
Artur Ceroński, Eucharystia i katolicyzm
Czyli- niektórzy charyzmatycy w błędzie...

Artur Ceroński niestety nie rozumie czym jest katolicyzm. Dziś niezwykle popularnym trendem jest 
łażenie do katolicyzmu. Obserwujemy to na zachodzie, u B.Grahama, w formowaniu się Nowego 
Ładu Społecznego i jego narzędzia ku temu- Światowej Rady Kościołów.

Następny problem powszechny w większości kościołów Charyzmatycznych i Zielonoświątkowych- 
brak uwolnienia od demonów w tym katolickich. Kiedyś napisałem e-maile do paru osób w Polsce, 
które twierdziły, ze robią uwolnienie od demonów. Nie wiedzieli jednak co to są demony katolickie.

To powszechny problem. Mianowicie, musimy wiedzieć to, ze na skutek religii naszych przodków, 
czyli np. Słowian czy katolicyzmu, te demony dostały dostęp do linii dziedziczenia u Polaków. Co 
ciekawe, twoja rodzina nie musi być praktykującą i religijnie łazić na bałwochwalcze pochody 
maryjne.

Biblia nam mówi- uczestnictwo w zakazanym Biblia seksie, czarach- obojętnie czy to tzw. biała 
magia (świece, horoskopy, tarot itd.) czy czarna magia (kości, trumny, voodoo, krew, wydzieliny 
ludzkie itd.) oraz demonicznych systemach wierzeń lodów okolicznych (czy to dawnych(jak 
Słowianie) czy to współczesnych(ekumenia, Wicca, itd.)) otwiera drogę demonom nie tylko do 
naszego życia ale i do naszego potomstwa.

Przyjście do Jezusa, i chrzest w Duchu Świętym nie uwalnia cie automatycznie od wszystkich 



demonów! Pan Artur opowiada jak Bóg uwolnił go od razu od szewskich przekleństw, zboczenia 
itd.! To nie znaczy, ze inne demony tam się nie czają. Brak wiedzy na ten temat niestety może być 
drastyczna w skutkach...

„(1) A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: (2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię 
wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (3) Nie będziesz miał innych bogów obok 
mnie. (4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na  
ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie 
będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę 
ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. (6) A 
okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich 
przykazań. ”Ks. Wyjścia 20 

To 'nienawidzenie' nie oznacza koniecznie, ze wygadywałeś zło względem Jezusa! Wystarczy, ze 
bierzesz w tym udział, i w ten sposób okazujesz Jemu nienawiść! 

„Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i 
Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy. (24) Kto mnie nie 
miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim 
słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. ”Ew. Jana 14 

Ekumenia więc, namawia cie do wejścia w przekleństwo od Boga! W Polsce od 966 r. Polacy 
poddawali się pod bałwochwalcze rytuały jak: chrzest niemowląt, bierzmowania (fałszywy chrzest 
w duchu świętym), katolickie małżeństwo (ślubowanie pod fałszywym bogiem), tzw komunia 
święta (fałszywa ofiara z innego Jezusa), namaszczenie chorych itd.!

Te wszystkie rytuały, dały dostęp demonom do twojego życia. Rodzice nie musieli być świadomi 
tego co robią, bo grzech to grzech, obojętnie jakie serce masz do tego! Te demony podróżują w linii 
dziedziczenia, potem wzmocnione przez rytuały katolickie, które sam przeszedłeś!

Skąd to wiem? Nawróciłem się w Kościele Zielonoświątkowym. Tam jednak, prócz wyrzekania się 
szatana i nakazania mu opuszczenia danej osoby, nie było uwolnienia. Po latach zauważyłem, jak 
podczas intensywnej modlitwy... coś ze mnie wychodzi. Któregoś dnia modląc się o coś, nagle, 
jakby biała postać wyszła, popatrzała się na mnie i … tyle ja widziałem.

To dało do myślenia. Przełomowym momentem było jednak to, ze gdy byłem w pracy, Jezus 
powiedział mi abym poszedł na post. Nie wiedziałem dlaczego i nie wiedziałem czego się 
spodziewać. To był post suchy- zero wody i zero jedzenia. Czułem zarówno pragnienie, miałem 
spierzchnięte usta oraz … burczało w brzuchu. W pracy (!) nagle usłyszałem imię : Jan i to coś ze 
mnie wyszło. Wiedziałem jedno- to był demon, który wszedł jak byłem niezbawiony w mroku 
katolickim biorąc tzw bierzmowanie!

Te rytuały nakładają na człowieka związania. Jak rozumieć,ze demon o imieniu Jan 'zagościł' w 
moim ciele? A no, w katolicyzmie, aby ludzi związać demonicznie do ich niebiblijnego i 
diabelskiego systemu istnieje tradycja brania imion tzw świętych ('zmarły' a w rzeczywistości 
jest to podszywający się demon!)1

Każdy z rytuałów:

1 http://patronii.w.interia.pl/  

http://patronii.w.interia.pl/


• chrzest niemowląt ()
• pierwsza komunia
• bierzmowanie
• ślub w katolicyzmie
• wiatyk 

itd. nakłada na człowieka stada demonów. Mówiąc o bierzmowaniu- np. bierzesz imię- Kunegunda. 
I wypada dodać to- jeśli twoje imię, które dali ci rodzice po urodzeniu, NIE MA ZWIAZKU z 
patronami, wtedy nie ma co się martwic. Jeśli natomiast rodzice byli religijni i nadali ci imię np. 
po papieżu- Karol, to potrzebujesz się duchowo odciąć od tego papieża! Impersonaty 
demoniczne, wchodzą podczas każdego z tych rytuałów! Potem czujesz bloki w modlitwie, 
zrozumieniu Słowa i chodzeniu w Jezusie!

Przykład modlitwy: Jezus, wyrzekam się wszelkich rytuałów, które przeszedłem w 
ignorancji będąc niezbawiony w katoliku. Wybacz grzechy moich ojców aż do 966 r. 
Odcinam się tez od demonicznych konsekwencji, które mogły nastąpić wraz z chrztem 
Polski i zawierzenia całego kraju w ręce demona Królowej Niebios. Wyrzekam się jej, 
pokutuje i wybaczam moim przodkom za to co robili. Lamie teraz moc tych demonów, które 
funkcjonowały przez te otwarte drzwi! Zamykam drzwi na katolicyzm do mojego życia! 
Lamie moc każdego demona, który wszedł droga dziedziczenia bądź przez moja ignorancje! 
Wyrzekam się imion nadanych podczas chrztu, bierzmowania i odcinam się od ich 
duchowego wpływu. Lamie moc wszelkiego patrona katolickiego z parafii gdzie byłem 
chrzczony, miałem bierzmowanie czy komunie. Zrywam więzi duszy z katolicyzmem, 
papieżem, księżmi, zakonnicami, zmarłymi, wypieram się Królowej Niebios i fałszywego 
Jezusa. Lamie wpływ tzw duchowego katolickiego rodzica- chrzestnego lub chrzestnej i 
lamie moc katolickich demonów za tym stojących! Moim duchowym rodzicem jest Jezus!
Zakazuje parafialnym demonom dręczyć mnie i wyrzucam ich z mojego domu i mojej 
osoby, rodziny! W Imieniu Jezusa!Precz katolickie demony!  

Związuję mocarza katolickiego w moim ciele i nakazuje aby wyszedł zabierając ze sobą 
jego 'drużynę'! Won! W imieniu Jezusa Chrystusa! Wychodzą: patroni, świeci katoliccy, 
zakonnica, śluby zakonne, ksiądz, linki z księdzem, perwersja, inna ewangelia, chrzest 
niemowląt, imię chrztu, imię bierzmowania, inny Jezus, hostia, wigilia, boże narodzenie, 
mikołaj, Wielkanoc, duch Wielkanocy, duch wigilijny, duch bożego narodzenia, pierwsza 
komunia, egzorcyzm katolicki, Maryja i jej wszelkie imiona- wieczna dziewica, 
niepokalana, królowa aniołów, fatimska, Medjugorie, duchy obrazów katolickich, ikon, 
medali, szkaplerzy, duchy które weszły gdy klęczałem przed obrazem, księdzem, biskupem, 
duchy które weszły od katolików i chrzestnego/ chrzestnej, duchy parafii, demony które 
weszły podczas tzw roku liturgicznego, duchy różańca, duchy robienia krzyżyka, duchy 
buddyzmu, mnich, mistycyzm, zakonnica, biskup, papież, duchy, które weszły podczas 
rekolekcji czy nauki tzw. religii, demony które weszły podczas pielgrzymek, czczenia 
Maryi, czczenia katolickich demonów, demony tradycji, demony Słowian, demony 
antysemityzmu i nienawiści do Protestantów, prześladowanie Protestantów, duch 
łgania....................................................................................................................................

Wyrzekam się także, brania udziału w imprezach ekumenicznych, których celem jest 
wcielenie Protestantyzmu pod jarzmo katolickie! Wyrzekam się brania udziału we 
wspólnych modlitwach, spotkaniach, 'ewangelizacjach', koncertach, egzorcyzmach 
katolickich itd.! Ojcze wybacz moja ignorancje i upór!

Proszę cie tez, o uwolnienie mojej duszy ze związań i fragmentacji z powodu przynależenia do 



nierządnicy!

„Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki 
Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy! (16) Albo czy nie wiecie, 
że, kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem, mówi Pismo, ci 
dwoje będą jednym ciałem. (17) Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. ”1 
Kor 6

„Przywraca moja dusze(nephesh)”Psalm 23 (Biblia Króla Jakuba )

Hebrajski: shuwb – zwraca, odzyskuje, wyciąga...itd

Udział w bałwochwalstwie(katolicyzm, Buddyzm, Hinduizm, Islam, ekumenia, krisznowcy, 
świadkowie Jehowy), czarach(biała i czarna magia), fałszywych doktrynach(raz zbawiony na 
zawsze zbawiony, inny Jezus, brak chrztu w Duchu Świętym itd.) podobnie jak i w seksie poza 
małżeńskim powoduje... fragmentacje duszy! 

Z każdym partnerem seksualnym zawiązujesz wieź duszy i...następuje wymiana fragmentów dusz. 
Poprzez branie udziału w katolicyzmie, fragmenty twojej duszy są rozsiane i składowane przez 
demony stające za tym demonicznym i anty-Chrześcijańskim systemem! Modlitwa o przywrócenie 
duszy, pozwoli odzyskać ci pełnię!

Chrystus powołał nas do wolności, nie do zniewoleń, nie do 
unii z nierządnicami tego świata!

 

Dusza uczestnika katolicyzmu i innych systemów 
Babilońskich, jest pofragmentowana i składowana przez 
demony w świecie duchowym!



 

Fragmenty dusz uczestników demonicznych systemów są 
trzymane przez demony i używane by manipulować 
nimi!2

Modlitwa o odrestaurowanie pofragmentowanej duszy:

„Ojcze przychodzę przed Twój tron, przez krew Branka Bożego- Jezusa Chrystusa! 
Wybacz mi uczestnictwo w systemach nierządnicy i uczynkach, które doprowadziły 
do fragmentacji mojej duszy. Biorę miecz ducha Świętego i odcinam demoniczne 
linki między mną a każdym systemem nierządnym, którego byłem częścią:

• katolicyzm, Kryszna, joga, sztuki walki, buddyzm, czary, satanizm......(pomódl  
się aby Bóg ci przypomniał i wypisz je na kartce!)

 
             Wybacz mi uprawianie seksu poza małżeństwem. Odcinam demoniczne więzi duszy z  
każdym partnerem/ partnerka seksualna (wypisz na kartce ich imiona), i wszelkie duchy od 
nich niech wyjdą teraz! Łącznie z demonami ich generacji po obu stronach rodzin!W 
imieniu Jezusa.

Teraz modle się abyś wysłał więcej niż 12 legionów aniołów! Ojcze, znajdź brakujące 
fragmenty mojej duszy i wyrzucając z nich demony, łamiąc nad nimi wszelkie związanie- 
sprowadź je na właściwe miejsce w moim ciele, duszy, umyśle, emocjach! 

Jeśli te fragmenty są schowane i zamknięte w duchowych bądź fizycznych naczyniach, przez 
demony/ czarowników modle się abyś rozbił wszelki duchowy słój, butelkę, kosz, sejf, 
zamurowanie itd. gdzie miały by się znajdować fragmenty mojej duszy! Złam z nich pieczęci 
demoniczne, znaki, i zwiąż demony je pilnujące, w imieniu Jezusa!

Teraz, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, usuń ze MNIE wszelki fragment duszy ludzi z 
którym miałem do czynienia podczas seksu, fragmenty czarowników i czarownic, a także 

2 http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2007/04/27/foto/b16-pavia210.jpg  
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fragmenty babilońskich nierządnic. Wyślij je precz, zakazując ich powrotu pod jakimkolwiek  
pretekstem! 

Hallelu Jah! Chwała Ci za wolność! Usuń ze mnie również fragmenty spożytych substancji 
– jak katolickie eucharystie, napoje miłosne i inne substancje, którymi atakował mnie i poił/ 
karmił demoniczny świat, od momentu jak się urodziłem! (Jeśli czujesz, ze chce ci się 
wymiotować, to jest ok! Wez kubeł i zwróć te szatańskie 'wkłady')

Oddaj część Jezusowi za jego wielkie dzieło! To uwolnienie może być kontynuowane przez dni, 
gdy Bóg zacznie oczyszczać cie i 'naprawiać'! Hallelu Jah! Chwała za dzieło krzyża! Chwała za 
krew Baranka!



Na tych zdjęciach pan Ceroński właśnie spożył innego Jezusa! Zloty puchar, to 'przemieniona w 
wino, krew innego Jezusa'!

„A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi 
kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości 
jej nierządu. ...Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem 
pagórków, na których rozsiadła się kobieta ”Apokalipsa  17

„Babilon jest złotym kubkiem w ręku Pana, upijającym całą ziemię. Z jego wina(yayin ) 
piły(shathah ) narody, dlatego też narody oszalały(halal). ”

Hebrajski:

Babel – Babilon
Zahab Kowc- Złoty puchar
shakar- upić się
gowy- narody pogańskie

Greka:

Chruseos poterion = zloty puchar
bdelugma = smród obrzydliwości
akathartes = nieczystość
porneia = nierząd

Duchowa nierządnica- która zaprzecza Słowo Boże, kontynuując 'misteria Babilonu'! Oddająca się 
czarnej magii (rytuały katolickie, liturgia) i duchowemu nierządowi- unie z demonami!

Powiesz- zaraz, zaraz! Ale czy Chrześcijanin, napełniony Duchem Świętym może mieć demony?

• „obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie 
zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. (4) Bo gdy 
przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy 
przyjmujecie(lambano) innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, 
której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. ”2 Kor 11

Do Koryntian, którym wyjaśniał wcześniej chrzest w Duchu Świętym Paweł adresuje ta kwestie! 
Przyjmując inna ewangelie, otrzymujesz tez innego Jezusa i innego ducha od Ducha Świętego!

Katolicyzm to 'ewangelia', której żaden napełniony Duchem Protestant nie przyjmował! Az do 
...dzisiejszych czasów apostazji!

Tzw msza święta to nie pascha, która dal Jezus!

Pan Ceroński w swojej niewiedzy bądź upartości, spożywa ze stołu bałwanów! 



„Nie możecie pić kielicha Pańskiego i kielicha demonów; nie możecie być uczestnikami 
stołu Pańskiego i stołu demonów. ”1 list do Koryntian 10 

Picie kielicha Pańskiego nie tyczy się tyle wieczerzy ale udziału w Nim!

W NT nie ma ołtarza!  Artur Ceroński występuje tu w roli kapłana Babilońskiego! Ceroński jest tu 
koncelebrantem!3 Koncelebracja została na nowo wprowadzona przez II Sobór Watykański!4 
Jednak... pan Ceroński to ponoć pastor Protestancki a nie ksiądz katolicki!

Eucharystia w Biblii znaczy: „radość” i nie ma nic wspólnego z wieczerza! Eucharystia katolicka, 
to czarna msza, z innego Jezusa, sprowadzanego kilka tysięcy razy NA DZIEN na ołtarz pogański!
Jezus ma wchodzić do opłatka, a wino ma się zmieniać w Jego krew- czyli kanibalizm i picie 
ludzkiej krwi!

„Wystrzegaj się tylko, aby nie spożywać krwi, gdyż krew to dusza, a nie będziesz spożywał 
duszy wraz z mięsem. (24) Nie będziesz jej spożywał, wylejesz ją na ziemię jak wodę. (25) 
Nie będziesz jej spożywał, aby dobrze się powodziło tobie i twoim synom po tobie, gdy 
będziesz czynił to, co prawe w oczach Pana. ”Ks. Powt. Prawa 12 

Bóg zabrania spożywania krwi zwierząt, a tym bardziej... ludzkiej! Jest wiara w krew Jezusa 
przelana 2000 lat temu, nie jednak w metafizyczno/ okultystyczne przemiany alchemiczne!

Jezus zrobił to symbolicznie! Siedział obok uczniów!Nie wszedł do chleba!

„Tedy rzekłem: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją, o Boże, jak napisano o mnie w 
zwoju księgi. (8) Najpierw mówi: Nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i 
darów, i całopaleń, i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu; (9) 
potem powiada: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją. Znosi więc pierwsze, aby 
ustanowić drugie; (10) mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa 
Chrystusa raz na zawsze. (11) A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa 
wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów; (12) lecz gdy On 
złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, (13) oczekując teraz,  
aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. (14) Albowiem jedną ofiarą 
uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni ”List do Hebrajczyków 10 

Jedna ofiara, 2000 lat temu, która może obmyć twoje grzechy! Msza to bezkrwawa ofiara, a bez 
przelania krwi, nie ma odpuszczenia grzechów!

Encyklopedia katolicka podaje nam ciekawe stwierdzenie:

„(Koncelebracja) w kościele Rzymsko-Katolickim przetrwała jedynie pod postacią istnienia 
podczas ordynacji księży i biskupów.”5

3 „Koncelebra - w religii katolickiej, a także prawosławiu[potrzebne źródło] wspólne odprawianie jednej mszy świętej 
przez dwóch lub więcej księży. ” Wikipedia

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Concelebration  

5 http://www.newadvent.org/cathen/04190a.htm  

http://www.newadvent.org/cathen/04190a.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Concelebration


A. Ceroński w parafii katolickiej w Jaworznie!6

Artur Ceroński w Turowcu:7

To demoniczny stop! Wychodź z tego demonicznego miejsca i zwróć się do Biblijnego Jezusa!
Amen.

6 http://www.youtube.com/watch?v=ewAfuZpIbPU  

7 http://www.youtube.com/watch?v=XmKLBMj0dFg  

http://www.youtube.com/watch?v=XmKLBMj0dFg
http://www.youtube.com/watch?v=ewAfuZpIbPU


Uwolnienie od katolickich demonów!

Jeśli jesteś Protestantem i chciałbyś być uwolniony z katolickich demonów to polecam posłuchanie 
następujących kazań:

Prawdziwa wolność jest w zasięgu naciśnięcia guzika!

Tytułowe zdjęcie pochodzi ze zrzutu ekranu ze strony:

http://tomcios.wrzuta.pl/film/1ezI2vKAu9m/artur_Ceroński_wspolcelebruje_eucharystie_w_turowc
u

http://tomcios.wrzuta.pl/film/1ezI2vKAu9m/artur_ceronski_wspolcelebruje_eucharystie_w_turowcu
http://tomcios.wrzuta.pl/film/1ezI2vKAu9m/artur_ceronski_wspolcelebruje_eucharystie_w_turowcu
http://www.youtube.com/watch?v=QJMhb98wwnw
http://www.youtube.com/watch?v=WOBHr8ocL-Y
http://www.youtube.com/watch?v=8LeIe_QBSP4

