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Tydzień Modlitw o zwiedzenie Protestantów do
katolicyzmu w 2015 r.

Zaczął się nowy rok i oto uparci w złym odstępstwie zaczynają modły aby ci co od lat
widza herezje i kłamstwo papieskie, przyłączyli się do nich i uznali papiestwo katolickie
za 'braci'. 

Radio  Watykańskie  podaje,  1ze  pseudo  Luteranie  maja  organizować  także  wspólne
celebracje  w  roku  2016,  rok  przed  wielkim oszustwem,  który  będzie  zaprezentowany
światu! 

Światowa  Rada  Luteran wraz  z  Papieska  Rada  do  spraw  Popierania  Jedności
'Chrześcijan' podpisała  31  Października 1999 r.  wspólna deklaracje  wiary.  Jest  to
fałszywy dokument.  Nieliczna  grupka,  zwiedzionych  przez  papiestwo  Luteran  chciała
zakończyć Reformacje. (31 Października 1517). Rok 2016 to 499 rok zaczęcia Reformacji,
która trwa w najlepsze! 

Prezydent tej rady papieskiej Kurt Koch stwierdził, ze „Luter pokazał Chrystusa na nowo
do światła”. Papiestwo uznało zarówno Reformacje jak i Lutra jako 'własne'. Po latach,
podobnie jak Izrael popadł w bałwany (Baal i Aszera (Królowa Niebios)), tak mała grupka
zwiedzionych Luteran chce iść w bałwochwalstwo, utracić dusze na wieki i pociągać ta
droga innych...

Królowa Niebios jako uwodziciel i destruktor ludu Bożego.

Już w ST widzimy jak wraz z czasem, nadchodzi nowe pokolenie, które nie zna historii,
nie pamięta to czego Bóg dokonał i oto idzie w zwiedzenie. Wielokrotnie pisałem już o
wersetach z  Jeremiasza.  Po latach zabaw z okolicznymi narodami,  to one przeciągały
Izrael do czczenia ich bożków!

Pamiętajmy o  dwóch datach,  ważnych  z  punktu  widzenia  Zielonoświątkowców i  Charyzmatyków.
Papieska Rada do spraw Popierania Jedności 'Chrześcijan' już od lat prowadzi dialogi z
niektórymi Zielonoświątkowcami!2

1 http://en.radiovaticana.va/news/2015/01/17/catholics_and_lutherans_plan_joint_ecumenical_commemoration_/1118708

2 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_pro_20051996_chrstuni_pro
_en.html
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• Przebudzenie na ulicy Azusa zaczęło się 9 Kwietnia 1906 r. w Los Angeles.3

• 1 Stycznia 1901 r. w Topeka, Kansas studenci szkoły C.F Parhama zaczęli mówić
na językach.4

Do papieskiej, Światowej Rady Kościołów należą Zielonoświątkowe kościoły jak:5

    
1.     Free Pentecostal Missions Church of Chile- 13 000 członków.
2.     Evangelical Pentecostal Mission of Angola-75 000 członków.
3.     Pentecostal Mission Church- 9000 członków.
4.     Association The Church of God-8000 członków.
5.     Pentecostal Church of Chile-125 000 członków.
6.     International Evangelical Church- 21 000 członków.
7.     Christian Biblical Church-30 000 członków.

281 000 ślepców podąża za wytycznymi Watykanu!

Proszę zwrócić uwagę na powyższe daty. Watykan może próbować zagrabić i te Boże, nie
katolickie przebudzenia!

Marsz ze skarpy w 2015

W tym roku do zborów powprowadzają herezje w miejscach, gdzie ekumenia odbywa się
już od lat. 

• Lublin- KZ Oaza w Lublinie- ul Tatarska- 21 Styczeń6

• Elbląg-  pastor  prezbiter  Wojciech  Gajewski,  Kościół  Zielonoświątkowy7-  18
Stycznia

• Szczecin-  Kościół  Zielonoświątkowy,  ul.  Wawrzyniaka  7,  23  Stycznia8(Biskup

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Azusa_Street_Revival

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Pentecostalism#History

5 http://www.oikoumene.org/en/church-families/pentecostal-churches

6 http://diecezja.lublin.pl/news,1499

7 http://www.diecezja.elblag.opoka.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=555:tydzie-powszechnej-
modlitwy-o-jedno-chrzecijan-ad-2015&catid=95:wydz-duszpasterski&Itemid=158

8 http://www.betania.kz.pl/index.php/start-aktualnosci/429-tydzien-modlitwy-2015.html
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Mieczysław Czajko)
• Poznań,  Kościół  Zielonoświątkowy,  Poznań  ul.  Grunwaldzka  55-  24  Stycznia.9

(Piotr Wisełka)
• Frombork, Kościół Zielonoświątkowy, Zbór Chrystusa Zbawiciela, ul. Elbląska 510

• Świdwin, apostata i ciućmok- niejaki ministrant Ciucka! 

Zielonoświątkowcy wracają do Aliansu Ewangelicznego (ekumenik Adam
Ciućka)11”Alians  Ewangeliczny,  organizacja  zrzeszająca  większość  Kościołów
ewangelikalnych  w  Polsce  przechodzi  rewolucję.  Znowelizowano  w  znaczących
punktach  statut,  wybrano  nowego  przewodniczącego  i  przyjęto  do  niej  Kościół
Zielonoświątkowy...Pierwszą  decyzją  nowych  władz  było  przyjęcie  w  poczet
członków Aliansu Kościoła Zielonoświątkowego w RP, na wniosek uczestniczącego
w  spotkaniu  zwierzchnika  tego  Kościoła,  biskupa  Marka  Kamińskiego.  Alians
Ewangeliczny  Skupia  obecnie  ponad  90%  wiernych  nurtu  ewangelikalnego  w
Polsce, czyli około 60 tys. wiernych. W Polsce powstał w roku 2000, jest członkiem
European Evangelical Alliance i World Evangelical Alliance.”

Oto coraz bliżej zarząd KZ chce wcielić Zielonoświątkowców do ekumenizmu i Światowej
Rady Kościołów! Autor tej powyższej wypociny nawet ma ekumenizm w adresie e-mail:

adam.ciucka@ekumenizm.pl

9 http://epoznan.pl/blogi-blog-157-2131

10 http://archwarmia.pl/aktualno-ci/2015/stycze/modlitwa-o-jedno-c-chrze-cijan-a-d-2015/

11 http://www.ekumenizm.pl/ekumenizm/w-polsce/zielonoswiatkowcy-wracaja-aliasu-ewangelicznego-w-rp/
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Jak nie chcą przyjść bezpośrednio do Rzymu, to Jezuici budują 'Protestancka' Światową
Rade  Kościołów.  Jeszcze  nie  chcą  iść?  To  zapisujemy  ich  do  pośrednich  organizacji
(małych  mostów)  aby w  końcu podeszli  tak  blisko,  ze  staną  twarzą  w twarz  z  Rada
Ekumenii a potem samym papiestwem!

W tym roku w Jerozolimie organizują światowe spotkanie ludzi ochrzczonych w Duchu
Świętym pod nazwa  Empowered 21.12 I to wydarzenie jest jednak przeniknięte przez
zwolenników ekumenizmu z Rzymem.13

Kenneth Copeland-ekumenizm

Jack Hayfor-ekumenizm

Oreste Pesare- głowa katolickich 'charyzmatyków' z ICCRS14 

Vinson Synan- historyk KZ, zwolennik unii z Rzymem

Jak już pisałem w innej publikacji- 'charyzmatyczni' katolicy zwani w Polsce pod nazwa
odnowy 'w Duchu Świętym' będą mieli konferencje w Warszawie, 1-4 Października. Jedna
z 'atrakcji' jest pielgrzymka do Częstochowy.  15 A tam czczenie Czarnej Madonny. Beda
świętować zesłanie na nich ducha Maryi!16Oto katolicki „Jezus” tego w duchu Maryjnym
ruchu.17

12 http://empowered21.com/

13 http://empowered21.com/about/leadership/

14 http://www.iccrs.org/Dettaglio.php?id_liv3=1197

15 http://www.iccrs.org/public/userfiles/file/Pilgrimageupdate.pdf

16 http://www.iccrs.org/public/img_catalogo/prodotti/Pamphlet%20Towards%20CCR%20Golden%20Jubilee_En.pdf

17 http://www.iccrs.org/public/img_catalogo/prodotti/big/come_to_me_2015!_1418726688.png
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Królowa niebios- gwiazda papieskiej 'Ewangelii'

Podczas pobytu Franciszka na Filipinach biegali by wyszukać wszelkie dzieci sieroty po
mieście i wkładali je do klatek, przywiązywali do słupka!  18 Tam oddawał hold innemu
Jezusowi, patronowi Filipin, zwanemu Santo Nino!19(Tak, to ten sam, któremu śpiewasz
kolędy w 'Boże Narodzenie'!). Tam otrzymał figurkę Królowej Niebios.20 Podczas mszy z
innym Jezusem (tym razem wchodzącym do wafla) zginęła katoliczka.21 Oto ofiara dla
Królowej Niebios!

Gdy odwiedził świątynkę tamtejszej Maryi,  Nuestra Señora del Santissimo Rosario de
Manaoag mówił, ze jest w domu Maryi! Podczas pobytu na Sri Lance, powiedział, ze ten
demon ma ich prowadzić i zachęcać. 2223

Papa odwiedza Filipiny między 15 a 19 Stycznia. Prezydent Filipin poświecił bałwanowi
wiele  miejsca  na  stronie  prezydenckiej.  24 Wcześniej  między  12  a  15  Stycznia  2015
odwiedził  Sri  Lankę.25 Srilański  odpowiednik  Maryi  nazywa  się  Nuestra  Señora  de
Madhu26

A w tym czasie ślepcy w niektórych kościołach Protestanckich modlą się lub przygotowują
do 'jedności'. 

18 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2906730/EXCLUSIVE-Children-CAGED-God-Police-seize-orphans-chain-
filth-clear-streets-Pope-s-visit-Philippines.html

19 http://www.news.va/en/news/concluding-mass-in-manila-the-child-jesus-protecto

20 https://ph.news.yahoo.com/noy-gifts-pope-special-coins-000000132.html

21 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2914596/Catholic-charity-worker-27-killed-scaffolding-holding-loud-speaker-
falls-head-rally-Pope-s-visit-Philippines.html

22 http://en.wikipedia.org/wiki/Shrine_of_Our_Lady_of_Madhu

23 http://www.ncregister.com/daily-news/let-mary-guide-you-on-the-way-of-peace-pope-francis-tells-sri-lankan-pilgri

24 http://president.gov.ph/

25 http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-2908875/Popes-seafront-mass-draw-million-Sri-Lankans.html

26 http://en.wikipedia.org/wiki/Shrine_of_Our_Lady_of_Madhu
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Ode mnie:   A w Wikipedii  tez pisze,  ze  katolicyzm,  Prawosławie,  Christadelfianie,
Świadkowie Jehowy to 'denominacje Chrześcijańskie'! 27

„Słowo ekumenizm wywodzi się z klasycznego języka greckiego – oikumene – gdzie
wyrażało ideę "całego tego zamieszkałego świata". ...Jego znaczenie uległo jednak
uściśleniu  w  związku  z  uświadomieniem  sobie  przez  chrześcijan  różnych
wyznań problemu  podzielonego  Kościoła  oraz  potrzeby  przywrócenia  utraconej
jedności.    

27 http://pl.wikipedia.org/wiki/Szablon:Drzewo_denominacji_chrze%C5%9Bcija%C5%84skich
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Zapraszamy  do  zapoznania  się  z  materiałami  dialogu  katolicko-
zielonoświątkowego,  który  w  zeszłym  roku  obchodził
swoje trzydziestopięciolecie. W  naszym  kraju  ciągle  przemilczany  lub
bagatelizowany przez  obydwa  wyznania  dialog,  w  świecie  przybiera  na
intensywności. „Kościół Zielonoświątkowy Zbór w Świdwinie 

Co ten ministrant papieski sugeruje? Ano, ze błędem była Reformacja! Bledem jest znanie
Biblii  i  kierowanie  się  jej!  Dziś  herezja,  bałwany,  apostazja,  grzech  to  tylko  'inne
wyzwanie',  'inne  spojrzenie','twoje  zdanie'!  Ten  i  inni  heretycy,  pośród  tego  Bożego
Ruchu(infiltratorzy) zaprowadza cie na zgubę do piekła ognistego! 

Ale KZ jest uparty! 35 lat kłamania i mało co drgnęło? Pan Jezus obnaży tych kłamców,
ich podchody i będzie płacz i zgrzyt zębów na katolickiej posadzce.

Nie daj  się,  o wierzący Biblijne w Jezusa podejść temu chłamowi i  łachmaniarzom co
nawołują do unii z Królowa Nieba! To plewy, które Jezus wykopie z ich ekumenicznych
zamków na piasku, roztrzęsie naokoło ich 0 przygotowane na dzień Sadu i wciśnie ich po
uszy w piekle. Tam na wieki będą patrzeć na swoich papieży, Maryję, św Bonifacych i
innych zmarłych, którzy nigdy nie byli Chrześcijanami!

Precz ze ślepymi przewodnikami ślepców!

Chwała Jezusowi!
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