorkami poszedłbyś na dno...

Bracie, zrozum, Zieloni wstawiali się za tobą! Piłowali do niebios i Bóg zszedł i cie spotkał! Tak, 
jakbyś nie wiedział skąd to i jak to się stało! Nie ich zasługa. Jednakże....Księżulek w tym czasie 
molestował ministranta i przelewał złocisze z jednej reki na druga!

Bóg jest żywy- to prawda! Ale dal nam Jego Słowo! Bracie zacząłeś czytać Biblie w wiezieniu... czytaj 
dalej! :) I znajdź mi tam katolicyzm. Wiem, ze znajdziesz, pod hasłami herezji, odstępstwa, i 
bałwochwalstwa...pod hasłem czym nie jest Bóg i czego nie robić!

Pastor powinien to wiedzieć, nieprawdaż?

Otwórz oczy bracie! Duch Święty, o którym mówisz, który robi te cuda... napisał to Słowo Boże!

Jest różnica? Jak najbardziej! I to jaka!

-”Hallalu Jah! Bo Bóg jest żywy, nie jest „Dzyń, dzyń idzie Antoni, nowa”

zrobiony ręką ludzka!” relikwia odwiedzi nas wkrótce, nowo

kanonizowanej św Grzybicy od pająków!”

I chwała Bogu ze tak się nie stało! 



Kazania Brata Cerońskiego:

http://serwer.domnaskale.pl/mp3/Inne%20Kazania/0164_-_Ceronski_Artur_-
_Przemienione_zycie.mp3

http://naszkosciol.pl/?page=nagrania_kazania&idKazania=242

http://iledzisiaj.pl/index.php/aktualnosci/2116-bylem-gangsterem-artur-ceronski-w-radzyniu-
podlaskim.html

http://my.ekklesia360.com/Clients/download.php?
sid=4272&url=http://www.poloniazjezusem.com/mediafiles/wywiad-z-
ceronskim.mp3&mediaBID=1495631

http://www.se.pl/multimedia/galeria/73460/140870/artur-ceronski-z-nasielska-by-bandziorem-a-teraz-
jest-pastorem/

http://radiogdansk.pl/index.php/blog-wlodzimierza-raszkiewicza/29459-pastor-z-wizienia.html

http://www.zywiec.kwch.org/media/kazania/modlitwaaceronski/aceronskimodlitwa1.mp3
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http://www.zywiec.kwch.org/media/kazania/majowka2011/swiadectwo.mp3

http://www.zywiec.kwch.org/media/kazania/majowka2011/seminarium2.mp3

http://www.kosciol.swidnik.pl/audio/2012/Koinonia-20120129-Artur_Ceronski.mp3

http://zbor-skala.nazwa.pl/mp3/Bylem_gangsterem.mp3

http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-opole/zaklad-karny-
kluczbork/news,8910,zk-kluczbork---swiadectwo.html
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