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Wstęp

Światowa Rada Kościołów to organizacja- przykrywka dla 21 wiecznej kontrreformacji katolickiej. 
Jej  celem  jest   zniszczenie  dzieła  Reformacji  oraz  wielkich  przebodzeń  Zielonoświątkowo- 
Charyzmatycznych. 

Co  ciekawe  materiały  'ruchu  ekumenicznego'  opracowywane  są  właśnie  przez  Światową  Rade 
Kościołów oraz wydział Watykanu zajmujący się zjednaniem wszystkich religii.1

Jak  czytamy na  stronach  Watykanu,  dążą  do  tego  aby połączyć  Protestantów  pod  dyktando  i 
zwiedzenie  katolicyzmu  wykorzystując  święta  Reformacji  oraz  Zielonych  Świąt.  Watykan 
oczywiście  nigdy  nie  zgodziłby  się  świętować  prawdziwa  Reformacje  czy  przebudzenie 
Zielonoświątkowe,  ale odpowiednie machinacje przy znaczeniu spowodują,  ze Dzień Zielonych 
Świat  może  okazać  się  tym,  gdzie  'katolicyzm  będzie  chciał  opowiedzieć  „wspólną  historie” 
katolicyzmu wraz z Ruchem Zielonoświątkowym i Charyzmatycznym'. Robią to dziś, w roku 2014 
z Luteranami. Mówią o innej Reformacji. Jak już pisałem, w roku 2017 świat usłyszy fałsz i inna 
Reformacje. Watykan mógł już zaplanować następna datę, i będzie to w Dzień Zielonych Świąt, 
kiedy to papież będzie chciał stanąć obok Zielonoświątkowców i Charyzmatyków by opowiedzieć 
'sfałszowaną i zmieniona wersje Pięćdziesiątnicy'! Oto wielkie zwiedzenie które planowane jest na 
najbliższe lata.

Podwaliny pod to są potajemnie zakładane podczas organizowania takich imprez katolickich jak: 
Marsz  dla  Jezusa,  Festiwal  Życia (David  Hatthaway),  Festiwal  Nadziei(  Franklin  Graham), 
organizowanie tzw Dnia Modlitw o Jedność 'Chrześcijan'. Oni chcą 'przyzwyczaić ' wierzących 
do obecności księdza, zakonnic i ekumenistka na nabożeństwach i wspólnych imprezach. Leszek 
Mocha  nawołuje  do  ekumenizmu.  Kenneth  Copeland  połknął  hak  zwiedzenia  i  potępienia  z 
Watykanu! Wykonawcy muzyki  'Protestanckiej'  jak  Mate.o,  jego zona-  Natalia Niemen, Beata 
Bednarz,  Mietek  Szcześniak,  Szczypuła i  inni  aktywnie  pracują  latami,  biorąc  udział  w 
katolickich świętach, grając z katolikami w zespołach...Zielonoświątkowcy i Charyzmatycy od lat 
kupują ich płyty i organizują koncerty z nimi.

'Kolędnicy'

Każdy  z  tych  'artystów'  promuje  kolędy,  jako  ekumenizm  i  zwiedzenie  Protestantów  do 
katolicyzmu.

Mate.O & GŁYK P.I.K TRIO – KOLĘDY NARODÓW – TRASA 2

1 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayer-  
doc/rc_pc_chrstuni_doc_20140611_week-prayer-2015_en.html

2 http://mate-o.com/  
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Beata Bednarz:

„12.10 WARSZAWA Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego Al.KEN 101, godz.16.00
KONCERT DNIA PAPIESKIEGO, wśród wykonawców m.in: 
Beata Bednarz, Mietek Szcześniak, Natalia Niemen, Olga Szomańska, Mate.O
Transmisja na żywo TVP 1
18.10 KĘTY Festiwal Twórczości Religijnej PSALLITE DEO3 (JURY)”

12.12 WARSZAWA KZ ul.Sienna 68/70,godz.19.00 KONCERT ŚWIĄTECZNY-WSTĘP 
WOLNY! (KIERMASZ ŚWIĄTECZNY OD GODZ.18.00)
25.12 KATOWICE KCHB ul.Morawska 10, godz.10 KONCERT ŚWIĄTECZNY

„Spoczywasz we żłóbku ubogi, mdły!” Pospieszcie o 'wierni'

3. Pośpieszcie o wierni
4. Mały, Wielki Bóg
5. Lulajże Jezuniu 
6. Bądź kolędą 
7. Cicha noc 
8. Najlepsze dziś wypełni się 

Beata  Bednarz  ma  katolików  na  koncertach,  którzy  śpiewają  jej  pieśni,  jednak  nie 

3 http://www.pastoralis.pl/aktualnosci/polska/kety---dzis-rusza-ekumeniczny-festiwal---psallite-deo  
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przychodzą do Prawdy Słowa i nie porzucają bałwochwalstwa! Oto synkretyzm 2014!4

Oto kadry z koncertu „Jednego Serca Jednego Ducha 2011”

Oto ogłupianie ludzi niezbawionych...

Piosenki Zielonoświątkowe są śpiewane aby zabawiać katolicyzm! To zdrada dziesięcioleci! 

4 https://www.youtube.com/watch?v=GkWN7dgd81E  
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W 2014 r na tym kłamstwie jedna pani tak to opisuje: [Tamara Kasprzyk- Przybysz]„Z jednej strony 
nas  to  zachwyca  a  z  drugiej  przeraza...Mamy  pieśni  tradycyjne,  mamy  uwielbieniowe,  mamy  
Franciszkański duch! ” od 4:31

W jednym z wywiadów ta pani tak opisuje swoje 'nawrócenie': 

„Nawracałam się zresztą poza Kościołem katolickim – podczas ewangelizacji prowadzonej  
przez baptystę Billy’ego Grahama, w kościele ewangelicko-augsburskim, na którą zawieźli  
mnie  znajomi  z  kościoła  zielonoświątkowego  i  gdzie  modliła  się  nade  mną baptystka.  
Niezły  miks!  Wszystko  to  w  atmosferze  wolności  i  nienarzucania  wyznania.  Myślę,  że  
wolność, którą każde z nich mi zostawiało, była szalenie istotna. Zobaczyłam, że nikt z nich  
nie ma interesu w tym, żebym się nawróciła. Że chodzi o spotkanie żywego Boga, Jezusa  
Chrystusa i narodzenie się na nowo. Po odkryciu Pana Boga trafiłam jednak do Kościoła  
katolickiego.  Jego  głębia  i  tradycja  wciąż  mnie  pociągają.  Chrzest,  bierzmowanie  i  
Pierwszą  Komunię  św.  przyjęłam  w  Wigilię  Paschalną,  2  kwietnia  po  11  miesiącach  
katechumenatu. ”5

Na tej ekumenicznej herezji występowali oczywiście:6

• Piotr Płecha 

• Beata Bednarz 

„Jednego Serca Jednego ducha” jest  organizowane przez odnowę w 'Duchu Świętym'!7 Oto jak 
Jezuicki koń trojański chce zniszczyć Zielonoświątkowców i Charyzmatyków!

Kadr z koncertu w 2014 r.8

5 http://prasa.wiara.pl/doc/1426460.Bez-Boga-jestem-tylko-zwatpieniem  

6 http://www.jednegoserca.pl/historia/podsumowanie/  

7 http://www.jednegoserca.pl/o-koncercie/organizatorzy/  

8 https://www.youtube.com/watch?v=2RiMhuzGC50  
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Księża hybaja do Zielonoświątkowych pieśni! Żaden nie nawrócony!  Oto bez-biblijna 
'ewangelizacja', czyli utwierdzanie niezbawionego w jego 'zbawieniu'! 9

W 2014 Beata Bednarz gra przed obrazem Maryjnym!10

„Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.”

Mate.o „Kolędy narodów”11:

„Oto leżący, przed nami śpiący

9 https://www.youtube.com/watch?v=0zx_HHtynj4  

10 https://www.youtube.com/watch?v=3ZUt4y26ZZ4  

11 http://jazzsoul.pl/2014/11/27/album-koledy-narodow-mate-o-glyk-pik-trio-juz-w-sprzedazy/  
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W promieniach Jezus mały.

Przed nim anieli w locie stanęli
I pochyleni klęczą
Z włosy złotymi, z skrzydła białymi,
Pod malowaną tęczą. ” Mizerna cicha

Mietek Szcześniak- Raduj się świecie12

CD

1.     raduj się świecie
2.     zimowa piosenka
3.     gdy śliczna panna
4.     cicha noc
5.     nie było miejsca dla ciebie
6.     gdy się Chrystus rodzi
7.     w żłobie leży
8.     anioł pasterzom mówił
9.     intro-anioł pasterzom mówił
10.     mizerna cicha
11. raduj się świecie Edit mix

„Cicho wietrzyku, cicho południowy
cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy
Li, li, li, li, laj, mój wdzięczny Synaczku

Li, li, li, li, laj, miluchny Robaczku”Gdy śliczna panna

Jak nawrócony człowiek ma śpiewać takie brednie?

„1. W żłobie leży, któż pobieży
Kolędować Małemu?
...
Dziś nam narodzonemu?
...

2. ...
A tak tego, maleńkiego,
...
Płacze w stajni położony,
Więc go dziś ucieszymy.

...

12 https://itunes.apple.com/ie/album/raduj-sie-swiecie-koledy/id696495469  
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5. Przecz w żłóbeczku, nie w łóżeczku,
Na sianku położony.
Precz z bydlęty, nie z panięty,
W stajni jesteś złożony.
...”

I...katolicy  'bieża'  na  pasterkę,  by  zobaczyć  w  żłobie...lalkę  i  się  pokłonić  i  religijnie  zrobić 
krzyżyk! 13 Ekumenia wiedzie was na zatracenie dusz...wasi liderzy, którzy tam idą są w totalnym 
zwiedzeniu, niezdolni do pastorowania zborów...To skażone i schorowane naczynia...

„Cicha noc, święta noc
...
A u żłóbka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad dzieciątka snem
...”

To jest piosenka o szopce! Obok lalki zwanej 'Jezusek' stoi lalka Maryji!

Heretycy z ekumenii są zapraszani po kościołach Zielonoświątkowych i Charyzmatycznych:

Społeczność Chrześcijańska Północ.14

13 https://www.youtube.com/watch?v=N_BqFm3XoRU  

14 http://www.schpolnoc.pl/  
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Mietek Szczeniak nie tylko wierzy w papieża, Maryję ale i...mikołaja?15

KZ z Malborka promuje ekumenistkę papieska!16

15 http://www.mietekszczesniak.pl/mikolajkowy-koncert-mietka-szczesniaka-w-poznaniu-juz-,1,1,650  

16 http://www.kz.malbork.pl/2013/10/29/koncert-beaty-bednarz/  
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Zbór  KZ Betel  zaprosił  ekumenistkę aby grała  koncert,  ale  ...tam nie ma obrazów Maryjnych. 
Bedzie się złe czuła! Jakoś te ściany takie puste...Ani ikon, ani ołtarza z przodu...17

Na Facebook'u Bednarz widnieje wiadomość, ze grali w KZ na Siennej. 18 A poniżej wpis odnośnie 
dnia chwalenia papieża:

I znów Maryja czuwająca nad Bednarz...

17 http://www.betel.com.pl/index.php?c=43&d=1&a=24  

18 https://pl-pl.facebook.com/pages/Beata-Bednarz-profil-oficjalny/179949932112352  
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Ekumeniczne koleżanki!  I jaka radość na twarzach...Trenują by dobrze papieża uwelbic...Osoba 
nawrócona nigdy by czegoś takiego nie zrobiła...

Beata zachęca swoich słuchaczy:

„Tych,  którzy  zapomnieli  oglądać  dziś  „Koncert  Papieski”  –  zachęcamy  do  obejrzenia  
retransmisji – kanał TV Polonia, dzisiaj, godzina 18.45. Zapraszamy – w nowej aranżacji,  
wraz z chórem, BEATA wykonuje pieśń: „Mój Jezu, mój Zbawco”. ”19

„Przypominamy: Koncert z okazji Dnia Papieskiego – Warszawa, niedziela, 12 października  
(par.  Wniebowstąpienia  Pańskiego,  Al.  KEN 101)  a  wśród  wykonawców m.  in.:  Beata,  
Mietek Szcześniak,  Natalia Niemen, Olga Szomańska oraz Mate.O. Beata wykona pieśń:  
„Mój  Jezu,  mój  Zbawco”.  Bądźcie  z  nami.  Przekażcie  znajomym.  ZAPRASZAMY!  
Transmisja na żywo w TVP 1, od godz. 15.50 do 17.00. ”

Kto ma chwale z tego?

„Koncert „Jednego Serca Jednego Ducha” to cykliczny wieczór chwały w Rzeszowie, gdzie  
Beata otrzymywała zaproszenie przez ostatnie lata. W tym roku pojawi się ponownie, by  
zaśpiewać wraz ze 100-osobowym chórem, orkiestrą symfoniczną oraz wieloma cenionymi  
muzykami  i  solistami.  Dziś  Beata  wykona:  „Barankowi  cześć”  oraz  „Prawda  jedyna”.  
Transmisja koncertu od godziny 19.00, w podanym linku. ”

19
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Beata jeździ na konkursy katolickiej piosenki do Kielc. 

 
Franklin Graham powędrował do katolickiej katedry! 20 Czytamy w Gościu Katowickim:

„Katedra  Chrystusa  Króla  w  czwartek  po  brzegi  wypełniła  się  chrześcijanami  podczas  
ekumenicznego wieczoru z modlitwą prowadzoną przez amerykańskiego pastora Franklina  
Grahama, Johna & Anne Barbour, Trzecią Godzinę Dnia oraz Beatę Bednarz z zespołem.  
”21

„ To już drugie śląskie wydarzenie na taką skalę. Pierwsze zdarzyło się 36 lat temu.

Radosny ekumenizm po polsku i angielsku   Joanna Juroszek /GN Koncert TGD i Beaty  
Bednarz  był  okazją  do  uwielbienia  Boga,  we wspólny  śpiew zaangażowali  się  wszyscy  
zgromadzeni w katedrze

Wówczas do katowickiej katedry przybył Billy Graham, amerykański ewangelizator, który  
głosił słowo Boże niemal 215 milionom ludzi podczas setek wyjazdów misyjnych, spotkań  
ewangelizacyjnych w Ameryce Północnej i w innych częściach świata. 11 października 1978  
r. zawitał do Katowic i wtedy -  jak mówił wówczas biskup Herbert Bednorz - w katedrze  
odbyło się największe w historii diecezji spotkanie ekumeniczne.

Dziś Billy ma 96 lat,  a jego dzieło kontynuują syn Franklin oraz Will  należący już do  
trzeciego pokolenia Grahamów prowadzących działalność ewangelizacyjną pod sztandarem 
Stowarzyszenia Billy’ego Grahama.”22

20 http://www.katedra.katowice.opoka.org.pl/  

21 http://katowice.gosc.pl/gal/spis/2046260.TGD-Franklin-Graham-i-Beata-Bednarz-w-Katowicach  

22 http://katowice.gosc.pl/doc/2046373.Radosny-ekumenizm-po-polsku-i-angielsku  
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Mietek Szcześniak nazywa Jana Pawła II- Ojcem Świętym:

Mate.o to ekumenik na cala gębę:(Facebook)

„Najbliższe koncerty MATE.O

24 sierpnia - Zakrzewko k/ Złotowa – MATE.O Elektrik
Parafia Św. Marii Magdaleny, godz: 19:30, wstęp wolny

7 września – Poznań - MATE.O AKUSTYCZNY KWARTET
ul. Kartuska 33 ( Podolany ) Parafia MB Pocieszenia, godz: 19:30, wstęp wolny”

Protestantyzm w Duchu Świętym jest dziś podkopywany i rozbijany...od środka. Kon Trojański jest 
w zborach...

Strona Watykanu podaje, ze  już od 1926 r.  Ruch Faith and Order23 zaproponował aby ze święta 
Zielonych Świat uczynić jednościowe świętowanie.  24 Faith and Order wraz z  Papieska Rada do 
spraw Popierania Jedności Chrześcijan25 są autorami broszury na 2015 rok.26

 

23 http://en.wikipedia.org/wiki/Faith_and_Order_Commission  

24 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayer-  
doc/rc_pc_chrstuni_doc_20140611_week-prayer-2015_en.html

25 http://pl.wikipedia.org/wiki/Papieska_Rada_do_spraw_Popierania_Jedno%C5%9Bci_Chrze%C5%9Bcijan  

26 http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/faith-and-order/xi-week-of-prayer-for-christian-  
unity/2015/week-of-prayer-for-christian-unity-2015/@@download/file/WPCU2015en.pdf
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CONIC to brazylijska Krajowa Rada Ekumeniczna!
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Źródło: strona www CONIC

Na nadchodzący rok 2015 zaprosili Narodowa Rade Kościołów Chrześcijańskich Brazylii(National 
Council of Christian Churches of Brazil) 27 Ekumenia podaje, ze spotykali się w Lutym i Kwietniu 
w 2012 r a ukończenie materiału miało nastąpić miedzy 22-27 Wrześniem w Sao Paulo, Brazylii.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan i jego data zostały zaproponowane przez franciszkanina, 
Paula Wattson'a, należącego do zgromadzenia zwanego  Society of the Atonement(Stowarzyszenie 
Odkupienia).  28 Data ma znaczenie w katolicyzmie. Oktawa miedzy 18 a 25 Stycznia kończy się 
konwersja  Szawła  i  ma  to  wielkie  znaczenie.  Celem  ekumenii  jest  właśnie  przeciągniecie 
Protestantów  na  katolicyzm.   Oktawa  została  po  raz  pierwszy  wprowadzona  przez 
Konstantyna I. 29

Ten zakon jest dedykowany Maryi pod nazwa  Domina Nostra Adunationis (Pani Odkupicielka).  
30Wkikipedia podaje:

„Obecnie w unii z Biskupem Rzymu, zakonnicy odkupienia kontynuują ich prace zalecając  
pojednanie i ostateczne połączenie rożnych Chrześcijańskich denominacji z Papieżem jako  
duchowym liderem, co zowie się ekumenia  ”31

O ile naiwni i ignoranccy liderzy w Protestantyzmie mogą nie rozumieć o co chodzi w ekumenii, 
katolicy wiedza jaki jest cel ekumenii! Niektórzy powiedzą: to nie tak miało być! Nie miało iść 'w  
taka stronę'!

Society  of  Atonement  naucza  o  prymacie  Biskupa  Rzymu32 co  oznacza,  ze  'należy  się  mu' 
szacunek i autorytet  od innych biskupów i ich domen. Stad widzisz jak się płaszczą przed nim 
ekumenicy! Stad widzisz jak katolicyzm obejmuje prym i organizuje te imprezy! Papież na czele, 
obok przedstawiciele rożnych religii- Islamu, Buddyzmu, Hinduizmu...Protestantyzmu.

Założona w 1982 r w Porto Alegre, Narodowa Rada Kościołów Chrześcijańskich Brazylii(CONIC-  
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil)33 powstała z ekumenii miedzy katolicyzmem a 
Syryjskim  Prawosławiem,  Zjednoczonym  Kościołem  Prezbiterian,  Luteranami,  Anglikanami  i 

27 http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/faith-and-order/xi-week-of-prayer-for-christian-  
unity/2015

28 http://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_the_Atonement  

29 http://en.wikipedia.org/wiki/Octave_%28liturgical%29  

30 http://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_Atonement  

31 http://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_the_Atonement  

32 http://en.wikipedia.org/wiki/Primacy_of_the_Bishop_of_Rome  

33 http://www.conic.org.br/cms/  
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Metodystami w Brazylii.34 Natomiast ich partnerami są poniższe organizacje:35

• Adveniat36- katolicki fundusz finansowany z Niemiec.

• Cese37- organ koordynujący służb ekumenicznych.

• Christian Aid38

• EMW39-  kościoły  ewangelickie  w  Niemczech!  (YMCA,  Niemieckie  Stowarzyszenie 
Biblijne, Kościół Morawski, Mennonici itd )

• FLD40 - luterańska fundacja.

Oto  papieski  wpływ,  który  ma  za  zadanie  zatrzymania  przebudzenia  Zielonoswiatkowo- 
Charyzmatycznego w Brazylii!!! Na stronie 'Chrześcijańskiego' CONIC są linki do rożnych religii:

34 http://www.conic.org.br/cms/igrejas-membro  

35 http://www.conic.org.br/cms/membros-fraternos  

36 http://www.adveniat.de/  

37 http://www.cese.org.br/site/  

38 http://www.christianaid.org.uk/  

39 http://www.emw-d.de  

40 http://www.fld.com.br/  
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Watykan biadoli na temat 'nietolerancji':

„Ta nietolerancja była ukryta przez długi czas. Stało się bardziej wyraźne i pokazało  inna  
stronę Brazylii, kiedy w dniu 12 października 1995 roku, w święto Matki Bożej Aparecida,  
patrona kraju, jeden z biskupów kościoła neo-zielonoświątkowego kopal posąg Matki Bożej  
Aparecida w trakcie  transmisji krajowej telewizji. ”41

„duchowa światowość prowadzi niektórych chrześcijan do wojny z innymi chrześcijanami,  
którzy  stoją  na  drodze  ich  dążeniu  do  władzy,  prestiżu,  przyjemności  i  bezpieczeństwa  
ekonomicznego ”Franciszek.

 

Sérgio Von Helder z Igreja Universal do Reino de Deus 12 Października 1995 r. Ten 'skandal' 
okrzyknięto nazwa: Chute na santa, czyli kopanie 'świętego'42. BBC podaje, ze spowodowało to, ze 
katolicy pojawiali się na nabożeństwach, próbując przeszkadzać oraz palili kukle tego człowieka ze 
złości. 43Kiedy Paweł przyszedł do Efezu, ówcześni katolicy skandowali: wielka jest Diana z Efezu 
przez 2 godziny non- stop. Demony nie znoszą bycia zakwestionowanym. Człowiekowi należny się 
szacunek i przyznanie mu, ze miał odwagę.  

Dz.Ap 19:28,34- „A kiedy usłyszeli to, napełnił ich gniew[pleres thumos] i wołali- Megas 
Artemis Ephesios...A kiedy dowiedzieli się(epiginosko), ze był on Żydem(Ioudaios ), każdy 
z nich, jednym głosem (mia phone) przez około(hos ) 2 godziny(duo hora) wołali- Megas 
Artemis Ephesios. ” KJV

Dla porównania- dziś katolicy dalej czcza tego samego bożka. 44

Podobny wyczyn miał się zdarzyć w 1978 r gdzie ponoć Protestant zabrał ten posag, który upadł na 

41 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayer-  
doc/rc_pc_chrstuni_doc_20140611_week-prayer-2015_en.html

42 Tak, wierz lub nie, ale katolicy maja 'święte drewno' czy 'święty plastik'!
43 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/864623.stm  

44 http://en.wikipedia.org/wiki/Hymns_to_Mary  
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ziemie i potrzaskał się na kawałki!45

Jak się  dowiadujemy,  posag Maryjny w Brazylii,  zwany tam  Nossa Senhora Aparecida został 
ogłoszony przez Piusa XI patronem Brazylii w 1930 r. Wcześniej, w 1904 r. Pius X nakazał tzw 
kanoniczna koronacje.46 Oznacza to, ze na podstawie tzw bulli, papa nakazuje aby dany wyrób z 
drewna  otrzymał  koronę,  tiarę  lub  aureole.  Cala  masa  tych  bałwanów  otrzymała  dodatkowy 
ubiorek. 47

Bałwan z Watykanu nie ukrywał swojego niezadowolenia ze stanu katolicyzmu w Brazylii! Tam 
rozwijają się kościoły, Protestanci nie boja się mówić jawnie, ze katolicyzm to bałwochwalstwo. 
Tam tez pojawia się pieniądz i wpływy np w telewizji. Oto przeciwko czemu uderza papa. 

Piętnowanie herezji to ...nietolerancja
Rozwój kościoła...ma pobudki finansowe, polityczne itd

Watykan zawsze wypowiada się politycznie. Od wieków, to on grabił, dziesiątkował rdzennych 
mieszkańców i głosił fałsz na temat Zielonoświątkowców! Takie wypowiedzi papieża to szczyt 
hipokryzji i bezczelności. 
 

Należąca do Światowej Rady Kościołów, Komisja Faith and Order(Wiara i Porządek) jest 
przesiąknięta katolikami. Powyższa fotografia pochodzi z ich strony.48 Sekretarz generalny 
Światowej Rady Kościołów- Olav Fykse Tveit, odwiedził katedrę katolicka w Japonii.49  Tveit 
będąc na audiencji z Franciszkiem tytułował go: „Wasza świętobliwość, papieżu Franciszku, 

45 http://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_Aparecida#Assault_on_the_image  

46 http://en.wikipedia.org/wiki/Canonical_Coronation  

47 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_canonically_crowned_images  

48 http://www.oikoumene.org/en/what-we-do/faith-and-order  

49 http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/general-secretary/sermons/the-voice-that-tells-us-the-way-to-  
justice-and-peace
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Biskupie Rzymu”.50

 

8 płatków lotosu- reinkarnacja. Oktawa czyli liczba 8 ma wiele ciekawych znaczeń. Jedno z nich- 
jest symbolem Kosmicznego Chrystusa. W Wicca to 8 sabatów czarownic. 

 

Na placu 'Piotra' znajduje się obelisk i dookoła niego zegar słoneczny. To sprośny symbol 
stosunku płciowego. Ma on 8 odnóg i są to festiwale wzięte z pogaństwa! Dodatkowo symbol 8 
ramiennej gwiazdy należy do 'boginki' Innany. Jest to symbol Wenus w mitologii łotewskiej.51 U 

Mapuczow ten symbol, znany jako gunelve również symbolizuje Wenus!52

Innymi słowy 'boginka' jest seksualnie penetrowana przez bożka słońca. W mitologii Egipskiej jest 
to przyrodzenie Ozyrysa. 

50 http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/general-secretary/speeches/speech-for-audience-with-pope-  
francis

51 http://en.wikipedia.org/wiki/Auseklis  

52 http://en.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%B1elve  
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W 2014 r Franciszek odwiedził liczący 350 osób, kościół Zielonoświątkowy, zaproszony przez 
'pastora' Giovanni Traettino w Caserta. Tam kontynuował swoja śpiewkę czyli 'jedność w 
różnorodności' wymyślona przez gościa Shoghi Effendi53, należącego do wiary Bahai! Po tylu 
latach/ wiekach skandali papiestwo pracuje aby wszelkie ich zło, począwszy od Inkwizycji zostało 
zakryte pod dywan. Temu celowi służy właśnie ekumenia...

Co jednak jest charakterystyczne dla 'wiary Bahai' co zostało wzięte za motto globalistów, 
Watykanu i ogólnoświatowej finansjery? 

Wg Bahai 'Bóg' przez wieki miał bożych 'posłańców' jak Mojżesz, Jezus, Mahomet, Budda, 
Kryszna a ostatnim ma być Siyyid `Alí Muḥammad Shírází(zwany jako Bab- założyciel babizmu) 
oraz Mírzá Ḥusayn-`Alí Núrí (znany jako Bahá'u'lláh, zalozyciel Bahai!).

Bahai chce zrównać Jezusa- Boga z apostatami i heretykami jak Mahomet, Budda czy Kriszna! 
Bahai nazywa ich 'boga' Baha. Bahai stad oznacza zwiedzenca, który podażą za demonem zwanym 
Baha!  54

Tony Palmer- katolicki wtyk...

Wiecie co jeszcze jest ciekawe? Apostata, czy raczej wtyk papieski, a mówimy tu o niejakim Tonym 
Palmerze, został pochowany... po katolicku! Tony Palmer był biskupem episkopalnym. Jego zona i 
dzieci były...katolikami! 'Protestancki' biskup jednak został pochowany z 'zaszczytami katolickiego 
biskupa' w...kościele katolickim!55 56 Papiez 'nagradza' w ten sposób swoich sług...

Odbyło się to w St. John the Evangelist Roman Catholic Church57 w mieście Bath (hrabstwo 
Somerset w Anglii) i przewodniczył temu kanon David Ryan. 58 

Zbulwersowało to również katolików...

Oto zwiedzenie w naszych czasach! Pokutuj dziś i odwróć się od zwiedzenia! Szukaj Biblijnego 
Jezusa i przyjmij Go jako Pana i Zbawiciela. Pros również o napełnienie Duchem Świętym.

Amen!

53 http://en.wikipedia.org/wiki/Shoghi_Effendi  

54 http://en.wikipedia.org/wiki/God_in_the_Bah%C3%A1%27%C3%AD_Faith#Names_of_God  

55 http://www.harvestingthefruit.com/requiem-mass-for-a-heretic/  

56 http://gloria.tv/media/dYKsS46bXpN  

57 http://en.wikipedia.org/wiki/St_John%27s_Church,_Bath  

58 http://www.stjohnsrcbath.org.uk/  

20 AntyEkumenia

http://en.wikipedia.org/wiki/God_in_the_Bah%C3%A1'%C3%AD_Faith#Names_of_God
http://www.stjohnsrcbath.org.uk/
http://en.wikipedia.org/wiki/St_John's_Church,_Bath
http://www.harvestingthefruit.com/requiem-mass-for-a-heretic/
http://gloria.tv/media/dYKsS46bXpN
http://en.wikipedia.org/wiki/Shoghi_Effendi


Tydzień Modlitw o Jedność 'Chrześcijan' 2015- atak na Brazylię

21 AntyEkumenia

U ycie kadrów z filmów i Facebooka na zasadzie FAIR USE w celachż  
edukacyjnych i obna aj cych jak papieski ekumenizm rozprzestrzenia siż ą ę 
po cichu pod pozorem 'g oszenia Ewangelii'. W zborach pomimo to trwał  
wszechogarniaj ca cisza. ą


