
Katolicyzm sprowadza przekleństwo wszędzie tam gdzie 
jest obecne.



Oto co powoduje katolicyzm i jego bałwochwalstwo dookoła świata:
(Ks. Powt. Prawa 28:15-69 )

niedobór chleba i wody
http://biznes.interia.pl/news/unicef-bieda-w-polsce-duzym-problemem,1566703

niepłodność, problemy z zajściem w ciąże
http://mamdziecko.interia.pl/news/nieplodnosc-problem-15-spoleczenstwa,1283508
Bardzo wiele par skarży się na problemy z zajściem w ciążę (szacuje się, że w Polsce ten problemem 
dotyka ok. 17 procent z nich). 
http://www.ebrzuszek.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=54

choroby zwierząt
http://www.portalhodowcy.pl/hodowca-bydla/194-numer-82010/1727-nowo-zagrazajace-choroby-
zakazne-w-hodowli-bydla-choroba-niebieskiego-jezyka-gruzlica-bydla-zaraza-plucna-bydla-
anaplazmoza

straty w rolnictwie i nieurodzaj
„Klęska nieurodzaju – tak o tegorocznych zbiorach mówią lubuscy rolnicy. „
http://www.zachod.pl/2011/08/104889/

bezrobocie

choroby rożnego rodzaju
„Szacuje się, że w Polsce liczba osób chorych psychicznie wynosi około 1,5 mln, z czego około 900 
tys. to młodzież do 18. roku życia. „
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/mors-system-pomocy-osobom-chorym-
psychicznie_35758.html

niedobór deszczu

susza
„Obecnie susza występuje w 1144 gminach Polski (37,3 proc. gmin) skupionych w 12 województwach. 
”http://agro.maky.pl/index.php/gospodarka-mainmenu-45/783-wzrasta-zagroenie-susz-rolnicz-w-
polsce

choroby przewlekle
http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,105912,9167975,Choroby_rzadkie___problem_tysiecy_osob.html
„W Polsce na choroby rzadkie cierpi kilkadziesiąt tysięcy pacjentów. W Polsce nie ma kompleksowego 
systemu opieki nad pacjentem od diagnozy po leczenie i opiekę socjalną. ”

nerwice
http://www.moja-depresja.pl/artykul.php?ks=26
„Czy wiesz, że depresja i nerwica są 6-tą w kolejności najczęstszą chorobą przewlekłą w Polsce? ”

problemy z zaręczynami oraz małżeńskie problemy
„W 2009 roku zanotowano w Polsce rekordową liczbę rozwodów. Blisko 72 tysiące par zdecydowało 
się na formalne rozstanie ”
http://rozwody.wieszjak.pl/sprawa-rozwodowa/217577,Rekordowa-liczba-rozwodow-w-Polsce.html
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choroby oczu
„Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce uszkodzeniami i chorobami narządu wzroku 
dotkniętych jest ok. 1 800 000 osób. ”
http://www.przychodniapzn.home.pl/info/choroby.html

niewola
„Około 4,5 mln. osób nadużywa alkoholu, w tym ok. 600 / 900tys. jest uzależnionych i wymaga 
leczenia. ”
http://alkoholizm.babafilm.pl/alkoholizm-w-polsce.php

„Z procentowego wskaźnika wynikałoby, że w Polsce liczba seksoholików może sięgać kilkuset 
tysięcy osób, chociaż lekarze wolą ostrożnie mówić o kilkudziesięciu tysiącach. Zdaniem psychologów 
i psychiatrów liczba ta szybko rośnie.”
http://www.polityka.pl/psychologia/poradnikpsychologiczny/1503448,1,seksoholizm.read

strach, życie w strachu
http://www.tvn24.pl/-1,1638140,0,1,ktora-z-543-fobii-masz,wiadomosc.html

czystki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Czystki_etniczne

rozproszenie po świecie

nienawiść do dzieci
http://kobieta.dziennik.pl/dziecko/artykuly/338537,przemoc-seksualna-wobec-polskich-dzieci-
alarmujace-dane.html

niezgoda w rodzinie
„Analiza statystyk dotyczacych zjawiska przemocy domowej pozwala zaobserwowac, i# na
przestrzeni ostatnich lat problem ten stopniowo sie nasila. Dane przedstawiajace liczbe
interwencji zwiazanych bezposrednio z zaistnieniem przemocy domowej podjetych przez policjantów
pokazuja bowiem, #e liczba ta niemal z roku na rok wzrasta. W okresie ostatnich 5 lat wynosi³a
odpowiednio w liczbach bezwzglednych: 2003r. – 85.512, 2004r. – 92.495, 2005r. – 96.773, 2006r. –
96.099, 2007r. - 81.403, natomiast w pierwszym pó³roczu 2008 roku – ju2 42.607.”
http://www.policja.pl/download.php?s=1&id=35662

wojny i rozbiory
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozbiory

choroby nóg
http://www.naszdziennik.pl/bpl_index.php?typ=sz&dat=20090730&id=sz12.txt

drzewa zrzucające wcześnie owoce
http://www.laspolski.net.pl/archiwum/Choroby_drzew,dzial-109.html

pożyczki i zadłużenia
„NBP szacuje zagrożone zobowiązania wobec banków na 15,66 mld zł. Tymczasem InfoMonitor 
wskazał dziś, że zaległe długi Polaków to blisko 10 mld zł. Money.pl wyjaśnia skąd bierze się różnica. 
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”
http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/ile;dlugow;maja;polacy;zalezy;kto;liczy,0,0,456192.h
tml

adopcja, porwanie, handel żywym towarem
„Tylko w ub. roku przeprowadzono 200 procesów adopcyjnych, w wyniku których za granicę 
wyjechało 323 dzieci. Najwięcej do Włoch-191, USA-55, do Holandii-22, Szwecji-20, Francji-20, 
Hiszpanii-13 i Niemiec-2. ”
http://twoja-adopcja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=268:dzieci-na-
eksport&catid=40:artykuy-pisane-przez-nas

http://www.mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=4206
„Największą grupę ofiar handlu ludźmi w naszym kraju stanowią Polacy (80 proc.). Cudzoziemcami, 
którzy najczęściej padają ofiarami tego przestępstwa, są Ukraińcy (8,9 proc.) i Białorusini (8,1 proc.); 
są to najczęściej młode kobiety - wynika z danych MSWiA.”
http://fakty.interia.pl/polska/news/handel-ludzmi-w-polsce-najczesciej-kobiety-ale,1546192,3

groby zbiorowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_katy%C5%84ska

komornik
http://www.akademiakrd.pl/Strefawiedzy/Artyku%C5%82y/Zmianywustawieokomornikachs
%C4%85dowych/tabid/234/language/en-US/Default.aspx
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Przyjrzyjmy się co stało się z krajami, które są zagorzałymi wyznawcami katolicyzmu:

Meksyk 74 mln

Polowa populacji Meksyku żyje w biedzie a 1/5 w ekstremalnej biedzie.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/LACEXT/MEXICOEXTN/0,,content
MDK:20233967~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:338397,00.html

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/LACEXT/MEXICOEXTN/0,,contentMDK:20233967~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:338397,00.html
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Gwatemala 61%
Wzrosła z 51 do 55%!
http://centralamericanpolitics.blogspot.com/2011/02/poverty-in-guatemala.html

Belize 50%
43% poniżej linii biedy
http://www.indexmundi.com/belize/population_below_poverty_line.html

Salwador 66.9%
37.8% poniżej linii biedy
http://www.indexmundi.com/el_salvador/population_below_poverty_line.html
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Honduras 76%
65% poniżej linii biedy
http://www.indexmundi.com/honduras/population_below_poverty_line.html

Nikaragua 58.5%

48% poniżej linii biedy
http://www.indexmundi.com/nicaragua/population_below_poverty_line.html
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Kostaryka 71.5%

Panama 65.1%
48% populacji jest biedna.

http://www.ruralpovertyportal.org/web/guest/country/home/tags/panama

http://www.ruralpovertyportal.org/web/guest/country/home/tags/panama


Kuba 39%



Brazylia 62,6% 
51% populacji zyje w biedzie
http://www.ruralpovertyportal.org/web/guest/country/home/tags/brazil

Argentyna 80,8% 
18 mln z 38 mln jest w biedzie.
http://ipsnews.net/news.asp?idnews=24925

Kolumbia 88,8% 

http://ipsnews.net/news.asp?idnews=24925
http://www.ruralpovertyportal.org/web/guest/country/home/tags/brazil


64% biedy.
http://www.ruralpovertyportal.org/web/guest/country/home/tags/colombia

Peru 61,2% 
45 % zyje w biedzie.

http://countrystudies.us/peru/64.htm

Boliwia 78% 

59% w biedzie a 24,4% populacji w ekstremalnej biedzie.

http://www.ruralpovertyportal.org/web/guest/country/home/tags/colombia


Ekwador 79,9% 
33.1% poniżej linii biedy.

Wenezuela 81,9%
37.9% poniżej linii biedy.



 

Urugwaj 66% 
 



Polska

http://www.tvn24.pl/-1,1699013,0,1,brytyjska-gazeta-o-biedzie-w-polsce,wiadomosc.html
http://www.tvn24.pl/12692,1660588,0,1,polacy-zyja-w-biedzie-mimo-pracy,wiadomosc.html

„Zagro onych ubóstwem jest w sumie 17 proc. Polaków - wynikaż  
z raportu GUS "Zasi g ubóstwa w Polsce w roku 2009", na któryę  
powołuje si  "Dziennik Gazeta Prawna". W biedzie yje coę ż  
dziesi ty Polak, który ma prac . W Unii Europejskiej gorzej mają ę ą 
tylko pracuj cy w Rumunii i Grecji. ą ”

Czemu tak si  dzieje?ę

http://www.tvn24.pl/12692,1660588,0,1,polacy-zyja-w-biedzie-mimo-pracy,wiadomosc.html
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Dopóki Polacy nie zaczną pokutować z bałwanów i nie odrzekną się czczenia stworzenia, te i gorsze 
rzeczy będą miały miejsce!

Pokutuj, katoliku i ratuj dusze od piekła!

„Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to 
objawił. (20) Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, 
mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż 
nic nie mają na swoją obronę, (21) dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go 
jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a 
ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. (22) Mienili się mądrymi, a stali 
się głupi. (23) I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy 
przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne 
zwierzęta i płazy; (24) dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku 
nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, (25) ponieważ zamienili 
Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast 
Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. (26) Dlatego wydał ich Bóg na 
łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone 
obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, (27) podobnie też mężczyźni 
zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, 
mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych 
należną za ich zboczenie karę. (28) A ponieważ nie uważali za wskazane 
uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby 
czynili to, co nie przystoi; (29) są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, 
chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, 
podstępu, podłości; (30) potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, 
pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni; (31) nierozumni, 
niestali, bez serca, bez litości; (32) oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, 
którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają 
tych, którzy to czynią. 

(List do Rzymian 1:1-32, Biblia Warszawska) ”

Ci co wspierają ekumenie poniosą odział w plagach, które dotykają Polskę!

Kościół- nierządnica Win Worley

http://watchmenradio.podomatic.com/enclosure/2009-09-06T15_43_58-
07_00.mp3
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