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Katolik spija resztki ze szklanki pozostawionej przez Papieża 
Franciszka podczas wizyty do USA

Po tym jak papież Franciszek adresował Kongres Amerykański, zostawił szklankę z woda. Bob 
Brady, członek Izby Reprezentantów, podkradł się po przemowie i zabrał szklankę z resztka wody. 
12Wykorzystał czas, gdy inni siedzieli zahipnotyzowani demagogiem katolickim z Watykanu i sam 
napił się trochę, potem podzielił się łykiem z jego zona oraz dwoma pracownikami. Na sam koniec 
powiedział, ze zamierza resztę wylać na czterech wnuków oraz jednoroczna wnuczkę.

Oto fetyszyzm katolicki. Tak jak wyznawcy danego guru pija nawet jego urynę, tak zaślepieni katolicy 
lubują się w oddawaniu czci przedmiotom. Jak nie klęczą przed posagiem, to modlą się przed 
obrazem. Jak nie czcza krucyfiksu, to wierzą, ze zwykła woda może im pomoc. 

Niestety, w Senacie USA, aż 328% osób jest katolikami, 10% to Baptyści, 8% to Metodyści, 5% to 
Luteranie. Mamy także 13 % Prezbiterian, oraz 4% Episkopalnych. Jeszcze do niedawna katolicy nie 
mieli dużego wpływu na USA. 

Franciszek kanonizował katolika- Junípero Serra, który był swego czasu Inkwizytorem oraz przyczynił 
się do wytrzebienia populacji Indian Amerykańskich w Kalifornii. Stad Indianie zorganizowali protest 
dookoła Kalifornii, a parę dni po tej niebiblijnej kanonizacji, jego posag został popisany 
sloganem :”Święty od ludobójstwa” (wg Washington Post )4

Niebiblijny papież wolał o 'inkluzje i tolerancje' oraz ONZ-towska migracje plus wyimaginowana 
zmianę klimatu. Obecnie otwarty został Synod odnośnie Rodziny i wola do katolików: „Katolicyzm nie 
może być muzeum, potrzeba otwarcia na zmianę”5 Papież chce wcielić wszystkich rozwodników i 
osoby, które ponownie wyszły za mąż. Wg Reuters:6

„Katolicy powinni zaprzestać używania języka protekcjonalnego jak "żałość" wobec 
homoseksualistów i znaleźć sposoby, aby przyjąć ich jako synów i córek Kościoła”

„Biskupowie wzywali do "nowej formy języka, w szczególności w mowie odnośnie 
homoseksualistów ... Nie żałujemy  homoseksualistów, ale uznajemy ich za to kim są. To są 
nasi synowie i córki, nasi bracia i siostry, nasi sąsiedzi i nasi koledzy ".”

Franciszek również spotkał się z pedziem i jego ciota. Jak widać desperacja ekumenizmu 
papieskiego sięgnie wyżyn. Oprócz włączenia każdej wiary pod jego skrzydełka, pragnie również 
przyłączyć każdego innego. Czyż głowa bałwochwalstwa nie mówiła ateista, ze „nie muszą wierzyć w 
Boga aby iść do nieba?” (The Independent). 7

1 http://www.philly.com/philly/news/pope/20150924_Holy_water__U_S__Rep__Brady_helps_himself_to_popes_glass.html  

2 http://time.com/4050643/pope-francis-water-congress/  

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_affiliation_in_the_United_States_Senate  

4 http://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2015/09/28/junipero-serra-statue-slurred-as-saint-of-genocide-days-after-  
canonization-by-pope-francis/

5 http://www.reuters.com/article/2015/10/05/us-pope-synod-idUSKCN0RZ0PP20151005  

6 http://www.reuters.com/article/2015/10/06/us-pope-synod-idUSKCN0S01VK20151006  

7 www.independent.co.uk/.../pope-francis-assures-atheists-you-don-t-have... 
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Co ciekawe, 'na papieża' szli np. Baptyści . Jak widać dla światka religii i ekumenizmu, jest to wielkie 
wydarzenie. Do szaleńczego skandowania człowiekowi grzechu, dołączają inne religie. Podczas 
wieloreligijnego spotkania w Muzeum i Pomniku 9/11 (9/11 Memorial) dołączyli do niego hindusi, 
muzułmanie,  sikhowie (błogosławił dziecko kobiety z religii Sikh) itd.8

Guardian podaje:

„Usługa modlitewna...  zgromadziła przywódców religijnych...katolicy i prawosławni, Żydzi i 
buddyści, hindusi i sikhowie.”9

„I muzułmanie. Imam Khalid Latif, kapelan dla muzułmańskich studentów na Uniwersytecie 
Nowojorskim, odczytał z Koranu w języku arabskim. Dołączyła do niego  dr Sarah 
Sayeed...która wygłosiła krótka przemowę w języku angielskim: "O allahu, jesteś pokojem, a 
cały pokój jest w tobie i cały pokój wraca do ciebie"”

W Washington Post czytamy:

„Katolicy nie zostali dopuszczani do innych miejsc kultu wcześniej. "Przed [Soborem 
Watykańskim II], język odnoszący się do innych chrześcijan jako" heretyków "a praktykantów 
innych wiar jako" niewiernych "- to był język głoszenia i katechezy”James Massa, biskup 
pomocniczy diecezji Brooklyn.10

Dzisiaj wielu dało się nabrać! Dzisiaj świat religii, zasilany organizacjami jak UE, ONZ wyznacza 
nowa religie na świecie- ekumenizm. Jakże łudzą się ci Protestanci, którzy idą w te diabelne sidła. 
Muzycy- Hillsong Londyn, Darlene Zchech, Mate.o, Beata Bednarz, Mietek Szcześniak, TGD, Natalia 
Niemen, Piotr Płecha, Krzysztof Szczypuła itd. nie tylko nie służą Jezusowi ale są agentami zmiany 
świadomości. 

„Jak co roku, śpiew animowali znani artyści muzycy chrześcijańskiej (muzycy i soliści), m.in. 
muzycy grupy New Life M, Agnieszka Musiał, Beata Bednarz, Katarzyna Bogusz. Mate.O, 
Leopold Twardowski, Krzysztof Szczypuła i in. ”11

Muzycy Protestanccy i niektórzy pastorzy staja się agentami papieskimi do głoszenia apostazji! 
Ludzie muszą się dziś obudzić do tego co robi szatan na świecie. On chce rozbić granice, nazwać 
wszystko chrześcijańskie i zaprowadzić Nowy Porządek Świata. 

Jezus nawołuje: wyjdźcie z nich, MOJ LUDU! Twoi liderzy prowadza cie na zatracenie...pogubiwszy 
się po drodze. Niektórzy z nich zaczęli w Duchu, a idą nie tylko w ciało ale i religie NEW AGE! 
Przyjmij prawdziwego, Biblijnego Jezusa oraz Biblijny chrzest Duchem Świętym(Dz.Ap 2 oraz 19!).
Zacznij modlić się o przebudzenie i Prawdę, która zniszczy fałsz i obnaży podstęp!

Amen!

8 http://edition.cnn.com/2015/09/25/us/pope-francis-united-nations-friday/  

9 http://www.theguardian.com/world/2015/sep/25/pope-francis-ground-zero-new-york-peace  

10 https://www.washingtonpost.com/news/acts-of-faith/wp/2015/09/25/the-story-behind-pope-franciss-interfaith-service-at-ground-  
zero/

11 http://dziennikparafialny.pl/2014/koncert-jednego-serca-jednego-ducha-2014-fotogaleria/  
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