
2000 lat Krucjaty przeciwko 
Biblii

Palenie I przesladowanie Biblii I 
tych co ja czytaja przez 
Rzymsko Katolickich Papistow.



Palenie Biblii I literatury Protestanckiej.

Rysunek:

“Papo, jesli ludziska kiedykolwiek 
przeczytaja co jest w Swietym pismie…
Zdadza sobie sprawe,ze zrobilismy ich 
w konia. Co wiec zrobimy?”

Jak ‘Kosciol Katolicki’ przesladowal Biblie?
• 390 Swieta Bozego Narodzenia na dzien 25 

Grudnia(Apostolowie nigdy nie obchodzili tego!)
• 394 Msza po lacinie( aby oglupic ludzi)
• 593 Czysciec-nowa nauka aby zarobic na naiwnych, 

nie znajacych Biblii ludziach.
• 680 Krzyz drewniany-czyli dalsze odejscie od Biblii, 

masowa produkcja drewienek
• 708 Rozpoczyna sie calowanie stop Popa



• 783 Czczenie obrazow, zaprzeczenie II-go 
Przykazania

• 801 Ustanowienie ‘Dni krzyzowych’1

• 813 Po ok.800 latach pop wymyslil 
Wniebowziecie’Maryi’ czyli bajka ze nie umarla.

• 1000 Dzien zaduszny-powrot do tradycji Slowian
• 1015 Ustanowienie celibate-w celu zagarniecia calego 

majatku w reku popa.
• 1198-1216 Pop Innocenty III proponowal 

kamieniowac tych co czytaja Biblie
• 1229 Sobor w Tuluzie-zakaz czytania I posiadanie NT 

I ST przez laikat.
• 1250 Wprowadzenie odpustow2 za zmarlych
• 1318 Do Polski przyjezdzaja Inkwizytorzy, ktorzy 

spalili na stosie przeciwnikow bogactwa papiezy I tych 
co nie chceli placic na papiestwo

• 1430 Uszkodzenie obrazu balwana na Jasnej 
Gorze3( Ciemno Grodzie).Tak swoja droga: Jak 
‘bog’moze byc uszkodzony?

1 Dni krzyżowe tak nazwane były w Polsce dlatego, że u nas najpospoliciej po wsiach, gdzie tylko jeden jest kościół, 
wychodzi zeń procesja do krzyża. Te trzy dni (poniedziałek, wtorek i środa) przed Wniebowstąpieniem Pańskiem zowią 
się po łacinie dies Rogationum, albo po prostu Rogationes, t. j. dni prośby, postu i modłów z procesjami.(Wikizrodla)

2 Niedawny sobór watykański II poświęcił kilkanaście stron odpustom, ogłaszając, że kościół rzymsko-katolicki 
"zaleca, aby wciąż posługiwano się odpustami... i potępia klątwą tych, którzy twierdzą, że odpusty są bezużyteczne, albo 
że Kościół nie ma mocy, by nimi obdarzać... w celu uzyskania zbawienia." (9) W 1994 roku ukazał się pierwszy od 
czasów Reformacji oficjalny katechizm kościoła rzymskiego. Także w nim znajdziemy aprobatę dla tej niebiblijnej 
praktyki: "Za sprawą odpustu wierny może otrzymać odpuszczenie czasowej kary spowodowanej grzechem dla siebie, 
czy dla dusz znajdujących się w Czyśćcu." (10) Nauka o odpustach okrada miliony katolików z pewności zbawienia, 
jaką niesie przyjęcie Dobrej Nowiny i życie w społeczności z Jezusem 
http://www.dekalog.pl/eliasz/goscie/dunkel/czyscie2.htm
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• Od 1483 Dzialalnosc Lutra, Zwingli4

• 1525 Prusy oglaszaja Luteranizm. Jest to pierwszy 
kraj Protestancki w Europie.

• 1545-1563 Sobor Trydencki. Jesli wierzyles ze Pismo 
jest ponad ludzkie wymysly to pop nakladal klatwe na 
ciebie. Aby dalej ludzi odsunac od Biblii 

3 
Kim jest ‘Maryja’? To nie Maria z Biblii ale Ishtar I Tammuz z Babilonu!
4 Huldrych Zwingli (Ulrich Zwingli) (ur. 1 stycznia 1484 w Wildhaus koło Togenburga, zm. 11 
października 1531 w Kappel am Albis) – szwajcarski kaznodzieja i teolog, jeden z głównych 
twórców i przedstawicieli reformacji w Szwajcarii. Studiował teologię w Wiedniu i Bazylei.

W 1506 został księdzem katolickim, od 1516 kaznodzieja w Einsleden, od 1518 był kaznodzieją w 
Zurychu. W 1515 brał udział w bitwie pod Marignano jako kapelan oddziałów szwajcarskich. Pod 
wpływem nauki Marcina Lutra, a także w rezultacie własnych przemyśleń, podjął od 1519 krytykę 
kultu świętych, idei czyśćca, zakonów, a później także władzy papieskiej, celibatu i pojmowania 
mszy jako ofiary a w 1523 wystąpił z Kościoła i rozpoczął organizację wspólnoty protestanckiej w 
Zurychu.
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wprowadzono’katechizm’ z herezjami I wymyslami, 
ktore sie rodzily w glowach popow przez 1500 lat. 
Katechizm to kolejny sposob kontroli ludzi I 
propagandy katolickiej

• 1552 Islandia przyjmuje Protestantyzm
• 1607 Katolicy w Krakowie wykopuja ciala z 

cmentarza ewangelickiego.
• 1641 Wojna przeciwko protestantom w Irlandii. W 

Ulster zginelo 154,000 osob! Podburzeni przez popa 
jego slepi niewolnicy otrzymuja ulaskawienie za ich 
wyczyn wraz z pochwala!

• 1700-1721 Pop Klemens XI zakazuje posiadania 
Pisma Swietego przez laikat pod grozba strasznych 
kar!

• 1814 Pop Pius VII rozpoczyna serie pogrozek 
przeciwko Towarzystwom Biblijnym5

5 Towarzystwo Biblijne w Polsce (wcześniej znane jako Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo 
Biblijne w Warszawie) – towarzystwo działające na terenie Polski, które za swój cel przyjmuje 
rozpowszechnianie Pisma ŚwiętegoW październiku 1810 roku Biblie w języku polskim 
wydrukowało Towarzystwo Biblijne w Berlinie. Rozpowszechnianie tych Biblii powierzono 
Komitetowi Towarzystwa w Królewcu, który starał się zaopatrzyć w Biblie i Nowe Testamenty możliwie jak najwięcej 
polskich szkół. Pomimo trudnej sytuacji politycznej (okres wojen napoleońskich) i ograniczonych funduszy, w ciągu 
kilku lat udało się rozprowadzić łącznie 15 000 Biblii lub Nowych Testamentów w języku polskim i czeskim.

W 1814 roku podjęto pierwsze próby założenia Polskiego Towarzystwa Biblijnego w Warszawie, jednak sprzeciwiał się 
temu zdecydowanie arcybiskup gnieźnieński i poinformował o tych planach papieża. 29 czerwca 1816 papież Pius VII 
skierował do arcybiskupa Gniezna list apostolski, w którym potępił te plany jako "zgubną zarazę, która podważa 
fundamenty religii", pochwalając jednocześnie arcybiskupa za gorliwe działania przeciwko tej "zarazie".

Jednak agenci Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego nie ustawali w wysiłkach utworzenia Towarzystwa 
Biblijnego w Polsce, starając się przekonać do tych planów wpływowe osobistości z kręgów arystokracji oraz otoczenia 
cara.

Pius VII podejmował dalsze działania w celu niedopuszczenia do powstania Towarzystwa Biblijnego w Polsce i w tym 
celu 3 września 1816 roku skierował list apostolski Magno et acerbo do arcybiskupa Mohylewa (po rozbiorze Polski 
archidiecezji mohylewskiej, erygowanej przez Piusa VI w dniu 15 kwietnia 1783 roku, podporządkowane były diecezje 
leżące na terenach dawnej wschodniej Polski).

Listy te nie przyniosły spodziewanych efektów, ponieważ dzięki interwencji cara w październiku 1816 roku powstało 
Towarzystwo Biblijne w Polsce.
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• 1816-25 Pop naklada ‘klatwe’ na te Towarzystwa
• 1829-30 Pop Pius VIII nazwal Biblie-“osrodkiem 

zarazy heretyckiej”
• 1831-46 Pop Grzegorz XVI nazwal Towarzystwa 

Biblijne”powszechna zaraza” I zakazal czytanie Biblii 
nawet duchowienstwu.

• 1846-78 Pius IX oglosil, ze Biblia to’trucizna’ I skazal 
na wygnanie tych co ja czytali.

• 1870’Nieomylnosc Popa’ na I Soborze 
Watykanskim, gdzie pop zrownal siebie z Bogiem.

• .
• 1879 Biblia na spisie ksiag zakazanych6

• 1904 Powstaje Ruch Zielonoswiatkowy, czyli 
powolny powrot do Biblijnego, Nowo 
Testamentowego Chrzescijanstwa.

• 1925 Polska pograza sie glebiej w balwochwalstwie 
poprzez podpisanie Konkordatu z Watykanem 7I 
poprawia w 1993 r,

Prezesem Towarzystwa został książę Adam Jerzy Czartoryski. Na pierwszym posiedzeniu postanowiono o wydaniu 10 
tys. egzemplarzy Biblii w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka. W sumie, w pierwszym roku działalności rozpowszechniono 
około 18 000 egz. Pisma Świętego.

W XIX wieku Kościół rzymskokatolicki wielokrotnie potępiał działalność Towarzystw Biblijnych. Oficjalne potępienia 
tych towarzystw zawarte się w licznych breve i listach apostolskich, m.in.:

• list apostolski Magno et acerbo Piusa VII z dnia 3 września 1816 roku do arcybiskupa Mohylewa;
• encyklika   Ubi primum Leona XII z dnia 5 maja 1824 roku;
• encyklika Traditi humilitati Piusa VIII z dnia 24 maja 1829 roku;
• encyklika Qui pluribus Piusa IX z dnia 9 listopada 1846 roku;
• alokucja Singulari quadam Piusa IX z dnia 9 grudnia 1854 roku;
• syllabus błędów   dołączony do encykliki Quanta cura Piusa IX z dnia 8 grudnia 1864 roku.
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• 1933 Watykan w Unii z Nazistami8.
• 1962-1965 Sobor II Watykanski czyli proba 

masowego oglupienia swiata I protestantyzmu

6 
7 Konkordat, podpisany 10 lutego 1925 pomiędzy Stolicą Balwochwalczaą a Rzeczpospolitą Polską. Ratyfikowany 27 
marca 1925.Ze strony polskiej głównym negocjatorem tego dokumentu był w Rzymie Stanisław Grabski. W artykule 
pierwszym zagwarantowano Kościołowi katolickiemu w Polsce "swobodne wykonywanie jego władzy duchownej, jak 
również swobodną administrację i zarząd sprawami majątkowymi zgodnie z prawami boskimi i prawem kanonicznym". 
Kościół katolicki uzyskał niemal całkowitą swobodę w obsadzie i nominacjach godności kościelnych – tylko w 
nielicznych przypadkach państwo miało prawo weta.

Nie było w konkordacie – w odróżnieniu od większości umów Stolicy Apostolskiej z innymi państwami – klauzuli 
stwierdzającej wyraźnie, że uprawnienia Kościoła nie mogą stać w sprzeczności z porządkiem prawnym państwa 
polskiego. Katolickie duchowieństwo uzyskało całkowitą i niczym nieograniczoną swobodę w komunikowaniu się z 
kościelnym zwierzchnictwem, w tym również oczywiście ze Stolicą Apostolską. Ten zapis wyłączał kontrolę państwa 
nie tylko nad korespondencją, ale także nad wszelkimi innymi formami wypowiedzi – listami apostolskimi, orędziami i 
tym podobnymi dokumentami. Ponadto kler uzyskał specjalne prawa w traktowaniu przed sądami powszechnymi w 
sprawach karnych.
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Artykuł XIII konkordatu wprowadzał obowiązek nauczania religii w szkołach powszechnych i średnich. Biskupi 
uzyskali istotny wpływ na obsadę nauczycieli religii w szkołach, nadzorowali także nauczanie i moralność nauczycieli. 
Państwo zobowiązywało się do bracchium saeculare, tj. do udzielania pomocy w wykonywaniu dekretów kościelnych. 
Rezygnowało przy tym z podatków i wszelkich opłat od budynków i urządzeń, służących celom religijnym, i 
zobowiązywało się do wypłacania duchownym katolickim uposażeń i rent – do czasu uregulowania spraw majątkowych 
Kościoła związanych z utratą jego dóbr na rzecz zaborców.

W konkordacie Watykan de facto uznał nowe granice Rzeczypospolitej, bowiem zobowiązywał się do dostosowania 
granic diecezji do polskich granic administracyjnych. Jakkolwiek cały obszar kraju mieścił się w granicach diecezji, 
których stolice znajdowały się w Polsce, to podlegający do roku 1922 diecezji chełmińskiej Gdańsk – jako nienależące 
do Polski Wolne Miasto Gdańsk – usankcjonowano w konkordacie z 1925 jako osobną diecezję. Watykan zobowiązał 
się do nieobsadzania cudzoziemcami stanowisk przełożonych zakonów bez zgody polskich urzędników państwowych, a 
biskupi zostali zobowiązani do składania przysięgi wierności prezydentowi państwa. Uznanie granic polskich z Wilnem 
włącznie wywołało kryzys w stosunkach pomiędzy Watykanem a Litwą.

Czyli jak Bar-Jesus zwodzil urzednikow a oni sluchali:”   Gdy przeszli przez całą wyspę aż do Pafos, spotkali pewnego   
maga, fałszywego proroka żydowskiego, imieniem Bar-Jezus,   (7)   który należał do otoczenia prokonsula Sergiusza   
Pawła, człowieka roztropnego. Ten, wezwawszy Barnabę i Szawła, chciał słuchać słowa Bożego.   (8)   Lecz przeciwstawił   
się im Elimas - mag /tak bowiem tłumaczy się jego imię/, usiłując odwieść prokonsula od wiary.”  Dz.Ap 13  .  

Konkordat między Stolicą Balwochwalczą i Rzecząpospolitą Polską – konkordat podpisany 28 lipca 1993 w 
siedzibie Rady Ministrów przez arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, i Krzysztofa 
Skubiszewskiego, ówczesnego Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w rządzie Hanny 
Suchockiej.Ustawa o wyrażeniu zgody na ratyfikację konkordatu została uchwalona dopiero przez Sejm III kadencji w 
dniu 8 stycznia 1998 r. Dokument ratyfikacyjny został podpisany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 23 
lutego 1998  [1]  . Tego samego dnia konkordat ratyfikował również papież Jan Paweł II. Wymiana dokumentów 
ratyfikacyjnych nastąpiła 25 marca. Konkordat wszedł w życie miesiąc później, 25 kwietnia 1998 r.

8 Wcześniej przyszły Pius XII,w zamian za konkordat podpisany przez Hitlera w 1933 r., zmusił niemiecką partię 
katolicką do wycofania się z opozycji wobec NSDAP, a po swym wyborze przerwał prace nad encykliką potępiającą 
nazizm. Cieniem na opinii Piusa XII kładzie się też pomoc dla hitlerowskich dygnitarzy uciekających po wojnie do 
Ameryki Płd., m.in. przy pomocy watykańskiej dyplomacji.(Gazeta Wyborcza)
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“Hence  those  who  preach  indulgences  are  in  error when 
they  say  that  a  man  is  absolved  and  saved  from  every 
penalty by the pope's indulgences.”


