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„Może zapytacie mnie, czy Bóg Chrześcijan[katolikow] wybacza tym, 
którzy nie wierzą oraz i którzy nie szukają wiary?...Boże miłosierdzie nie 
ma granic...Zadaniem tych co nie wierzą w Boga jest być posłusznym ich 
sumieniu” Papa Francis.  1  

„Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy 
znać drogę? (6) Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i 
żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.”Jezus Chrystus. 

Papież Franciszek dokonuje właśnie wypełnienia Biblijnego wersetu z księgi Daniela(Dan 
11:37): „Nie będzie on zainteresowany żadna kobieta...ale wyniesie SIEBIE”

chemdah – pożądać, piękno,  upodobanie
'ishshah – kobieta
gaw-dal' – wynieść, chwalić

Jak wiemy, kk nie zezwala (podobnie jak jego poprzednicy) aby kapłan, biskup, kardynał czy 
papież miał zonę. Wyjaśnia to Biblia w wersecie z 1 Tym 4. W czasach ostatecznych wielu 
będzie chodzić za doktrynami demonów, podążając za wpływem zwodniczych duchów 
demonicznych. Jednym z aspektów jest : zabronią zamążpójścia, mówiąc kłamstwa 
motywowane hipokryzja.

koluo- nie pozwolić na, zabronić, trzymać z dala
gameo – Biblijne małżeństwo- 1 kobieta i 1 mężczyzna.
pseudologos- nauczając lub mówiąc kłamstwa (np. katechizm)
hupokrisis – aktor

Nawet Piotr, który nie był papieżem miał żonę. (Mateusza 8:14- teściowa (penthera) Piotra)! 
Biskup/ pastor(episkopos) wg słowa Bożego musi mieć jedna zonę. (1 Tym 3:2). W Grece jest 
to mia gune (jedyna, tylko jedna żona). Jak się okazuje jednak, taki obrót sprawy ma otworzyć 
kk na większe jeszcze zwiedzenie i brud. Proponują błogosławić pary mieszkające bez ślubu, 
związki homo oraz chcą ich na sile włączyć w poczet katolików. 
1 http://www.independent.co.uk/news/world/europe/pope-francis-assures-atheists-you-dont-have-to-believe-in-god-to-go-  

to-heaven-8810062.html
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To toruje drogę na homo śluby w katoliku. I o ile papa może nie zmienić sytuacji księży 
odnośnie posiadania zon (niewielki odsetek by chciał), to może pozwolić praktykantom 
sodomii aby weszli w bezbożny związek w ich katolickim odstępstwie. W przyszłości może 
dojść do zalegalizowania małżeństw między księżmi, biskupami i nawet papa!

Teraz nie było by problemu dla nich, by bronic się przed 'wszędobylska prasa'. To zamknęło by 
wielu usta. 'Skoro papa pozwolił to …'. Jak widać globalizm objawia się w II Soborze 
Watykańskim i od tego czasu katolicyzm próbuje zerwać z krepującymi ich zasadami. Jeśli 
aborcja, homosy, pedofilia są nagminne i wylewają się z każdej strony, to jak widać jedynym 
sposobem jest... je zaakceptować. Jeśli pozwów o rozwód jest tak wiele w katoliku i ludzie 
odchodzą z tego od ich pseudo kościoła...To jedynym sposobem aby ich tam zatrzymać jest 
zniżenie poprzeczki (i tak do fałszu) aby wszyscy mogli przyjść...Powracamy do czasów 
średniowiecza. Tam papieże żyli otwarcie w zboczenstwie i przepychu. Gdy przyszła 
Reformacja, nagle zażądali aby wszystko wepchnąć szczotka pod dywan. Takie posuniecie 
stwarzało pozory reformy niereformowalnego Katolicyzmu.

Jak widać wszelkie próby ekumeniczne spełzną tu na niczym. Bóg w ostatecznych czasach 
pokaże ludziom różnice. Jezus w Apokalipsie nawoływał: Wyjdźcie z niej. Nie bądźcie częścią  
jej zapłaty i sadu.

Marcin Luter gdy odwiedził ówczesny Watykan przeraził się. To był jeden z kroków które 
pomogły mu zobaczyć, ze jest w systemie, który jest Antychrystem. Marcin Luter był jednym z 
zagubionych katolików, którzy otworzyli oczy by zobaczyć, ze są w potworze opisanym w 12 i 
13 rozdziale Apokalipsy.

Postanowienia odnośnie życia w grzechu, zboczeńców są częścią kontrreformacji, aby 
wybadać czy ludzie naprawdę szukają Jezusa.     Jest to nowy sposób by przyciągnąć ludzi   
do tej diabolicznej instytucji.

Zauważmy metodologie papiestwa, która opiera się na Unii Europejskiej. W dzisiejszych 
czasach globaliści promują życie w niegodziwości i braku wstydu jako coś co jest 'dobre'. 
Widzimy tu okultystyczne obrócenie wartości. Więc Watykan przestaje kryć zło, raczej używa 
indoktrynacji aby ludzi wciągnąć w to szkaradzieństwo. Czasy ostateczne to czasy 
INDOKTRYNACJI. Jeśli Watykan nazwie,ze coś złego jest dobre, to ma z głowy problemy. 
Kiedy UE zadecyduje, ze pedofilia nie jest tak zła, jak to ja zwykło się przedstawiać, jak 
myślicie co zrobi Watykan? Petardy i serpentyny...

Watykan zawsze dostosowuje się do czasów w których żyje. Jego teologia się nie zmienia, ale 
używa albo tuszowań, albo coś prezentuje jawnie. 
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Biada tym, co nazywają dobro złem, a zło – dobrem, który nazywa ciemnością światłem  
a światło- ciemnością. Który nazywa gorzkie- słodkim, a słodkie gorzkim (Izajasz 5)

amar- nakazać
ra` - zło
towb- dobro
suwm- uważać
choshek – ciemność
'owr – światło
maw-raw' – gorzkość
maw-thook- słodkość

Zastanawiałeś się, jak ta nierządnica przetrwała przez stulecia? Płynąć z prądem tego świata i 
nakazami demonów.

„Kto zarzyna na ofiarę wołu, a zarazem jest mordercą ludzi, kto ofiaruje owcę, a  
zarazem łamie kark psu, kto składa ofiarę z pokarmów, a zarazem rozlewa krew świni,  
kto spala kadzidło, a zarazem czci bałwana - ci obrali sobie swoje drogi i ich dusza ma 
upodobanie w ohydach. ”Ks. Izajasza 66 

„Inaczej ten, kto zabija wołu na ofiarę, jakoby zabił człowieka; kto zabija na ofiarę  
bydlątko, jakoby psa ściął; kto ofiaruje ofiarę suchą, jakoby krew świnią ofiarował; kto  
kadzi kadzidłem, jakoby bałwanowi błogosławił. A jako oni sobie obrali drogi swoje, i w  
obrzydliwościach swoich kochała się dusza ich. ”

barak 'aven – błogosławić bałwanowi

Jan zanim powstał katolicyzm w ok 300 AD widział ten system:

„A ona niewiasta przyobleczona była w purpurę i w szarłat, i uzłocona złotem i drogim 
kamieniem, i perłami, mając kubek złoty w ręce swej, pełen obrzydliwości i nieczystości  
wszeteczeństwa swego. (5) A na czole jej było imię napisane: Tajemnica, Babilon 
wielki, matka wszeteczeństw i obrzydliwości ziemi. ”Apokalipsa 17

W tym momencie odbywa się Synod ds. Małżeństwa w mieście na Siedmiu Wzgórzach.

Tam jak się okazuje Papież przyzwoli na 'pobłogosławiona' kohabitacje oraz na sile wcieli 
zboczeńców do ich fałszywego kościoła. Jak widać Biskupowie zacierają ręce, bo to co robili 
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od stuleci 'w końcu' znajdzie swój odezw i będą mogli wyjść z ukrycia. 

To jest sposób aby 'usankcjonować' bezbożne praktyki księży. Jeśli to wejdzie w życie, to 
wyjdą miliony katolików zgorszonych tego typu przebiegiem spraw. Aby zrozumieć takie 
postanowienia papieża, należy przejrzeć stan katolicyzmu na świecie. Rozwój kościoła 
Protestanckiego spowodował 'wielkie straty' diabłu. Kk sypie się w każdym miejscu- afery 
pedofilii, homo, życie w przesycie pieniędzy zagrabionych przez żadnych władzy i forsy 
księży.

Biblia mówi: będzie chciał zmienić czasy i prawa...Dziś katolicyzm odchodzi nawet od 
swojego odstępczego magisterium2. 3 'Nieomylny' papież żagluje naukami, a JP II ogłosił 
papiestwo  'Najwyższym nauczycielem' 4 tym samym wywyższył się ponad Jezusa. („Ale wy nie 
nazywajcie się mistrzami(Rhabbi); albowiem jeden jest mistrz(kathegetes ) wasz, Chrystus ”) .

Katolicyzm ma fałszywego Jezusa i to za nim podażą. Dziś jednak katolicyzm odrzuca nawet 
swoje fałszywe tradycje, by zaprosić jeszcze więcej świata i zapieczętować swoje potępienie. 
Ekumenia chce zwieść Protestantów do tej nierządnicy. Jeśli widzisz jak pastorzy chcą 
odchodzić od Prawdy, to wiedz, ze są to początki czasów końca. Aby zjednoczyć cały świat, 
potrzeba manipulacji znaczeniami oraz odwrócenia się plecami od Pisma i tym samym od 
Jezusa i Jego nauk!
Papież robi to z uśmiechem na ustach, oskarżając tych 'co nie miłują'. Ekumeniści z Polskiej 
Rady Ekumenicznej robią dokładnie to samo.

Dawid Wilkerson prorokował o tych czasach.5 6Mówił o epidemii zboczenstwa, normalizacji 
tych bestialskich zachowań w szkołach oraz upadku niektórych wierzących. Dodatkowo 
prorokował nawałnicę fałszywych doktryn, akceptacje pedalstwa w (Mega) Światowym 
Kościele.(katolicyzm, ekumenia). Kazanie „The Vision z 1973”. 

W niedalekiej przyszłości zmienia się te oto rzeczy:7 (Papa Franciszek: katolicy, którzy odpadli 
są druga co do liczebności denominacja w USA)

2 http://www.cin.org/jp2ency/conviva.html  

3 http://www.catholicworldreport.com/Item/3429/cardinal_burke_synods_midterm_report_lacks_a_solid_foundation_in_t  
he_sacred_scriptures_and_the_magisterium.aspx

4 http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/alpha/data/aud19930310en.html  

5 http://www.youtube.com/watch?v=l_R9I-qQEbs  

6 http://www.sermonindex.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=31029&forum=35&start=10&  

7 http://www.newyorker.com/news/daily-comment/bombshell-document-vatican-synod  
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• rozwodnicy mile widziani w kościele
• szybszy i łatwiejszy rozwód, jako wyraz 'miłosierdzia'
• wymieszane pary praktykujące katolicyzm i inne religie będą włączone do katolicyzmu
• aprobacja dla życia bez ślubu
• ordynacja kobiet
• przyjecie pedalstwa
• dopuszczenie aborcji
• dowolne korzystanie z antykoncepcji, promowanie nierządu

Potem będzie jeszcze gorzej. Prasa na świecie rozpisuje się na temat nie kończącego się 
wykorzystywania seksualnego przez księży. Policja w Australii współdziałała z klerykami, aby 
zniechęcić ofiary do obnażenia tych nikczemnych zbrodni.8 W Irlandii Północnej wyszły na 
jaw straszne akty zakonników wobec dzieci w … domu dziecka. 9 Polak, Józef Wesołowski 
aresztowany za skrajna pedofilie. W Pensylwanii wyszło, ze pomimo, ze ofiara zgłosiła 
zachowania księdza 5 lat wstecz, nikt z tym nic nie zrobił.10 Człowiek z Missouri szuka 10$ 
mln  zadośćuczynienia od parafii katolickiej.

'Biskup' Pieronek tak omówił kwestie pedofilii:”"Benedykt XVI zmagał się z o wiele większymi  
tematami niż pedofilia wśród duchownych. Dbał o to, żeby ludzie żyli zgodnie z przykazaniami bożymi. To jest o  
wiele ważniejsze zadanie niż ukrócenie sprawy pedofilskiej, która była na świecie, jest i będzie. Żadna siła nie  
powstrzyma człowieka od tego, żeby skorzystać z pewnych możliwości, jakie daje człowiekowi wolna wola i do  
czego pchają go namiętności. Przepraszam bardzo, świata nie zmienimy". ”11

Panowie policjanci, ministrzy, inni...Tam krzywdzone są niewinne osoby, a chronieni są 
kryminaliści. To wasza postawa wiele zmieni w życiu tych osób...Nie dajcie się prac 
katolicyzmowi.

Ekumenia unika tych tematów jak ognia. Moja modlitwa jest od długiego okresu czasu: 

Aby Bóg obnarzyl ten system i pokazał go tym ludziom, taki jakim naprawdę jest. Aby  
niepokutujący ekumenik był zawstydzony razem z łotrami w sutannie, gdy sprawa pedofilii  
stanie się jasna, na każdej stronie gazety...Papa może robić co chce, zło i tak wyjdzie spod  
dywanu. Już tam tak dużo napchali, ze nie powstrzymają wybijającej tamy! Zrób Jezus wyłom  
w tym systemie, przez który wyleje prawda, której żadna ekumenia i zaprzedany pastor nie  

8 http://www.smh.com.au/nsw/police-agreed-with-catholic-church-not-to-encourage-child-sex-abuse-victims-to-come-  
forward-inquiry-hears-20141014-115vzq.html

9 http://www.hartlepoolmail.co.uk/news/rampant-abuse-at-catholic-home-1-6866994  

10 http://www.nytimes.com/2014/09/27/us/priest-in-sexual-abuse-case-was-reported-to-diocese-5-years-ago-records-  
show.html?_r=0

11 http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/786508,Nowicka-slowa-bp-Pieronka-o-pedofilii-wymagaja-stanowczej-reakcji  
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będą w stanie zatrzymać. Nie da się zatrzymać wybijającej tamy...Niech oni popłyną z  
katolicyzmem, jeśli nie będą pokutować. Zrób różnicę między tymi, którzy Ci służą, a tymi,  
którzy graja...

Do katolików i ekumenistów Bóg wola, póki jest czas:

„Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie, serce nasze szeroko się otwarło; (12) nie u  
nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych; (13) ponieważ zaś należy się  
odwzajemniać, przeto jak do dzieci mówię: Rozszerzcie i wy serca wasze! (14) 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 6

„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. (6) Odpłaćcie mu, jak i on  
odpłacił, i w dwójnasób oddajcie według uczynków jego; do kielicha, w którym napój mieszał,  
nalejcie mu podwójną miarę. (7) Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i  
boleści mu zadajcie; gdyż mówi w sercu swoim: Siedzę jak królowa, (sad na Maryję!)wdową 
nie jestem, a żałoby nie zaznam. ”Objawienie 18

Katoliku, ratuj dusze i szukaj Prawdziwego Jezusa! Kościół Protestancki ochrzczony w Duchu 
naucza prawdy Słowa i jest prawdziwym naśladowca Jezusa. Zacznij czytaj Biblie i zobacz 
sam...Ratuj dusze od piekła, ratuj się od nieczystości i zła systemu który cie omamił i wiedzie 
na zatracenie....Przyjmij dziś Jezusa i nie zwlekaj!

Amen.

antyekumenia.wordpress.com.
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