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Boże Ciało czyli bałwochwalstwo po katolicku 
 

Z laciny Corpus Christi jest jednym z balwochwalczych swiat swietowanych przez Rzym. Patrzac do 

historii oraz Slowa Bozego nigdzie nie znajdziemy wzmianki aby celebrowac tzw Eucharystie. Jak sie 

okazuje nie tylko nazwa jest zwodnicza ale poczatki tego wielkiego grzechu I masowego balwochwalstwa 

siegaja do roku

 

Niejaka Juliana de Cornillon miala ‘wizje’, w ktorej ‘Chrystus’ polecil jej zaczac swietowac kawalek wafla. 

1Nie jest mozliwe, aby byl to prawdziwy  Jezus z Biblii, ktorego natura jest sprzeczna z balwochwalstwem. 

Mozemy jednak zauwazyc, ze religijny duch ktory zasila katolicyzm od jego ustanowienia w ok 300 roku 

prowadzil ludzi do falszu oraz do ktore nie tylko nie pochodzily od Boga ale byly 

zawsze sprzeczne do Slowa Bozego! 

 

W 1263 mial sie dokonac ‘cud’ I wioskowy ksiadz mial byc swiadkiem (co jest tylko legenda), ze 

Eucharystia zaczela krwawic. 
2
 Bohater wielu- Franciszek z Asyzu opisywal, ze w swieto katolickie (1224), 

gdy sie modlil podszedl do niego aniol z szescioma skrzydlami, ktory byl dodatkowo ukrzyzowany. Z tego 

spotkania, od tego momentu, Franciszek otrzymal stygmaty. 
3
 

 

Posrod plemion indian Warao, istnieje duch opiekunczy, ktory moze dac im stygmaty.
4
 W katolicyzmie 

przez wieki pojawiaja sie falszywe cuda- placzace lub krwawiace obrazy, ikony, oraz posagi
5
. 

6
 W 

hinduizmie w 1995 r. dokonal sie ‘cud mleka’. Posazek bozka ‘wchlonal’ wylane mu na ofiare mleko…
7
 

 

Katolicyzm doswiadcza mistycznych przezyc, ktore nie sa od Boga. Sa to kontakty ze zmarlymi (modlitwy, 

przyzywania zmarlych), przemienianie wafla w ‘cialo ludzkie’, lewitacja, bilokacja, cudowne medale I 

obrazy, cudowna woda z Lourdes, w ktorej katolicy sie kapia oraz ktora pija, emitowanie ‘zapachu 

swietosci’ z ran od stygmatow oraz po smierci. W Biblii nie znajdziesz takich ‘cudow’. Jezus I Jego 

uczniowie uzdrawiali w imie Jezusa, nie uzywali przedmiotow, nie dokonywali magii z chlebem I winem. 

Tego typu wymieniona ‘duchowosc’ jest wielce zwodnicza I  prowadzi do szalenstwa.Mistycyzm nie jest z 

Ducha Swietego ale innego ducha, religijnego I poganskiego! 

Ta herezja, jak I inne, ktore jeszcze  w tym czasie nie zdazyly sie narodzic w umysle szatana, zostala 

ustanowiona przez ‘nieomylnego’ papieza, Urbana IV, bulla o nazwie Transiturus de hoc mundo. w roku 

1264 r. Do liturgii przylozyl reke Tomasza z Akwinu. Potem na chwile zawieszono to ‘swieto’ by je 

wznowic za Klemensa V. 9 

                                                 
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Corpus_Christi_%28feast%29 

 
2
 http://en.wikipedia.org/wiki/Corporal_of_Bolsena 
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 https://www.catholic.org/saints/stigmata/stigmata_thumbs.php?image=2 

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

 
5
 http://www.abs-cbnnews.com/lifestyle/classified-odd/05/27/15/look-image-mary-cries-blood 

 
6
 http://en.wikipedia.org/wiki/Weeping_statue 

 
7
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Cud_mleka 

 
8
 http://en.wikipedia.org/wiki/Transiturus 

 
9
 http://galwayindependent.com/20120829/news/the-corpus-christi-procession-S5316.html 
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Ksiadz przeprowadza msze, a potem odbywa sie procesja, podczas ktorej wafel jest noszony w tzw 

monstrancji. Na koniec odbywa sie blogoslawienstwo wafla. 10 

Spiewana jest herezja:“Słowem, więc Wcielone Słowo, chleb zamienia w Ciało Swe,wino Krwią jest 

Chrystusową, Przed tak wielkim Sakramentem, upadajmy wszyscy wraz, niech przed Nowym Testamentem 

starych praw ustąpi czas.”

Zwykle monstrancja przybiera forme rozblyskajacych promieni slonecznych, sugerujac powiazanie tego ze 

sloncem.  

 

Inna piesnia spiewana waflowi jest Ave verum corpus(Czesc prawdziwemu cialu) : “Chwala, prawdziwe 

cialo zrodzone z Dziewicy Maryi, o slodki Jezus, o swiety Jezus”.  

 

Jeszcze inna piesnia na Boze Cialo jest Lauda Sion Salvatorem
11

: “Chleb i wino na bezkrwawą 

Odkupienia święcim dań…Dogmat dan jest do wierzenia, Że się w Ciało chleb przemienia, 

Wino zaś w Najświętszą Krew.” 

 

Laudes Divinae:” Błogosławiona niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Maryja. Niech będzie 

pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie. Błogosławiony jej chwalebne Wniebowzięcie.”. To 

wzywanie zmarlych oraz wiara w bezgrzesznosc czlowieka oraz wniebowziecie Maryi! 

 

Po blogoslawieniu wafla, nazwaniem go Jezusem, wraca on do Tabernakulum, przy spiewach: najswietszy 

sakrament… 

 

Papiez Franciszek podczas Bozego Ciala w 2014 r. kazal katolikom modlic sie do Jezusa obecnego w 

Eucharystii. 
12

 

 

W 2013 mowil o adorowaniu Jezusa w Eucharystii oraz o tym, ze Jezus ma przemawiac w ‘misterium 

Eucharystii’.
13

 W 2015 r. stwierdzil, ze branie wafla uswieca oraz oczyszcza i jednoczy katolikow. 
14

 Dalej 

artykul pisze, ze monstrancje wiozl samochod, a dwoch katolickich diakonow kleczalo przed nia! 

 

Watykan umiescil film z calej procesji. Zobaczcie, ze katolicy naprawde wierza, ze kawalek upieczonego 

wafla to Jezus. Oto zrzut z tego filmu
15

. Monstrancja niesiona z wielka powaga...pod parasolem: 

 

                                                                                                                                                                                
 
10

 http://en.wikipedia.org/wiki/Benediction_of_the_Blessed_Sacrament 
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 http://pl.wikipedia.org/wiki/Lauda_Sion_Salvatorem 

 
12

 http://www.catholicherald.co.uk/news/2014/06/20/pope-on-corpus-christi-jesus-in-the-eucharist-gives-life-love/ 

 
13

 http://www.catholicherald.co.uk/news/2013/05/31/our-lives-dont-belong-to-us-pope-francis-says-on-feast-of-corpus-christi/ 

 
14

 http://ncronline.org/news/vatican/celebrating-corpus-christi-feast-pope-francis-honors-persecuted-christians 

 
15

 https://www.youtube.com/watch?v=bIuTlL5iFFU 
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Mysle ze w czasach nacisku i klamstwa ekumenii, wielu wierzacych musi zobaczyc to na wlasne oczy. 

 
Dwoch ludzi kleczy przed monstrancja, a wkolo mase ludzi obmadla, spiewa piesni i kleczy przed jadacym 

‘Jezusem’.  
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Ludzie znosza monstrancje, na ktorej umieszczony jest tzw Jezus (wafel) , a nastepnie umieszcza sie go pod 

parasol. Teraz idzie do Franciszka. Umieszczaja to na oltarzu ‘twarza do tlumu’... 

 

 
Klekanie i oddawanie czci waflowi. 
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Papiez pochyla glowe i zaczyna kadzic! 

 
Teraz bierze monstrancje i prezentuje do adoracji: 
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Ludzie i ksieza klecza przed tym. 

 

 
Franciszek odmawia modlitwe przed obrazem 

 
Potem robi znak katolicki i dotyka ten obraz. 

 

 

Mozna zobaczyc film z 2015 r. 
16

 

                                                 
16

 https://www.youtube.com/watch?v=N_B40IyC6Bs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N_B40IyC6Bs
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Przed monstrancja znajduje sie tez wieniec- ofiara dla wafla. Nierzadko podczas procesji ludzie 

przyklekaja na ulicy... 

 

Podsumujmy po krotce balwochwalstwo i herezje tego co tu czytalismy: 

 

1. ‘Boze Cialo’ nie bylo obecne w Pierwszym Kosciele. Minelo ponad 1200 lat kiedy 

wprowadzono to jawne i olbrzymie balwochwalstwo. 

2. Boze Cialo jest bluznierczym nazywaniem kawalka wafla- Jezusem.  

3. Wprowadzenie tego nie bylo zwiazane ze studiowaniem czy nawet najmniejsza konsultacja 

Slowa Bozego, ale z powodu ‘widzenia’ mistyczki. Podobnie dzis objawia sie Maryja. Jesli 

dowolne widzenie jest sprzeczne ze Slowem Bozym, jest to falszywe widzenie. 

4. Jak widac za katolicyzmem jest duch, ktory go ozywia i promuje te tradycje oraz pcha w 

balwochwalstwo. Nie jest to bynajmniej Duch Swiety z Biblii, ktorego dzialaniem jest 

prowadzenie ludzi z dala od martwych uczynkow, religii itd do Prawdy Slowa i Prawdziwego 

Jezusa z Biblii. 

5. Jezus nie ma po co byc na nowo krzyzowany. Ok 2000 lat temu dokonala sie doskonala i 

JEDYNA akceptowalna przed Bogiem, ofiara. Wszytko inne to atrapa i zmylka. Msza krzyzuje 

Jezusa, skladajac z ‘Niego’ ofiare. Po co ktos mialby to robic, skoro Jezus powiedzial o jednej 

ofierze. Ktos powaznie zbladzil i wiedzie miliony na zatracenie w piekle, oferujac mu ludzkie 

drogi do Boga... 

6. Ze zdjec i opisow moglismy latwo zobaczyc, ze wafel jest traktowany jak Bog, jest noszony z 

wielka ‘czcia’ w specjalnym pojemniku zwanym monstrancja, ktora dodatkowo ma promienie 

slonca. Wskazuje nam to na powiazanie z czczeniem slonca w poganstwie.  

7. Z piesni jasno wynika, ze katolicyzm w 2015 r., w XXI wieku dalej naucza herezji oraz 

nawoluje miliony ludzi do balwochwalstwa. To zaprzecza wszelkie postulaty ekumenii. 

8. Wafel ma sie magiczne zmienic w Jezusa, a wino w Jego krew. Dodatkowo czytamy o 

bezkrwawej ofierze. Slowo Boze mowi nam, ze jest to tylko pamiatka. Jezus podzielil chleb i 

wino miedzy uczestnikow Wieczerzy. Nikt z nich nie mowil: oto jem Jezusa, ktory siedzial 

naprzeciwko nich! Komu przyszlo by to do glowy? Jawne oszustwo. Nikt nie nosil specjalych 
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szat, nie bylo tam zadnej liturgii, rytow, owiewania chleba kadzidlami czy wystawiania tego 

chleba aby sie do niego modlic. Po obejrzeniu tego calego wydarzenia mozesz niezaprzeczalnie 

zauwazyc, ze katolicy modla sie do tego. Klaniaja przed waflem, papiez kadzi przed nim. Wafel 

podrozuje pewna droge w specjalym samochodzie. Obok dwoch ludzi jasno kleczacych przez 

cala droge przy waflu. Z przodu umieszczony jest wieniec aby czcic ten wafel 

9. W jednej ze spiewanych piesni jest mowa o bezkrwawej ofierze. Cala idea mszy polega na 

doslownym sprowadzaniu Jezusa z nieba na oltarz, do wafla. Stad obserwujesz taka chora 

czesc do wypieku! Biblia wskazuje nam,ze bezkrwawa ofiara NIE MA MOCY PRZED 

BOGIEM!  

10. Papiez ‘glosi nowa ewangelizacje’ iz branie wafla ma ‘uswiecac, oczyszczac z grzechu i 

jednoczyc’. Jaka jednak to jest jednosc, do ktorej nawoluje ekumenia? Czy Jezus nakazal ci 

abys jednoczyl sie z balwochwalstwem i falszywa wieczerza?  

11. Jezus nie mowi: wezcie chleb i wino, a teraz grzechy sa wam wybaczone i stajecie sie przez to 

bardziej swieci! To tylko symbol. Ludzie zrobili z tego balwochwalstwo, ktore przyslonilo im 

Prawdziwego Jezusa Biblii.  

12. Prezentowana monstrancja z waflem jest...falszywym Jezusem.  

13. Na piesniach jasno slychac: chwala, slodki Jezus, swiety Jezus...Jest to czynione gdy ludzie sa 

na kolanach i kiedy odbywa sie ‘blogoslawienie Eucharystii(wafla)’. Czesc ludzka idzie do 

wypieku. Jest to jawne i niezaprzeczalne balwochwalstwo. 

14. Piesn kaze upadac przed waflem 

15. Piesn mowi o przemianie alchemicznej- wafel ma stac sie cialem ludzkim a wino- krwia 

czlowieka. Nowy Testament zakazuje kanibalizmu. Tego typu rzeczy praktykowane sa w 

okultyzmie. 

16. Kaplan nosi specjalne szaty jak: alba lub komza, i zarzuca kape oraz welon naramienny. Ma to 

pochodzenie z poganstwa.  

 

 
 

 

17. Doswiadczenia duchowe katolicyzmu oraz ich filozofie sa sprzeczne z Bozym Slowem, dlatego 

nie od Boga ale od zlego.  

18. Piesn mowi o Nowym Testamencie i oto wielka zmylka. W NT nikt nie adoruje chleba. Nikt nie 

spiewa mu piesni. Nikt nie kadzi, ani nie nosi, ani nie wozi samochodem i nie wynosi chleba na 

oltarz jak robia to katolicy. Wniosek i dowod: katolicyzm jest odstepcza religia nie zwiazana 

niczym z Nowym Testamentem. A stad idziemy dalej we wnioskach- nie jest zadna forma 

Chrzescijanstwa. 

 

Gdy slyszysz od ekumenii rzewna spiewke o ‘tym samym’ chrzcie, Jezusie, wieczerzy, wiedz, ze wciskaja 

ci kit. Wielu z nich wola: od czasow II Soboru Watykanskiego katolicyzm sie zmienil...Nic bardziej 

mylnego. Moja modlitwa jest aby Bog otworzyl ci oczy. Przeczytaj ta publikacje jeszcze raz. Zacznij 
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studiowac Pismo. Odwroc sie od zwodniczego i pochodzacego z Watykanu ruchu ekumenicznego. Jesli 

nigdy nie przyjeles Jezusa jako Pana i Zbawiciela, chodzac w ludzkich nakazach i tradycjach, zrob to teraz.. 

zapros Go do serca. Wyznaj Mu grzechy i popros aby przelana krew sprzed 2000 lat obmyla twoje zycie. 

Mozesz wstac z kolan czysty wiecej niz snieg. Ciazace  ci grzechy w zyciu, znikna w oka mgnieniu gdy 

obmyjesz je w krwii Baranka przez wiare. Wolaj o napelnienie Duchem Swietym (Dz.Ap 2 oraz 19) 

 

Chwala Jezusowi! 

 

 

 

Uwaga! 

 

Zrzuty ekranu umieszczone w tej publikacji sluza udowodnieniu,  ze katolicka Eucharystia nie ma nic 

wspolnego z wieczerza, ustanowiana przez Jezusa. Uzycie tych zdjec wg zasady FAIR USE. Jezeli znasz 

osobe angazujaca sie w ekumenizm w kosciele Zielonoswiatkowym badz Charyzmatycznym wyslij mu ta 

publikacje, aby zobaczyl prawde. 

 

 

 

 

 


