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Gazeta z Serbii dostarczyła ciekawego dokumentu na temat tego gagatka. 1 Jak się okazuje Krunoslav 
Draganovic, który był wówczas „Apostolskim” Wizytatorem stal na czele tzw ratline organizowanego 
przez Watykan, które pomogło zwiać takim kryminalistom jak Ante Pavelic (zabił pół miliona Serbów, 
Żydów i Cyganów!). Jak podaje ta gazeta: innymi uciekinierami byli Klaus Barbie, Josef Mengele 
Adolf Eichman. 

• Klaus Barbie należał do Gestapo. Po jakimś czasie nadano mu przydomek- Rzeźnik z Lyonu. 
Zajmował się on torturami dzieci, kobiet i facetów. Niektóre stosowane przez niego metody to 
elektroszok oraz seksualne (z użyciem psów). Historycy obarczają go wina za śmierć ok 14 000 
więźniów. Został rekrutowany przez Amerykańskie CIC2.

• Josef Mengele to doktor- morderca, który torturował i prowadził eksperymenty na ludziach w 
Auschwitz. Mengele otrzymał fałszywy paszport od Międzynarodowego Komitetu 
Czerwonego Krzyża  i tam widnialo :Helmut Gregor. 

• Adolf Eichmann był opowiedziany za logistykę masowych deportacji Żydów do gett oraz 
obozów koncentracyjnych. Otrzymał fałszywy paszport i jako Ricardo Klement podróżował do 
Argentyny. Katolicki biskup Alois Hudal umożliwił mu uzyskanie tych papierów, a potem 
dzięki nim znowu Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (który otrzymał 3 nagrody 
Nobla) wydal pozwolenie wejścia do Argentyny. Alois Hudal to katolik  związany z 
utworzeniem tych ratlines. 

Dzięki organizatorom tej sieci, Nazistowscy kryminaliści uciekli z Europy. Mówimy tu o takich 
nazwiskach jak:3

•  Franz Stangl
• Rzeźnik z Rygi-  Eduard Roschmann
• Anioł Śmierci- wspominany Mengele
• Gustav Wagner (obozy w Sobiborze)
• Alois Brunner
• Adolf Eichmann

Jak dalej podaje artykuł, fundusze na sfinansowanie tych 'podroży' pochodzić miały z Chorwacji, 
Węgier czy Rumunii. Były to majątki ofiar, które stały się majątkami katolickiego kościoła poprzez 

1 http://inserbia.info/today/2014/10/pope-paul-vi-beatification-overshadowed-by-involvement-in-nazi-ratline/  

2 http://pl.wikipedia.org/wiki/Counter_Intelligence_Corps  

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Alois_Hudal#Ratline_organizer  
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system m.in. depozyty w Banku Watykańskim!

„Zdeklasyfikowane (odtajnione) dokumenty otrzymane przez prawników ofiar Holokaustu 
łączą Pawła VI z Draganovicem i Pavelicem”.

Były agent specjalny USA, William Gowen świadczył o tym,ze nad Draganovicem stal Montini(Paweł 
VI),4 a Draganowic miał się chwalić o zagrabionym konwoju złota i kosztowności, które miały przybyć 
do Watykanu (na plac Sw Piotra) w 1946 r!

Oryginalne dokumenty pod linkami. 567891011

Krunoslav Draganowic to katolicki ksiądz, który umożliwił ucieczkę bandziorom z Ustaszów. 12 
Draganovic był członkiem Ustaszów, których działania spowodowały śmierć między 330,000 a 
390,000 Serbów (Prawosławnych) i 32,000 Żydów!13 Draganovic miał pracować tez dla C.I.A. 

Ante Pavelić to Rzymsko-katolicka głowa Ustaszów. 14 Wjechał do Włoch, pod fałszywym paszportem 
gdzie podawał się za katolickiego księdza Don Pedro Gonner. Watykan błyskawicznie udzielił mu 
schronienia! Miał pozostawać w Pałacu Castel Gandolfo. 

Dziś jednak Paweł VI ma być beatyfikowany, idąc w ślady JP II i Jana XXIII!15 Papa Franciszek cytuje 

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

5 https://www.scribd.com/doc/243152636/William-E-W-Gowen-Deposition-December-12-2005-Volume-I-Alperin-v-  
Vatican-Bank

6 https://www.scribd.com/doc/243153370/William-E-W-Gowen-Deposition-December-13-2005-Volume-II-Alperin-v-  
Vatican-Bank

7 https://www.scribd.com/doc/243153581/William-Gowen-Vol-III-20051214  

8 https://www.scribd.com/doc/243154827/William-E-W-Gowen-Deposition-March-9-2006-Volume-IV-Alperin-v-Vatican-  
Bank

9 https://www.scribd.com/doc/243156305/William-Gowen-Deposition-Exhibits-2005  

10 https://www.scribd.com/doc/243198125/Montini-Meets-with-Pavelic  

11 https://www.scribd.com/doc/243203784/Appeal-to-the-Vatican-Secretariat-for-the-Economy-in-re-Restitution-of-Roma-  
Property

12 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustasze  

13 http://www.archives.gov/press/press-releases/2002/nr02-52.html  

14 http://en.wikipedia.org/wiki/Ante_Paveli%C4%87#Genocide  

15 http://www.dispatch.com/content/stories/faith_and_values/2014/10/17/francis-rounding-out-picture-of-controversial-  
pope-paul-vi.html
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takie oto 'zasługi' dla Watykańskiego antychrysta:

• „Reformator”katolika
• „Ewangelik”katolika
• Pielgrzym katolicki (w drodze do nieistniejącego czyśćca, droga inna niż Jezus nakazał! )
• Budujący mosty (Pontifex Maximus!)- ekumenia z Protestantyzmem i innymi 'religiami'

Jaka to ironia! Benedykt XVI należał do Hitlerjugend. 16 Pawel VI był chwalca zmarłej Marii, zwodził 
anglikanów przez Williama Ramseya. Dzięki 'współpracy' z organizacja stworzona przez Watykan aby 
zwieść Protestantów, a mówimy tu o Światowej Radzie Kościołów (potocznie zwanej ekumenia.) dziś 
Zielonoświątkowcy i Charyzmatycy (Kbwch, KchWE itd.) są zapraszani co styczeń na Tydzień 
Modlitw o Jedność 'Chrześcijan'! Czy i w tym przypadku tacy 'Protestanccy' muzycy jak Mate.o, 
Niemen, TGD, Szczypula, Szcześniak, Bednarz będą wtórować z bałwochwalstwem?

Paweł VI  miał 'beatyfikować' 38 osób i 'kanonizować' 84. W Watykanie w tym czasie ma miejsce 
Nadzwyczajny Synod Biskupów ds. Rodziny17, podczas którego chcą wprowadzić 'rewolucje 
seksualna' do każdego katolickiego kościoła na świecie. (szybki rozwód, pedzie, życie bez ślubu- ok, 
aborcja- ok).

Watykan podaje, ze jego beatyfikacja ma uwieńczyć ten synod. 18 

Biblia podaje nam, ze biskup musi wpierw uwierzyć w Jezusa i narodzić się na nowo, czego nie ma 
miejsca w katolicyzmie. Po drugie biskup musi mieć rodzinę, bo:

„(1) Prawdziwa to mowa: Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. (2) Biskup zaś  
ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry  
nauczyciel, (3) nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nie swarliwy, nie  
chciwy na grosz, (4) który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w 
posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, (5) bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać,  
jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? ”1 List do Tymoteusza 3.

Ten synod jak i inne spotkania są fałszem. Przecież z zasady ksiądz nie może mieć zony! Co ksiądz 
może wiedzieć o dzieciach, rodzinie, zonie? Nic. 

Fałszywy system produkuje odstępstwo, fałsz i herezje i miliony tracą życie mając fałszywą nadzieje. 
Wg teologii katolickiej to Piotr ma być odźwiernym do bram nieba. Biblia jednak naucza inaczej:

„(1) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w  
inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. (2) Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest  

16 http://abcnews.go.com/International/pope-benedict-dogged-nazi-past-achievements-jewish-relations/story?id=18469350  

17 http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2014/10.html  

18 http://www.news.va/en/news/pope-paul-vi-of-miracle-and-relics  
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pasterzem owiec. (3) Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła  
owce swoje, i wyprowadza je. (4) Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą 
za nim, gdyż znają jego głos. (5) Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego,  
ponieważ nie znają głosu obcych. (6) Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie  
zrozumieli tego, co im mówił. (7) Wtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę,  
powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec.[thura probaton ] (8) Wszyscy, ilu przede mną 
przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. (9) Ja jestem drzwiami[thura ]; jeśli  
kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. (10) Złodziej  
przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i  
obfitowały. ”Ew. Jana 10 

Jak widać z powyższego, miliony katolików i innych szukają innych dróg do nieba. Jedni przez 
zmarłego, inni przez człowieka. Leszek Mocha, pastor z KZ twierdzi,ze Bóg da przebudzenie na 
innych zasadach w Polsce. Gdy ci szukają zawsze innych dróg, innych niż Bóg objawił, innych niż Bóg 
kiedykolwiek miał zamiar dać, ja wołam do każdego o przyjście do tej jedynej: Jezusa Chrystusa z 
Biblii! Jeśli jesteś owca Boga, zgubiona w gąszczu, to posłuchaj głosu Jezusa:

„Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z  
nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? (15) Albo jaka zgoda 
między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? (16) Jakiż układ  
między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział  
Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą  
ludem moim. (17) Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,I nieczystego się  
nie dotykajcie; A ja przyjmę was (18) I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami,  
mówi Pan Wszechmogący; ”2 list do Koryntian 

„I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli  
uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, (5) gdyż aż do 
nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. ”Objawienia 18.

Świadkowie maja swoja prace na rzecz Organizacji Świadków, która umożliwić ma im miejsce w raju 
na ziemi (144 000 miejsc 'już zaklepanych' i szans rzekomo nie maja). Katolicy chodzą i robią nakazy 
ludzi, mając fałszywą nadzieje na nie istniejący czyściec. 'Nowocześni pastorzy', niestety ujawniający 
się w Biblijnych kościołach jak KZ czy Charyzmatycy, tez idą w ich ślady, myśląc, ze Jezus zmienia 
dziś zasady i 'czyni nowa rzecz'.  

To słowo jest dla 'ludu Jezusa' zagubionego w gąszczu religii, herezji i systemów tego świata. Jezus 
mówi: moje owce, wchodzące przez Jezusa, mój ludu! Niektórzy nie przyjmują tego, bo nie są od 
Boga. Oto niezwykle ciężki fragment z Biblii:

„Rzekł im Jezus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem 
wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie 
posłał. (43) Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa 
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mojego. (44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca 
waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. 
Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. (45) Ponieważ ja 
mówię prawdę, nie wierzycie mi. (46) Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię 
prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? (47) Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie 
słuchacie, bo z Boga nie jesteście. ” Jana 8

oraz

„Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by 
odpadło od Boga żywego, (13) ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co 
się nazywa "dzisiaj", aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. (14) 
Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy 
niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. (15) Gdy się powiada: Dziś, jeśli głos jego 
usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, (16) kto to byli ci, którzy 
usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? 
(17) Do kogo to miał wstręt przez czterdzieści lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których 
ciała legły na pustyni? (18) A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia jego, jeśli nie 
tym, którzy byli nieposłuszni? (19) Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. ”List 
do Hebrajczyków 3 

Ten werset burzy nauki Baptystów odnośnie: raz zbawiony, robi co chce, Bóg go musi do nieba dać. 
Wyjdźcie z tych niebiblijnych, bez Ducha Bożego kościołów, które dziś jeszcze aby dobić sobie 
gwoździa, popędziły do Watykanu!!!Wielu zatraci dusze, bo miłują ich zbór, ale ich zbór odszedł od 
Prawdy i zmierza na zatracenie. Jeśli miłujesz zbór i zborownikow bardziej niż Jezusa i bycie mu 
posłusznym, nie nadajesz się do Królestwa Bożego. W czasach ostatecznych masę wierzących upadnie 
z powodu trzymania się fałszu w który popadły ich zbory i denominacje.

Dziś nierozumni ludzi tworzą sobie własne drogi do Jezusa. Oto zwiedzenie Leszka Mochy:19

• Najważniejsza jest miłość („Ale mówiąc Prawdę w miłości ”Ef 4 (Biblia Króla Jakuba)- de 
aletheuo agape .Polskie Biblie maja złe tłumaczenia :”Ale szczerymi będąc w miłości ”,”lecz 
abyśmy, będąc szczerymi w miłości ”,”Ale żyjąc według zasad miłości ”. Biblia Brzeska 
dobrze przetłumaczyła ten fragment: „Ale zachowywając prawdę z miłością” ).Prosze 
zdefiniować owa miłość!

• Racja jest nieważna. 
• Doktryny nie istotne. Można być Chrześcijaninem i praktykować co się chce, jak długo chodzi 

się do zboru?

19 http://www.chn.kz.pl/index.php/teksty/item/kochajmy-katolikow  
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• KZ nie jest jedynym kościołem, Bóg zbawia nawet w herezji, i nie muszą wychodzić!
• „Wiem, że Pan Jezus ma wobec nich swój plan. Nie zawsze ten plan obejmuje przynależność do 

Kościoła zielonoświątkowego ”

Mocha nie jest już Zielonoświątkowcem, on może wejść w każdy krajobraz. Wg niego to co nakazał 
Jezus nie ma znaczenia. 'Jezus' powołuje jednego do katolika, aby mógł praktykować bałwochwalstwo. 
Innego do baptystów, aby nigdy nie był ochrzczony w Duchu. Ten 'Jezus' to kameleon. Ten 'Jezus' także 
nie jest Jezusem z Biblii.

Pastor z KZ, który głosi tego typu rzeczy odszedł od wiary. On kupił 'nowa', ekumeniczna, stworzona 
przez Watykan 'wiarę'. I to będzie miało fatalne skutki dla niego i jego słuchaczy...

Jezus odchodząc do nieba, nie mówił: Nie ważne co mówiłem wcześniej a chrzest w Duchu, to OPCJA 
w restauracyjnym menu. Jakze dziś osoby nie głoszą Pisma ale swoje wydumy. Ekumenizm z herezja 
prowadzi do tego, ze osoba odchodzi od Biblii. 'Ewoluuje'. Dziś w KZ, jutro u Baptystów, po jutrze 
dzis po katoliku... 'I dalej Jezus działa'... zdaje się być prasowanka na T-shirt'cie. Na plecach ma 
wpisane 'I dalej Zielonoświątkowiec'. Tak wpisał i się oszukuje...

Innymi oklepanymi sloganami zdają się być: Potrzeba nowego wylania Ducha...20 czy słowa biskupa 
KZ, Marka Kamińskiego: „Nieliczni – nazbyt radykalni -pytają, czy przejście na katolicyzm nie jest  
ukrytym celem całego ruchu zielonoświątkowego? Inne pytanie: a może ukryty bądź otwarty  
ekumenizm jest zwodniczą drogą, której końcem jest wchłonięcie nas przez Kościół Katolicki? Moją  
odpowiedzią na ten problem jest jedno słowo: TOŻSAMOŚĆ! ”21

Jednak problem jest taki: Co zrobiłeś z namaszczeniem które Bóg już dal? Jak ono zmieniło Twoje 
życie i głoszenie, teologie?Jak widzę u niektórych jest to niekończące poszukiwanie 'świeżego 
namaszczenia',które nie idzie jednak w zgodzie ze Słowem. Nieliczni- nazbyt radykalni to doskonale 
słowa na Laodyceę. Głoszenie Pisma jak Jezus nakazał jest zbyt radykalne. Poczytaj Apokalipsę 3. Aby 
dalej mieć wymówki trzeba dodać: nie ma ich już wiele...dziś głosi się inaczej...dziś wieje  
inaczej...trzeba się dostosować do wymogów nowoczesnego świata...Czy czujesz powiew na twarzy 
ducha Laodycei? Jezus jednak mówił inaczej:

„Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela: (3)  
Panie, proroków twoich pozabijali, ołtarze twoje poburzyli; i zostałem tylko ja sam, lecz i na  
moje życie nastają. (4) Ale co mu mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie siedem tysięcy  
mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. (5) Podobnie i obecnie pozostała resztka według 
wyboru łaski. ”List do Rzymian 11 

„Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i upamiętaj się. Jeśli tedy nie  
będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. (4) Lecz 
masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach  

20 http://kz.pl/2010/09/po-synodzie/  

21 http://kz.pl/2014/03/ulf-ekman-i-inne-kataklizmy/  
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białych, dlatego że są godni. (5) Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę 
imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. (6)  
Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. ”Objawienia 3

Komu dziś zaufasz? Czy Słowo Boże ma wciąż dostęp do Twojego życia? Czyn zatem jak ci Jezus 
nakazał. Jeśli nie podjąłeś jeszcze najważniejszej decyzji w swoim życiu- pogodzenia się z Bogiem 
Ojciem przez Jezusa, uczyń to teraz. Powróć do domu. Wróć do Boga, który cie stworzył, od którego 
chodziłeś zdała. 

„Potem rzekł: Pewien człowiek miał dwóch synów. (12) I rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj  
mi część majętności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majętność. (13) A po  
niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju, i tam roztrwonił  
swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. (14) A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w 
owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. (15) Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli  
owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. (16) I pragnął  
napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. (17) A 
wejrzawszy w siebie, rzekł: Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z  
głodu ginę. (18) Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko  
niebu i przeciwko tobie, (19) już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie  
jednego z najemników swoich. (20) Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko,  
ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję, i pocałował go. (21) Syn zaś  
rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien  
nazywać się synem twoim. (22) Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą  
szatę i ubierzcie go; dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi, (23) i przyprowadźcie  
tuczne cielę, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, (24) dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył,  
zginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. ”Ew. Łukasza 15 

Módl się tak: Ojcze, dziękuje za ofiarę Jezusa. Jego krew ma moc obmyć mnie od wszelkiego grzechu. 
Jedynie Jezus może mnie nawrócić do Ojca. Przyjmuje Go jako Pana i Zbawiciela, zapraszając Go 
teraz do serca. Wejdź Jezus, i weź moje życie i napraw je, obmyj, i prowadź mnie Twoimi drogami! 
Ochrzcij mnie Duchem Świętym (Dz.Ap 2 oraz 19). Dzieki Jezus!

Amen
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