
Zespól   TGD  (Trzecia Godzina Dnia) finansuje katolicyzm I zagładę dusz  

W roku 2014, który właśnie dobiega końca zespoły ekumeniczne jak TGD, Mate.o, Mietek Szcześniak, 
wokalistka TGD- Natalia Niemen gorączkowo brali udział w świętowaniu Jana Pawła II. Na tzw. Dniu 
Papieskim12 śpiewali oni na część niebiblijnego papieża:

„15:30 – „Apel Modlitewny Miasta Warszawy z Ojcem Świętym.” – Koncert galowy Dnia 
Papieskiego. Miejsce: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego al. Komisji 
Edukacji Narodowej 101 w Warszawie (metro Stokłosy). Artyści zaprezentują repertuar złożony 
z ulubionych pieśni Papieża Polaka. Zaśpiewają: Irena Santor, Alicja Majewska, Anna 
Wyszkoni, Olga Szomańska, Natalia Niemen, Ryszard Rynkowski, Zbigniew Wodecki, Paweł 
Kukiz i Mietek Szcześniak, wstęp wolny (Transmisja telewizyjna w TVP1 i TVP Polonia)”

TGD mogłeś zobaczyć na Papieskim Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej „Wadowicka Barka 
2014”3. Czytamy tam:”Galę finałową zakończy występ zespołu TGD. ”

Rok wcześniej znowu widzimy TGD jako trubadurów papiestwa: 

„gwiazdą będzie zespół TGD..."Jan Paweł II - Papież Dialogu" - pod takim hasłem przebiega 
tegoroczny Dzień Papieski...Po południu, w hali Łuczniczka odbędzie się II Bydgoska 
Karoliada, czyli turniej młodzieży zgłoszonej przez dekanaty, którą zakończy koncert pop 
gospelowego zespołu TGD.”4

Oto jawny przykład jak te zespoły nie są Biblijne. Nie możesz być 'gwiazda' w katolicyzmie, chyba, ze 
głosisz ich propagandę. Poprzez czczenie papieża, każdy z tych zespołów pokazuje, ze są 
niezbawionymi katolikami i wierzą w fałszywa tradycje kościoła katolickiego!

Inna kwestia jest nadchodzący, tzw Światowy Dzień Młodzieży w roku 2016, na którym masę młodych 
ludzi będzie utwierdzana w herezjach Watykanu. TGD i Natalia Niemen wezmą udział w koncercie pt: 
„Betlejem w Spodku”. 

„W uroczystość Objawienia Pańskiego tj. 6 stycznia 2015 r. o godz. 18 w katowickim Spodku 

1 http://koncerty.chrzescijanskiegranie.pl/koncert/dzien-papieski-2014-warszawa/  

2 http://koncerty.chrzescijanskiegranie.pl/wp-content/uploads/2014/10/plakat.jpg  

3 http://www.diecezja.pl/archidiecezja/aktualnosci/papieski-festiwal-piesni-i-piosenki-religijnej-wadowicka-barka-  
2014-.html

4 http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,48722,14753034,Mlodzi_wyznaja_swoja_wiare__Dzien_Papieski_w_Bydgoszc  
zy.html
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odbędą się archidiecezjalne obchody 90. rocznicy ustanowienia Diecezji Katowickiej5. 
Zapraszamy do „Betlejem w Spodku”, będącym połączeniem koncertu z rodzinnym 
kolędowaniem...Usłyszymy gwiazdy estrady: Annę Marię Jopek, Natalię Niemen i Kubę 
Badacha wraz z solistami i chórem TGD.”67

A zatem znowu- mamy do czynienia z typowa katolicka impreza, która świętuje ich niebiblijne tradycje 
i wierzenia. Naprawdę, niemożliwe jest aby wysnuć inne wnioski niż te napisane w tej i innych 
publikacjach. Katolicy pod przykrywka 'Protestantyzmu','wymijania' są drzwiami i mostami aby 
Protestantyzm wciągnąć do Watykanu.

I oto bomba: „Dochód ze sprzedaży biletów przeznaczymy na organizację ŚDM 2016. ”. Nie tylko 
wspierają i zgadzają się na niebiblijne praktyki ale i jawnie finansują nadchodzący dzień prania tysiąca 
młodych ludzi...

Na koncie Facebook tej 'artystki' znajdziesz zachętę do wydania między 40- 80 zł na katolicyzm! 8

Powinno pisać- Protestanci, nie chcielibyście wydać coś na papieski chlam? Czemu nie chcecie 
finansować zagłady dusz młodych ludzi? 

W dostępnym 'orędziu'9 papieskim na stronie Światowego Dni Młodzieży czytamy:

„W kwietniu przypadnie także trzydziesta rocznica przekazania młodym Krzyża Jubileuszu 
Odkupienia...Drodzy młodzi, Magnificat, pieśń Maryi, ubogiej w duchu to także pieśń tych, 
którzy żyją Błogosławieństwami. Radość Ewangelii wypływa z serca ubogiego, które potrafi 
radować się i zadziwić dziełami Boga, jak serce Dziewicy, którą wszystkie pokolenia nazywają 
„błogosławioną” (por. Łk 1,48). Niech Ona, Matka ubogich i gwiazda nowej ewangelizacji, 
pomaga nam żyć Ewangelią, urzeczywistniać Błogosławieństwa w naszym życiu i mieć odwagę 
szczęścia.”

5 http://www.archidiecezja.katowice.pl/  

6 http://koncerty.chrzescijanskiegranie.pl/wp-content/uploads/2014/11/Betlejem-w-Spodku-M%C5%82odzi-Dla-M  
%C5%82odych.jpg

7 http://koncerty.chrzescijanskiegranie.pl/koncert/koncert-betlejem-w-spodku-katowice/  

8 https://shop.ticketpro.pl/pl/Event/Detail/21415/betlejem-w-spodku-tgd-anna-maria-jopek-natalia-niemen-  

9 http://www.krakow2016.com/upload/files/OREDZIE_PAPIEZA_FRANCISZKA%20XXIX%20%C5%9ADM.doc  
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Czy rok 2016 jest rokiem wybranym od tak sobie? Bynajmniej nie. Jest to 1050-ta rocznica tzw 
'katolickiego chrztu Polski'! 

Będzie to kolejne odnowienie jarzma między państwem Polski a papieskimi maryjnymi klerykami! W 
1966 roku obchodzono Tysiąclecie Państwa Polskiego i bito tego typu monetę (źr. Wikipedia):

 

Na zdjęciu widać Mieszka I i Dobrawę”Według źródeł nakłoniła swojego męża do przyjęcia chrztu w 
966. ”10

Oto ciekawy wpis w Wikipedii:

„Milenium chrztu Polski - religijne uroczystości związane z 1000 rocznicą chrztu Polski mające 
miejsce w Częstochowie na Jasnej Górze w 1966 r. Milenium poprzedzała Wielka Nowenna, 
odprawiana przez dziewięć kolejnych lat w latach 1957 - 1966. Inicjatorem milenium chrztu Polski był 
kardynał Stefan Wyszyński. Dokonano wówczas odnowienia aktu zawierzenia Matce Boskiej i 
powierzenia narodu polskiego pod jej opatrzność na kolejne 1000 lat. Centralne uroczystości odbyły 
się na Jasnej Górze 3 maja.”

Polska jest zawierzona królowej niebios do 2966 r! 

„Nowenna – nabożeństwo w liturgii katolickiej lub prywatna modlitwa, które odprawia i odmawia się 
przez dziewięć kolejnych dni, zazwyczaj poprzedzające większe święto lub uroczystości, np. nowenna 
przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego, zaczynająca się w Wielki Piątek. Nowenna może być też 
odprawiana przez 9 dni, tygodni lub lat (np. Wielka Nowenna poprzedzająca milenium chrztu Polski). ”

„Zgodnie z planem 3 maja 1957 r. prymas Wyszyński odprawił mszę św. na Jasnej Górze. Było  
to z jednej strony uroczyste zamknięcie Roku Królowej Polski, z drugiej uroczysta zapowiedź  
Wielkiej Nowenny Narodu przed Tysiącleciem Chrztu Polski, będącej kolejnym etapem 
przygotowań Polaków do wielkiego jubileuszu ich chrześcijaństwa. Dwa dni później (5 maja)  
uroczyście zainaugurowano Nowennę we wszystkich parafiach kraju. Począwszy od tego dnia  

10 http://pl.wikipedia.org/wiki/Dobrawa_Przemy%C5%9Blidka  
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aż do Roku Jubileuszowego 1966 śluby miały być odnawiane rokrocznie we wszystkich  
parafiach w ciągu następnych dziewięciu lat w pierwszą niedzielę po 3 maja; jeśli była to  
niedziela, uroczystości te odbywały się 3 maja. Każdego 26 sierpnia tego samego aktu  
dokonywali na Jasnej Górze pielgrzymi i Episkopat z prymasem na czele. Każdy dzień 
odnawiania ślubów rozpoczynał kolejny rok Wielkiej Nowenny, a jego tematem i zadaniem 
duszpasterskim były kolejne przyrzeczenia ślubów złożone przez wiernych w sierpniu 1956 r. ”11

1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966

Ogólnopolski rytuał był dokonywany przez 9 lat !

„Centralnym punktem jasnogórskiej celebry był złożony przez kardynała Wyszyńskiego,  
Episkopat i wiernych „Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła, za 
wolność Kościoła Chrystusowego”. Stanowił on kulminacyjny punkt tzw. Godów Tysiąclecia;  
był to religijny akt zaślubin Polski i Kościoła Maryi – swoiste wotum wdzięczności za chrzest i  
wiarę... Akt Oddania powtórzono wieczorem 3 maja we wszystkich parafiach w Polsce. ”12

„Gnieźnieńskie obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski organizują: Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Kolegium 
Europejskie UAM w Gnieźnie i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, wspólnie z Księdzem 
Arcybiskupem Józefem Kowalczykiem - Metropolitą Gnieźnieńskim, Prymasem Polski, 
Markiem Woźniakiem - Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego oraz władzami 
samorządowymi miasta i powiatu Gniezno.

– Tu jest kolebka Państwa Polskiego i te obchody rocznicy chrztu będą nam przypominać, 
że historia Polski w tym regionie się rozpoczęła. Jest już przygotowane porozumienie, list 
intencyjny, pomiędzy prymasem i biskupem poznańskim oraz władzami samorządowych, co do 
organizacji tych rocznicowych uroczystości. Zaproszenie chcemy także, poprzez władze 
państwowe i kościelne, wysłać do papieża Franciszka - powiedział wojewoda wielkopolski 
Piotr Florek.”13

Katolicyzm już od 2013 r popełnił nekromancje:

„Inauguracja obchodów jubileuszowych odbyła się 12. czerwca 2013 roku za sprawą 
dziękczynnej mszy św. w intencji Władców z Dynastii Piastów14, koncelebrowanej przez ks. 
Abp. Józefa Kowalczyka Prymasa Polski w palatium Mieszka I na Ostrowie Lednickim. ”15

11 http://www.klub-generalagrota.pl/kg/baza-wiedzy/referaty/600,dok.html  

12 http://www.klub-generalagrota.pl/kg/baza-wiedzy/referaty/600,dok.html  

13 http://wiadomosci.onet.pl/poznan/inauguracja-obchodow-1050-rocznicy-chrztu-polski/rxwew  

14 http://www.poznan.pl/mim/prezydent/news/msza-sw-w-intencji-wladcow-polski-z-dynastii-piastow,47754.html  

15 http://www.piastowskakorona.pl/news.php?readmore=691  
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Władcy z dynastii Piastów to :16

Mieszko I ,Bolesław Chrobry ,Mieszko II Lambert,Kazimierz I Odnowiciel,Bolesław II Śmiały 
(Szczodry), Władysław I Herman. Zbigniew, Bolesław III Krzywousty,Władysław 
Wygnaniec,Bolesław Kędzierzawy, Mieszko III Stary, Kazimierz Sprawiedliwy, Leszek Biały, 
Władysław Laskonogi, Henryk Brodaty, Henryk Pobożny, Konrad Mazowiecki, Bolesław Wstydliwy, 
Leszek Czarny, Henryk IV Probus, Przemysł II ,Wacław II ,Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki

Katolicy już dzisiaj przygotowują się do tego wydarzenia. Uruchamiają m.in. program pt: „„Serce 2.0” 
”. 17 

Ekumeniczny portal Klub Dobrej Muzyki zrzesza wielu muzyków Protestanckich i jeszcze 
więcej...katolickich. Oni promują koncerty Szcześniaka i TGD w kościołach katolickich:18

„Warszawa
Data i godzina2014-12-27 17.30
Wykonawcy TGD
Miejsce kościół pw. św. Tomasza Apostoła19 (Dereniowa 12)
Wstęp wolny
Kontakt tgd.kdm.pl

Warszawa
Data i godzina2014-12-28 19
Wykonawcy Mietek Szcześniak
Miejsce kościół Ofiarowania Pańskiego20 (Stryjeńskich 21)
Wstęp wolny
Kontakt koncerty.kdm.pl”.

Jeśli podczas ich 'ewangelizacji' osoba przyjmie Jezusa, podchodzi ksiądz i wyjaśnia jej, ze odnowiła 
swoje relacje z katolicyzmem! 

W roku 2013, w Brazylii w mieście Nova Xavantina zorganizowano ekumeniczna imprezę 
(zorganizowana przez burmistrza Gercino Caetano Rosa21), gdzie katolicy mieli tam być obok 
ewangelików. Miała tam grac Zielonoświątkowa wokalistka znana pod pseudonimem Damares 

16 http://www.bryk.pl/wypracowania/historia/sredniowiecze/4271-poczet_w%C5%82adc  
%C3%B3w_polski_dynastia_piast%C3%B3w_daty_panowania.html

17 http://www.krakow2016.com/pl/aktualnosci,pokaz,154,papiez-poblogoslawil-nowy-program-przygotowan-duchowych-  
do-sdm-2016-serce-2-0

18 http://www.koncerty.kdm.pl/  

19 tomaszap.waw.pl/ 

20 http://www.ofiarowaniepanskie.pl/  

21 https://pt-br.facebook.com/gercino.caetanorosa  
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(Damares Alvez Bezerra de Oliveira) . Jej mąż, pastor Aldori de Oliveira22, wziął mikrofon i zaczął 
głosić przeciwko katolicyzmowi! To wywołało burze.23 Zaczął krytykować cały Światowy Dzień 
Młodzieży, który miał miejsce w 2014 w Rio, drapał obrazek papieża, kwestionował odbycie się tego 
dnia, krytykował cala katolicka filozofie, obarczał wina katolicyzm za rozprzestrzenianie się 
narkotyków oraz chorób. Wrzeszczał do mikrofonu: Potrzeba nam Dnia Ratowania Młodzieży! 24

O, jakie to normalne! Jaki kontrast dla polaków, którzy nigdy nic nie mówią, i jak KZ z Krotoszyna , 
zawsze próbują pomniejszać sprawę i głosić 'brak osadu', by ukrywać błędy i herezje, które dostają się 
do KZ! W Brazylii jest ok 40 mln Protestantów.

Jaka była reakcja? Natychmiast katolicy wyszli i posypały się skargi. Sekretarz Miejski ds Turystyki i 
Środowiska, Valteri Araújo przepraszał za 'niefortunna przemowę pastora'. Twierdził, ze inni pastorzy 
go kontaktowali i zapierali się przekonań męża Damares. Katolik twierdzi, ze jeden z pastorów tak się 
wypowiedział o tym incydencie: jej mąż niszczy jej służbę...25

Z czego nas, Protestantów zapamięta ten świat? Gdy Paweł wchodził do miasta, tamci biegali...Ci, 
którzy przewrócili świat do góry nogami przyszli do nas...Inni są karierowiczami, którzy sprzedają i 
wstydzą się Ewangelii...Żyją by usprawiedliwiać tych co krocza odstępcza droga ekumenii...Chcą 
innych włączyć w ich szeregi by zamknąć im usta...

Powróćmy do normalności bycia wierzącym...Nie wstydzimy się Słowa Bożego...Nie bójmy się stawać 
za Biblia i Jezusem...Złammy kontrole umysłu, która nie chce krytyki, myślenia, chce zrobić z nas 
bezmyślne roboty, reagujące na klawisz pastora ekumenicznego...

Amen!

22 https://pt-br.facebook.com/people/Aldori-Oliveira/100004920908633  

23 http://necanx.blogspot.ie/2013/05/marido-de-damares-pastor-aldori-quase.html  

24 http://www.pontaldoaraguaianews.com/products/a28-05-2013-declara%C3%A7%C3%B5es-do-pastor-aldori-esposo-da-  
cantora-gospel-damaris-decepciona-popula%C3%A7%C3%A3o-de-nova-xavantina-no-final-do-show-/

25 http://www.radionovaesperanca.com.br/2014/03/marido-de-damares-pastor-aldori-quase.html#.VJ19iIMFYZc  
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