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Czarna rytualna magia 

 Wyjdzcie z nierzadnicy, MOJ LUDU! Byli Iluminaci I tajne 

rytualy w podziemiach Watykanu. 

 Hanba ekumenii nadchodzi milowymi krokami- czyli los 

ekumenii I jej koniec w piekle 

  



Wstep 

27 Kwietnia 2014 r. katolicki antychryst kanonizowal 2 kolejnych 

nieszczesnikow- JP II oraz Jana XXIII. Temat ten po czesci poruszylem 

w poprzedniej publikacji. 

Tzw. Kosciol katolicki praktykuje rytualna czarna magie. Kiedy 

czytamy slowo Boze, zaden Apostol ani Pan Jezus nie byli chowani w 

sposob w jaki Watykan to czyni. Kiedy Jezus mial isc na krzyz, kobieta 

wylala mu na glowe olejek. Mt 26:7 opisuje jak kobieta wziela 

alabastron (pojemnik alabastrowy) zawierajacy muron czyli masc, 

balsam. Jezus ostudza uczniow, mowiac ze uczynila to na jego 

pochowek (entaphiazo- przygotowac na pochowek).  

W Biblii wszelki kontakt z martwym cialem byl uwazany za nieczysty. 

Z tego powodu chowali ludzi poza obrebem miasta. Cmentarz I 

kontakt ze zmarlymi czynil Zyda rytualnie nieczystym. 

W Ksiedze Liczb 19 Bog wyjasnia Izraelowi: 

“Kto dotknie jakiegokolwiek zmarłego człowieka, będzie nieczysty przez siedem dni. (12) Powinien 

on oczyścid się wodą oczyszczenia trzeciego dnia i siódmego dnia i wtedy będzie czysty. A jeżeli się 

nie oczyści trzeciego i siódmego dnia, nie będzie czysty. (13) Każdy, kto dotknie umarłego, to jest 

człowieka, który umarł, a nie oczyści się, ten skala przybytek Pana. Taki człowiek będzie 

wytracony z Izraela. Ponieważ nie został skropiony wodą oczyszczenia, jest nieczysty i jego 

nieczystośd pozostaje na stałe na nim. (14) Takie jest prawo: Gdy ktoś umrze w namiocie, to każdy, 

kto wchodzi do tego namiotu, i każdy, kto przebywa w tym namiocie, jest nieczysty przez siedem 

dni. (15) Każde naczynie otwarte, na którym nie ma pokrywy przymocowanej sznurem, będzie 

nieczyste. (16) Także każdy, kto w otwartym polu dotknie zabitego mieczem lub umarłego, lub kości 

ludzkich, lub grobu, będzie nieczysty przez siedem dni, (17) wezmą tedy dla tego nieczystego nieco 

popiołu z pogorzeliska po ofierze za grzech i naleją nao do naczynia żywej wody. (18) Człowiek 

czysty weźmie hizopu, zanurzy go w wodzie i pokropi namiot, wszystkie naczynia i wszystkie osoby, 

które tam były oraz tego, który dotknął kości lub zabitego mieczem, lub umarłego, lub grobu, (19) 

ten czysty pokropi nieczystego trzeciego dnia i siódmego dnia i oczyści go dnia siódmego, on zaś 

wypierze swoje szaty i obmyje się w wodzie, a wieczorem będzie czysty. (20) Lecz człowiek, który 

się skalał, a nie oczyścił się, będzie wytracony spośród zboru, gdyż zbezcześcił świątynię Pana, nie 

został skropiony wodą oczyszczenia i jest nieczysty. (21) Będzie to dla nich przepisem wiecznym: 

Ten, który kropi wodą oczyszczenia, wypierze swoje szaty, kto zaś dotyka wody oczyszczenia, 

będzie nieczysty do wieczora. (22) Wszystko, czegokolwiek dotknie nieczysty, staje się nieczyste, a 

osoba dotykająca go będzie nieczysta do wieczora.” 



Inny werset wskazuje na (Kaplanska 21): 

“Nie przystąpi do zwłok żadnego zmarłego, nawet przy zmarłym swoim ojcu i przy zmarłej swojej matce 

nie będzie się zanieczyszczał.”  

Natomiast patrzac na praktyki katolicyzmu, uzywaja oni czesci 

ludzkich, ktorym kaza oddawac czesc. Wiele zwlok ludzkich znajduje 

sie w koscielnych kryptach. Istnieja ossuaria, gdzie setki kosci 

ulozone sa w makabryczna wystawe. Przy kazdym oltarzu katolickim 

znajduja sie tzw relikwie. To wszystko I wiecej sklada sie na czarna 

magie. Jesli jakakolwiek osoba wie co czynia czarni magicy, zrozumie, 

ze umieszczanie ludzkich resztek badz calych cial daje im ‘moc’ I 

‘demoniczna ochrone’ dla ich miejsc. Kiedy wchodzisz do katolickiej 

swiatynki, czujesz powiew smierci, smutek. To pochodzi m.in od 

obecnosci zwlok.  

Dla przykladu- w tzw Jasnej Gorze, jednej z warowni Krolowej 

Niebios w Polsce znajduje sie krypta. 1 Jest ona co ciekawe otwierana 

w swieto smierci w Listopadzie! 

“W krypcie pod Kaplicą Matki Bożej znajduje się 36 wykutych w skale nisz grobowych. Najstarsze, 

pierwotnie pochowane tam kości dawnych mnichów złożono we wspólnym grobie w 1836 r… W zaszklonej 

niszy lewej ściany Kaplicy Matki Bożej umieszczona jest urna z prochami bohatera obrony Jasnej Góry przed 

szwedzkim potopem, przeora o. Augustyna Kordeckiego.” 

“Do bazyliki jasnogórskiej przylegają dwie prywatne kaplice grobowe. Przy jasnogórskiej bazylice znajduje 

się też Kaplica Świętych Relikwii. W szklanych gablotach pokrywających wszystkie jej ściany znajdują się 

relikwie świętych i błogosławionych, m.in. św. Honorata, Kandyda, Filipa Neriusza, Donata, Euzebiusza, a 

także św. Walentego - patrona zakochanych.  

 

W klasztorze jest też krypta nieudostępniana pielgrzymom - pod jasnogórską bazyliką. Spoczywają tam 

osoby świeckie z zasłużonych dla kraju i sanktuarium rodów. Trzy lata temu podczas remontu posadzki 

bazyliki odkryto też nieznaną wcześniej kryptę z kamienia wapiennego, a w niej cztery unikatowe trumny, 

tzw. dłubanki, ze szczątkami czworga dorosłych i dziecka.” 

Jest to jedno z bardziej demonicznych miejsc w Polsce! Znajduje sie 

tam demoniczny obraz Krolowej Niebios (Jer 44). Na oltarzu 

glownym w Bazylice znajduje sie tzw niebiblijne wniebowziecie.  
                                                           
1
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“Przedstawia anioły unoszące Maryję w górę do nieba, gdzie Święta Trójca podtrzymuje przeznaczoną dla 

niej koronę.”2 

My wiemy, ze Maria byla nikim wielkim. Jesli poszla do nieba, to tam 

oddaje chwale Barankowi, a NIE wspolkroluje. Klamstwo 

‘wniebowziecia’ to tak naprawde zamiar odciagnieca ludzi od Jezusa 

(a katolicyzm ma innego Jezusa!) do czczenia zmarlych I boginek! 

Biblia opisuje co stalo sie, gdy Jezus zostal wziety do nieba(Daniel 7) 

“I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna 

Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim. (14) I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, 

aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza - władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo - 

niezniszczalne” 

W Kaplicy Krolowej Niebios : 

“W jego centralnym miejscu znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. W ołtarz wmontowana jest 

ruchoma trybowana, pozłacana zasuwa z 1723 przedstawiająca Niepokalana Poczęcie Najświętszej Maryi 

Panny.”3 

“Po prawej (północnej) stronie ołtarza znajdują się dwa insygnia władzy królewskiej – berło i jabłko, 

podarowane przez kobiety polskie 3 maja 1926, wykonane w tym samym roku w warszawskiej firmie Bracia 

Łopieoscy. Po lewej ręce MB znajduje się złota róża, dar Pawła VI złożony przez Jana Pawła II w 1979 oraz dar 

papieża-Polaka (1982) – złote serce z napisem „Totus Tuus”. W bocznych wnękach ołtarza (na dole 

prostokątnych, na górze półkolistych) znajdują się figury świętych: Pawła Pierwszego Pustelnika oraz 

patrona Litwy – Kazimierza. Obok złotej róży papieskiej wisi srebrna, przeszklona szkatuła, w której złożono 

przestrzelony i zakrawiony pas sutanny Jana Pawła II, który miał na sobie w czasie zamachu na jego życie 13 

maja 1981 roku. Jan Paweł II przekazał go 19 czerwca 1983 roku jako wotum wdzięczności za cudowne 

ocalenie. Początkowo pas był przechowywany w zamknięciu, zgodnie z życzeniem Papieża, aby wotum nie 

pokazywad publicznie. Od 2004 roku, za zgodą Jana Pawła II, pas sutanny zawisł na ołtarzu, tuż przy 

Cudownym Obrazie.” 

Jak widzimy, katolickie swiatynie poswiecone sa dla klamstw typu 

niepokalanego poczecia oraz wniebowziecia. JP II byl niewolnikiem 

demona zwanego Krolowa Nieba, podobnie jak I rzesze przed nim, 

oddajac czesc Anat, Izydzie, Innanie, Junonie, Aszerze itd!4 JP II 

poswiecil sie w calosci- cialo, ducha I dusze temu demonowi! Polacy 
                                                           
2
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bioracy udzial w katolicyzmie I oddajacy czesc, przekazali wladze nad 

tym krajem tej demonicznej zwierzchnosci. Jak widac z jej kultu, 

Krolowa Niebios lubuje sie w zmarlych, relikwiach, balwochwalczych 

I klamliwych (w koncu diabel to ojciec klamstwa) cechach I 

epitetach! Krolowa Niebios- dzis w katolicyzmie, jak I dawniej : 

Sumer Innana (NIN5 + AN6= czyli pani 
niebios ) 

NIN- krolowa, kochanka, 
wlascicielka 

AN- bogini, bog, niebo, oraz 
typowo demona Anu.7 

NIN 

 

 

 

AN 

Babilon Isztar 

Akad As-tar-tú 

                                                           
5
 http://en.wikipedia.org/wiki/ERE%C5%A0 

 
6
 http://en.wikipedia.org/wiki/DINGIR 

 
7
 http://en.wikipedia.org/wiki/Anu 
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Medo- Persja Aredvi Sura Anahita 

Kanaan Asztarte 

Egipt Izyda 

Etruskowie Uni-Astre 

Huryci  Hannahannah 

Grecja  Kybele 

Rzym Magna Mater 

Katolicyzm Maryja 

Prawoslawie Theotokos 

Popatrzcie tez na tzw Kaplice Czaszek w Wambierzycach. 8 

“Ściany i sklepienie wnętrza kaplicy pokrywa ok. 3 tys. ciasno ułożonych czaszek i kości ludzkich, ofiar wojen 

oraz epidemii chorób zakaźnych. Dalsze 20–30 tys. szczątków leży w krypcie pod kaplicą.” 

 

Katolicka czarna magia9 

                                                           
8
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9
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Kaplica Czaszek w Kutnej Horze10 

 

“W kaplicy znajdują się szczątki 40–70 tys. ofiar epidemii dżumy z połowy XIV w., wojen husyckich 

w XV w. oraz wojny trzydziestoletniej w XVII w. Czaszki i kości zmarłych posłużyły jako materiał 

konstrukcyjny dla stworzenia niemal całego wystroju obiektu, w tym kapliczek, ołtarzy, żyrandoli, 

herbu”11 
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 http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica_Czaszek_w_Kutnej_Horze 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/Kostnice_Sedlec.JPG/360px-Kostnice_Sedlec.JPG
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica_Czaszek_w_Kutnej_Horze


 

 

Kościół Świętych Piotra i Pawła w Mielniku12 

“Co najmniej połowa powierzchni podłogi krypty jest zajęta przez czaszki i kości. Największy kopiec 

znajduje się bezpośrednio przed wejściem, ma pięd metrów kwadratowych szerokości i dwa metry 

wysokości, szacuje się zawierad kości do 10.000 osób. Kości w stosach ułożone są w taki sposób, że 

tworzą kształty - krzyż, kotwicę i serce - symbolizujące trzy chrześcijaoskie cnoty - wiarę, nadzieję i 

miłośd.” 

I to chce ci wmowic Ekumenia, czyli podajacy sie za Protestantow 

przeszkoleni Jezuici z Watykanu!  

Czczenie zmarlych cial 

Czczenie umarlych znajdziesz w kazdej poganskiej religii. 

Czczenie przodkow, wprowadzone przez diabla, aby polaczyc 

cie z demonicznym krolestwem podziemia, wierzenia w 

reinkarnacje I awatarow- aby siedzace w ludziach I 

przechodzace na skutek grzechow generacyjnych demony 

mogly oszukiwac ludzi, mowiac- to ja, twoj dziadek, badz 

pradziadek, ktory zyl w 16 wieku I teraz jest w tobie. To 

praktyka w Buddyzmie.  
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Kiedy umarl Lazarz, nie widzimy aby jego cialo wystawiono dla 

czci. Podobnie, nie czytamy aby Jezus powiedzial- to byl moj 

przyjaciel, wiec teraz po smierci odetniemy mu palca albo 

wezmiemy jego ubranie I to bedzie sluzylo jako kult Lazarza! 

Bzdura!  

Czesc dla fetyszy obecna byla juz w ST! Czytamy jak diabel 

zwiodl Izraelitow aby oddawali czesc kawalkowi kija. W ks. 

Liczb 21 czytamy: 

“Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli: Zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko 

tobie; módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. (8) I rzekł Pan do 

Mojżesza: Zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na 

niego, będzie żył. (9) I zrobił Mojżesz miedzianego węża, i osadził go na drzewcu.” 

Oczywiscie to bylo tylko w ST! Jezus nigdy nie kazal robic 

zadnej rzeczy tego typu! Obudzcie sie! Co zrobili jednak 

Izraelici jakis czas pozniej? Oto znowu czytamy(2 Ks. 

Królewska 18): 

“(1) W trzecim roku panowania Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, objął władzę królewską Hiskiasz, 

syn Achaza, króla judzkiego. (2) Miał dwadzieścia pięd lat, gdy objął władzę królewską, a dwadzieścia 

dziewięd lat panował w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Abi, a była córką Zachariasza. (3) Czynił 

on to, co prawe w oczach Pana, wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec. (4) On to zniósł świątynki 

na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz; do tego 

bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nechusztan.” 

O, to musial byc ‘swiety kij’! Mojzesz go dotykal! O, zrobili 

wiec z niego relikwie, I zaczeli spalac kadzidlo. Pewnie 

urzadzali pielgrzymki I sciagali z calego Izraela, do ‘cudownego 

kija w ksztalcie weza’! Zobaczmy pewna zasade, wbrew temu 

co probuja sugerowac NIEKTORZY Charyzmatycy I 

Zielonoswiatkowcy(ktorzy zreszta przynosza hanbe ich 

denominacja). Kiedy czytasz, ze w Izraelu bylo przebudzenie, 



to obok cudow I znakow, pojawialo sie odwrocenie od 

grzechow, zabobonow, wyobrazen, figurek, falszywych 

tradycji! Nehusztan poszedl na smietnik, pomimo, ze 

owczesni ekumenicy wolali: to przesada! To namaszczenie 

‘Jeremiasza’ I tarmoszenie, rwanie brody! 

O bracie i siostro, kiedy Bog otwiera twoje oczy to idziesz jak 

burza- sru- babola pod mlotek, do wora I hej, hej, hej na 

smietnik! Ida plyty, nawet zawodzacego ekumenicznego 

badziewia- ‘slynnego’ Szczesniaka (jakze bedzie nieszczesny z 

JP II w ogniu) czy TGD, czy moze Mate.o (dla mnie brzmi 

troche jak indianski bozek)! Nie szczypiesz sie. A ekumeniczny 

pastor stoi z podniesionymi rekami I wola: przesada! Ale nie 

w przypadku Hiskiasza. Nehusztan13 (od nechoscheth- miedz a 

wg encyklopedii Zydowskiej powiazany z wezem.14 ) byla to 

PRSZESZKODA I FALSZYWA, BALWOCHWALCZA TRADYCJA, 

ktora Bog nie znosil! O, bracia I siostry- kiedy Bog przebudza 

Twoje serce I otwieraja sie oczy- nie stoisz I nie mowisz- dzis 

Bog robi nowa rzecz! Czyli akceptuje to co przeklnal I uznal za 

zle!  

Jozjasz byl krolem wg serca Bozego I czytamy o nim: 

“Wtedy arcykapłan Chilkiasz rzekł do sekretarza Szafana: Znalazłem w świątyni Pana księgę zakonu. 

I wręczył Chilkiasz księgę Szafanowi, który ją przeczytał. (9) Następnie sekretarz Szafan udał się do 

króla i zdał sprawę królowi, powiadając: Słudzy twoi wysypali pieniądze, jakie się znajdowały w 

świątyni, i wręczyli je kierownikom robót mającym nadzór nad świątynią. (10) Po czym sekretarz 

Szafan doniósł królowi następującą rzecz: Kapłan Chilkiasz wręczył mi księgę. I Szafan odczytał ją 

przed królem. (11) Gdy tedy król usłyszał treśd tej księgi, rozdarł swoje szaty” 
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O, to nie byl bezboznik jak dzis ktory po przeczytaniu 

stwierdzil- to za ostre! Toz to legalizm! Toz to niepoprawne 

politycznie, co LUDZIE powiedza? Nie, on nie byl Mochowym 

czy innym stroszkiem! Hallelu Jah! I co ciekawe- Bog, pomimo 

ze Izrael nie mial Biblii I nie czytal ja, wciaz sprowadzil na nich 

sad. To nauka dla nas dzis, w A.D 2014! Jesli Biblia mowi cos, 

a ty to odrzucasz, to ignorancja czy upartosc nie wytlumaczy 

cie przed Bogiem!  

O, powrocmy dzis do Boga, do Jego Slowa, do relacji w Jego 

Duchu Swietym! O, powrocmy do Mk 16 I zacznijmy czynic tak 

jak Bogu sie podoba, ku Jego PRAWDZIWYM uwielbieniu! 

Demony wyganiajcie, chorych leczcie…Niech Jezus jeszcze raz 

rozbudzi nasze serca ku sluzeniu Mu I wybieraniu co On chce! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Magia obdartej skory I krwii na oltarzu w Watykanie. Czarna 

rytualna magia 

Jak juz pisalem- jesli nie jestes tu swietym, z powodu obmycia 

sie przez wiare w krwii Jezusa- Baranka, to po smierci juz nim 

nie mozesz zostac. Jezus czyni swietymi…za darmo, bez 

zadnych rytualow, natomiast aby zostac kanonizowanym w 

katoliku, nalezy przejsc szereg rytualow czarnej magii, magii 

rytualnej. 

Jak dowiadujemy sie z Huffington Post, caly ten rytual mial sie 

zaczac o 7 godzinie z rana. Gazeta pisze o wrecz 

hipnotycznym mamrotaniu Litanii tzw Swietych, ktora jest 

niczym innym jak wzywaniu zmarlych. 15 Podczas beatyfikacji 

JP II uzyto fiolki jego krwi, a mialo to miejsce w 2011 r. 1 Maja 

2011 r. 16czyli w swieto czarownic zwane Beltane,  
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Odbyla sie owa beatyfikacja.  

 

Beltane17 to inaczej 1 Maja. Beltane oznaczal poczatek lata I 

wykonywano ochronne rytualy dla bydla I ziemi. Zapalano 

ogniska, dekorowano domy I zwierzeta w kwiaty. Odwiedzano 

swiete zrodelka/ studzienki, a rosa z tego dnia miala dawac 

urode oraz podnosic seksualna atrakcyjnosc. W Irlandii byl to 

dzien, w ktorym (podobnie jak w Halloween) demony byly 

szczegolnie aktywne.(aos si). Jednym typem rytualow bylo 

‘ostraszanie demonow’. Ludzie ubierali ciuchy na lewa strone, 

nosily ze soba sol I zelazo, a na progach domu zostawiali 

drobne rzeczy aby ich przeblagac. Bydlo bylo prowadzone do 

miejsc gdzie urzedowaly te aos si I tam zarzynane. Farmerzy 

wiedli procesje dookola domow I wykonywali rytualy na 

kazdym z punktow kardynalnych. Popularna tradycja tego 

dnia jest slup majowy. Ten slup to, podobnie jak obelisk na 

placu w Watykanie, symbol falliczny. Ten slup jest 

przystrajany I ludziska tancuja w kolo niego. Wybierana jest 

Krolowa Maja. Wg Brytyjskich tradycji, ta osoba po 

celebracjach miala byc zabijana. 18 
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Pius XII oglosil Maryje- krolowa. 19 Katolicy ustanowili miesiac 

Maj, jako miesiac Marii, Krolowej Maja!  

 

Slup Majowy I kolejny symbol seksualnego zjednoczenia.20 

 

Zapalano ogien na wzgorzach I gorach. Ludzie obchodzili 

studzienki dookola I wrzucali monety badz clootie(kawalek 

materialu). To mialo ich oczywiscie otworzyc na rozne 

demony, a wrzucanie pieniedzy do studzienek oznacza 

zawieranie przymierza z demonami wodnymi.  

Beltane to jeden z sabatow czarownic. Wg Wicca jest to czas 

w ktorym dokonuje sie kazirodczego stosunku miedzy boginka 

a bozkiem. (Tammuz/ Semiramis)(Izyda I Ozyrys)(Kybele I 

Attis). 

Izyda splodzic miala Horusa za pomoca zlotego czlonka. 

Ozyrys mial byc pociety na kawalki. Beltane to ‘swiete 
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spolkowanie’ Innany I Dumuziego. Attis wykastrowal sie I stad 

slup majowy to czlonek Tammuza!  

 

Innana I Dumuzzi 

Beltane jest to czas kiedy Wiccanie uprawiaja seks magiczny. 

Innym ‘swietem’ zwiazanym z tym czasem jest Noc Walpurgii.  

Na gorze Brocken w Niemczech, czarownice mialy urzadzac 

sabat w wigilie tej nocy.Podczas Nocy Walpurgii, LaVey zalozyl 

kosciol szatana.  

 



Dziwisz caluje trumne ze zmarlym podczas beatyfikacji21 

W przeddzien celebracji ogloszono czuwanie w cyrku 

starozytnego Rzymu zwanego Circus Maximus. 22Bylo to 

miejsce gdzie odbywaly sie religijne ceremonie Rzymian, 

pojedynki gladiatorow. Ten cyrk byl zalozony na miejscu 

poprzedniego kultu demonow jak Murcia. 23 A jej swiatynia 

miala znajdowac sie u stop Awentynu. W tym cyrku czczono 

rozne demony jak: Consus, Ceres, Flora, Luna, Venus 

Obsequens, Merkury, Dis, Magna Mater, Apollo, ktore 

otaczaly ten cyrk (Consus to jeden z patronow Cyrku) 

W czasie tzw Wielkiego Piatku,(a Jezus musial byc 

ukrzyzowany w Srode, jesli mialby byc 3 dni I 3 noce w grobie) 

papa Franciszek okrazal w procesji Rzymskie Koloseum. 
24Wiemy,ze Piotr nigdy nie byl w Rzymie, bo byl on Apostolem 

dla Zydow! Katolicyzm natomiast, wzial to co nalezalo do 

Imperium Rzymu I pokropil woda, ‘oglaszajac’ ze to nalezy 

teraz do ‘Boga’.  

Rzym byl jednym ze spadkobiercow ‘tajemnicy nieprawosci’ a 

dzis papa, nastepca Cezara, spadkobierca Rzymu I 

Babilonskich obrzydliwosci zasiada w tym miejscu!  Oto 

kolejny dowod! I oni jeszcze nazywaja Rzym- ‘stolica 
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apostolska’! Pamietamy, ze bestia- antychryst ma imiona 

bluzniercze, a takze wyniosly pysk, ktory bluzni Bogu Nieba!  

Poczytaj Objawienie 13! Blasphemia (Gr.)oznacza zamiane 

dobra na zlo I nazywanie zla dobrem. Slyszysz pape- balwany 

dobre, Biblia nie dobra, lepsze zmyslone bajki klerykow! 

Czczenie Boga w Duchu- niedobre,wg papiska, lepsze dla 

niego  czczenie Krolowej Niebios. Imienia bluzniercze? ‘Ojciec 

Swiety’. Zagrabienie tytulu Boga Jahwe. Inne bluznierstwa? 

Chrzest niemowlat, relikwie, bierzmowanie, msza- inny Jezus, 

wzywanie zmarlych, bluzniercze doktryny o 

wniebowstapieniu I bezgrzesznych narodzinach Marii. 

Pokutujcie I odwroccie sie od tej szatanskiej bezboznosci! 

 

 

Podczas tzw beatyfikacji, wykopano trumne I kazano ludziom 

klaniac sie do bozka. Dowiadujemy sie, ze podczas finalowych 

dni JPII pobrano mu krew, I fiolke z krwia wystawiono aby 

czcic! 25Po smierci JP II 2 fiolki z krwia powedrowaly do 

Dziwisza, a pozostale 2 (uzyte podczas beatyfikacji) dano 

zakonnicom z watykanskiego szpitala. Duzym 

prawodopodobienstwem jest, ze smierc JP II, jak I innych jego 

poprzednikow byla rytualna. Krew miala zostac umieszczona 

w specjalnym relikwiarzu. Dziwisz komentowal: “Krew I wlosy, 

pochodzace od papieza, to relikwie pierwszego stopnia” 
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Nigdy nie wierz, gdy katolik mowi ci, ze nie czci zmarlych! Na 

zdjeciu modal sie to trupa JP II.26 

Beatyfikacja Jana XXIII odbyla sie w roku 2000 I podobnie jak 

w przypadku JPII, wykopano jego trumne. Podczas jego 

beatyfikacji uzyto fragmentu skory zdartej z jego ciala! 

To nie jakies domysly ale oficjalna wiadomosc dostepna w 

gazetach!Watykanska Bazylika stanowi rowniez twierdze 

czarnej magii. Wbrew Slowu Bozemu, pochowani sa tam liczni 

papieze I inni ludzie. Stara Bazylika ‘Sw. Piotra’(Jowisza) 

zostala wybudowana na miejscu gdzie stal Cyrk 

Nerona.27(Budowe tego cyrku zaczal Kaligula)Znajdowal sie 

tam stary cmentarz Rzymian!Znamy reputacje Kaliguli, ale I 

on wiedzial, ze (wg prawa Rzymian) nie moga chowac ludzi w 

obrebie miasta! Wzgorze Watykanskie bylo jednym z miejsc 

pochowku ludzi. Na glebokosci ok. 5- 12 metrow pod Bazylika 

Watykanu, znajduje sie…nekropolis. 28 Zaiste, Watykan 
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Nierzadnica jest miejscem przekletym. To tak jakby budowac 

dom na starym indianskim cmentarzu. Nekropolis bylo znane 

juz w Egipcie, u Grekow, Rzymian. W 449 r.p.n.e 

wprowadzono tzw. Prawo dwunastu tablic, ktore nakazalo 

pochowek poza obrebem miasta.29 Wzgorze Watykanu 

powiazanie jest z czczeniem demona zwanego Vaticanus. 

Oprocz tego, ze katolicyzm praktykuje nibiblijne liturgie, 

ceremonie, jak widac lubuje sie takze w zmarlych. Podczas 

tegorocznej kanonizacji przybyla elita kardynalow z calego 

swiata (co u nich zowie sie’ksieciunie kosciola’). Zauwazcie, ze 

cala ceremonia odbyla sie z przodu obelisku. Podczas 

kanonizacji uzyto ampulki z krwia JPII I skory Jana XXIII! 

 

 

Papa kleczy przed kawalkiem przedmiotu. Na filmie widac jak 

caluja rece, oraz jak wnosza ‘relikwie’, ktore stawiaja na 

oltarz. 
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Nad calym procesem klamania katolikow czuwa Angelo 

Amato, ktory jest prefektem30(tytul Rzymskiego Cesarstwa!) 

Kongregacji do spraw ‘Swietych’.  

Ksiega zmarlych I potepionych 

Dwa antki zostaly wpisane do tzw.”Ksiegi swietych”.31W 

podobny sposob czynili czarownicy w Egipcie. Egipska Ksiega 

Zmarlych 32czy Tybetanska Ksiega Zmarlych33 zawiera bajki 

podobne do kanonizacji/ beatyfikacji czy przesadnych 

pochowkow.  

“Ponieważ mówicie: Zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z krainą 

umarłych mamy umowę, więc gdy nadejdzie klęska potopu, nie dosięgnie 

nas, gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszym schronieniem i ukryliśmy się pod 

fałszem, (16) dlatego tak mówi Wszechmocny, Pan: Oto Ja kładę na 

Syjonie kamieo, kamieo wypróbowany, kosztowny kamieo węgielny, 

mocno ugruntowany: Kto wierzy, ten się nie zachwieje. (17) I uczynią 

prawo miarą, a sprawiedliwośd wagą. Lecz schronienie kłamstwa zmiecie 

grad, a kryjówkę zaleją wody. (18) I wasze przymierze ze śmiercią zostanie 

zerwane, a wasza umowa z krainą umarłych nie ostoi się. Gdy nadejdzie 

klęska potopu, zostaniecie zdeptani.” Ks. Izajasza 28 

Co ciekawe, rytual kanonizacji ma ZAPEWNIAC, ze oba antki 

ida do nieba. Zobaczcie I pomyslcie- to oni nie wiedzieli gdzie 

ida, a teraz czlowiek chce wymyslic rytual aby zmienic kogos 

przyslosc! Tu kolejny dowod,ze katolicyzm nie ma mocy 

zbawczej. ‘Swiety’ papiez potrzebowal lat I skomplikowanych 
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procesow aby pojsc do nieba- co dopiero- ‘szaraczek’ katoliki. 

O, zeby Jezus otwarl oczy temu slepemu narodowi w Polsce! 

Rytual kanonizacji oznacza wejscie antkow do ‘nieba’. Polacy 

mieli nosic napis- “2 papieze w niebie, 2 na placu ‘Sw 

Piotra’”34. Nie, Biblia mowi, ze balwochwalcy nie ida do nieba. 

I w rzeczywistosci- 2 antki w piekle, a 2 czekaja aby tam pojsc.  

“Aby stwierdzic, ze dusza dotarla do nieba, potrzeba jest 

dwoch cudow dla kandydatow na kanonizacje”35 

Czyli- za zycia- do nieba nie poszedl. Po beatyfikacji, tez nie. 

Dopiero po 5 latach od beatyfikacji I JESLI ma 2 tzw cuda 

wtedy go Bog wpusci do nieba. Oto cala falszywa teologia 

katolicka. Panie Ceronski, oraz caly zespol katolickiej 

ekumenii- wiecie co to oznacza? Jesli papiez potrzebowal 

kanonizacji, to ekumenik w sercu sluzacy papiezowi NIE MA 

SZANS ABY TAM ISC! 

Oto nauki ‘elity’katolickiej. Biblia naucza, ze zbawienie jest 

za darmo, z laski, bez rytualow, bez kosztownych I 

wykwintnych celebracji! 99.99% katolikow nie idzie do 

nieba WG nauk katolickich. Biblia dlatego potepia 

katolicyzm, I Panie Artur Ceronski- katolicyzm I 

Protestantyzm NIE MAJA NIC WSPOLNEGO ZE SOBA. Twoje 

pojawiania sie na katolickich mszach I wystawianie skrzydel 

w kierunku wiecznie ukrzyzowanego drewnianego pnia, 

tylko burza wielu zbawionych z laski Protestantow. Oby 
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Jezus nawrocil cie od twoich zgubnych drog. Spowiedz w 

katoliku nie pomogla, prawda? Ci co glosili ci w wiezieniu 

powinni przetrzepac ci skore. Otworz oczy I przejrzyj! 

Twoj przyjaciel ‘nawrocony’ katolik nie ma szans isc do 

nieba. Bog nie zmieni zasad dla ciebie. 

 

Wyjdzcie z nierzadnicy, MOJ LUDU!Byli Iluminaci I tajne 

rytualy w podziemiach Watykanu. 

Czytalem(I sluchalem) swiadectw kilku osob, ktore wyszly z 

Iluuminatow. Doc Marquis twierdzi, ze Illuminaci przejeli 

wewnetrzny krag Watykanu. Dwie kobiety, ktore uciekly- 

Joanna36 oraz Svali37, opisuja rytualy w podziemiach 

Watykanu.  

Joanna mowi, ze brala udzial w rytualach w Watykanie, pod 

piwnica, gdzie uzywano ja jako wyroczni. Wskazuje ona, ze 

Kosciol Rzymski zawiera stare linie krwii jak Borgia czy De 

Medici.  

Svali byla zainicjowana w wieku 12 lat w Watykanie I w sklad 

jej inicjacji wchodzilo ofiarowanie malego chlopca w 

katakumbach. Przewieziono ja do Watykanu I tam miala 

spotkac 2 ojcow Iluminackich- jednego z Francji a drugiego z 

Niemiec. W katakumbach stalo 13 zmumifikowanych 

wyobrazen. Po ofierze, Svali musiala poklonic sie do kaplana 
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w szkarlatnych szatach I ucalowac pierscien slubujac wiernosc 

dla Nowego Ladu Spolecznego.  

 

 

Hanba ekumenii nadchodzi milowymi krokami- czyli los 

ekumenii I jej koniec w piekle 

To kolejna publikacja, ktora wskazuje na dowody, ze Watykan 

to wymieniona w ks Objawienia- Nierzadnica I nastepca 

dlugiej linni szatanskiego dziedziczenia! Bog pokrzyzowal 

plany Nimroda, ktory skupial cala ziemie wokol siebie I swojej 

religii. Stary Babilon, runal I jego bozki nic nie mogly mu 

pomoc w ‘czasie nawiedzenia’. O, drogi czytelniku, ratuj swoja 

dusze od spalenia w ogniu wiecznym. O, moja modlitwa jest 

abys znalazl laske I pokutowal I rozpoznal TWOJ czas 

nawiedzania.  

“Zachwiał się Bel, chyli się Nebo! Ich bałwany znalazły się na grzbiecie 

zwierząt i bydła; dawniej obnoszone przez was w pochodach, a teraz 

włożone jako brzemię na zmęczone juczne bydło.”Iz. 46 

“(1) Słowo, które wypowiedział Pan przez proroka Jeremiasza o Babilonie, 

o kraju Chaldejczyków: (2) Zwiastujcie między narodami i głoście, 

podnieście sztandar, głoście, nie ukrywajcie, mówcie: Babilon zdobyty, Bel 

zhaobiony, Marduk rozbity, zhaobione jego posągi, rozbite jego 

bałwany.”Jer 50 

“Hej, Babilon zdobyty i wzięta chwała całej ziemi! Babilon przedmiotem 

grozy wśród narodów! (42) Morze podeszło pod sam Babilon, przykryło go 

naporem swoich fal. (43) Jego miasta stały się pustynią, ziemią suchą i 

stepem; krajem, w którym nikt nie mieszka i przez który nie przechodzi 



żaden człowiek. (44) I nawiedzę Bela w Babilonie, i wyciągnę z jego 

paszczy, co pochłonął. I już nie będą tłumnie płynąd do niego narody. 

Padł także mur Babilonu. (45) Wyjdź z jego pośrodka, mój ludu, i niech 

każdy ratuje swoje życie przed żarem gniewu Pana! (46) Lecz niechaj nie 

wątpi wasze serce, nie lękajcie się na wieśd słyszaną w kraju, gdy w jednym 

roku rozchodzi się jedna wieśd, a w następnym roku wieśd inna i gwałt 

panuje w kraju, i władca występuje przeciwko władcy! (47) Dlatego oto idą 

dni, gdy nawiedzę bałwany Babilonu; i cały jego kraj okryje się haobą, i 

wszyscy jego pobici padną pośród niego. (48) Wtedy wykrzykiwad będzie 

radośnie nad Babilonem niebo i ziemia, i wszystko, co jest na nich, 

albowiem z północy przyjdą przeciwko niemu pustoszyciele - mówi Pan. 

(49) Również Babilon musi upaśd za pobitych Izraela tak, jak za Babilon 

padli pobici całej ziemi. (50) Wy, ocaleni od jego miecza, uchodźcie, a nie 

zatrzymujcie się! Pamiętajcie o Panu na obczyźnie, a Jeruzalem miejcie w 

sercu! (51) Wstyd nas ogarnął, gdy usłyszeliśmy o zniewadze i rumieniec 

wstydu okrył nasze oblicze, że cudzoziemcy weszli do świętych miejsc 

przybytku Pana. (52) Dlatego oto dni idą - mówi Pan, gdy nawiedzę jego 

bałwany, a w całym jego kraju jęczed będą pobici. (53) Chodby Babilon 

wstąpił na niebiosa i chodby swoją twierdzę zbudował na niedostępnej 

wysokości, jednak ode mnie przyjdą do niego pustoszyciele - mówi Pan. 

(54) Krzyk słychad z Babilonu i wieśd o wielkim zniszczeniu z ziemi 

chaldejskiej, (55) gdyż Pan niszczy Babilon i usuwa z niego wielki gwar; 

chodby ich fale huczały jak potężne wody i rozlegał się hałaśliwy ich głos, 

(56) gdyż pustoszyciel przybył do Babilonu i jego bohaterowie zostali wzięci 

do niewoli, ich łuki złamane, Pan jest bowiem Bogiem odpłaty, On rzetelnie 

odpłaca. (57) Upiję jego książąt i jego mędrców, i jego namiestników, i 

urzędników, i jego bohaterów, i zasną snem wiecznym, i już się nie obudzą 

- mówi Król; jego imię Pan Zastępów. (58) Tak mówi Pan Zastępów: Mury 

obszernego Babilonu będą doszczętnie zburzone, a jego wysokie bramy 

ogniem spalone. W ten sposób ludy trudzą się dla marności, a narody 

mozolą się dla ognia.”Jer 51. 

Przyjmij dzis Jezusa I wez zycie wieczne! Zapros Go do twojego zycia, 

wyznaj mu twoje grzechy I modl sie o chrzest w Duchu Swietym! 

Amen 
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