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W poprzednim roku, obecny General Jezuitów, Adolfo Nicolas zapowiadał swoje odejście. I
rzeczywiście,  obecnie  przygotowują  się  do  wyboru  nowego,  a  ma  to  mieć  miejsce  2
Października 2016 roku.  

Adolfo Nicolas, jako  30 Czarny Papież, został Generałem w roku 2008.  Katolicki magazyn
CRUX, podaje, ze 215 Jezuitów przyjeżdża do Rzymu. Na świecie ma być 16,376 Jezuitów.
Nicolas przyznaje, ze „czasy się zmieniły”.

Na  tzw  „Generalnym  Zgromadzeniu  36” wybiorą  nowego,  który  będzie  podążał  za
postanowieniami  Soboru  Watykańskiego  II.  I  w  „nowych”  czasach  ekumenii,  będą  dalej
planować jak tu wciągnąć każdą denominacje do Watykanu.

17 Września 2016, Papież adresował członków  Europejskiej Konfederacji i Światowej Unii
Jezuickich Absolwentów (THE EUROPEAN CONFEDERATION
AND OF THE WORLD UNION OF JESUIT ALUMNI AND ALUMNAE), podczas których
dziękował im za przyjecie uchodźców i powierzył ich Maryi, Józefowi oraz „dzieciątko Jezus”.
Dodał,  ze  maja  być  „dzielni”  w  ekumenii.  „Święty”  Ignacy  Loyola  miał  być  ich
„przewodnikiem” podczas studiów.

Jak wybiorą nowego Czarnego Papieża  zdradza „ The Maroon”. Na pierwszy dzień ma być
Msza, przemówienia a potem delegaci maja się rozpierzchnąć do domów Jezuickich by spotkać
się na tzw. murmuratio(szemraniu).

Delegaci  otrzymują  księgi  z  kandydatami.  Odbywa  się  sesja  pytań.  Po  trzech  dniach
„szemrania” odbywa się kolejna „Msza”. Wówczas odbędzie się glosowanie. Potem odbywa się
ich liczenie i może to nastąpić kilka razy a następuje to gdy nie ma zdecydowanego faworyta. 

Gdy  wybiorą  Czarnego  Papieża,  Franciszek  ma  się  dowiedzieć  o  tym  i  dać
„błogosławieństwo”.  W  ramach  dopasowania  się  do  świata,  maja  nawet  oficjalna  stronę
(gc36.org/) gdzie zrobili infografikę i zamieścili informacje na temat tego wydarzenia.

GC 36 ma mieć miejsce w Jezuickiej Kurii w Rzymie (www.sjweb.info). Tam również jest
wiele informacji na ten temat. Ich modlitwa jest :”Maryjo, matko stowarzyszenia Jezusowego,
wstawiaj się za nami. Świeci Stowarzyszenia módlcie się za nami”. Cóż, Jezuici nigdy się nie
zmienili. Modlitwy do zmarłych to ich domena.

Logo  GC36  zostało  wybrane  przez  Franciszka,  a  hasłem  jest:  płynąc  na
głębinę...Kontrreformacja nigdy się nie skończyła, po prostu zmieniła swoja formę.
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http://www.catholicnews.com/services/englishnews/2014/jesuit-superior-sets-date-for-2016-congregation-to-elect-his-successor.cfm
http://www.catholicnews.com/services/englishnews/2014/jesuit-superior-sets-date-for-2016-congregation-to-elect-his-successor.cfm
http://www.loyolamaroon.com/10010364/religion/jesuits-to-elect-new-global-superior/
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https://cruxnow.com/global-church/2016/09/20/jesuits-gather-oct-2-rome-pick-new-leader-set-priorities/
https://cruxnow.com/global-church/2016/09/20/jesuits-gather-oct-2-rome-pick-new-leader-set-priorities/
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Gdy  przyszła  Reformacja,  Jezuici  wzywali  swoja  patronkę  „Madonne  Della  Strada”,  aby
pomogła im zdławić Protestantyzm. Dzisiaj robią to ponownie, ale proszą by ona pomogła ich
zwieść do unii z Rzymem.

Twórca  Jezuitów(Ignacy  Loyola)  powołanych  specjalnie  by  zniszczyć  wpływ  Reformacji,
został „uczyniony świętym” w roku 1622. Jest on katolickim patronem żołnierzy. Jezuici czcza
go 31 Lipca każdego roku. Inny założyciel Jezuitów, Francis Xavier a jego święto ma miejsce
3 Grudnia. Katolicy odbywają pielgrzymki do miejsc gdzie znajdują się jego relikwie.

Peter Faber to kolejny współzałożyciel Jezuitów, ale „uczynił go świętym” dopiero Franciszek
w roku 2014. Katolicy czcza go 17 Grudnia. Czytaj:
(http://www.lastampa.it/2014/01/02/vaticaninsider/eng/agenda/friday-january-
BGFLdcmBx9T2AQG4rP5gdO/pagina.html)

Innymi współzałożycielami są  Alfonso Salmeron,  Diego Laynez,  Nicholas Bobadilla(który
został wydalony z Niemiec z powodu swojej zajadlej i głośnej opozycji wobec Protestantyzmu)
oraz Simão Rodrigues.

Nie zapominajmy, ze Jezuici uczestniczyli(jak np.  John Courtney Murray i Karl Rahner) w
powołaniu  Soboru  Watykańskiego  II,  który  jest  podwalinami  pod  Światową  Religie
zarządzaną przez  Watykan.  Według byłego Jezuity,  Alberto  Rivery-  Jezuici  finansowali  tez
Światową Rade Kościołów!

Jezuici muszą się uśmiechać, gdy widza naiwnych Protestantów jak realizują ich postulaty. Nie
zdołali ich zdusić prześladowaniem, ale teraz przygotowali podstęp ekumenii na który łapią się
naiwni i prostoduszni...

„W Polsce jest ponad 600 jezuitów. Są dwie prowincje: północna, do której należy Łódź,
i  południowa...Najsilniej  szkolnictwo jezuickie rozwinięte jest  w Europie Zachodniej i
USA. W USA najlepsze uniwersytety są właśnie jezuickie. 10 procent kongresmenów jest
po jezuickich uczelniach.”Dziennik Łódzki

Czemu więc dziwić się, ze w Ameryce ekumenizm jest tak zakorzeniony? I to dociera tez do
Polski, niekiedy ze słynnymi ewangelistami! 

Jeśli w Polsce odbywają się inicjatywy ekumeniczne to wiedz, ze stoi za tym Papieska Rada
do spraw Popierania Jedności Chrześcijan- jedna z odnóg, która narodziła się właśnie wraz z
Soborem Watykańskim II. Za adopcja podstaw ekumenizmu stali Jezuici. Dignitatis humanae
przeszedł za sprawa Jezuity- Johna Courtneya Murraya. Za Nostra aetate stoi Augustin Bea,
niemiecki  Jezuita!  Ten  stal  się  Przewodniczącym  Rady  do  spraw  Popierania  Jedności
Chrześcijan- a zatem to pochodzi od Jezuitów!
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http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/783408,jezuita-niewielu-z-nas-zostaje-biskupami-tym-wiekszym-zaskoczeniem-jest-papiez-wywiad,id,t.html
http://www.lastampa.it/2014/01/02/vaticaninsider/eng/agenda/friday-january-BGFLdcmBx9T2AQG4rP5gdO/pagina.html
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Kolejny  dokument  przygotowujący  religie  światowa  to  Unitatis  redintegratio,  w  którym
papiestwo nazwało Protestantów „oddzieleni bracia” a Żydów „starszym bratem w wierze”...

I Jezuici nie zaprzestana działań, dopóki Reformacja istnieje! Następnym jej celem są kościoły
Protestanckie, które nie są w Polskiej Radzie Ekumenicznej- tj Kościół Zielonoświątkowy oraz
Kościoły Charyzmatyczne. A z tego co widać, oni już nad nimi pracują...

Więcej informacji znajduje się pod linkami:

http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/422148,jezuici-koscielne-sily-specjalne.html

General Congregation 36 – Society of Jesus

gc36.org/

www.sjweb.info

tagi: Kościół Zielonoświątkowy, Ruch Charyzmatyczny, Jezuici, Czarny Papież, ekumenizm,
Światowa Rada Kościołów, historia Jezuitów, Maryja, Ignacy Loyola.
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