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Katolicy mówią Franciszkowi iż jest Antychrystem. Czy jednak on zdaje 
sobie z tego sprawę?

Oto fragment wywiadu, który papież Franciszek udzielił w trakcie podroży z Kuby do USA w tym roku. 
Pochodzi on z Katolickiej Agencji Wiadomości (CNA).1

„Gian Guido Vecchi, Corriere della Sera2: Świątobliwość, refleksje, także twoje atakowanie 
niesprawiedliwości systemu gospodarczego na świecie, ryzyko samozniszczenia planety są bardzo 
niewygodne, w tym sensie, że dotykają  potężnych interesów jak handel bronią, itp Przed ta podróżą, 
było kilka dziwnych manifestacji, które wyszły na jaw. Ponadto, bardzo ważne światowe media 
podniosły te kwestie  i sektory społeczeństwa Ameryki Północnej zaczęły zadawać  sobie pytanie, czy 
papież jest katolikiem. Były już dyskusje na temat komunistycznego papieża, teraz pojawili się ci, 
którzy mówią o papieżu, iż nie jest katolikiem. W obliczu tych rozważań, co o tym sądzisz?

Franciszek: Mój przyjaciel, kardynał powiedział mi, że bardzo zaniepokojona kobieta, bardzo 
katolicka, przyszła do niego. Trochę sztywna, ale katolikiem. I zapytała go, czy to prawda, że Biblia 
mówi  o antychryście, i wyjaśniła mu to. A także w Apokalipsie, nie? A więc, czy to prawda, że anty-
papież, który jest antychrystem, jest anty-papieżem?. Ale dlaczego ona zadaje mi to pytanie,  kardynał 
pytał mnie? "Ponieważ jestem pewna, że Franciszek jest anty-papieżem," powiedziała. I dlaczego ona 
Cię o to pyta, skąd jej ten pomysł przyszedł do głowy? "To dlatego, że nie nosi czerwonych butów."

Dla tych osób, które nie wiedza o co tu chodzi wyjaśniam, ze papież przemawiał przed wizerunkiem 
marksistowskiego bohatera, Che Guevary. 3 W Boliwii, Franciszek otrzymał krucyfiks z sierpem i młotem. 4 
Reporter również zadaje mu pytanie: czy papież jest katolikiem?5

Pomimo iż Franciszek próbuje obrócić w żart pytanie tej katoliczki, zauważmy tu kilka rzeczy:

• Pomimo działań ekumenicznych, katolicy są zaniepokojeni zmianami idącymi do ich 'kościoła', co 
zapowiada dalsze odejście w jeszcze większą ciemność.

• Kobieta nie wie, iż opisowi antychrysta z ks Objawienia odpowiada KATOLICYZM oraz PAPIEZ. 
Nie da się jednego odłączyć od drugiego! Katolicyzm założony jest na człowieku. Na tradycji oraz 
papieżu, który pojawia się dopiero od czasów Konstantyna (IV wiek). Ludzie będący w zwiedzeniu 
widza, iż papież odchodzi od nauk tradycji. To jest dla nich 'dowód', ze jest Antychrystem. W 
rzeczywistości, dowodem jest iż KATOLICYZM i jego nauki są antychrystem.  Antychryst nie jest 
osoba odchodząca od nauk zwiedzenia (pomysł!) ale osoba podająca się za przedstawiciela Chrystusa 
jednak zaprzeczający BIBLIE!Dziś ekumenia wypacza definicje antychrysta szukając w Islamie, oraz 
tych co są przeciwni do jej ZWIEDZENIA!

1 http://www.catholicnewsagency.com/news/full-transcript-of-popes-in-flight-interview-from-cuba-to-us-78637/  

2 https://twitter.com/gvecchi 

3 http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2015/09/20/17/2C8CE30400000578-3242105-image-a-28_1442765784725.jpg  

4 https://i.guim.co.uk/img/static/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2015/7/13/1436802186846/3c15c607-7d7a-4ce2-910f-  
26b3ebc47330-2060x1236.jpeg?w=700&q=85&auto=format&sharp=10&s=db8ad5c722fb786c9addedc19f6b4354

5 https://www.youtube.com/watch?v=HOYhSqO0ODM  
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„[Jezus] umieścił Błogosławionego Piotra nad innymi apostołami, i ustanowił w nim na stałe, 
widzialnym źródłem i fundamentem jedności wiary i komunii...A cale to nauczanie o instytucji, 
ciągłość, znaczenie i powód świętego prymatu Biskupa Rzymskiego i jego nieomylnego Magisterium, 
jego Święty Sobór (II) ponownie proponuje by każdy wierny przyjął te nauki. Kontynuując w tym 
samym przedsięwzięciu , ta Rada postanawia  zadeklarować i głosić przed wszystkimi, naukę o 
biskupach, następcach Apostołów, którzy wraz z następcą Piotra, Wikariusza Chrystusa, (2 *) 
widzialną głową całego Kościoła, regulują dom Boga żywego.” Lumen Gentium, Sobór Watykański 
II  6  , oficjalna strona Watykanu, 1964.  

Piotr nigdy nie znal katolicyzmu, gdyż narodził się on ok 4 wieku. Szatan użył osoby Piotra by stworzyć 
fałszywy system nauk ludzkich. Katolicyzm to zbiór osób nienawróconych, którym przewodzi człowiek i na 
jego naukach budują swoja wiarę i opierają wieczność! Piotr był omylny, napominał go Paweł. Żaden z 
wersetów Biblii nie wskazuje, iż Jezus stawiał Piotra ponad innych! Jezus w rzeczywistości mówił o 
budowaniu kościoła na SKALE jaka Jezus jest, oraz na objawieniu w Duchu i Piśmie!

Vicarius Christi  oznacza osobę na miejsce Chrystusa. Nie ma w Biblii tego tytułu poza ukrytym w 
znaczeniu anty-chrystus (anty oznacza przeciwko oraz w miejsce!). Biblia zawiera rożne tytuły dla osoby 
wierzącej (nie katolika!) jak pastor, biskup, starszy itd. Tytuł vicarius pochodzi z Imperium Rzymskiego, jak i 
większość nauk katolicyzmu! 7 Tytuły jak biskup zostały wypaczone, taki musi mieć żonę i być nawrócony! 

Kardynał jest czystym ludzkim wymysłem z VI wieku. Inne tytuły podobnie:

• Prymas
• Nuncjusz(wysłannik) apostolski
• Metropolita
• Arcybiskup
• Wikariusz apostolski
• Ordynariusz

Tytuły papieskie są bluźniercze:

• Pontifex (pochodzi z Imperium Rzymskiego i powiązany jest z tzw kolegium biskupów, zbiorem 
najwyższych ranga pogańskich kapłanów jak pontifex maximus, rex sacrorum, flamenow oraz 
westalek – współcześnie ich odpowiednikiem są zakonnice/ mniszki  )

• Papież – Papa- Ojciec.  Papiestwo zagrabia tytuły Boga Ojca, stad chwała idzie dla człowieka nie dla 
Boga. 

Magisterium8 oznacza autorytet do nauczania, w wypadku katolicyzmu 'świętej tradycji'. Łacińskie trado 
oznacza coś przekazane komuś, w wypadku katolicyzmu, to pogańskie tradycje ubrane w religijna formę (jak 
'niepokalane poczęcie' Maryi czy jej 'wniebowzięcie i ukoronowanie w niebie'...) .Tradycja wypiera w 
katolicyzmie wszelka naukę Pisma, a nauki heretyckiego katolicyzmu nazywają te tradycje 'nieomylna' tak 
jak i papieża. 

6 http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_en.html  

7 https://en.wikipedia.org/wiki/Vicarius  

8 https://en.wikipedia.org/wiki/Magisterium#Papal_primacy_and_teaching_authority  
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Nie ma następców Piotra! Podążasz za Jezusem, nie za Piotrem!Głową kościoła jest Jezus Chrystus z Biblii, 
nie tradycji katolickiej! Biblia mówi w Efezjan 5,  ze Chrystus to głową kościoła, podobnie jak werset 1 Kor 
11 wskazuje, ze Chrystus jest głową mężczyzny, nie człowiek! 

Demoniczna siła, która stoi za tym systemem dyktuje im fałszywe objawienia:

• „Dzięki niech będą naszej dobrej Matce Najświętszej, która nas przedtem uspokoiła obietnicą, że nas 
zabierze do nieba ”I Tajemnica Fatimska

• „Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce 
ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam 
mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na świecie...”II Tajemnica Fatimska

• „Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że to jest wielki znak, który wam 
Bóg daje, że ukarze świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód i prześladowania Kościoła i Ojca 
Świętego. Żeby temu zapobiec, przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu Niepokalanemu Sercu i 
ofiarowania Komunii św. w pierwsze soboty na zadośćuczynienie. ”II Tajemnica Fatimska

• „Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć, wiele narodów zostanie zniszczonych, 
na koniec zatriumfuje moje Niepokalane Serce. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się 
nawróci, a dla świata nastanie okres pokoju. ”II Tajemnica Fatimska

• „I zobaczyliśmy w nieogarnionym świetle, którym jest Bóg: 'coś podobnego do tego, jak widzi się 
osoby w zwierciadle, kiedy przechodzą przed nim’ Biskupa odzianego w Biel 'mieliśmy przeczucie, że 
to jest Ojciec Święty’.... Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie 
zrujnowane i na poły drżący, chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł modląc się 
za dusze martwych ludzi ”III Tajemnica Fatimska

Oto objawienia Królowej Niebios (Jer 7 oraz 44). W czym jest problem? Żadna z tych rzeczy nie prowadzi 
ludzi do Biblijnego Jezusa i jest przeciwko Pismu! Maryja staje się ta co bierze do nieba (na jakiej 
podstawie?). Jak Biblia każe ratować grzesznika? Objawienia Fatimskie omijają prawdziwego Jezusa, zamiast 
tego wyznaczają inne drogi i bramy do zbawienia! Wiemy, ze Rosja jest w dużej mierze Prawosławna, a 
zatem jej 'nawrócenie' to przejście na tradycje katolicka! Kara na świat za 'prześladowanie katolicyzmu' to 
zdanie wymierzone tez przeciwko Protestantom w Duchu, Zielonoświątkowcom i Charyzmatykom!

Biblia nie mówi o 'sercu Maryi'!Nie miała ona żadnej roli w zbawieniu ludzi!  Sama potrzebowała zbawienia. 
'Człowiek w bieli' modli się za dusze zmarłych, chociaż Biblia tego zakazuje jako nekromancje!Cały 
katolicyzm jest nieprawda i wielkim zwiedzeniem i nie ma systemu na świecie, który pasuje pod opis 
antychrysta. Herezji jednak nie ma końca! Jeśli myślisz już- cóż takiego katolicyzm może dodać do 
zwiedzenia to poczytaj słowo Benedykta XVI: „prorocka misja Fatimy jest nieskończona...”9

Jeśli ktoś nie wierzy, ze w katolicyzmie są fałszywi prorocy/ prorokinie, to wystarczy poczytać objawienia 
dawane co trochę w Medjugorie! 10 Maryja mówi o zbawieniu w niej, jej wstawiennictwie, mszy, o prośbie o 
ustanowieniu święta Królowej Pokoju na dana datę...twierdzi, ze problemy odejdą gdy w ruch pójdą 
koraliki...Królowa Różańca...msza jest 'największą modlitwa do Boga'. Maryja mówiąca przez wizjonerów w 
Medjugorie twierdzi, ze 'Bóg rządzi nad każda religia'...

• ”Muzułmanie i prawosławni, z tego samego powodu, co katolicy, są równi wobec mojego Syna i mnie.  
Wszyscy jesteście moimi dziećmi.”11

9 http://www.catholicnewsagency.com/portugal10/resource.php?res_id=1412  

10 http://www.medjugorje.com/medjugorje-messages/search-messages/?q=salvation&mainform=1  

11 http://www.medjugorje.com/medjugorje-messages/search-messages/?q=protestant  
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• „Jestem Matką Boga i Królowa Pokoju. Poszłam do nieba przed śmiercią”
• „Kontynuujcie modlitwę za zmarłych”
• „Istnieje duża liczba dusz, które zostały w czyśćcu przez długi czas, ponieważ nikt nie modli się za 

nich”
• „Większość ludzi idzie do czyśćca. Wiele idzie do piekła. Niewielka liczba zmierza bezpośrednio do 

Nieba.”
• „W czyśćcu są różne poziomy; najniższy jest blisko  piekła, a najwyższy stopniowo zbliża się do Nieba.  

Nie w Dzień Zaduszny, ale na Boże Narodzenie, największa liczba dusz opuszcza czyściec. Są w 
czyśćcu, dusze, które modlą się żarliwie do Boga, ale dla których nie ma krewnego lub przyjaciela 
ktory-by modlił się na ziemi.”

• „Drogie dzieci, dziś pragnę zaprosić was do modlitwy codziennej za dusze w czyśćcu cierpiące.”
• „Módlcie się przed krucyfiksem. Szczególne łaski pochodzi z krucyfiksu.”
• „Teraz w waszych domach zróbcie specjalną konsekrację do Krzyża.”
• „Przychodzę tu jako Królowa Pokoju i Pojednania”
• „Módlcie się, dzieci, o jedność chrześcijan, aby wszyscy stanowili jedno serce.”

Zauważcie, ze te objawienia pochodzą z faktu,ze demon maryjny wchodzi do nich i mówi z ich ust. Wszystko 
co jest tu napisane jest przeciwne Pismu. Tak zwani, mistycy i wizjonerzy katoliccy operują w innym duchu! 
Ostatni werset może napawać niektórych śmiechem, gdyż to jest właśnie to co powtarzają ekumenicy dziś i w 
czym niektórzy pastorzy dali się złapać np. w postaci Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan! Czytamy 
również, ze: 

„Objawienia zostały przepowiedziane przez członków Odnowy Charyzmatycznej...Praktycznie wszyscy  
promotorzy Medziugorju są Charyzmatykami. Sami jasnowidze  charyzmatyczni kładą ręce na ludzi w 
typowy sposób.”12

Jak wyglądały przykładowe proroctwa? 

„ Emiliano Tardif, inny Charyzmatyk, powiedział do ks Vlasic, jako proroctwo "prosto od Boga": "Nie  
bój się, przesyłam Ci moją matką."”

Katolicki ruch charyzmatyczny prorokuje z innego ducha. 

„W 1987 r. grałem z zespołem Moskwa w Jarocinie. Dowiedziałem się, że jest tam taki amerykański 
zespół No Longer Music, który ma zakaz występowania na dużej scenie. Nie mogło być lepszej 
zachęty, żeby zobaczyć ten zespół. Grali pod Kościołem, w miejscu udostępnionym przez proboszcza. 
”Darek Malejonek

„Muzycy z No Longer Music prosili, bym ja także powiedział świadectwo, ale ja bałem się 
powiedzieć, że Jezus jest moim Panem. Wymigiwałem się, omijałem tę część koncertu, kiedy ludzie 
oddawali swoje życie Jezusowi. Byłem jednak coraz bliżej. Zacząłem mieć wtedy dużo wspólnego z 
protestantyzmem, bo dzięki niemu zbliżyłem się do Jezusa. Już wówczas zacząłem wspominać na 
koncertach, że Jezus Chrystus daje wolność, ale było to jeszcze bardzo nieśmiałe. ”Darek Malejonek

„Ale to była Msza św. więc musiałem przestać. Po tej Mszy ojcowie zaczęli modlić się za mnie 
wstawienniczo. Wtedy otrzymałem Ducha Świętego ...Była przy tym jedna wspaniała rzecz. Ja czułem 
się protestantem, więc nie uznawałem Matki Bożej jako Królowej Nieba. Gdy grupa modliła się, 
również usłyszałem proroctwo. Wtedy odezwała się do mnie Matka Boża i powiedziała: "Synku, to ja 

12 http://www.christusrex.org/www1/apparitions/http:/pr00044.htm  
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ciebie tutaj przyprowadziłam” ”Darek Malejonek13

Oto kolejna osoba odwiedziona od jedynej prawdy, która niesie ze sobą Protestantyzm! Znowu mamy do 
czynienia z przykładem, gdzie katolicka Odnowa w 'Duchu Świętym' napełnia ludzi fałszywymi duchami! 
Gdy położyli na niego ręce, coś zstąpiło...po tym usłyszał głos...zmarłego...

Słyszycie fałszywe proroctwa i świadectwa o 'chrześcijanach' zmieniających Polskę jak Hanna Gronkiewicz- 
Waltz. Jest to wielkie zwiedzenie. Żyjemy w czasach, gdy nieuwolnieni od demonów ludzie wygadują i 
chodzą w zwiedzeniu. Każdemu kto twierdzi, ze Odnowa jest od Boga, polecam uwolnienie od katolickich i 
ekumenicznych demonów. Inaczej nie ma nadziei.

Zle duchy stojące za katolicyzmem będą manipulować i mnożyć doktryny jak i 'objawienia' by trzymać 
katolików w niewoli katolicyzmu! Jedynym ratunkiem jest Słowo Boże oraz moc Ducha, która rozprasza 
ciemność i pokazuje zwodnicze duchy, które produkują ten religijny cyrk!

Wyjdź z ekumenii, zacznij szukać Prawdy! Przyjmij Jezusa jako Pana i Zbawiciela oraz szukaj chrztu w 
Duchu Świętym (wg Dz.Ap 2 oraz 19!).

Amen!

Tagi:No Longer Music, zespół Houk, Darek Malejonek, Odnowa Charyzmatyczna, Hanna 
Gronkiewicz Waltz, Artur Ceroński, objawienia maryjne, Fatima, Medjugorie, antychryst, wikariusz 
Chrystusa, katoliccy mistycy, katoliccy wizjonerzy, duch zwodniczy,  papież, ekumenizm, objawienia 
Królowej Niebios, katechizm, Protestanci, Kościół Zielonoświątkowy, Ruch Charyzmatyczny, 
różaniec, krucyfiks, czyściec, tajemnice fatimskie, Franciszek, anty-papież.

 

13 http://www.2tm23.kdm.pl/wywiady/swiad_Darka.html  
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