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WPROWADZNIE WED¸UG OBJAWIE¡
PoÊród niewyjaÊnionych morderstw, te dwa pope∏nione na osobach papie˝y: Paw∏a VI i Jana Paw∏a
I w Watykanie, stolicy KoÊcio∏a Katolickiego domagajà si´ rzetelnego wyjaÊnienia oraz sprawiedliwego
osàdzenia. Opinia ta mo˝e wydawaç si´ nonsensem, lecz wnikliwa analiza faktów, motywów, oraz okolicznoÊci dotyczàcych tajemniczych i niespodziewanych zgonów rzeczonych papie˝y, przemawia za s∏usznoÊcià oskar˝enia.
Z wielu ostatnich objawieƒ dowiadujemy si´ o bardzo powa˝nym zagro˝eniu KoÊcio∏a Katolickiego,
tkwiàcym w jego wewn´trznych strukturach. Stare, wielokrotnie pot´piane przez dawnych papie˝y herezje
od˝y∏y na nowo ze zdwojonà si∏à, a co gorsza stajà si´ z wolna oficjalnà wyk∏adnià doktryny KoÊcio∏a. Za
dobitny przyk∏ad niech pos∏u˝à oficjalne nauki g∏oszone przez niektórych teologów szacownego niegdyÊ zakonu Jezuitów. Karl Rahner,S.J. w swojej bluênierczej ksià˝ce ”Unity of the Churches: An Actual Possibility”
(JedoÊç KoÊcio∏ów: realne mo˝liwoÊci) otwarcie podwa˝a niepodwa˝alne dogmaty KoÊcio∏a dotyczàce
znaczenia Siedmiu Sakramentów Âwi´tych, istnienia nieba i piek∏a, prymatu papie˝a czy wreszcie Niepokalanego Pocz´cie i Wniebowstàpienia NajÊwi´tszej Maryji Panny. Jego zdaniem zagadnienia te winny byç
ponownie zdefiniowane. Nast´pnym ewidentnym przyk∏adem profanujàcym katolickà nauk´ KoÊcio∏a jest
ksià˝ka Arhura F. McGovern S.J. pt. “Marxism; An American Christian Perspective”. Wed∏ug autora, postaç
Jezusa ukazanego w Ewngelii Âw. ¸ukasza jest wzorcem dla rewolucji! Podobnych przyk∏adów mo˝na by
mno˝yç. Powa˝na liczba teologów i przewodników takich zgromadzeƒ jak jezuici, karmelici, dominikanie
i zakonnicy Maryknoll, a tak˝e zakonów ˝eƒskich- otwarcie naucza antychrzeÊcijaƒskich odst´pstw. A wi´c
nie ma wàtpliwoÊci, wilki ukryte w owczych skórach wdar∏y si´ do zagrody by czyniç swe ∏otrostwa.
Jezus Chrystus powiedzia∏ do hiszpaƒskiego wizjonera Clemente Gomez 25.03. 1973r: "… dziÊ w najbardziej trudnej epoce do sprawowania rzàdów duchowych nad Mym KoÊcio∏em, KoÊció∏ zosta∏ podkopany
przez wrogów, zosta∏ zinfiltrowany przez masonów, komunistów, luteran, kalwinów i innych heretyków. DziÊ
jest chwila, w której KoÊció∏ jest demolowany w straszliwy sposób, wielkie kamienie usuwane sà ze Êwiàtyni".
NajÊwi´tsza Dziewica w objawieniu w Betside z 18.03. 1977r. powiedzia∏a do Weroniki Leuken:
"Wielu sprzedaje swe dusze aby zyskaç znaczenie. Za co, za doczesne ˝ycie z przyjemnoÊciami, za
umi∏owanie wszelkich pon´t szatana, za gromadzenie w waszym Êwiecie tego, co nie przepuÊci was do
wiecznego Królestwa w Niebie. Jakà wartoÊç ma wasze zdrowie, wasza pozycja, wasza wiedza kiedy przechodzicie za zas∏on´, wszelki i ka˝dy jeden z was? A czym˝e jest Êmierç, je˝eli nie przejÊciem? O Moje
dzieci, jest ona przejÊciem w trwa∏e ˝ycie z czasowej egzystencji.. Nie obawiajcie si´ ujawniaç z∏a. Je˝eli
nie wyprowadzicie na Êwiat∏o tych, którzy sà mocno okryci ciemnoÊcià z powodu swej w∏asnej woli, albo
przez akty pos∏uszeƒstwa dla z∏a, je˝eli nie b´dziecie si´ starali ocaliç ich, wywieêç ich z tych ciemnoÊci, wy
tak˝e b´dziecie winni arogancji i pychy".
Dnia 27. 08. 1975 r. NajÊwi´tsza Dziewica ujawni∏a Weronice Leuken szataƒskie trio rezydujàce w Watykanie- kardyna∏owie; Cassaroli, Benelli, Villot. "Nasz drogi, ukochany Wikarjusz Papie˝ Pawe∏ VI cierpi
bardzo w r´kach tych, którym ufa. Moje dziecko, krzycz o tym ze szczytów dachów. Nie jest on zdolny pe∏niç swojej misji. Powalili go, Moje dziecko. Jest on chory, podtruwany i usuni´ty z Watykanu przez masonów....
...Teraz jest ten, który rzàdzi na jego miejscu, oszust, stworzony przez umys∏y agentów szatana. ...Pos∏u˝ono si´ najlepszymi chirurgami, aby stworzyç oszusta. ...Antychryst i si∏y z∏a zeszli si´ w Wiecznym
MieÊcie. Musisz uczyniç wiadomym Êwiatu, ˝e wszystko, co wychodzi z Rzymu, pochodzi z ciemnoÊci.
Âwiat∏o nie przychodzi w ten sposób.
...Ten, który wyst´puje publicznie, nie jest Paw∏em VI – to oszukaƒczy papie˝. Z∏oÊliwe leki omroczy∏y
mózg prawdziwego papie˝a Paw∏a VI. Wstrzykujà mu do ˝y∏ trucizny, a˝eby zaciemniç zdolnoÊç jego rozu-
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mowania i sparali˝owaç jego nogi.
...Moje dzieci, musicie teraz modliç si´ o Êwiat∏o. Musicie znaç prawd´. Wszystko co jest wam stamtàd
podsuwane, jest s∏owem pochodzàcym ze zdradzieckich serc tych, co pochwycili w∏adz´ w Wiecznym MieÊcie. Moje dziecko, b´dziesz wyÊmiana za ten przekaz. Wielu wydrwi ci´ i wyszydzi, lecz ty podajesz prawd´. Wrogowie w Wiecznym MieÊcie otworzyli szeroko drzwi i pozwolili wejÊç nieprzyjacio∏om Boga. Oni
spó∏kujà z diab∏em...OczyÊçcie wasze Miasto! Wydalcie z niego zdrajców! Ekskomunikujcie z∏oczyƒców,
którzy nie ˝a∏ujà za swój grzech! Obudêcie si´! PosneliÊcie? Nie idêcie jak barany do ubojni tych, którzy sami oddali si´ szatanowi. Wielu sprzedaje swe dusze, by staç si´ wa˝nymi...
...Nie mo˝ecie obecnie akceptowaç tego, co przychodzi z Rzymu, gdy˝ te bulle i te dyrektywy nie sà
pióra papie˝a Paw∏a VI. Pisze je Benelli i Villot. To oni, Moje dzieci, dajà te dyrektywy Antonio Cassaroli,
a˝eby zinfiltrowa∏ wysokie miejsca publiczne, Êlàc wys∏anników z Rzymu ku wszystkim narodom Êwiata, do
agentów szatana...Wasz Êwiat zmierza ku krzy˝owemu cierpieniu. Dzieci Bo˝e b´dà przeÊladowane, lecz
wytrwajcie. Moje dzieci, wielka jest dla was nagroda w Niebie.
...Nastanie czas, bez modlitwy i pokuty rodzaju ludzkiego, ˝e ci na Ziemi b´dà zadroÊciç tym, którzy
odeszli. Ojciec przeciwko synowi, matka przeciwko córce, brat przeciwko siostrze.
...Ci wszyscy, którzy zachowajà choçby najmniejszy promyk Êwiat∏a i prawdy b´dà mówiç: czy˝by szaleƒstwo pad∏o na ludzi? Cz∏owiek z wolna zatraca swà natur´, stacza si´ do poziomu zwierzàt, bowiem
grzech sta∏ si´ drogà ˝ycia. NiemoralnoÊç, upodlenie, rozwiàz∏oÊç, wszelki rodzaj wyst´pku i z∏a zalewajà kraje Ziemi. Jak myÊlicie, jak d∏ugo Ojciec Wiekuisty b´dzie tolerowa∏ wasze uczynki? Moje dzieci, Mój
g∏os rozchodzi si´ szeroko po ca∏ym Êwiecie. Przybywam do was jako PoÊredniczka mi´dzy Bogiem,
a cz∏owiekiem. Przynosz´ wam ostrze˝enie z Nieba. Moje dzieci, tylko nieliczni przetrwajà oczyszczenie...
...Moje dzieci, musicie zawróciç ku dobru, w bezpoÊrednio nast´pujàcych latach (po roku 1975- przyp.
t∏umacza) i powiadomiç ludzkoÊç ˝e zmiany, które wyda∏y dla was z∏e owoce, nie pochodzà od Ducha Âwi´tego, ani od waszego Papie˝a Paw∏a VI. Poprzez wprowadzenie w ˝ycie g∏ównych postanowieƒ II-go Soboru Watykaƒskiego zostaje realizowny Lucyferyczny Plan Zniszczenia KoÊcio∏a”.
Po tym pos∏aniu Matki Bo˝ej nast´puje równie˝ pos∏anie Pana Jezusa: — "Moje dzieci´, Moja Matka
dobrze ci´ prowadzi. Musisz si´ Êpieszyç aby przekazaç t´ wieÊç ca∏emu Êwiatu...
...Nie przejmuj si´ tymi, którzy odrzucà ten przekaz. Zadbaj tylko o to, by im go przekazaç. Od ich wolnej woli jedynie zale˝y czy b´dà chcieli zawróciç na drog´ prawdy, czy te˝ opuÊciç jà na zawsze, idàc drogà Êwiata.
...Moje dzieci´, nie l´kaj si´, przekazaç wieÊci podanej ci przez Mà Matk´. Prawda musi wyjÊç na Êwiat∏o. Wielkie niebezpieczeƒstwa gro˝à ludzkoÊci, je˝eli nadal b´dzie kroczyç drogà niszczenia duszy. Âwiat
zostanie oczyszczony chrztem ognia. Wszystko, co zgni∏e i ob∏udne upadnie. W tym krzy˝owym cierpieniu
wielu prawych i pobo˝nych ludzi b´dzie musia∏o nieÊç ci´˝ki krzy˝...
...Âwiat odrzuci pos∏anie Ducha Âwi´tego, poniewa˝ serca ludzkie skamienia∏y, a ich uszy pozosta∏y
nieczu∏e...Droga do Wiecznego Królestwa jest wàska, a gdy ktoÊ z niej zboczy, to trudno jest na nià powróciç. Macie teraz czekaç i wypatrywaç dni które nadejdà. Wszyscy prawdziwi wyznawcy Chrystusa przejdà
przez te czasy z nadziejà, wytrwa∏oÊcià i mocà wiedzàc, ˝e zwyci´stwo nale˝y do Nieba. Jest to ostateczna
próba dla rodzaju ludzkiego, w której owce zostanà od∏àczone od koz∏ów. B∏ogos∏awi´ was Moje dzieci, tak
jak Moja Matka b∏ogos∏awi∏a was Êwiat∏em wiecznoÊci. Wiedêcie, ˝e ju˝ niebawem otrzymacie ∏ask´ widzenia cudów waszymi w∏asnymi oczami. Nie przejdà one niezauwa˝one, bo b´dziecie doÊwiadczaç z ducha ".
Nast´pnie sà s∏owa Êw. Micha∏a Archanio∏a: —
„Moje dziecko, waga przechyli∏a si´ mocno w lewo. Jest to znak, ˝e trzeba b´dzie du˝o naprawiaç. Wielu by∏o wezwanych, lecz ma∏o b´dzie wybranych. Przez niezliczone lata ziemskiego czasu, Królowa Niebios
schodzi∏a na waszà ziemi´, a˝eby przynieÊç wam ostrze˝enie Ojca Wiekuistego. Idziecie na oÊlep, zatwardziliÊcie wasze serca na prawd´, kierujàc si´ ku z∏udzeniom podsuwanym wam przez szatana. CzyÊcie
otrzymali wasze ∏aski po to, a˝eby egoistycznie z nich korzystaç? Czy u˝yliÊcie ich pod∏ug wskazówek Królowej Niebios, by dzieliç si´ nimi dla ratowania zb∏àkanych owiec? Ja, Micha∏, Stra˝nik Domu Bo˝ego, Stró˝
Wiary, daj´ wam to ostrze˝enie. ZostaliÊcie znalezieni pró˝nymi w oczach Ojca Wiekuistego i teraz ponie-
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siecie kar´".
Istnieje wiele dowodów potwierdzajàcych teori´, jakoby papie˝ Pawe∏ VI zosta∏, pod koniec swego
pontyfikatu, rzeczywiÊcie zastàpiony sobowtórem. Szczegó∏owà analiz´ tego problemu dokona∏ niemiecki
dziennikarz Teodor Kolberg w ksià˝ce pt.”Der Betrug des Jahrhunderds”-(Oszustwo Stulecia) wydanej w listopadzie 1977. Fakt, ˝e papie˝ Pawe∏ VI na poczàtku swego pontyfikatu nie by∏ osobà, która podawa∏a si´
za niego przy koƒcu pontyfikatu nie ulega wàtpliwoÊci. Zdj´cia poÊmiertne papie˝a sà koronnym argumentem potwierdzajàcym istnienie podstawionego dublera. Oszust czyli dubler autentycznego papie˝a (Giovanni Battista Montini) rozpoczà∏ publicznie pokazywaç si´ pod koniec 1974 roku. Nast´pnie poprzez cz´strze
uczestnictwo w oficjalnych uroczystoÊciach religijnych “wypiera” prawdziwego papie˝a w 1975 roku, który
by∏ og∏oszony jubileuszowym Rokiem Âwi´tym. Od po∏owy wrzeÊnia 1975 papie˝ jest fizycznie ubezw∏asnowolniony, odosobniony oraz zastàpiony przez oszukaƒczego sobowtora. Nigdy ju˝ nie wystàpi∏ publicznie przed auditorium.
Któ˝ wiec i dlaczego oÊmieli∏ si´ dokonaç tego nikczemnego i zdradzieckiego czynu? Jak mog∏o dojÊç
do tak potwornego oszustwa bez wiedzy, czy choçby podejrzenia watykaƒskiego dworu, rezydujàcych
w Watykanie kardyna∏ów i biskupów? Kto jest winnien tej haniebnej zdrady i profanacji? Co sta∏o si´
ze zw∏okami m´cz´ƒskiego Paw∏a VI skoro oficjalnie pochowano dublera papie˝a? Jako Êwiadomi katolicy
mamy Êwi´ty obowiàzek domagaç si´ ujawnienia i poznania prawdy, tym bardziej ˝e oficjalne czynniki watykaƒskie milczà w tej arcywa˝nej sprawie. Cz´Êciowych wyjaÊnieƒ udzielajà nam egzorcyzmy przeprowadzone w Szwajcarji w 1976 i1977 roku.(Patrz strony 135 -355 “Królestwo Szatana”).
“Warnings From The Others Word To the Contemporary Church - Confessions of Hell “ Aug.14. 1975 to March
30. 1976.
(Przekazy i egzorcyzmy, patrz: „Królestwo szatana” wyd. Catholic Publishing Inc. P.O. Box 1416 Stn. „A” London, Ont., Canada N6A - 5M2)
„Our Lady Of the Roses Mary help of Mothers”. The Last Days Ministries. P.O Box.40
LOWEL, MI 40331-0040. (616) 698-6448 1-800-444-Mary

Praca Zbiorowa Komitetu Obrony Wiary Chrystusowej. „Przed Drugim PrzyjÊciem Pana”.
wyd. Catholic Publishing. P.O. Box 1416 Stn. „A” London, Ont., Canada N6A - 5M2
“IN GODS`S NAME” David A.Yallop An Investigation into the Murder of Pope John Paul I
BANTAM BOOKS New York - Toronto - London - Sydney - Aucland

W IMI¢ BOGA
Po Êmierci Paw∏a VI ( jego dublera), w sierpniu 1978 roku, Kolegium Kardynalskie zebrane na konklawe
wybiera na Stolec Piotrowy arcybiskupa Wenecji kardyna∏a Albino Luciani, który przybiera imiona swoich
poprzedników Jana i Paw∏a jako pierwszy tego imienia.
Ksià˝ka angielskiego dziennikarza Davida Yallope’a pt. „W Imi´ Boga” wyjaÊnia motywy i okolicznoÊci
skrytobójstwa Jana Paw∏a I oraz rol´, jakà odegra∏a w morderstwie masoƒska lo˝a P-2 (Propaganda 2).
Jest to rezultat obszernej i wnikliwej pracy znakomitego dziennikarza, znanego w kr´gach londyƒskiej prasy jako “powa˝nego badacza” i “ kompetentnego poszukiwacza”. Wi´kszoÊç artyku∏ów poÊwi´conych jego
ksià˝ce konkluduje, bez wzgl´du na ich tendencj´, ˝e „sprawa zas∏uguje na wszcz´cie oficjalnego Êledztwa”.
Czego on dowodzi? Otrucia papie˝a Jana Paw∏a I-go w nocy z 28 na 29 wrzeÊnia 1978 po 33 dniach
panowania na tronie Êw. Piotra. Yallop ujawnia szeÊciu przypuszczalnych uczestników zbrodni skàdinànd
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solidarnych w sprawach wczeÊniejszych skandali finansowych Przedsi´biorstwa Watykaƒskiego S.A. Autor
podaje motywy, nast´pnie drobiazgowo odtwarza dzia∏anie Sekretarza Stanu paƒstwa watykaƒskiego, kardyna∏a Jana Villot w ciàgu pierwszych 12 godzin od odkrycia papieskich zw∏ok, w celu nadania jej pozorów
Êmierci naturalnej. Jego pozycja tymczasowej g∏owy Watykanu dawa∏a jego eminencji wystarczajàcà si∏´
do zamkni´cia ust wszystkim niepokornym s∏ugom; sekretarzom, lekarzom, gwardzistom szwajcarskim
a poza granicà Watykanu, policji i wymiarowi sprawiedliwoÊci paƒstwa w∏oskiego.
W pi´ç lat po zbrodni, David Yallop dziennikarz znany jako mi∏ujàcy sprawiedliwoÊç i obroƒca pokrzywdzonych, usi∏uje obudziç opini´ Êwiatowà, a przez nià sprawiedliwoÊç. Jakà sprawiedliwoÊç? W∏oskà? Watykaƒskà? Co na to KoÊció∏ Katolicki, pierwszy zainteresowany, sumienie papie˝a Jana Paw∏a II bezpoÊredniego nast´pcy zamordowanego? Czy˝by stare, sycylijskie prawo milczenia “omerta” obowiàzywa∏o
tak˝e w Watykanie? Istnieje uzasadniona obawa, ˝e nic nie drgnie w tej bolesnej kwestii, tak jak i w dziedzinie korupcji i deprawacji obyczajów wÊród powa˝nej liczby dostojników KoÊcio∏a. Skrytobójstwo z piàtku 29
wrzeÊnia 1978 roku papie˝a uÊmiechu, “naszego s∏odkiego Chrystusa ziemi” Albino Lucianiego, bia∏ego
Êwiat∏a, który by∏ “kandydatem Boga” w dniu jego wyboru i m´czennikiem swoich braci w 33-im dniu swojego pontyfikatu wo∏a o sprawiedliwoÊç. „Kainie! Co uczyni∏eÊ bratu swemu? ”
Wielu z czytelników mo˝e zdziwiç si´ kredytowi jaki udzielono w niniejszej pracy pisarzowi, którego poglàdy kolidujà z naszymi i to jak dalece! Jako dowód niech pos∏u˝y portret Jana Paw∏a I z pierwszego rozdzia∏u. Mia∏ to byç naiwny progresista, zwolennik pigu∏ki i wszystkich nowoczesnych Êrodków antykoncepcyjnych.
A wi´c… Je˝eli David Yallop nie ma naszych poglàdów, tym lepiej. Skoro Jan Pawe∏ I nie by∏ tym, kim
go sobie wyobra˝aliÊmy, tym gorzej.
Akceptacja zasadniczego przedmiotu ksià˝ki b´dzie o tyle mniej podejrzana o z∏à wol´, czy o zmow´
o ile bardziej kategorycznie b´dzie po˝àdana zarówno przez cz∏owieka z prawicy co i dziennikarza lewicowego. Przypomn´, ˝e podwójny aspekt ksià˝ki nie powinien odwieÊç nas od jej przestudiowania i przeanalizowania.
Przyjmujàc jako punkt wyjÊcia materia∏y zebrane od przygodnych teologów i historyków, widzia∏ Yallop
swoim umys∏em Jana Paw∏a I jako lewicowiec, traktujàc go przy pomocy kunsztu analizy marksistowskiej,
która mu s∏u˝y∏a za klucz uniwersalny.
Zniech´cajàce do lektury oraz Êmieszne dla ka˝dego cz∏owieka, nie b´dàcego zgo∏a g∏upcem, sà te dywagacje wypowiedziane jako oczywistoÊci. Jak mo˝na zaufaç umys∏owi tak obcià˝onemu uprzedzeniami,
skrajnemu i dogmatycznemu? Jak mo˝na go uwa˝aç za zdolnego do obiektywnej oceny po stu stronach
plotek na temat Piusa IX i Piusa X, dyktatur po∏udniowo-amerykaƒskich i pigu∏ki antykoncepcyjnej!? Tak! Po
co traciç swój cenny czas na czytanie tych wypocin… Ksià˝ka wypadnie sama z ràk przed 121 stronà, chyba ˝e prolog przykuje mocno naszà uwag´. A to by∏by powa˝ny b∏àd, albowiem istota rzeczy jest solidna
jak ska∏a. Jest ona prawdziwie straszna.

Watykan powiàzany z mafià i lo˝à masoƒskà.
Niezaprzeczalnie sà rewelacje Davida Yallopa dotyczàce finansów i os∏awionych finasistów Watykanu,
pt. „Przedsi´biorstwo Watykaƒskie S.A.” (strona ksià˝ki 127).

Pieniàdz jest ich Bogiem, a zysk prawem.
Yallop si´ga do czasów cesarza Konstantyna Wielkiego. Dla ludzi lewicy konstantynizm, a w szczególnoÊci Edykt Nantejski cesarza Konstantyna Wielkiego z 313 roku n.e jest êród∏em wszystkiego z∏a w KoÊciele Katolickim (str131). Jest to niedorzecznoÊç.
Ciàg dalszy jest powa˝niejszy. Umieszcza on s∏usznie w traktacie z Lateran, zawartym pomi´dzy Piusem XI a Mussolinim w 1929, êród∏o wspó∏czesnego bogactwa KoÊcio∏a. Pius XI, którego nies∏usznie spoty-
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ka si´ u êród∏a wszystkich u∏omnoÊci wspó∏czesnego Êwiata eklezjastycznego, sprzeda∏ nie podlegajàce
przedawnieniu prawo KoÊcio∏a do paƒstwa papieskiego za gór´ pieni´dzy. Byç mo˝e, ˝e paƒstwo papieskie by∏yby stracone na zawsze, ale na jego miejsce zosta∏a stworzona nadzwyczajna maszyna do robienia
pieni´dzy (str.205).
Dla zarzàdzania finansowym spadkiem papie˝ Pius XI stworzy∏ 7 czerwca 1929r. Specjalnà Administracj´ i do jej kierowania powo∏a∏ cz∏owieka Êwieckiego, Bernardo Nogara. By∏ to nawrócony ˚yd, który ˝àda∏
od papie˝a by wolno mu by∏o kierowaç tà fortunà jak zwyk∏emu bankierowi tzn. bez troski o prawa Chrystusa Króla. Na takich warunkach b´dzie mno˝y∏ kapita∏. Nie pot´piajmy jednak ˚yda! Brat i bratanek Pacelli’ci’
„Uomni di fiduca”, nast´pnie Sycylijczycy i Mediolaƒczycy, którzy po nim obejmà sched´, uczynià wi´cej
i lepiej ni˝ Bernardo Nogar.
Watykan sta∏ si´ w ten sposób konsorcjum finansowym, posiadaczem “fortuny anonimowej i p∏ynnej”,
zdenucjonowanej z wigorem przez ksi´cia Orleanu w 1900, która nie zna bardziej lukratywnej aktywnoÊci
jak spekulacja finansami, pod∏a gra na zni˝k´ na rynkach mi´dzynarodowych wartoÊciami przemys∏owymi,
wybielanie brudnych pieni´dzy, oraz perfidna ucieczka kapita∏ów. S∏owem praktyki finansowe ca∏kowicie
nielegalne.
Niemiecki podatek koÊcielny tzw. „kirchenosteuer” ustanowiony przez konkordat Hitler- Pacelli w 1933r.
dorzuci∏ pot´˝ny i regularny dop∏yw kapita∏u do i tak ju˝ pokaênego skarbca watykaƒskiego. Sprytna spekulacja z∏otem, w obliczu zbli˝ajàcej si´ wojny o której Pius XI wiedzia∏, ˝e jest nieunikniona pozwoli∏a Bernardo Nogarze zdziesi´ciokrotniç pot´g´ finansowà Przedsi´biorstwa Watykaƒskiego S.A.
W czerwcu 1942r. zespó∏ dóbr nieruchomych i ruchomych powierzonych KoÊcio∏owi dla krzewienia dzie∏
pobo˝noÊci, mi∏osierdzia i apostolstwa wchodzi w obrót stypendialny poprzez utworzenie Instytutu Dzie∏
Religijnych. By∏a to pi´kna przykrywka dla niegodziwego i niezgodnego z pierwotnà intencjà u˝ytkowania
darów wiernych. L’IOR nie jest administracjà koÊcielnà ale bankiem eksploatujàcym dary wiernych na w∏asny u˝ytek.
W 1942 niewàtpliwie roztargniony wskutek wojny Mussolini, zwolni∏ Stolic´ Apostolskà od p∏acenia podatków od dewidend tzn. od wszelkich form widzialnych produktu kapitalistycznego. L.A.S. i L’I.O.R. stanowià do tej pory „ raj finasowy w samym sercu Rzymu” (str.142). AktywnoÊç Nogara w s∏u˝bie KoÊcio∏a
Rzymsko-Katolickiego wykaza∏a si´ nieprawdopobnie pomyÊlnym wynikiem. W ten sposób zapewniona zosta∏a ciàg∏oÊç jego kultu, którego bogiem jest pieniàdz a prawem zysk. Ich ojciec jest k∏amcà i ludobójcà od
poczàtku.
Dzier˝awcom Paƒstwa Watykaƒskiego, którego P.D.G. jest papie˝ wydawa∏o si´ niemo˝liwym przyj´cie wymagaƒ rzàdu w∏oskiego z 1967 odnoÊnie p∏acenia podatków od zysku. Watykan chcia∏ graç na gie∏dzie, ale unika∏ p∏acenia za ten przywilej (str141). Buntowa∏ si´ i zagrozi∏ przy pomocy wstr´tnego szanta˝u
˝e sprowokuje, jeÊli b´dà dalsze naciski za∏amanie si´ gospodarki w∏oskiej. Ostatecznie W∏ochy zdecydowa∏y podjàç wyzwanie Watykanu, wówczas ten ugià∏ si´ i poprosi∏ o zw∏ok´. By∏a ona potrzebne by znaleêç
wyjÊcie, drog´ ucieczki ogromnych kapita∏ów “KoÊcio∏a ubogich”.
Gdyby Watykan zachowa∏ du˝e inwestycje we W∏oszech, zosta∏yby one ob∏o˝one wysokimi podatkami.
Papie˝ Pawe∏ VI mia∏ problem i aby go rozwiàzaç zwróci∏ si´ do ludzi o dêwi´cznych pseudonimach: Goryl
i Rekin (str.144).
Goryl to Pawe∏ Marcinkus urodzony w Cicero, Illinois kraju Ala Capone, którego mia∏ okazaç si´ godnym
naÊladowcà. By∏ on przyjacielem Pascale Macchi osobistego sekretarza Paw∏a VI. W celu dokonania transferu zagro˝onej wysokimi podatkami fortuny Watykanu za granic´ i jej dyskretnej inwestycji w najbardziej
lukratywne dziedziny Êwiatowej spekulacji , Pawe∏ VI uczyni∏ z biskupa Marcinkusa swego skarbnika. A poniewa˝ ten nie mia∏ doÊwiadczenia w dziedzinie inwestycji doda∏ mu “Rekina”, Michaele Sindona, cz∏onka
mafii mediolaƒskiej, w rzeczywistoÊci sycylijskiego mafioso pierwszej wody, ca∏kowicie sprzedajnego, bezlitosnego, urodzonego na wyspie i praktykujàcego “rozwiàzanie sycylijskie” jako gwarancj´ u˝ywanà dla
spokoju interesów.
Ju˝ w Mediolanie Sidona pokaza∏ swoje ∏otrowskie zdolnoÊci w puszczaniu w obieg brudnych pieni´dzy
bez zwrócenia uwagi celników i inspektorów skarbu paƒstwa. By∏ on dyktatorem kilku towarzystw u∏o˝onych
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wed∏ug z∏otej regu∏y oszustów wysokiego stopnia: „Najlepszy sposób na okradzenie jednego banku polega
na zakupieniu tego banku, oczywiÊcie za pieniàdze trzecich!”
Dla pozyskania przyjaêni arcybiskupa Mediolanu kardyna∏a Montini, Sindona nie zawaha∏ si´ mu po˝yczyç dwa miliony dolarów. Gdy kardyna∏ Montini zosta∏ papie˝em pomyÊla∏ o Sindorze chcàc bezpiecznie
wyprowadziç kapita∏y poza Alpy (str.166-167).
„Waszà si∏à jest mafia, a pot´gà wolnomularstwo” powiedzia∏ mu pewien finansista. I to by∏a prawda…
Lo˝a nazywa∏a si´ Propaganda 2, albo te˝ P-2, a jej wielki mistrz nazywa∏ si´ Licio Gelli”. By∏a to wówczas
Lo˝a “tajna i nielegalna”, jedyna naprawd´ dzia∏ajàca, która mówi∏a o sobie, ˝e jest prawicà i kontrolowa∏a
rzàd, armi´ i wymiar sprawiedliwoÊci paƒstwa w∏oskiego. Jeszcze w Mediolanie Lucio Gelli patronowa∏ dyskretnie karierze Michaela Sindony. Ten w zamian instalowa∏ w swoich bankach “syfony” przeznaczone do
zaopatrywania zawsze nienasyconych kas lo˝y P-2. Porzez wtajemniczonego kardyna∏a Bertoli Gallo,
Sindona uzyska∏ du˝à iloÊç audiencji u papie˝a Paw∏a VI.
Sindona zawiàza∏ bliskie przyjaênie z wp∏ywowym kardyna∏em Baggio, arcybiskupem Casarolli, a u samego radnego Rzymu, adwokata Umberto Ortolini omawia∏ wielkie interesy KoÊcio∏a w jego willi na via Archimede.
W ten sposób od mafii do banku i od banku do lo˝y Przedsi´biorstwo Watykaƒskie infiltrowa∏o Âwi´ty
KoÊció∏ bardzo podejrzanymi patronami. Najwi´kszy w∏aÊciciel nieruchomoÊci likwidowa∏ znacznà cz´Êç
swoich wp∏ywów we W∏oszech, aby je powtórnie inwestowaç w innych krajach. Unikali w ten sposób ucià˝liwych podatków, a zyski z inwestycji wzrasta∏y (str 167). Transakcje dokonane na przekór paƒstwu w∏oskiemu pogrà˝y∏y ten kraj w 1975 w powa˝nym kryzysie ekonomicznym, który odbi∏ si´ przede wszystkim na niezamo˝nej ludnoÊci.
Nast´pnym posuni´ciem bossów Przedsi´biorstwa Watykaƒskiego by∏o wch∏oni´cie kolejnej “grubej
ryby”, finaƒsist´ Roberto Calvi, który by∏ zast´pc´ dyrektora bardzo klerykalnego i czcigodnego “Banco Ambrosiano” w Mediolanie. Zosta∏ przedstawiony przez Sindon´ biskupowi Marcinkusowi i natychmiast do∏àczony do klanu bardzo ÊciÊle wybranych -”uomini di fiducia Watykanu” (str.188)
Od tego momentu Banco Ambrosio sta∏ si´ centralà wybielania brudnych pieni´dzy, nielegalnego tranzytu dewiz oraz mi´dzynarodowej spekulacji pod przykrywkà kooperacji z Przedsi´biorstwem Watykaƒskim
S.A. Wk∏ad pracy Roberto Calvi polega∏ na rozprzestrzenieniu raka przest´pczoÊci Watykanu na ca∏y Êwiat.
Ca∏a ta ekipa mi´dzynarodowych oszustów i spekulantów zacz´∏a wysysaç pieniàdze z ró˝nych kas
Przedsi´biorstwa Watykaƒskiego aby zasiliç swoje konta, konta swoich przyjació∏ i swoich „ojców chrzestnych”.
Problemy zaczynajà si´, gdy wysysa si´ zbyt du˝e sumy, wtedy zaczyna si´ pojawiaç finansowa dziura.
OczywiÊcie "syfon" w odró˝nieniu od innych operacji bankowych wysysa jedynie pieniàdze realne i
pieni´˝na luka zaczyna si´ powi´kszaç (str178).
Niemniej fatalnym by∏o ˝e F.B.I., celnicy i skarbowi inspektorzy zwi´szyli czujnoÊç, a wprawiona w ruch
P-2 mia∏a coraz wi´cej potrzeb finansowych dla zapewnienia stabilnoÊci Przedsi´biorstwu Watykaƒskiemu
S.A. i Banco Ambroziano. Szanta˝ i korupcja podniesione zosta∏y do roli systemu, a “rozwiàzanie sycylijskie” polegajàce na zabiciu w sposób zastraszajàcy zbyt ciekawego urz´dnika, policjanta lub nieostro˝nego
mafioso sta∏o si´ codziennoÊcià. Przychodzi jednak taki dzieƒ, kiedy jakiÊ klient, dyrektor banku lub akcjonariusz odkrywa prawd´ i traci zaufanie. Efektem jest nieuchronny krach jakiegoÊ banku prowadzàcy do
zachwiania ca∏ej organizacji.
Po obj´ciu kontroli nad Bankiem Ambroziano i jego transformacji w dom schadzek i wybielania brudnych pieni´dzy pochodzàcych z narkotyków i innych Êwiƒstw, nasi mafiosi przedsi´wzieli tà samo procedur´ dzia∏ania w stosunku do uczciwego i bardzo klerykalnego Banco Catollica de Vento (str.59-60), (191193). Ze wszystkich biskupów Wenecji, jako jedyny oÊmieli∏ si´ im przeciwstawiç nasz Luciani. Odkry∏ on,
˝e jego drogi bank który popularnie nazywano “Bankiem Ksi´˝y”, biskup Marcinkus sprzeda∏ Calviemu bez
wiedzy wszystkich biskupów prowincji- jego rzeczywistych protektorów i por´czycieli. G∏´boko poruszony
tym wydarzeniem, ówczesny kardyna∏ Luciani, przyby∏ do Rzymu by wykrzyczeç swoje oburzenie. Spotka∏
tam jedynie kardyna∏a Benelli z którym podzieli∏ si´ swym bólem oraz biskupa Marcinkusa, który jak o tym
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opowiadano wyrzuci∏ go za drzwi swego biura. (str 223).
W 1973 sekcja zbrodni i szanta˝u ministra sprawiedliwoÊci USA odkry∏a umow´ sprzeda˝y partii fa∏szywach walorów wartoÊci1miliarda dolarów pochodzàcych z Watykanu z autografem b∏ogos∏awieƒstw Paw∏a
VI za poÊrednictwem Mario Folgini. Autorem tego jednego z najwi´kszych oszustw finansowych by∏ biskup
Pawe∏ Marcinkus i jego wspólnik Michaele Sindona. Watykan wyprosi∏ za drzwi prowadzàcych Êledztwo podobnie jak wulgarnego proboszcza z Na…, który przyby∏ w tym samym roku ˝aliç si´ na herezj´, schizmy
i skandal…. Sprawy w najlepsze kontynuowano. W 1974r. w USA, federalna pomoc 2 miliardów dolarów
Bankowi Franklina i tak nie zapobieg∏a jego upadkowi. By∏ to najpowa˝niejszy krach bankowy w historii
amerykaƒskiej bankowoÊci (str 181). Fundusze federalne straci∏y w nim miliardy wk∏adów, a inspektorzy
przeprowadzili d∏ugie dochodzenia, które wskazywa∏o ˝e mocarstwo bankowe Sindony stanowi ogromne
oszustwo, w które by∏ wmieszany Bank Watykaƒski.
Marcinkus i jego wspólnik Roberto Calvi próbowali za wszelkà cen´ ocaliç Przedsi´biorstwo Watykaƒskie i Bank Ambrosiano, mimo kryzysu zaufania jaki nastàpi∏ po krachu Sindony.
W tym celu po˝yczali bajeczne sumy od banków mi´dzynarodowych pod gwarancjà moralnà Wytykanu
w imi´ banków- widmo takich jak Suprafin S.A. Ze Êwie˝ym nap∏ywem kapita∏u planowali wydêwignàç
swoje upadajàce imperium i ocaliç jego wiarygodnoÊç na rynku mi´dzynarodowym. Za swoje nieocenione
gwarancje biskup Marcinkus otrzymywa∏ z Banco Ambrosiano szczodre dywidendy.
W istocie, w ciàgu 1978 roku „Calvi posuwa∏ si´ na ostrzu brzytwy” (str 195). W sierpniu naciskany ze
wszystkich stron, widzia∏ swoje bankowe mocarstwo coraz bardziej pogrà˝ajàce si´ w stale rosnàcych deficytach. Odczuwa∏ zatem potrzeb´ zaczerpni´cia Êwie˝ego powietrza w zawsze goÊcinnej Brazylii, gdzie od
pewnego czasu sam Licio Gelli szuka∏ troch´ ukojenia. Ich przyjaciel Sindona dr˝a∏ w tym czasie w wi´zieniu w Nowym Yorku na myÊl o wydaniu sprawiedliwoÊci w∏oskiej. ¸àczy∏ ich jeden wspólny punkt; dopóki biskup Marcinkus zarzàdza∏ Przedsi´biorstwem Watykaƒskim S.A. mogli spaç spokojnie. Gdyby odszed∏, dla
obydwu mafiosów jedynà alternatywà by∏aby finansowa ruina, wi´zienie lub samobójstwo… Albo wszystkie
te trzy nieszcz´Êcia na raz.

Zbrodnia Masoƒska
Kiedy Kolegium Kardynalskie dokona∏o wyboru Albino Luciani na papie˝a w czasie goràcego sierpnia
1978r. postawi∏o na cz∏owieka niezwykle uczciwego, prostolinijnego i co najwa˝niejsze ca∏kowicie nieprzekupnego. Kolizja by∏a nieunikniona. Cnotliwa niezkazitelnoÊç Albino Luciani musia∏a stawiç czo∏a bandzie
skorumpowanych aferzystów Banku Watykaƒskiego A.P. i S.A. za którymi stali kardyna∏ Villot, biskup Marcinkus - wszyscy z lo˝y P-2 oraz ich pot´˝ny protektor Licio Galli, jej Wielki Mistrz (str 205-208).
Nie, nie b´dzie starcia brutalnego, nie powinno go byç za ˝adnà cen´. Starcie ma byç ∏agodne, tak nieznaczne a˝eby zaufanie królowa∏o bez cienia niepokoju i a˝eby interesy by∏y kontynuowane bez przerwy.
Taka jest zbrodnia doskona∏a.

JeÊli on si´ tym zajmie, umrze.
W ciàgu 33 dni swego panowania, Jan Pawe∏ I doskonale wiedzia∏ o okradaniu ksi´˝y i ubogich przez
lo˝´, mafi´ mediolaƒskà i watykaƒskà. Przy sprzeda˝y Banco Catolica del Vento na w∏asnej skórze doÊwiadczy∏ nikczemnych metod prowadzenia interesówi przez d˝ier˝awców Watykaƒskiego Banku. Dlatego
bez reszty poÊwi´ci∏ si´ oczyszczeniu “stajni Augiasza”, to jest Administracji SpuÊcizny Stolicy Apostolskiejcentrali finansowej papie˝a Paw∏a VI. Mo˝na by sàdziç, ˝e nie mia∏ barczystoÊci Herkulesa dla takiego wyczynu (str 220). Jego przeciwnicy sàdzili inaczej i dlatego spiskowali dla unicestwienia go w przypadku,
gdyby zagrozi∏ im zbyt bezpoÊrednio. Oto jak doszli do tej ostro˝noÊci.
W niedziel´ 27 sierpnia Luciani poprosi∏ kardyna∏a Villot o zostanie sekretarzem stanu przez pewien
czas, ”póki si´ w tym nie odnajd´” (str 221). Ta prowizoryczna decyzja stanowi∏a sama w sobie g∏uchà groêb´. W ten sposób zatrzymuje si´ nieprzyjació∏ pod r´kà, pod swym spojrzeniem jednoczeÊnie rozmyÊlajàc
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nad zadaniem ostatecznego ciosu. Nast´pnie poleci∏ swemu Sekretarzowi Stanu natychmiastowe wszcz´cie Êledztwa w sprawie nadu˝yç Konsorcjum Vaticanum. ”Nale˝y przebadaç wszystkie operacje finansowe
Banku Watykaƒskiego, przeanalizowaç ka˝dà transakcj´ w szczegó∏ach. Nie nale˝y wy∏àczaç ˝adnego departamentu, ˝adnej kongregacji, sekcji” - powiedzia∏ Luciani do kardyna∏a Villot… Dochodzenie to winno odbyç si´ dyskretnie i szybko. Papie˝ zwierzy∏ si´ swemu sekretarzowi stanu, ˝e zdecyduje o Êrodkach jakie
nale˝y powziàÊç dopiero po wnikliwym przestudiowaniu raportu. (str125). Nasuwa si´ tu zdanie z Ewangelii
wed∏ug Êwi´tego Marka: „Wówczas faryzeusze wyszli i odbyli natychmiast narad´ z herodianami nad Êrodkami, ˝eby go straciç” (Jezusa). I to by∏o na samym poczàtku jego pos∏ugiwania…”
Papie˝ Jan Pawe∏ I zdecydowa∏ oko∏o po∏owy wrzeÊnia, ˝e w pierwszym rz´dzie trzeba zrobiç porzàdek
we w∏asnym domu. Bank Watykaƒski by∏ denucjonowany w dziennikach zawodowych agentów finansowych. Nadto, dla dope∏nienia miarki skandaliczne pismo znalaz∏o si´ na jego biurku; lista 121 cz∏onków Kurii Rzymskiej nale˝àcych do ló˝ masoƒskich.
Mi´dzy innymi: kardyna∏owie Cassaroli, Baggio, Benelli, Poletti, biskup Marcinkus i jego zaufani mafiosi,
…Szefem ich wszystkich okaza∏ si´ byç sekretarz stanuosobisty sekretarz Paw∏a VI, Pasquale Macchi…
kardyna∏ Jean Villot!
Jan Pawe∏ I mia∏ zgnieÊç i rozproszyç t´ z∏owrogà czerad´. Roberto CalvI po tych nowinach nie poczu∏
si´ dobrze, ju˝ osaczony, by∏by zgubiony upadkiem swego jedynego gwaranta moralnego Marcinkusa…
Je˝eli jakimÊ “cudem” Albino Luciani pad∏by trupem przed odwo∏aniem Marcinkusa wówczas Calvi mia∏by
bezcenny czas. (str. 239). Zwierzy∏ si´ Galliemu, a ten go uspokoi∏: „Problem cudu móg∏by byç rozwiàzany
i b´dzie”.
Dwóch innych cz∏onków “rodziny” goni∏o w tym samym czasie ostatkami si∏ na w∏asny rachunek. David
Yallop udziela co do tego niezb´dnych informacji. Jeden to Sindona, w przeddzieƒ ekstradycji do W∏och
i wydaniu sprawiedliwoÊci w∏oskiej, co niewàtpliwie nastàpi∏oby gdyby straci∏ swego gwaranta mi´dzynarodowego, biskupa Marcinkusa. Drugi to arcybiskup Chicago kardyna∏ John Cody, zagro˝ony usuni´ciem
z urz´du z powodu nagminnych ∏apówek i ˝enujàcych skandali podawanych w prasie. W swojej archidiecezji by∏ znienawidzony przez kler i wiernych. Fakt, ˝e przez Bank Watykaƒski dostarczy∏ setek milionów dolarów Paw∏owi VI i biskupom polskim (tak !) nie stanowi∏ dla niego ˝adnej okolicznoÊci ∏agodzàcej przed trybuna∏em moralnym Jana Paw∏a I. Ci dwaj tak˝e goràco pragn´li by ktoÊ dokona∏ „cudu”. Kiedy papie˝ umiera wszystkie jego decyzje nieog∏oszone publicznie umierajà razem z nim, chyba ˝e jego nast´pca zdecyduje doprowadziç je do pomyÊlnego koƒca (str.296). Niech wi´c nadejdzie cud o który b∏agajà, a b´dà mieli czas do prze˝ycia i na porozumienie dla wykreowania “dobrego” papie˝a.(str.340-421) Sindona, Calvi,
Marcinkus i kardyna∏ Cody 28 wrzeÊnia 1978r. ka˝dy z tych ludzi by∏by skoƒczony, gdyby Albino Luciani powzià∏ zamierzone decyzje. Dla Lucio Gelli i Umberto Ortolani, dwóch szefów P-2 upadek Calviego równa∏
si´ straceniu przez lo˝´ masoƒskà g∏ównego skarbnika. 28 wrzeÊnia nowe nazwisko dosz∏o do listy tych,
którzy byli w przededniu powa˝nego zagro˝enia decyzjami Lucianiego. Chodzi∏o o nazwisko kardyna∏a Villot, Sekretarza Stanu Paƒstwa Papieskiego.

On si´ tym zajà∏, a wi´c umrze
Tego ranka, po Êniadaniu z∏o˝onym z kawy i rogalika, Luciani zasiad∏ w swoim gabinecie przed godzinà
ósmà. Mia∏ wiele do zrobienia. To by∏ w∏aÊnie dzieƒ 28 wrzeÊnia. Po porannych audiencjach Luciani mia∏
spotkaç kardyna∏a Baggio, podwzià∏ ju˝ pewne decyzje i zamierza∏ poinformowaç Baggio o dwóch
z nich.(str.275) Pierwsza dotyczy∏a kardyna∏a Cody z Chicago, Luciani zdecydowa∏ ˝e nale˝y go odwo∏aç,
co do tego kardyna∏ Baggio- prefekt Kongregacji d/s Kleru nie uczyni∏ ˝adnego zastrze˝enia. Du˝o mniej by∏
zadowolony z nast´pnej decyzji, poniewa˝ Wenecja nie mia∏a patriarchy papie˝ zaproponowa∏ to stanowisko w∏aÊnie dla Baggio. Co sk∏oni∏o papie˝a do decyzji, ˝e powinien opuÊciç Rzym dla Wenecji? Napewno
istotnym by∏ fakt, ˝e nazwisko kardyna∏a figurowa∏o na liÊcie dygnitarzy kurii watykaƒskiej-cz∏onków masonerii. BAGGIO- IMI¢ MASO¡SKIE SEBA, LO˚A NR. 86/2640, DATA PRZYJ¢CIA 14.VIII.1967r.
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Opowiadano, ˝e rozmowa pomi´dzy Baggio i Lucianim by∏a dysputà bardzo gwa∏townà, gdzie z∏oÊç pochodzi∏a w ca∏oÊci od jego eminencji kardyna∏a. Ojciec Âwi´ty pozosta∏ spokojny. Nast´pna wa˝na rozmowa mia∏a miejsce w koƒcu popo∏udnia, po dwóch rozmowach telefonicznych z kardyna∏em Felici, który
przebywa∏ w Padwie i z kardyna∏em Benelli.
Feliciemu opowiada∏ swojà ci´˝kà konfrontacj´ z Baggio, którego odmowa zaakceptowania Wenecji
jednak nie zdziwi∏a. Nast´pnie porozumia∏ si´ z Benellim co do swojej najnowszej decyzji, którà mia∏ zamiar
zakomunikowaç tego samego wieczoru Sekretarzowi Stanu Jeanowi Villot. To sà rzeczy, których si´ nie zapomina. Chwil´ póêniej Jean Villot pi∏ z Papie˝em tradycyjny rumianek, nast´pnie rozmowa przybra∏a powa˝niejszy ton. Papie˝ mówi∏ o Banku Watykaƒskim, przestudiowa∏ raport swego Sekretarza Stanu, spotka∏
równie˝ biskupa Marcinkusa i oceni∏ jego dzia∏alnoÊç. Luciani poinformowa∏ Villot, ˝e nale˝y natychmiast
odwo∏aç Marcinkusa. Jutro b´dzie zastàpiony przez nieskazitelnego cz∏owieka, kluczowà osobistoÊç finansowego trybuna∏u Watykanu, Mgr Abbo… Pazury lwa, o których jego bliscy sàdzili, ˝e si´ poka˝à rozwiera∏y si´ szeroko przed Villot. Odwo∏a∏ mi´dzy innymi uomini fiduicia, mafi´ Marcinkusa i oczekiwa∏, ˝e mosty
zostanà na zawsze zerwane z grupà Banco Ambrosiano Sindona i Calviego. Kardyna∏ Villot zanotowa∏ te
postanowienia bez komentarza, nauczy∏ si´ wielu rzeczy w ciàgu lat sp´dzonych w Watykanie. Villot musia∏ patrzeç zdecydowanie gdzie indziej, w wiosce Watykanu nazywano to technikà prze˝ycia (str.281).
Prawd´ powiedziawszy, nie znano podobnego aktu w∏adzy od czasu Êwi´tego Piusa X. który 75 lat temu zgniót∏ straszliwego sekretarza stanu swego poprzednika Leona XIII, kardyna∏a i masona - Rampoll´!
Luciani przeszed∏ do problemu Chicago i do swojej rozmowy z Baggio a propos ultimatum które nale˝a∏o wystosowaç do kardyna∏a Johna Cody; Villot wymamrota∏ swojà aprobat´… Luciani rozpatrywa∏ nast´pnà odmow´ kardyna∏a Baggio przyj´cia stanowiska arcybiskupa Wenecji i oznajmi∏ swoje zdycydowanie co
do swojego postanowienia.I na koniec; Benelli b´dzie mianowany Sekretarzem Stanu w miejsce Villota.
Villot uda∏ zastanawiajàcego si´ g∏´boko nad tym królewskim uderzeniem, spokojnym posuni´ciem. Nast´pnie gdy papie˝ nalewa∏ mu nieco herbaty odpowiedzia∏: “sàdzi∏em, ˝e myÊlicie o Casarolim”. ”Zastanawia∏em si´ nad tym d∏ugo” – odpowiedzia∏ papie˝, “sàdz´ ˝e w du˝ej mierze jego praca jest Êwietna, ale ja
podzielam punkt widzenia Giovani Benelli co do pewnych incjatyw, które zosta∏y powzi´te w ostatnich latach w stosunku do Europy Wschodniej”. Villot pozosta∏ lodowaty ale zobaczymy go Êmiejàcego si´ nieprzyzwoicie w telewizji w dwa dni póêniej.
David Yallop pisze: Ta przenikliwoÊç zimna i zawodowa, która go charakteryzowa∏a trwa∏a. Wreszcie
zach´cony przez papie˝a wysunà∏ obiekcj´, ˝e te nominacje sà przeciwne ˝yczeniom zmar∏ego Ojca Âwi´tego i b´dà uznawane jako rodzaj zaparcia si´ jego pontyfikatu. Powiedzà , ˝e zdradziliÊcie Pawa∏a VI. Dyskusja trwa∏a prawie dwie godziny, gdy Villot wyszed∏ by∏a noc. „I by∏a noc” (Jan. 13,30). Komentujàc te s∏owa Êw. Augustyna mówi: I ON SAM BY¸ NOCÑ.
Albino Luciani by∏ bia∏ym Êwiat∏em które lÊni w ciemnoÊciach… Zapragnà∏ bardzo po tych wielkich decyzjach zatelefonowaç natychmiast do kardyna∏a Codo do Mediolanu. Ale Diego Lorenzi powiedzia∏, ˝e nie
b´dzie mo˝na uzyskaç po∏àczenia przed godzinà dziewiàtà. Wówczas mia∏a miejsce rozmowa i dotyczy∏a
zmian, które Luciani by∏ zdecydowany dokonaç. …Mówi∏ do mnie przez dobrà chwil´ tonem doskonale normalnym, zwierzy∏ si´ Davidowi Yallop ostro˝ny kardyna∏. Z tego mo˝na by wywnioskowaç, ˝e nie mia∏ ˝adnej powa˝nej choroby fizycznej. By∏ pe∏en pogody ducha i nadziei, jego ostatatnim wypowiedzianym
zdaniem by∏y s∏owa: módlcie si´.
A domani Se Dio Voule… Je˝eli Bóg tak chce! Bóg chcia∏ przede wszystkim swego s∏ugi.
ONI GO ZABILI I ZABALSAMOWALI
Kardyna∏ Villot równie˝ telefonowa∏ tego wieczoru. Ciekawe do kogo? Do Marcinkusa? O z pewnoÊcià!
Dla mafii, która goni∏a ostatkami si∏ by∏a to rzecz postanowiona. Nale˝a∏o natychmiast zastosowaç w stosunku do Jana Paw∏a I “rozwiàzanie sycylijskie” w udoskonalonym, masoƒskim wydaniu. A wi´c:
1. Mord powinien byç dokonany ukradkiem po to, ˝eby trwa∏ stan korupcji, który mia∏ miejsce przed wyborem Lucianiego. Nale˝a∏o tak dokonaç zabójstwa, aby zbrodniczy akt pozosta∏ ukryty.
2. Najbardziej skutecznym Êrodkiem zabicia jest trucizna, która raz dana nie pozostawia ˝adnego Êladu
zewn´trznego. Istnieje przesz∏o 200 substancji tego rodzaju. Digitalina jest jednà z nich.
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3. Kimkolwiek byli ci, którzy planowali zabiç papie˝a w ten sposób musieli dobrze znaç zwyczaje ofiary
oraz rozmieszczenie pa∏acu papieskiego.
4.Wiedzieli, ˝e po ich czynie nie b´dzie autopsji (sekcji zw∏ok w celu ustalenia przyczyny Êmierci) i ˝e
b´dzie czas do zatarcia Êladów.
Tutaj pozwol´ sobie na dygresj´. W praktyce kryminalistyki nie istniaje zbrodnia doskona∏a ale istnieje
zbrodnia bolszewicko-˝ydowska, cyniczna i bez Êrodków ostro˝noÊci, której sednem jest terror. Istnieje
równie˝ jej odmiana, zbrodnia masoƒska, zazwyczaj sprytnie upozorowana na samobójstwo, wypadek albo
Êmierç naturalnà. Tym niemniej pewne alibi wraz ze schematem wyjaÊnieƒ jest zawsze przygotowane z góry na wypadek gdyby przypadek pozwoli∏ odkryç prawd´.
Schemat nieprawdopodobny, bez dowodów, Êwiadków i najlepiej skandaliczny, który podrzucony opinii
publicznej stworzy wàtpliwoÊci i powik∏a Êlady. Pot´ga lo˝y zablokuje i poprzekr´ca prawd´, wyt∏umi jà na
pewien czas, niezb´dny by ˝ycie potoczy∏o si´ dalej i ˝eby opinia publiczna zacze∏à pasjonowaç si´ nowymi sensacjami. Póêniej jakiÊ Yallop mo˝e odtworzaç punkt po punkcie zbrodni´ i nawet wskazaç jej utorów
…ale to ju˝ dawna historia. Wi´kszoÊç i tak ugrz´ênie w wàtpliwoÊciach.
Morderstwo Jana Paw∏a I ma wszelkie cechy zbrodni masoƒskiej, pod∏ej bo skrytobójczej.
“To co go zabi∏o, to otworzenie sekretnych dokumentów Paw∏a VI. ... Je˝eli on zdecydowa∏ rozpoczàç
natychmiastowà walk´, to byç mo˝e, ˝e oni go istotnie zabili” (CRS 134 oct 73 str. 10). W czasie naszego
Kongresu w paêdzierniku 1979, podsumowujàc Afer´, powiedzieliÊmy naszym 300 kierownikom ko∏a co
prawda w tonie ostro˝nej wàtpliwoÊci, ˝e z tego co wiemy i co powinno byç oczywiste dla autorytetów rzymskich; papie˝ Jan Pawe∏ I zmar∏ z powodu „Êmiertelnej dawki digitaliny”, którà za˝y∏ jako lek. S∏owo „digitalina” s∏ychaç wyraênie w nagraniu (L28).
W Rzymie, ten kto pragnà∏ Êwi´tego spokoju mia∏ gotowà wersj´. Alibi masoƒskie, które kardyna∏ Villot
wyrecytowa∏ natychmiast po zbrodni i którym znowu pos∏u˝ono si´ we wczorajszych dziennikach. Póêniej
poÊwiadczone przez p. Giovani Gennari aby obroniç kuri´ rzymskà przeciwko rewelacjom Êledzàcego t´
spraw´ dziennikarza Davida Yallop.
Gennari: „Poprzednik Jana Paw∏a II za˝y∏ przez pomy∏k´, zbyt du˝à dawk´ Êrodków uspokajajàcych…
To po rozmowie z kardyna∏em Villot papie˝ mia∏ si´ pomyliç co do dozy swoich lekarstw” (Ouest - France,
wydanie datowane lipiec 1984.).
Villot: „To by∏ tragiczny wypadek. Papie˝, nie zdajàc sobie z tego sprawy za˝y∏ nadmiernà dawk´ swego
lekarstwa. Gdyby wykonywano sekcj´ zw∏ok, to wykaza∏aby ona z pewnoÊcià obecnoÊç przedawkowania.
Nikt by nie uwierzy∏, ˝e Jego ÂwiàtobliwoÊç móg∏ ∏yknàç nadmiernà dawk´ przez przypadek. Niektórzy mówiliby o samobójstwie, inni o morderstwie. Porozumiano si´ wi´c aby nie dokonywaç Êcis∏ej sekcji zw∏ok”.
(Yallop str 300).
Jak mo˝na by∏o uwierzyç w te k∏amliwe oÊwiadczenia, skoro lekarstwo papie˝a Effortil nie mog∏o spowodowaç nag∏ej Êmierci niskociÊnieniowca nawet w podwójnej czy potrójnej dawce!!! Gennari poczàtkowo
mówi o “zbyt du˝ej dawce Êrodków uspokajajàcych” jako przyczynie Êmierci papie˝a, po czym twierdzi ˝e to
“pomy∏ka co do dozy swoich lekarstw” jest winna. Tak czy inaczej, w obydwu wersjach niedbalstwo papie˝a
jest czynnikem decydujàcym o jego Êmierci!!! Nie oskar˝ajmy nieÊwiadomej niewiasty; groêba bywa cz´sto
skutecznym Êrodkiem.
Po sposobie w jaki kardyna∏ Villot narzuci∏ swoje k∏amliwe alibi mo˝na by wywnioskowaç, ˝e by∏ mistrzem sekretu masoƒskiego. Wype∏ni∏ wzorowo wyznaczonà mu rol´ z idealnym panowaniem nad sobà,
KoÊcio∏em i wydarzeniami.

ZMAR¸ BEZ SZUMU
Siostra Vinceza wesz∏a do pokoju o godz. czwartej minut czterdzieÊci pi´ç i zobaczy∏a papie˝a w swoim
∏ó˝ku, z „wyrazem cierpieniana na twarzy” w/g wersji Yallopa. Zbada∏a puls: (str 291). To wystarczy∏o, ˝eby stwierdziç ˝e nie ˝y∏. Wed∏ug jej wzdychajàcych s∏ów do grupy francuskich ksi´˝y tego ranka, to
„w jego toalecie znalaz∏a go martwym”. (z datà 6.XI.1978).
Wydaje si´ pewnym, ˝e Êmierç mia∏a miejsce tego samego ranka, i nikt nie móg∏ udzieliç ostatatniego
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namaszczenia Papie˝owi. O godzinie piàtej kardyna∏ Villot by∏ ju˝ na miejscu. Stwierdziwszy Êmierç, zaczà∏
wykonywaç plan po mistrzowsku w sposób ekskluzywny i metodyczny. To wskazuje na zimnà krew, plan
obmyÊlony z góry i zdecydowanà wol´ doprowadzenia sprawy tam gdzie nale˝a∏o jà doprowadziç. Zgarnà∏
do kieszeni fiolk´ „Effortilu “ z szafki nocnej, zabra∏ ze skurczonych ràk papie˝a notatki dotyczàce nominacji
i zmian zadecydowanych poprzedniego dnia, zabra∏ równie˝ okulary i pantofle Papie˝a, prawdopodobnie
splamione wymiotami. Mia∏by równie˝ usunàç testament papie˝a Jana Paw∏a I. ˚adna z tych rzeczy nie by∏a poêniej widziana a przecie˝ ich poszukiwano (str.333). Szczegó∏y zgonu Jana Paw∏a I - J.J.Thierry, wyd.
Belfond, str 125 (dzia∏a∏ on od tej chwili jako w∏ócz´ga….)
Kardyna∏ Viloot zobowiàza∏ siostr´ Vincez´ do Êlubowania milczenia w tej sprawie i zabroni∏ sekretarzom uprzedzaç kogokolwiek o Êmierci zanim ich nie upowa˝ni.
B∏yskawicznie wezwani balsamiarze usi∏owali na ciep∏o wymodelowaç i wybarwiç twarz zmar∏ego. Dopiero o godz. szóstej dr. Buzzonati, a nie dr. Fontana jako upowa˝niony do tego, przyby∏ by stwierdziç
Êmierç i przypisa∏ jà ostremu zawa∏owi mi´Ênia sercowego, który mia∏ nastàpiç wczoraj wieczorem oko∏o
godziny dwudziestej trzeciej. OÊwiadczenie wyraênie inspirowane i pozbawione wartoÊci medycznej. Villot
zaczà∏ zawiadamiaç kardyna∏ów poczàwszy od godziny szóstej trzydzieÊci. Dwie godziny póêniej ni˝ powimien, zawiadomi∏ Instytut Medyczny, który wys∏a∏ na miejsce braci Signoracci, oficjalnych balsamiarzy
(str.245).
Co bardzo ciekawe balsamiarze przybyli przed sakramentami, kardyna∏ami i dr. Fontanà, oficjalnym
lekarzem zmar∏ego Papie˝a. Wierny sekretarz papie˝a Don Lorenzi zatelefonowa∏ do swego osobistego lekarza, który podzieli∏ jego niepokój i zdecydowa∏ pojechaç do Rzymu w celu zbadania cia∏a. Skoro Luciani
cieszy∏ si´ dobrym zdrowiem to hipoteza jego nag∏ej Êmierci wyda∏a si´ Dr.Lorenzi nie do uwierzenia.
Poza programem, - Sier˝ant Gwardii Szwajcarskiej Roggan b´dàcy na s∏u˝bie tej nocy widzia∏ biskupa
Paw∏a Marcinkusa o godzinie szóstej czterdzieÊci pi´ç w miejscu, gdzie nie mia∏ powodu byç o tej porze.
“Goryl” nie mrugnà∏ nawet okiem, kiedy gwardzista szwajcarski oznajmi∏ mu o Êmierci Papie˝a.
Âwiat zosta∏ zawiadomiony o zgonie o siódmej trzydzieÊci komunikatem nafaszerowanym k∏amstwami,
które nast´pnie nale˝a∏o zastàpiç innymi… Cia∏o zosta∏o przetransportowane zgodnie ze zwyczajem do sali Clementine, gdzie zbieg∏ si´ liczny t∏um wiernych. Odwiedzajàcy tego ranka zachowali wszyscy w swej
pami´ci bólem wykrzywionà twarz i Êciàgni´te rysy papie˝a. Ponownie zamkni´to drzwi i balsamiarze próbowali, tym razem na zimno wymodelowaç zdeformowany wyraz twarzy. Villot wszed∏ w porozumienie z nimi co do poÊpiesznego zabalsamowania cia∏a tego samego wieczoru.
…I ONI ZABALSAMOWALI GO
Podczas gdy wierni t∏oczyli si´ we ∏zach w oÊwietlonej kaplicy, s∏yszano m´˝czyzn i kobiety przechodzàcych przed cia∏em papie˝a i rozpaczliwie krzyczàcych do bezw∏adnego cia∏a „Kto ci to uczyni∏? Kto ci´ zamordowa∏?” (str229).
Na trzecim pi´trze pa∏acu pontyfikalnego w ponurym poÊpiechu, pod rozkazami tzw. szefa KoÊcio∏a
Tymczasowego, kardyna∏a Villot siostry zakonne czyÊci∏y papieskà sypialni´. Po co ta gorliwoÊç? Po co ten
poÊpiech? Dla zatarcia Êladów i odcisków palców, a tak˝e uprzàtni´cia porozrzuconych wymiocin z toalety
i ∏ó˝ka. „Wymioty stanowià cz´sto jeden z symptomów zbyt silnej dawki digitaliny”(str 301). Sekretarze pakowali i zabierali rzeczy biednego papie˝a, ∏àcznie z jego niedokoƒczonymi i nieog∏oszonymi odezwami, listami i notatkami. Przyk∏adem niechaj pos∏u˝y papieska mowa ostrzegawcza na temat doktrynalnych odchyleƒ zakonu jezuitów, która nigdy nie dotar∏a na wokand´ Kongregacji Generalnej Towarzystwa, majàcej
si´ odbyç 30 wrzeÊnia 1978. Jaki˝ to demon zn´ca∏ si´ w ten sposób nad pozosta∏oÊciami drugiego papie˝a-m´czennika czasów wspó∏czesnych! O godz 18-tej ca∏oÊç 19-stu pomieszczeƒ apartamentów pontyfikalnych by∏a ca∏kowicie opró˝niona ze wszystkich rzeczy zwiàzanych choçby poÊrednio z pontyfikatem Lucianiego. Piecz´cie zosta∏y na∏o˝one na drzwiach papieskich apartamentów przez skrupulatnego kardyna∏a-w∏ócz´g´.
Tymczasowy szef KoÊcio∏a i Paƒstwa Watykaƒskiego z powrotem do∏àczy∏ do braci Signoracci, ˝eby
kierowaç i pilnowaç ich pracy. Jak˝e odra˝ajàce balsamowanie poleci∏ im wykonaç! Nigdy w d∏ugiej tradycji
balsamowania papie˝y nie wykonano podobnej okropnoÊci.(cf Listy n.t. szczególnego zgonu Jana Paw∏a I,
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str103) Nikt nie móg∏by sobie czegoÊ podobnego wyobraêiç (tam˝e str. 121), co w swoim metodycznym
Êledztwie odkry∏ Dawid Yallop.
Na naleganie Watykanu (kardyna∏a-w∏ócz´gi, który wówczas rozkazywa∏ jako pan Watykanu ) nie usuni´to ze zw∏ok ani jednej kropli krwi, ˝adnego organu! Wykonano jedynie zastrzyki z formolu do cia∏a
przez arterie koÊci udowych. Watykaƒski w∏ócz´ga ˝àda∏, aby nie wyciàgano ani jednej kropli krwi. W ten
sposób zachowano w ciele elementy pewnego rozk∏adu. W tym le˝y kolejny, niezbity dowód formalny
oskar˝ajàcy kardyna∏a sekretarza stanu Jeana Villot o udzia∏ w zabójstwie papie˝a Jana Paw∏a I.
Niewielka iloÊç krwi starczy∏aby niewàtpliwie, aby ekspert stwierdzi∏ obecnoÊç substancji toksycznych.
(str.304). Co si´ tyczy organów wewn´trznych, to gdyby je bracia Signoracci jak ka˝e zwyczaj wyj´li przed
zabalsamowaniem, to same s∏u˝y∏yby za dowód obcià˝ajàcy.

BY¸A JU˚ NOC…
By∏a noc, kiedy wszystko zosta∏o zakoƒczone. On sam by∏ nocà. Kardyna∏ Villot wycofa∏ si´ wreszcie,
aby po∏o˝yç si´ spaç przed pó∏nocà. Dobrze wype∏ni∏ swoje zadanie, w 16 godzin po swoim szczególnym
zgonie, Jan Pawe∏ I nie by∏ ju˝ niczym wi´cej jak tylko wspomnieniem. Z chwilà, gdy Jego cia∏o zosta∏o zabalsamowane wszelka autopsja by∏a ju˝ daremna. Jego osobiste rzeczy, listy oraz oficjalne dokumenty
znikn´∏y. Taka jest gorliwoÊç masoƒska.
Kuria rzymska, w∏ócz´ga Villot i jego „uomni di fiducia” chcieli aby Êwiat uwierzy∏, ˝e Albino Luciani by∏
cz∏owiekiem prostym, prawie idiotà dotkni´tym powa˝nà chorobà, którego wybór by∏ aberacjà umys∏owà
i którego naturalna Êmierç by∏a mi∏osiernym rozwiàzaniem dla KoÊcio∏a. W ten oto sposób miano nadziej´
ukryç ohydne morderstwo (str.327).
Zresztà przysz∏e konklawe zbli˝a∏o si´ szybko, po decyzji powzi´tej przez mniejszoÊç kardynalskà ju˝
nast´pnego dnia po odkryciu zw∏ok. Umys∏y kardyna∏ów zacz´∏y si´ koncentrowaç na naciskach i intrygach,
które otacza∏y problem ewentualnego nast´pcy Lucianiego (str.321). Chcieli papie˝a bojaêliwego i kulturalnego, którym mogliby kierowaç jak kuk∏à. (str308).
W rzeczywistoÊci by∏a to walka skorumpowanej kurii watykaƒskiej przeciwko przeznaczeniu, „przeciw
Bogu i jego pomazaƒcowi”, który i tak nieodmiennie trwa∏. Do czego mog∏o im s∏u˝yç zabicie Jana Paw∏a I
? Wybór kardyna∏a Lucianiego na papie˝a by∏ wyborem nie do zaakceptowania przede wszystkim dla lo˝y
masoƒskiej. By∏ to kandydat nie do przyj´cia. Nale˝a∏o koniecznie, za wszelkà cen´ doprowadziç do wyboru “dobrego” papie˝a.

KREW TWEGO BRATA KRZYCZY DO MNIE, S¸UCHAJ, PRZEKL¢TY,
B¸ÑDZÑCY PRZEBIEGAJÑCY ZIEMI¢ !
To nie kardna∏ Villot zadecydowa∏ o zamordowaniu Tego, którego by∏ osobistym wspó∏pracownikiem.
To nie on zorganizowa∏ dokonanie mordu, to nie on przela∏ digitalin´ do flakonu z Effortilem. Zosta∏ przymuszony, wbrew temu co dyktowa∏o sumienie do zatajenia zbrodni. Licio Galli by∏ niewàtpliwie decydentem
i g∏ównym organizatorem morderstwa, a Roberto Calvi, jego wierny palladyn komendatariuszem. Oddana
s∏u˝ba Calviego w lo˝y, a wreszcie otrucie papie˝a Jana Paw∏a I i tak nie uchroni∏o go od marnego koƒca.
Pogrà˝ony w olbrzymich d∏ugach, poszukiwany przez w∏oski wymiar sprawiedliwoÊci sta∏ si´ bezu˝yteczny
dla “rodziny” i sta∏ si´ „samobójcà”. Wykonawcà wyroku by∏ jakiÊ cz∏owiek „r´ki”, który otrzyma∏ „polis´
ubezpieczeniowà” na swoje ˝ycie od mandatariusza Ortolaniego z via Archimede. Podobny los spotka∏ Michaela Sindone, którego nied∏ugo potem znaleziono bestialsko powieszonego na prz´Êle Londyƒskiego
mostu.Jedynie Jean Villot, kardyna∏ przez przypadek móg∏ umrzeç z honorami KoÊcio∏a i Lo˝y P-2.
Ca∏y ten skorumpowany pó∏Êwiatek mafijnych zbirów, oszustów, zdeprawowanych biskupów i kardyna∏ów wioski Watykanu jest nam teraz dobrze znany. Ale czy oni w ogóle wierzyli w Boga?
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POS¸ANIA SIOSTRY PORTAVOZ
Siostra PORTAVOZ nale˝y do rodziny zakonnej pod wezwaniem Najmniejszych Franciszkanek od Maryji Nieustajàcej Pomocy. Imi´ zakonne nada∏ jej arcybiskup Meksyku, Pascual Diaz Barreto, który w roku
1931 osobiÊcie jà przebada∏ i stwierdzi∏, ˝e mia∏a ona misj´ za∏o˝enia nowego Zakonu Pokutnego – Legionu osób obojga p∏ci poÊwi´conych boskiej sprawiedliwoÊci. Sà to tzw. dusze ofiarne, które w dniu swojej
profesji zakonnej sk∏adajà Êlub poÊwi´cenia za grzeszników. Do zakonu tego nale˝à równie˝ osoby Êwieckie - tercjarze i tercjarki.
Pos∏anie z dnia 24 marca, 1969r.
By∏am jeszcze Êpiàca, kiedy dzwon na wstawanie zaczà∏ dzwoniç. Wtedy w∏aÊnie odczu∏am obecnoÊç
Naszego Pana, który rzek∏ do mnie: - „Wstaƒ i pisz”. Pan powiedza∏: „Teraz Êwiat jest gorszy ani˝eli w czasach Niniwy, gdy pos∏a∏em Jonasza, a˝eby oznajmi∏ kar´ na którà zas∏u˝y∏o to miasto. To znaczy, ˝e pokuta jakà nale˝y czyniç w tym czasie powinna byç ci´˝sza ani˝eli ta, którà mieszkaƒcy Niniwy odbyli jako wyrównanie za grzechy pokolenia”.
Wtedy spyta∏am: „Panie które grzechy najbardziej ci´ obra˝ajà?”
„Siedem grzechów g∏ównych, które pope∏nia si´ z wyrafinowanà z∏oÊliwoÊcià. One ciàgle prowokujà Mà
sprawiedliwoÊç, Moja córko.Ty rozumiesz Mnie bardzo dobrze, poniewa˝ pouczam ci´ od wielu lat. Nalegaj
wi´c. Ale powiedz to tak jak jest: Ja jestem który ich ostrzega. Biada ludziom, je˝eli nie b´dà czyniç pokuty,
je˝eli nie b´dà szczerze ˝a∏owaç za swe grzechy. Biada mym kap∏anom. Moja córko, módl si´ i wynagradzaj, zabiegaj o to, a˝eby inni tak˝e si´ modlili i pokutowali za swe grzechy z powodu wielkiej z∏oÊci ich w∏asnej woli, ich w∏asnych braci i kap∏anów.
Krzycz to g∏oÊno. Spiesz si´ Moja córko. Nie l´kaj si´ wyÊmiania ze strony kogokolwiek, ani te˝ z∏ej woli jakiej bàdê istoty. PoÊlij ten przekaz ka˝demu: Êwieckim i duchownym, kap∏anom i biskupom a przede
wszystkim zaÊ Papie˝owi.
Program ˝ycia wyraênie podyktowany przez Boga - Naszego Pana, „Oni muszà wykonaç to by zosta∏o
im wybaczone i by mogli uniknàç karania ju˝ postanowionego. Przede wszystkim muszà przestaç grzeszyç.
Nieprzyzwoity sposób ubierania si´ niewiast, jaki ma dziÊ miejsce, jest ci´˝kim grzechem. Jest to powa˝ny
grzech niemoralnoÊci ze strony m´˝czyzn, i˝ dozwalajà swym ˝onom, córkom i siostrom ubieraç si´ w obna˝ony sposób.
Podobnie tak˝e, Êwiatowe osoby duchowne sà dla Mnie obrzydliwoÊcià, przyprawiajàcà Mnie o md∏oÊci.
Powiedz im ˝e ogieƒ z Nieba b´dzie ich za to pali∏ ˝ywymi.
Drugà rzeczà jest to aby wstrzymali si´ od rozrywek, nawet przyzwoitych.
Trzecià rzeczà, jest to ˝e muszà si´ modliç. Winni usunàç si´ na samotnie i rozmyÊlaç ze Mnà.
Czwarta rzecz: muszà oczyÊciç swój zmys∏ smaku przez rzeczywiste czynienie aktów pokutnych, przeciw ∏akomstwu, które niszczy ˝ywotnoÊç i os∏abia ducha.
Piàta rzecz: muszà ofiarowaç Mi jakàÊ form´ rzeczywistego i prawdziwego umartwienia, nawet ch∏oszczàc swe cia∏o.
Szósta rzecz: muszà odprawiaç dobre spowiedzi i przyst´powaç do sto∏u Paƒskiego z rzeczywistym
uszanowaniem.
Siódma rzecz: muszà poÊwi´ciç Wielkopostne Dni ca∏kowicie dla Boga.
Je˝eli przynajmniej te osoby, którym pos∏a∏aÊ to pos∏anie, ofiarujà Mi te akty pokutne, to wówczas karanie b´dzie mniejsze. Ponadto, je˝eli te akty pokutne b´dà wykonywane we wszystkich miejscach, to karanie na które zas∏u˝yli, b´dzie wstrzymane.
Przekaz z dnia 29 marca 1969roku. \Êroda popielcowa\
W czasie Mszy Âw. podczas memento za umar∏ych, Jezus powiedzia∏ do mnie: Powiedz im, ˝e jest dla
Mnie wstr´tnym, ˝e przyjmujà Âwi´tà Komuni´ w postawie stojàcej i bez uszanowania. Powiedz im, i˝ obra˝ajà Mnie ci, którzy przyjmujà Komuni´ Âwi´tà cynicznie, dajàc z∏y przyk∏ad. Dotyczy to kobiet, które zbli˝a-
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jà si´ do sto∏u Paƒskiego z odkrytymi g∏owami oraz nieos∏oni´tymi cia∏ami. Powiedz im ˝e wkrótce ogieƒ
zstàpi z Nieba, je˝eli si´ nie poprawià, b´dà na ˝ywo spaleni i pot´pieni.
Nie powinni przyjmowaç Komunji Âwi´tej na stojàco ani te˝ ostatniego b∏ogos∏awieƒstwa, po Mszy
Âwi´tej.
W tych czasach trzeba zanosiç mod∏y za tych, którzy zmarli o ich wieczny odpoczynek, a którzy nie mogà wejÊç do Nieba z powodu braku pokuty za grzechy. Z uwagi na owe cierpiàce dusze prosz´ by ofiarowaç za nie te modlitwy. Nie zapomnij przekazaç kap∏anom ˝e majà ofiarowywaç t´ Êwi´tà ofiar´ Mszy z pobudek nabo˝nych, a nie dla pieni´dzy; poniewa˝ m´czy Mnie ich chciwoÊç i ˝ydowskie kupiectwo.
Pos∏anie z dnia 2 marca 1969roku.
G∏os Jezusa: „Cz∏owiek sp´dza tylko jeden dzieƒ na Ziemi, a pomimo tego prze˝ywa on ten dzieƒ
w sposób godny ubolewania”.
Jeden dzieƒ Panie – nie rozumiem?.
„Tak jeden dzieƒ, w porównaniu z wiecznoÊcià” Czemu tak jest, Jezu powiedz mi: b´dàc Bogiem i Stworzycielem cz∏owieka, nie wiedzia∏eÊ tych rzeczy, kiedyÊ stwarza∏ cz∏owieka? „Wiedzia∏em o tym. Niemniej
mia∏em ˝yczenie stworzyç go. Bo je˝eli nawet jedna dusza kocha Mnie i s∏u˝y Mi, to owa dusza wynagradza za te wszystkie, które sà stracone”.
„JeÊli bym udzieli∏ ci tej wiedzy teraz, poje∏abyÊ to, lecz nie nale˝y ci jej dawaç w tym momencie. Zostanie ci to przekazane dopiero wtedy, kiedy opuÊcisz ziemi´, z której ci´ utworzy∏em”.
Panie, my ludzkie istoty nie dochodzimy do rozumienia Twoich sàdów. Dlatego nie mo˝emy nic wi´cej
uczyniç, jak tylko trzymaç si´ kurczowo Twojej Mi∏oÊci. Zbaw nas wszystkich Jezu. Przecie˝ to jest Twoim
pragnieniem, jakieÊ mi´ o tym pouczy∏, Czy gdyby to si´ sta∏o to wówczas nikt by nie by∏ zgubiony?
„Tak. Ci b´dà zgubieni, którzy dobrowolnie wybierajà swà w∏asnà zgub´ i odtràcajà Mà Wol´”.
Jak te ludzkie istoty, które idà przez ˝ycie bez wskazówek, b´dà znaç Twojà Wol´? Czy nie powiedzia∏eÊ mi niedawno - „Ci ludzie wzbudzajà wspó∏czucie”.
„˚adna dusza nie idzie na zatracenie bez swej w∏asnej winy. Wierz Mi i nauczaj tego w ten sposób.
W ˝yciu ka˝dej jednej ludzkiej istoty jest pewien moment, gdy ona ma pe∏nà ÊwiadomoÊç swych grzechów.
Czy˝ nie wybierajà oni grzechu, przek∏adajàc go nad Moje Prawo? Dlatego jest to ich grzechem. A ich
grzech nie mo˝e byç wymazany z istnienia w obecnoÊci Mej SprawiedliwoÊci, je˝eli oni nie b´dà ˝a∏owali
i pokutowali i je˝eli nie przylgnà do Mego Prawa, poniewa˝ ono jest Moim Prawem, które uczy ich poznawaç Mà Wol´”.
Nasz Pan przemieni∏ si´ na chwil´ i rozkaza∏ mi: „Pisz”.
Podesz∏am do sto∏u, a On podyktowa∏ mi co nast´puje:
„Jest Mà Wolà, by oni mi∏owali Boga ponad wszystkie stworzenia i ponad wszystkie rzeczy”.
„Jest Mà Wolà, by w swoich s∏owach, a tak˝e w swoich uczynkach byli prawdomówni i proÊci”.
„Jest Mà Wolà, by poÊwi´cali wi´kszà cz´Êç swego czasu na modlitewnà adoracj´ swego Stworzyciela
i Odkupiciela”.
„Jest Mà Wolà, by mi´dzy sobà ˝yli w pokornym poddaniu si´ i pos∏uszenstwie swoim rodzicom i strasznym”.
„Jest Mà Wolà, by mi∏owali wzajemnie jeden drugiego i wybaczali sobie winy, pomagajàc w ten sposób
jeden drugiemu stawaç si´ lepszymi; niech nie wyrzàdzajà sobie z∏a, lecz niech czynià dobro”.
„Jest Mà Wolà, by ka˝dy ˝y∏ skromnie w kr´gu swojej w∏asnej rodziny, nie starajàc si´ szukaç dla siebie
przyjemnoÊci dla swego zadowolenia, która nie jest mu prawnie dozwolona”.
„Jest Mà Wolà, by nie kradli i nie zabierali sobie dóbr doczesnych ani rozmyÊlnie, ani przez wykorzystanie drugiego. Powinni posiadaç je, tak jakby ich nie posiadali; widzàc, i˝ te dobra doczesne zosta∏y im tylko
u˝yczone”.
„Jest Mà Wolà,, by si´ nie obmawiano, a tym bardziej, by si´ nie spotwarzano lub by fa∏szywie przeciwko sobie nie Êwiadczono: jeden przeciwko drugiemu; ani te˝ dla korzyÊci z∏oÊliwie sobie szkodzono”.
„Jest Mà Wolà,, by m´˝czyêni i niewiasty ˝yli skromnie w ma∏˝eƒstwie, a nie w wolnych zwiàzkach mi∏o-
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snych, kradnàc sobie wzajemnie m´˝ów i ˝ony”.
„Jest, na koniec, Mojà Wolà, ˝eby nie po˝àdali i nie zatrzymywali niczego, co nale˝y do kogoÊ drugiego
i ˝eby nie uzyskiwano niczego przez handel pod pozorem dzia∏alnoÊci socjalnej czy te˝ przez religijne zabiegi, majàce na widoku przewrotne cele”.
„Czy pojmujesz mnie, Moja córko? To jest Mojà wolà. I czyÊ zauwa˝y∏a, jak du˝a liczba z niej si´ prowadzi?”
Zrozumiawszy co Jezus wyszczególni∏ mi podczas dyktowania, rzek∏am do Niego: Panie, odnoÊnie tych
punktów, które mi wyliczy∏eÊ, czy˝ nie sà one Dziesi´cioma Przykazaniami, które da∏eÊ Moj˝eszowi?.
„Tak jest w rzeczy samej”.
Czy wobec tego nie by∏oby lepiej rozdaç ma∏e katechizmy, nie dodajàc do nich tych pouczeƒ?.
„Moja córko, te przykazania sà podstawà, z której utworzona zosta∏a doktryna Mego KoÊcio∏a. Jednak˝e
powiedz im, ˝eby zwrócili uwag´, Oni muszà s∏uchaç Mego KoÊcio∏a. Powiedz memu umi∏owanemu zast´pcy, a˝eby nie przystawa∏ na propozycje niegodziwych dzieci, które pragnà zniszczyç i zmieniç Mà doktryn´ w KoÊciele. PoÊlij wszystkie Me s∏owa do twojego biskupa i powiedz mu, aby uczyni∏ je wiadomymi
Memu umi∏owanemu wikariuszowi.
Modlitwy obecne, przesz∏e i przysz∏e uzyskajà skrócenie czasu próby. Z tej przyczyny jest rzeczà naglàcà, a˝eby Mój Wikariusz zrobi∏ to, co Ja mu podsuwam do zrobienia. Te inspiracje sà dok∏adnie tymi samymi, które ci wyliczam, Moja córko. Zadbaj o to, aby ów dzisiejszy przekaz doszed∏ do ràk Mego Wikariusza”.
Panie czy masz na myÊli przekaz z tej chwili?.
„Nie Moja córko. Dotyczy to wszystkich przekazów, któreÊ napisa∏a od poczàtku”.
Panie, czekam na zezwolenie mego biskupa.
„Bardzo dobrze. Bàdzie ci dane. Spiesz si´ zatem i rozsy∏aj je wsz´dzie”.
Pos∏anie z dnia 13 lipca 1969roku.
Pan nasz objawi∏ to, ˝e przyjdzie znów, jak to by∏ obieca∏ Swoim uczniom przy Swoim wniebowstàpieniu. Dane mi by∏o zrozumieç, ˝e przyjdzie On wkrótce i ˝e b´dzie chodzi∏ widzialnie poÊród nas, tak samo
jak chodzi∏ przez czterdzieÊci dni przed Swoim wniebowstàpieniem.
W tym czasie wszystkie hostie pofrunà do Nieba, kap∏ani nie b´dà mogli czyniç konsekracji, jedynie Jezus b´dzie mia∏ prawo to czyniç. Kap∏ani b´dà wykonywali swoje obowiàzki, udzielajàc innych sakramentów; lecz tylko Jezus b´dzie odprawia∏ Msz´ Âwi´tà, gdziekolwiek b´dzie chcia∏, w ró˝nych miejscach Êwiata jednoczeÊnie i b´dzie podawa∏ Siebie w Komunii Âwi´tej tym którzy majà w∏aÊciwe usposobienie i wartoÊç poznania przyjmujàcych Go.
W ten sposób ci którzy oszukaƒczo b´dà powstawaç, nazywajàc si´ Chrystusem, b´dà zdemaskowani
jako k∏amcy. To jest powodem, i˝ Jezus powiada, ˝e ten znak b´dzie widziany od „wschodu do zachodu” ;
poniewa˝ tylko On i On jedynie ma ∏ask´ wszechobecnoÊci to jest przebywania na raz w tym samym czasie
w wielu miejscach, bo jest Bogiem.
Te s∏owa odnoszà si´ do drugiego przyjÊcia Chrystusa, bo po raz trzeci, przyjdzie jako s´dzia. Musi On
przyjÊç przed swym ostatnim przyjÊciem, poniewa˝ jeszcze powoduje Nim wielka ∏askawoÊç. Poniewa˝
wzbudzamy w Nim wspó∏czucie, dlatego przyjdzie On, by nam pomóc wydostaç si´ z jarzma grzechu.
Zrozumia∏am, ˝e poniewa˝ powróci On w Swoim uwielbionym i namacalnym ciele, b´dzie On przenika∏
do domów bez potrzeby otwierania drzwi. Sprawi On, ˝e wiele budynków runie: domów, a nawet Êwiàtyƒ;
które zosta∏y wzniesione dla pró˝noÊci lub nawet dla najgorszych grzechów pod pozorem, ˝e mia∏y s∏u˝yç
Jemu. Wszystkie one runà. B´dzie On wola∏ niektóre skromne kapliczki i ubogie ma∏e domki, zw∏aszcza religijnych spo∏ecznoÊci, od lusksusowych budowli, które b´dà zniszczone. Tak wi´c objawi On, ˝e one Mu
si´ nie b´dà podoba∏y.
Pos∏anie z dn. 24 maja 1970roku.
Kiedy Siostra Portovoz uczestniczy∏a we Mszy Âw, Jezusowi spodoba∏o si´ nauczyç jà formu∏y, jak nale˝y s∏uchaç Mszy Âw w tym obecnym czasie, kiedy zosta∏a ona zreformowana.
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Pan powiedzia∏: Te zniewagi wyrzàdzone Âwi´tej Eucharystii, pr´dko ustanà, poniewa˝ nie mo˝na tolerowaç tej profanacji. Obecna Msza nie jest zgo∏a katolickà Mszà.
Biskup zaprosi∏ nas do Bazyliki na msz´ koncelebrowanà, która mia∏a si´ odbyç, jak mówiono z okazji
koƒca Grand Uttreya (Cursillo), jaka odby∏a si´ w tym mieÊcie, na którà przyby∏o du˝o ludzi z ró˝nych krajów i miejsc.
Skoro tylko przybyliÊmy, zauwa˝y∏am niespokojny zam´t i zamieszanie wÊród ludzi, ca∏kowite bez jakiej
bàdê nabo˝noÊci lub uszanowania i odczu∏am wielki smutek. Lecz kulminacyjny punkt osiàgn´∏o to podczas
Komunii Âwi´tej. Niektórzy m∏odzi kap∏ani zacz´li rozdawaç Komuni´ bez sutann lub kom˝y, co wi´cej nawet bez rzymskich krez. Byli ubrani jak Êwieccy, ca∏kowicie swobodnie, ich koszule pod szyjà by∏y porozpinane. Uformowa∏y si´ szeregi przyjmujàcych Komuni´, wielu czekajàcych na przyj´cie tego sakramentu
sta∏o Êmiejàc si´ i rozglàdajàc na boki, bez jakiegokolwiek uszanowania.
Poczu∏am si´ jakbym kona∏a ze smutku. I jak tylko przyj´∏am Hosti´ na mój j´zyk, Jezus zaczà∏ do mnie
przemawiaç, mówiàc: „Czy widzisz tych ludzi, którzy nie majà uszanowania? Pomó˝ Mi naprawiç rzeczy
powoli, a˝ do chwili gdy b´d´ znów wÊród was, by pouczyç ich w prawdzie. Ci ludzie sk∏aniajà si´ ku os∏abieniu dyscypliny Mych przykazaƒ i bardziej sà sk∏onni dawaç pos∏uch fa∏szywym nauczycielom, którzy prowadzà ich na Êcie˝ki pogaƒstwa, gdzie cz´Êç rzeczy Boskich ulega zniszczeniu. Z tego powodu jest koniecznym dla Mnie, a˝ebym wkrótce przyszed∏, byç z nimi.
Przywiod∏em ci´ tutaj nieoczekiwanie, a˝ebyÊ by∏a Êwiadkiem tej sprofanowanej uroczystoÊci, tak a˝ebyÊ mog∏a poznaç, jak jestem zniewa˝any na wszystkich miejscach, zamiast byç czczonym i honorowanym
w NajÊwi´tszym Sakramencie, przed którym wszyscy winni si´ uni˝aç, ˝a∏ujàc za swe grzechy. Lecz oni
czynià ze Mszy pogaƒskà uroczystoÊç”.
Po tych s∏owach zobaczy∏am Jego Boskie Oblicze, ca∏e pokryte plamami b∏ota, krwi i czymÊ co wyglàda∏o jak skrzepni´ta krwawa ˝ylatyna; to wszystko czyni∏o Jego wyglàd strasznie ponurym; Jego rysy by∏y
zniekszta∏cone. To by∏a Jego bez wàtpienia Êwi´ta twarz, lecz zraniona, posiniaczona, opluta. Pan rzek∏ do
mnie: „Na nowo jestem policzkowany, bity i plwociny padajà na Mojà twarz, tak jak w lochu”.
I uÊwiadomi∏am sobie, ˝e Jezus ma Swoje oczy zamkni´te, tak jak jest to przedstawione na podobiênie
Âwi´tego Oblicza na chuÊcie Weroniki. „Uczcij Mi´, a razem z tobà niech uczynià to te dusze, które otaczajà ci´. Ofiarujcie wszyscy waszà adoracj´ w duchu pokuty za te wszystkie zniewagi.
„Ci Êlepi ludzie nie sà zupe∏nie winni. Winnymi sà natomiast ci, co ich prowadzà: przywódcy pogaƒskich
zwyczajów, w Mym Âwi´tym KoÊciele. To oni sà promotorami fa∏szywej religii, którà si´ maskuje. Jednak˝e
jest ona ludzkim ateizmem i diabelskà z∏oÊcià. Ci przywódcy sà przyczynà wszelkich nadu˝yç. Z tej przyczyny jest rzeczà nad wyraz naglàcà czyniç akty wynagrodzenia i g∏osiç dobre kazania. Trzeba jasnych
i dobrych kazaƒ bez zmieniania Mej doktryny i Êwi´tych zwyczajów”.
„We Mszy Âwi´tej trzeba wróciç do Rytua∏ów, które Mój Âwi´ty Duch da∏ KoÊcio∏owi przed wieloma wiekami, poprzez Moich prawych i sprawiedliwych Zast´pców. Kiedy Moi wybrani synowie dadzà Mi te rzeczy,
o które prosz´, to czas Mojego widzialnego powrotu nie b´dzie zbyt odleg∏y. Trzeba oznajmiç, ˝e skoro te
wszystkie rzeczy b´dà wykonane, szybko nadejdzie godzina, ˝e powróc´ widzialnie do was, wszystkich
mych dzieci, rodzaju ludzkiego. W owym czasie zachowam dla Siebie Samego Mà Âwi´tà Eucharystycznà
Ofiar´. Ze Mnà b´dà Me dzieci, które sà wierne tradycji KoÊcio∏a: nade wszystko zaÊ tradycjom Mszy Âwi´tej. Tak b´dzie dopóki niegodziwcy nie nawrócà si´, bo i oni te˝ sà cz´Êcià Mego dziedzictwa”.
„Obecnie wy wszyscy razem ˝yjecie, pszenica zmieszana z kàkolem. Jednak˝e kiedy oczyÊcimy pole
(dusz), wi´kszoÊç z nich nawróci si´. Od tej chwili Msza Âwi´ta nie b´dzie nigdy profanowana. Tak b´dzie
poniewa˝ zlec´ wykonanie tych Âwi´tych tajemnic jedynie tym, o których wiem, ˝e b´dà wiekuiÊcie wytrwali. Bo te Êwi´te tajemnice, muszà byç bezustannie sprawowane w Mym KoÊciele Walczàcym, a˝ do dnia sàdu ostatecznego.
W tej chwili wielu Mych kap∏anów nie wie co czyni; sà oni pe∏ni ciemnoÊci, sà Êlepcami. W tej chwili jest
to najwi´ksze z∏o na Êwiecie: duchowe ciemnoÊci. Dusze sà zaÊlepione przez b∏àd. Âlepota sumienia prowadzi do wielu ci´˝kich i po˝a∏owania godnych upadków, które wywo∏ujà zgorszenia; a ci, którzy gorszà,
nie spostrzegajà swojej winy. W tej chwili jest du˝o Êwi´tokradzkich Komunii i profanowania Mszy”.
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Pos∏anie z dn. 27 maja 1971r.
Pan Jezus powiedzia∏: „A zatem powiadam ci: byÊ dzia∏a∏a szybko i przekaza∏a Memu umi∏owanemu Wikariuszowi, mówiàc: Mój wierny zast´pco Mojego KoÊcio∏a na ziemi, daj pos∏uch proÊbom:
a. pragn´ zatwierdzenia Mego religijnego Zakonu Pokutnego, tak szybko jak to jest mo˝liwe, gdy˝ on
b´dzie zbawieniem wszystkich ludzi.
b. pragn´, aby zakazaç profanacji Mszy Âwi´tej. Pewne modyfikacje sà dopuszczalne jedynie we Mszy
Katechumenów, a ca∏a reszta Mszy ma byç odnowieniem Mej krwawej ofiary. Ta tajemnica mi∏oÊci powinna
byç czczona na kolanach i z jak najwi´kszym uszanowaniem. Credo odmawiane przez wiernych powinno
byç to, które u∏o˝yli Aposto∏owie. (integralne)
Jedynie Ewangelia, Credo, i Ojcze Nasz powinny byç odmawiane na stojàco lecz z g∏´bokim uszanowaniem. Natomiast podczas ca∏ej Mszy Âw wierni powinni kl´czeç.
Wierni zawsze powinni przyjmowaç Komuni´ Âwi´tà na kolanach i w g∏´bokim milczeniu. Przyjmujàcy
Komuni´ nie powinny iÊç do Sto∏u Paƒskiego, je˝eli przedtem nie poszli do spowiedzi, aby byç w stanie ∏aski, stosownie do zwyczaju, jaki jest praktykowany w Mym KoÊciele Katolickim. Ci wszycy którzy przyj´li
Komuni´ Âwi´tà, powinni przez pewien czas pozostaç na kolanach po zakoƒczeniu Mszy. Dla wielu mam
du˝o do powiedzenia.
Jestem bardzo obra˝any obecnie przez profanowanie NajÊwi´tszego Sakramentu O∏tarza przez to ˝e
usun´li Moje tabernakula z centralnego miejsca na o∏tarzach. Nikt nie powinien zajmowaç Mego miejsca,
gdy˝ Ja tylko, a nie kto inny. Ja jedynie. Jam jest jeden z Mym Ojcem, który jest w niebiosach. Diabe∏ pragnie przyw∏aszczyç sobie Moje miejsce, lecz nie powinniÊcie na to pozwoliç. Uzbrójcie si´ w odwag´ i ekskomunikujcie tych wszystkich kr´taczy, którzy sà w Mym KoÊciele.
„Kiedy objawi´ si´ ludziom, wybior´ Mych kap∏anów. I Ja, w Mych przebitych d∏oniach b´d´ konsekrowa∏ Hostie z przaÊnej pszenicy i Ja b´d´ odprawia∏ przed t∏umem Msz´, która zosta∏a okreÊlona przez Sobór Trydencki. Pos∏uchajcie tedy raz jeszcze: Zwróçcie uwag´ na Moje s∏owa, je˝eli nie chcecie odrzuciç
Mnie na zawsze. Chc´ posiàÊç Moje Królestwo z tymi, którzy sà wierni, chocia˝by nawet by∏o ich niewielu.
Szanujcie Moje KoÊcio∏y, a wi´cej jeszcze O∏tarze. Nie profanujcie ich. Niechaj chrzeÊcijaƒskie niewiasty oka˝à si´ takimi przez swojà skromnoÊç, naÊladujàc w tym Mojà Najukochaƒszà Rodzicielk´, która jest
dla nich wzorem. Niech szczerze pokutujà. Odmawiajcie Ró˝aniec Pokutny. Nie ma znaczenia, ˝e biskupi
go nie zatwierdzajà. Ja go nakaza∏em.
Pos∏anie z dn. 7 czerwca 1971r.
Jak s∏uchaç Mszy po Drugim Soborze Watykaƒskim, gdzie konsylium posoborowe z szeÊcioma protestantami wprowadzi∏o drastyczne zmiany, dlatego Msza nie jest ju˝ Katolickà Mszà.
Tego dnia podczas s∏uchania Mszy w koÊciele Êw. Filipa Nasz Pan powiedzia∏ g∏osem s∏yszalnym fizycznie: „Chc´, abyÊ kl´cza∏a podczas ca∏ej Mszy, tak jak jest to nakazane w Êwi´tych regu∏ach.
Jezus rzek∏ do mnie: „Zauwa˝, z jak wielkà przebieg∏oÊcià Moi wrogowie zmieniajà Pisma. Nie mogli oni
Êcierpieç dzisiejszego Listu, dlatego zmienili go i sfa∏szowali”.
Jezus rzek∏ do mnie: Msza Âwi´ta powinna byç dok∏adnie taka, jakà okreÊli∏ jà dekretami Mój wierny s∏uga Pius V. znana jako Msza Trydencka i ˝e wszystko musi pozostaç w niej po ∏acinie,(∏acina jest j´zykiem
Anio∏ów) tymczasem zaÊ Novus Ordo (Nowy Porzàdek) Mszy nie jest Mszà Katolickà.
Jedynymi dopuszczalnymi zmianami sà:
1). Wierni mogà nabo˝nie odpowiadaç na modlitwy w pierwszej cz´Êci Mszy i mogà to czyniç w miejscowym j´zyku. Lecz winni oni odmawiaç Kyrie oraz Wierz´, kl´czàc i ˝a∏ujàc za swe grzechy.
2). Jest rzeczà dobrà, by Listy i Ewangelia by∏y czytane w miejscowych j´zykach, przy czym wierni powinni staç, a nie siedzieç. Credo powinno byç odmawiane na stojàco i powinno byç ono takie, jak je u∏o˝yli
Moi Aposto∏owie, poniewa˝ zawiera ono wszystkie dogmaty Apostolskiej Rzymskiej Wiary Katolickiej.
3). Uroczysta cz´Êç Mszy ma byç odmawiana w j. ∏aciƒskim i tylko kap∏an powinien odmawiaç Kanon
w milczeniu. W tym samym czasie wierni powinni odprawiaç na kl´czkach adoracj´ g∏´boko pochyleni i powinni jedynie unieÊç swe g∏owy aby kontemplowaç Hosti´ i Kielich, odmawiajàc przy tym modlitwy:(przy
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konsekracji chleba). „O Panie Nasz Bo˝e, oddaj´ Ci ca∏kowità czeÊç”. (przy podniesieniu Hostii) „Mój Panie
i Bo˝e, przybàdê szybko i nie zwlekaj”. (przy konsekracji wina) „O Jezu, który wybaczasz wszystkie grzechy
Êwiata przez Twà Krew, czcz´ Ciebie g∏´boko” (przy podniesieniu Kielicha) „Mój Panie i Bo˝e, przebacz
nam wszystko i weê nas do Nieba. Daj nam Êwiat∏o Twojego Ducha, abyÊmy poznali nasze grzechy i ∏ask´,
abyÊmy odeszli od nich”.
4). Kap∏an powinien uczyniç g∏´bokà adoracj´ po dokonaniu konsekracji a nast´pnie powinien równie˝
przeciàgnàç nieco podniesienie (cia∏a i Krwi), aby daç przyk∏ad wiernym.
5). Co do ustawienia o∏tarza, Nasz Pan raczy∏ rzec mi nast´pujàce s∏owa: „Jest rzeczà dobrà dla kap∏ana mieç o∏tarz zwrócony ku ludziom, w pewnych zgromadzeniach, które nie sà zbyt liczne, ani zbyt spoufalone. Winni oni otaczaç Boskie i czcigodne rzeczy splendorem i wspania∏oÊcià, powinni tak˝e stosowaç
wszystkie czcigodne zwyczaje, jakie by∏y w u˝yciu w Mym KoÊciele, starajàc si´ uczyç ludzi braç udzia∏ w liturgicznych ceremoniach, lecz nade wszystko powinni Êwieciç im przyk∏adem nabo˝noÊci, wiary i mi∏oÊci.
6). OdnoÊnie Memento za zmar∏ych: córko, nalegaj, gdziekolwiek mo˝esz, czyniàc to dyskretnie, ˝eby
Moi kap∏ani odprawiali za darmo Msze za zmar∏ych, szczególnie kap∏anów znajdujàcych si´ w czyÊçcu, którzy sà tam z powodu swej chciwoÊci, sp∏acajàc tam˝e kar´ za swe grzechy. Msze odprawiane z mi∏oÊci do
bliêniego dajà efektywne skracanie tych kar.
7). Nie podoba mi si´ ˝e wróci∏ zwyczaj dwania sobie uÊcisku pokoju w czasie Mszy. Jest to grzeszny
zwyczaj i z tego powodu zosta∏ on zniesiony.
8). Niech raz jeszcze za˝àdajà wi´cej dobrych obyczajów i skromnoÊci od kobiet, nade wszystko w koÊciele, specjalnie zaÊ podczas przyst´powania do Komunii. Biada tym którzy przyzwalajà na brak czci.
9). Niech odmawiajà w czasie Mszy Âwi´tej, po drugiej Ewangelii trzy razy ZdrowaÊ Mario oraz molitwy
do Êw. Micha∏a Archanio∏a, który zawsze jest gotowy pospieszyç wam z pomocà, o ile go wezwiecie.
10). Podczas Mszy Âwi´tej dozwolona jest jedynie „Âwi´ta Muzyka” i niech b´dà przekl´ci ci, którzy dopuszczajà si´ profanacji Êwiàtyni przez Êwieckà muzyk´. Biada tym, którzy ust´pujà Mym wrogom. Niech
dr˝à, oczekujàc wiecznego sàdu. Je˝eli nie b´dà ˝a∏owaç i nie naprawià z∏a, które wyrzàdzili, nie b´dà zbawieni.
Córko to pos∏anie jest dla kap∏anów, którzy wkrótce b´dà musieli wyjÊç naprzeciw pracy reintegracji
przywrócenia czci w Mym KoÊciele, oraz ku przywróceniu Mego Dzie∏a Pokuty. Niechaj ten przekaz zostanie dor´czony Memu wikariuszowi i niech mu powiedzà ˝eby Êwi´ta ofiara Mszy nigdy nie by∏a profanowana.
Pos∏anie z dn. 14 lipca 1971r.
Pan Jezus powiedzia∏: „KoÊció∏ Mój stanowi Hierarchia oraz wierni. To znaczy, ci którzy pozostajà wierni doktrynie i zwyczajom, które zosta∏y okreÊlone przez Moich Êwi´tych zast´pców. Stanowià go ci, którzy
nie dopuszczajà, by byli zwodzeni przez pokusy arogancji i zarozumia∏oÊci w tym obecnym czasie apostazji. To jest jedyna droga, na której wierni mogà ze Mnà wytrwaç. Oni jedynie sà wiernymi duszami, które zostanà postawione po Mej prawicy w Dniu Sàdu. Niech˝e rozmyÊlajà o Moich s∏owach w Ewangelii: „Ten, kto
wytrwa do koƒca, b´dzie zbawiony”.
Pos∏anie z dn. 5 sierpnia 1971r.
Pan Jezus powiedzia∏: „Zanim nastanie czas ˝niwobrania, rozkazuj´, nakazuj´ wam, ˝ebyÊcie zrobili
dwie rzeczy: dopilnowali tego, aby natychmiast usta∏a nowomodna Msza; oraz abyÊcie wrócili do Kanonu
ustanowionego na Soborze Trydenckim przez Piusa V. Powróçcie do pierwotnych êróde∏ KoÊcio∏a. Przywróçcie ChrzeÊcijaƒstwo i religijne zwyczaje wÊród Êwieckich i duchownych oraz ˝a∏ujcie wszyscy, którzy
nale˝ycie do Hierarchii KoÊcio∏a. Wy wszyscy którzyÊcie odstàpili, zawróçcie wasze kroki na dobrà drog´.
I oczywiÊcie musi to byç zrobione natychmiast, bez zwlekania. Rozkazuj´, ˝eby Stolica Âwi´ta zatwierdzi∏a
kanonicznie Zakon Pokutny, który Moja ma∏a Portavoz ciàgle przek∏ada wam, Âwi´tej Kongregacji do
Spraw Zakonników i Memu umi∏owanemu Namiestnikowi Paw∏owi VI, którego uciskacie i wi´zicie. Wy ciàgle czynicie zeƒ m´czennika”.
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Pos∏anie z dn. 22 czerwca 1973r.
Pan nasz powiedzia∏: „Moja NajÊwi´tsza Matka jest obecna teraz tu na ziemi, p∏aczàc ze Mnà i adorujàc
Eucharysti´ za wszystkie zniewagi, które sà pope∏niane podczas Mszy Âw. i za wszystkie profanacj´ tego
najwi´kszego Sakramentu Mojej Mi∏oÊci”.
Pos∏anie z dn. 6 lutego 1974r.
Matka Bo˝a spojrza∏a na mnie i powiedzia∏a do mnie: „Moja ma∏a córeczko… kiedy ofiara Mego Syna
jest ponawiana na o∏tarzach, oni profanujà to, co jest Êwi´te. Spójrz na Mego Boskiego Syna… On jest
Ofiarà”. Wyrzek∏szy te s∏owa, B∏ogos∏awiona Dziewica pokaza∏a mi symbole Bo˝ej SprawiedliwoÊci – Bolejàce Serce Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Potem mówi∏a dalej: „Z jego powodu… który si´ ofiarowuje,
ponawiajàc Swojà Ofiar´ Kalwarii i przez Jego zas∏ugi, po∏àczone z Moimi ∏zami…”
I tu znowu Matka Bo˝a zap∏aka∏a bardzo ci´˝ko. Potem mówi∏a: „Oto dlaczego On przebacza wam
i czeka na was… Lecz… nalegaj na nich, aby ˝a∏owali”.
Pos∏anie z dn. 23 marca 1974r.
Pan nasz powiedzia∏: „Pisz” i gniewnym g∏osem, który sprawi∏, ˝e zatrz´s∏am si´, jak nigdy przedtem,
rzek∏ straszne s∏owa, które us∏ysza∏am: „Ksià˝´ta Mego KoÊcio∏a zdeprawowali i deprawujà ludzkoÊç”.
„Dlaczego wierni przyzwalajà na praktykowanie profanacji tego rodzaju, jak fa∏szywa Msza? Msza jest
powtórzeniem Mojej Ofiary na Kalwarii zwiàzanej z ceremonià Ostatniej Wieczerzy, aby uwieczniç Eucharysti´: Moje ofiarne Cia∏o. Lecz czy˝ nie jest to te granie, gdzie si´ gada i je, gdzie si´ taƒczy i Êpiewa? Czemu wierni pozwalajà na tego rodzaju profanacje? Nawet kiedy nia ma ˝adnegp przeistoczenia , muszà oni
przyjmowaç Komuni´ z nabo˝noÊcià i poszanowaniem, czynià to „Na Mojà pamiàtk´”.
Tu Pan nasz zrobi∏ przerw´, a nast´pnie ze zwi´kszonym oburzeniem: „Hipokryci. Czy˝ nie czynià si´
winnymi, obracajàc t´ Boskà S∏u˝b´ w wielkie satanistyczne Êwi´to, które Mi uw∏acza. Profanujà Mojà
Âwi´toÊç i ci wszyscy, którzy b´dàc kap∏anami wyÊwi´conymi, odprawiajà tak bezbo˝nie owà grzesznà
rzecz, którà majà czelnoÊç nazywaç „Mszà Âwi´tà”.
„Wierni, którzy uczestniczà w tego rodzaju zgromadzeniach, o ile sami widzà t´ profanacj´, a w dalszym
ciàgu w niej uczestniczà, grzeszà ci´˝ko, tak samo jak robià to tak˝e êli i fa∏szywi kap∏ani”.
„Czy˝ nie macie w domach swoich odpowiedniego miejsca, aby si´ modliç? Otó˝, kl´kajcie na kolana
przed wizerunkiem waszego Odkupiciela, ukrzy˝owanego dla waszego zbawienia, za was wszystkich…
i módlcie si´ modlitwami mszalnymi… jednoczàc si´ z dobrymi kap∏anami, których nie brak na Êwiecie i którzy odprawiajà Âwi´tà Eucharystycznà Ofiar´. I przyjmijcie równie˝ duchowo Komuni´ z intensywnymi aktami wiary, nadziei i mi∏oÊci. A Ja… b´d´ z wami. Och. Obudzcie si´ z dr´twoty, w której jest teraz Mój KoÊció∏.
Nie dozwólcie, by odciàgali was od Êwi´tokradztwa uzurpatorzy, którzy niszczà Mój KoÊció∏.
Pos∏anie z dn.13 wrzeÊnia 1974r.
Pan nasz powiedzia∏: „W ostatnim dniu tego ˝ycia wstàpi∏em na Kalwari´, dêwigajàc ci´˝ki krzy˝. Zosta∏em do niego przybity i umar∏em. Takimi powinni byç wszyscy w naÊladowaniu Mnie. A kto si´ d∏àcza od
krzy˝a, ten od∏àcza si´ ode Mnie .
Wi´cej jeszcze: jestem przybity i by∏em przybijany do Krzy˝a Eucharystii w ciàgu dwudziestu wieków.
I nadal odnawia si´ Moja M´ka, aczkolwiek bez przelania Krwi. Lecz nie dzieje si´ przy tym, by umys∏ nie
cierpia∏. I w tych dniach apostazji tak bardzo musz´ cierpieç w bezbo˝nych r´kach, które zniewa˝ajà Eucharysti´, które profanujà to, co jest przedmiotem boskiej czci, a czyniàc to, profanujà Moje KoÊcio∏y, Moje
O∏tarze, Moje Tabernakula…
Bezprzecznie transsubstancjacja (przeistoczene) nie ma miejsca w sfa∏szowanych obrzàdkach, lecz
czasami konsekrowane Hostie bywajà mieszane razem z niekonsekrowanymi. Czy jest mo˝liwym dla was
wyobraziç sobie w takich razach, co si´ wtedy dzieje? Znowu jestem sk∏adany w ofierze, biczowany, czyniony przedmiotem szyderstw, Moje Cia∏o, a razem z Nim Moja Dusza i Moja BoskoÊç (które nie mogà byç
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od∏àczone) sà znów zniewa˝ane przez nikczemny mot∏och, który krzy˝uje Mnie pomi´dzy z∏odziejami, poniewa˝ nie jestem martwy, lecz ˝ywy w Eucharystii, jak ci powiedzia∏em.
A zatem rozumiesz, co dzieje si´ w tego rodzaju szataƒskich obrzàdkach? Ja jestem wypierany przez
niego (szatana); jestem czyniony g∏upcem, wyÊmiany. Jestem odrzucany, krzy˝owany. Z tego powodu, Moja oblubienico, uczcijcie wszyscy Krzy˝, ból i smutek, jakimi by one nie by∏y; i przyjàwszy je ofiarujcie go Boskiej SprawiedliwoÊci; a przez Me zas∏ugi b´dzie poczytany on za pokut´ i tak pocieszycie Me Serce”.
Nast´pnie Pan rzek∏ do nas, Zakonnice Najmniejszych, te s∏owa: „Musicie doradzaç kobietom, które
przychodzà, ˝eby by∏y pos∏uszne i studiowa∏y j´zyk. ∏aciƒski, ˝eby mog∏y odpowiadaç podczas Mszy”.
I us∏ysza∏am g∏os i On powiedzia∏ mi: „Pisz: do mych córek, które przysz∏y dziÊ do Ogrodu (Verbel). Moje kochane córki, mi∏o Mi, ˝e przychodzicie ka˝dego miesiàca na te miejsce. Czemu przychodzicie? Bo tu
doÊwiadczacie czegoÊ, co czujà wasze dusze. Czy wiecie, co to jest? Po pierwsze – to Moja Rzeczywista
Eucharystyczna ObecnoÊç; po drugie – to Niebiaƒski odg∏os kroków Moich przyjÊç do Mej ma∏ej Portavoz,
a z nim jest równie˝ odg∏os kroków Mojej PrzeÊwi´tej Dziewiczej Matki, Waszej Matki i PoÊredniczki przede
Mnà i przed Boskà Trójcà. Wszystkie te dary sà za darmo dawane…
Pos∏anie z dn.29 paêdziernika 1974r.
Pan nasz powiedzia∏: „Pisz. Teraz jestem w Tobie; o˝ywiam ci´ Mà mocà i Mà Rzeczywistà ObecnoÊcià. Teraz jesteÊ spokojna, sama, nikt ciebie nie niepokoi. To jest najwi´kszym szcz´Êciem na tym Êwiecie
i w Niebie.
Zauwa˝ dobrze, maleƒka, co zamierzam ci powiedzieç, tak byÊ mog∏a to przekazaç dalej: powiadomienie , które ci wczoraj dostarczono, a którego nie mog∏aÊ przeczytaç z braku czasu, zawiera wiadomoÊç
o Trzecim Pasterskim Zebraniu w koÊciele „Êw Filipa od Jezusa” w archidecezji Meksykaƒskiej. Jest to uroczystoÊç zwana Tygodniem Gwadelupy, która b´dzie trwa∏a od dnia 11 do 16 bm. Przeczytaj. Czy pojmujesz?.
Dobrze pos∏u˝ si´ wi´c tymi samymi osobami, które przys∏a∏y ci to powiadomienie (ten liÊcik), aby uczyniç wiadomym w Moim Imieniu i w Imieniu Wszystkich Boskich Osób Trójcy PrzenajÊwi´tszej w Niebie jak
i na ziemi, o jednej rzeczy, ˝eby nie odprawiali koncelebrowanej Mszy i ˝eby unikali rozdawania Komunii na
stojàco, stosownie do obecnego zwyczaju.
Oznajmij im, Ja daj´ im rozkaz: Zakazuj´ tego rodaju profanacji. Niech s∏u˝ba duchowa b´dzie zgodna
z Mà SprawiedliwoÊcià i niech nie rani Mnie. Niech Msza Âwi´ta b´dzie odprawiana w j´zyku ∏aciƒskim
i tak, jak to zosta∏o okreÊlone na Soborze Trydenckim raz na zawsze, po wsze czasy”.
Pos∏anie z dn. 2 lutego 1975roku.
Jezus pozwoli∏ mi ujrzeç Siebie. By∏ zasmucony, przepe∏niony sm´tkiem, ukoronowany Koronà Cierniowà i przywiàzany do s∏upa, tak jak by∏o na miejscu m´ki i by∏ biczowany. Bardzo mnie to zatrwo˝y∏o. Zacz´∏am p∏akaç i szlochaç. On zaÊ patrzy∏ na mnie ˝a∏osnymi oczami. Nast´pnie powiedzia∏: „Czy widzisz
mnie?… Spójrz, jak wyglàdam, jedna ˝ywa rana. Teraz przedstawiam ci Siebie, tak jak wiele razy oglàda∏aÊ
Mnie w twoim ˝yciu…czy przypominasz sobie?
I rzeczywiÊcie przypomnia∏o mi si´, ˝e bardzo wiele razy Jezus pokazywa∏ mi si´ w ten sposób, przepe∏niony smutkiem, „Jezus Ofiara”. Ofiara za nasze grzechy.
Nast´pnie powiedzia∏: „Rani mnie ˝e ci´ budz´, widzàc, ˝e ty tak˝e jesteÊ jak gdyby t∏uczona utrapieniami tak na ciele jak i na duszy. Lecz… Moja oblubiennico… jest to chwila naszych intymnych spotkaƒ, jako
oblubieƒców przed SprawiedliwoÊcià Mego Ojca. Jest rzeczà odpowiednià, ˝e zjawiamy si´ przed Nim
w tym czasie i ofiarujemy zadoÊçuczynienia”. Jezus wzià∏ mnie za ramiona i umieÊci∏ na krzy˝u. Nast´pnie
doda∏ „Musimy modliç si´ i pokutowaç, zjednoczeni, za ten grzeszny Êwiat, który nie przestaje obra˝aç
swego Boga, swego Odkupiciela i Nauczyciela i pe∏en z∏oÊliwoÊci szarga tunik´ chrztu w b∏ocie, nawet w jaskini demona”.
Tutaj Pan Jezus zrobi∏ pauz´. Potem znów doda∏: „Spójrz na Moje Tabernakula…” I pozwoli∏ mi ujrzeç
wiele o∏tarzy, gdzie Tabernakula by∏y utrzymane bez jakiego kolwiek uszanowania, bez lampy Êwi´tej;
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i gdzie nikt si´ przed Nim nie modli∏. I wtenczas powiedzia∏ mi coÊ innego. Rzek∏ On: „Zajrzyjmy do Êrodka”.
– I zobaczy∏am, ˝e tabernakula by∏y pootwierane i ˝e nie by∏o w nich nic oprócz czegoÊ ordynarnego, a mi´dzy tymi kawa∏kami znajdowa∏o si´ nieco konsekrowanych drobin, które promienia∏y.
Powiedziawszy mi to, wprowadzi∏ mnie do naw tych Êwiàtyƒ, a by∏y one zupe∏nie opuszczone. Jezus ponadto jest jeszcze Sam, zamkni´ty w brudnych ma∏ych pomieszczeniach, „∏àcznie ze z∏odziejami”, jak sam
mi powiedzia∏ przed paroma dniami.
Nast´pnie mówi∏ dalej: „Chodê… chodê ze Mnà tam, gdzie sà Moi kap∏ani”. I po tych s∏owach zaprowadzi∏ mnie do nocnych klubów, gdzie byli niektórzy podpici kap∏ani w cywilnych ubraniach z kobietami, jedni
byli zupe∏nie ju˝ pijani a inni gwarzyli z szubrawcami. Jezus by∏ przy mnie i p∏aka∏…Westchnà∏ i rzek∏: „Przebaczam wam… lecz… wy nie chcecie Mego przebaczenia”.
Nast´pnie rzek∏ do mnie: „pójdêmy do domów zakonnic i zobaczymy, co one robià”. WeszliÊmy do paru
domów zakonnych i we wszystkich nich nie by∏o ˝adnego znaku, i˝ ktoÊ je zamieszkuje; by∏y opuszczone.
ZeszliÊmy do kaplic. Tam równie˝ nie by∏o ˝ywej duszy. Wszystkie kaplice by∏y pogrà˝one w ciemnoÊci,
bez lampy. Nie by∏o tam ˝adnych Tabernakulów, tylko zamiast o∏tarzy znajdowa∏ si´ stó∏ na Êrodku sanktuarium, wedle dzisiejszej mody, a zaÊ owe o∏tarze by∏y puste, jak w Wielki Piàtek; by∏y ogo∏ocone, poniewa˝,
nad czym p∏akaç trzeba, usta∏a Eucharystia. Nie by∏o tam tak˝e nawet krzy˝a. WeszliÊmy do cel zakonnych: by∏y pootwierane i nikogo w nich nie by∏o.
Potem rzek∏ do mnie „Pójdê”. I nagle pokaza∏ mi zakonnice: niektóre by∏y w miejscach rozrywkowych, inne w pokojach hotelowych, Êpiewajàc z m´˝czyznami, przy czym niektórzy z owych m´˝czyzn byli kap∏anami.
Nast´pnie zaprowadzi∏ mnie do domów zakonnych m´skich i do seminariów. Ta samotnoÊç i opuszczenie w kaplicach i celach… a oni weselàcy si´… w Êwiecie koszmaru nocnego… oddajàcy si´ przyjemnoÊciom Êwiatowym i cielesnym. Co za smutek.
„Teraz rozumiesz co dzieje si´ Eucharystycznej Ofierze? Mnie, który ˝yj´ w milczeniu, a nie jestem martwy, ani bez czucia…?
P∏aka∏am i On tak˝e, popatrujàc na to z g∏´bokimi westchnieniami. Czu∏am ˝e umr´. Wtedy On powiedzia∏: „Czy pojmujesz maleƒka… jak ci, których tak bardzo umi∏owa∏em, czynià Mnie cierpiàcym? I dla nich
jestem ciàgle przybijany do krzy˝a, pokutujàc za grzechy, majàc nadziej´, ˝e ostatecznie zbawi´ ich dusze.
Ja kocham ich, chocia˝ oni czujà do Mnie nienawiÊç; poniewa˝ chcà ˝yç swobodnie, stosownie do tego, jak
demon uÊwiadamia ich, ignorujàc fakt, ˝e ten kto jest wolny od jarzma pos∏uszeƒstwa Moim przykazaniom
i s∏owom, jest podobny demonowi, który zabierze go do miejsc najgorszego jarzma: wiecznego pot´pienia”.
Po tych s∏owach, Pan znów przemówi∏ do mnie: „Moja oblubienico… krzycz i powiedz im… dusze, które
jeszcze wiedzà jak pojmowaç te rzeczy, tak aby pomóc Mi ocaliç te stracone dusze, b´dàce na skarpie piek∏a, pomó˝cie Mi!
Liczne dusze, które Mnie mi∏ujà i którym droga jest cnota i czystoÊç, sà potrzebne. Niech praktykujà
obydwie te cnoty z mi∏oÊci do ich Boga i z gorliwoÊci dla dusz, aby mog∏y wyzwoliç je od Êwiata, cia∏a i Szatana”.
Pos∏anie z dn. 15 kwietnia 1976r.
Pan nasz przemówi∏ do mnie i rzek∏: „Podoba Mi si´, ˝e mówisz do Mnie tak intymnie i prywatnie. Tak
matka mówi do dzieci, córki do swoich rodziców i dzieci z ca∏à poufa∏oÊcià swoich serc. Mo˝esz tego tak
nauczaç. A zatem, Moja oblubienico, przyby∏em Sam jeden bez obwieszczenia Mnie pieniami anielskimi, bo
w tym czasie KoÊció∏ Êwi´ci najbardziej smutny dzieƒ w Moim ziemskim ˝yciu: kiedy zbli˝a∏a si´ godzina
opuszczenia Mych wybranych. Mych uczniów. Byli oni jak ma∏e dzieci, lecz dlatego w∏aÊnie ukocha∏em ich
tak bardzo i kocham ich i formujà oni Mojà najwi´kszà koron´ w Triumfujàcym KoÊciele… i Piotr… i Jan…
najbardziej przypadli Mi do Serca z powodu swojej wielkiej mi∏oÊci i szczeroÊci.
„Tego dnia opuÊci∏em Mà Matk´ i powierzy∏em Jà Marcie i Magdalenie. Tego dnia zdawa∏o si´, ˝e nie
jestem Bogiem, lecz raczej zwyk∏ym cz∏owiekiem, opuszczonym przez Mego Niebieskiego Ojca; tego dnia
pozna∏em ˝e Judasz Iskariota jest zdrajcà i jak relacjonuje Ewangelia w nocy w Ogrodzie Oliwnym Moja
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Êmiertelna agonia zacz´∏a si´ ostatecznie i opuszczenie w którym by∏em, by∏o podobne do opuszczenia
i rozpaczy.
Musz´ ci to powiedzieç, tak aby wszyscy najmniejsi bracia i zakonnice mogli nad tym medytowaç, tak
aby ka˝de jedno z was mog∏o Mi towarzyszyç w Mej samotnej modlitwie po ostatniej wieczerzy.
„Inna rzecz, którà chc´ wam zleciç: poniewa˝ najwy˝szy prze∏o˝ony Najmniejszych braci postara∏ si´
o ofiary na zap∏acenie za monstrancj´ i tabernakulum, wy wszystkie (zakonnice) macie wyznaczone zadanie, abyÊcie zrobi∏y rzeêbiony stó∏ cedrowy w formie podkowy, tak jak natchnà∏em was, abyÊcie wymalowa∏y Mojà Ostatnià Wieczerz´ z Moimi uczniami. B´dziecie mog∏y wykonaç go w trzech lub czterech cz´Êciach, z ∏awkami w tym samym stylu, bo zasta∏yÊcie dok∏adnie natchnione do tego przeze Mnie, kiedy wykonywa∏yÊcie malowid∏o. I kiedy ten stó∏ i ∏awki b´dà gotowe, razem z trzecià Êwiecà do lavabo, zachowajcie je, bo jednego dnia, który nie jest wcale zbyt odleg∏y, przyjd´ i b´d´ znów odprawia∏ Eucharystycznà
Ofiar´ poÊrodku KoÊcio∏a z dwunastoma braçmi i zakonnicami, którymi b´d´ otoczony”.
„Czy rozumiesz, dlaczego jak i kiedy to b´dzie? Nie musisz tego rozumieç teraz. Raczej bàdê pos∏uszna Moim s∏owom, miej t´ Ostatnià Uczt´ na Ziemi najbardziej czci godnà dla Mnie”.

ICH NAST¢PCY
Czy wierzà w Boga nast´pcy tej szataƒskiej Mafii, którzy pod p∏aszczykiem Boga prowdzà spekulacje
i gromadzà pieniàdze, pot´˝ne pieniàdze na kwestach takiego rodzaju jak: Kolegoium Jana Paw∏a II w Lublinie.
KTO ICH ROZLICZA I KONTROLUJE?
Czy Jezus Chrystus umar∏ za nas za pieniàdze?. Czy z mi∏oÊci do bliêniego!!!
Czy˝ nie jest to neofaryzeizm, polegajàcy na maksymalnym wykorzystaniu zewn´trznych praktyk Czci
Bo˝ej dla doczesnych, bezbo˝nych korzyÊci. Te korzyÊci ambicjonalne wyst´pujà w formie wy∏udzania pieni´dzy od innych cz∏onków spo∏ecznoÊci, uwa˝ajà si´ za mi∏ym Bogu, a nawet jak w chwili szczeroÊci, opinje ich zapisuje Êw. Jan VII,49)
„A ten t∏um, który nie zna Prawa, jest przekl´ty”.
O nich powiedzia∏ Jezus – „Otrzymali ju˝ swojà nagrod´”. Powiedzieç mo˝na, ˝e tragiczne jest ich po∏o˝enie, bo ich PYCHA jest pró˝na i ich rodzaj Czci Bo˝ej – wstr´tny Bogu.
Pragn´ tu przytoczyç fragment „Listu otwartego”, do czasopisama „Rycerz Niepokalanej”, w Rzymie,
który mia∏ byç dor´czony Papie˝owi, a rozes∏any zosta∏ w setkach kopii do wszelkich wydawnictw Katolickich i Kurii Biskupich w Polsce i za granicà:
……Przysi´galiÊcie podczas Êlubów kap∏aƒskich nie biskupowi, nie kardyna∏owi i nie Papie˝owi, lecz
Chrystusowi i myÊl´, ˝e w obronie Jego godnoÊci i poszanowania powinniÊcie odwa˝nie stawiaç czo∏o z∏u,
jak to czyni∏ Êw. Maksymilian. Swojà postawà katolickà przyczyniç si´, aby KoÊció∏ wszed∏ z powrotem na
drog´ poszanowania Boga i bliêniego.
S∏owo - Milicja Niepokalanej – znaczy stanie na stra˝y, by nie dopuszczano do profanowania Êwi´toÊci!
Tak, jak to czyni∏ za∏o˝yciel tego ruchu. Je˝eli zapomnieliÊcie êróde∏ Jego powstania s∏u˝´ komentarzem:
W roku 1917 masoneria uroczyÊcie obchodzi∏a dwusetnà rocznic´ swego „oficjalnego” istnienia. W wielu miastach na kuli ziemskiej odbywa∏y si´ zorganizowane pochody antyreligijne, antychrzeÊcijaƒskie, antykatolickie. Szalejàca wówczas wojna Êwiatowa u∏atwi∏a masonom wywrotowà robot´. Nawet w wiecznym
mieÊcie podnios∏a g∏ow´. W tym czasie stanowisko wielkiego mistrza masoƒskiego piastowa∏ dawny burmistrz Rzymu Ernest Nathan. Ulicami tego miasta przeciàga∏y pochody z ró˝nymi transparentami. Mi´dzy
innymi niesiono czarny sztandar giordano-burmistrzów, na którym widnia∏ wizerunek Lucyfera depczàcego
Micha∏a Archanio∏a. Rozleg∏y si´ skandowania: „Diabe∏ b´dzie rzàdcà w Watykanie, a papie˝ b´dzie mu za
szwajcara” – czyli za s∏ug´. (spe∏nione w ca∏ej rozciàg∏oÊci na osobie Jana Paw∏a II)
W tym czasie przebywa∏ na studiach teologicznych w Rzymie Êw. O. Maksymilian Maria Kolbe – wówczas jeszcze jako alumn. Nie z ksià˝ek dowiedzia∏ si´ brat Maksymilian o judeistyczno-satanistyczno-ma-
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soƒskim zagro˝eniu KoÊcio∏a. Sam by∏ Êwiadkiem bluênierczych manifestacji, które rozgrywa∏y si´ na ulicach Rzymu, na placu Êw. Piotra.
JeÊli Bóg jest mi∏oÊcià – myÊla∏ przysz∏y Êwi´ty – widadomo czym wyró˝nia si´ Jego przeciwnik…
Wszystkim co dzieli, jàtrzy, rozk∏ada, niszczy – wszystko to nosi stempel szatana.
Stemplem szatana u Papie˝a jest Jego pastora∏ z ramionami skierowanymi w dó∏, jak podaje Âwiàtobliwa Katarzyna w swojej ksià˝ce, Chrystus umar∏ na krzy˝u z ramionami skierowanymi w gór´, a wi´c
sprzecznoÊç tak jak z odwróconymi o∏tarzami.
W stolicy chrzeÊcijaƒstwa m∏odzi alumni zg∏´biajà tajemnic´ z∏a, nie w traktatach teologicznych, ale
w lekcjach poglàdowych.
Brat Maksymilian, prze˝ywa boleÊnie ca∏à duszà, satanistyczno-masoƒskie demonstracje, uwa˝ajàc je
za tragedi´ KoÊcio∏a.
Nie by∏by Rycerzem Niepokalanej, gdyby z miejsca nie szuka∏ odsieczy, ratunku.
Szatanowi wypowiada walk´ na Êmierç i ˝ycie pod przewodnictwem Niepokalanej, której zaufa∏ bezgranicznie i odda∏ si´ bez reszty.
Ma∏e, liche „ziarno gorczyczne” z czasem rozroÊnie si´ w pot´˝ne drzewo. Pod roz∏o˝ystymi konarami
którego znajdzie och∏od´ wielu, a na ga∏´ziach odpoczywaç bàdà ptaki niebieskie.
Brat Maksymilian wraz z siedmioma alumnami powo∏uje do ˝ycia – „Milicj´ M.M.P. Niepokalanej”
OsobiÊcie opracowa∏ statut dla rycerstwa – oto jego treÊç.
„Ona zetrze g∏ow´ twojà” (Gen.III.15)
„Wszystkie herezje samaÊ zniszczy∏a na ca∏ym Êwiecie”
I-cel: Staraç si´ o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd. a najbardziej masonów
i o uÊwi´cenie wszystkich pod opiek´ i za poÊrednictwem N.M.P. Niepokalanej.
II warunek: 2) Oddaç si´ ca∏kowicie jako narz´dzie w Jej Niepokalanych r´kach.
2. Nosiç „Cudowny Medalik”
III-Êrodki: 1) O ile mo˝liwoÊci raz na dzieƒ zwróciç si´ do N.M.P. Niepokalanej z tym aktem strzelistym:
„O Maryjo bez grzechu pocz´ta módl si´ za nami, którzy si´ do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy si´
do Ciebie nie uciekajà a zaw∏aszcza za masonami. (Mo˝na dodaç na koƒcu jakàÊ szczególnà intencj´).
Zauwa˝my, w statucie Rycerstwo Niepokalanej”, ˝e s∏owa dot.: masonerii – Êw. Ojciec Maksymilian
podkreÊli∏ wielce wymownie podwójnà linià. Do naszych dzisiejszych rozwa˝aƒ linie te sà bardzo potrzebne.
W za∏àczeniu kopia kartki brata Maksymiliana Kolbe.
Obecnie „ktoÊ” oÊmieli∏ si´ i pomiesza∏ w relikwiach Êw. Ojca Maksymiliana usuwajàc ze statutu Rycerstwa, podwójnà linià podkreÊlone s∏owa: „masonów i „masonerii” – zast´pujàc „nieprzyjació∏mi koÊcio∏a”
Dlaczego ? ? ?…
Czy˝by do owczarni Niepokalanej zakrad∏ si´ wilk…… któremu wyraz „masoneria” robi wyrzuty sumienia – dzia∏a na nerwy?
Ku przestrodze tych, którzy we w∏asnym sumieniu czujà si´ odpowiedzialni w naszych rozwa˝aniach
dnia…
„Nieprzyjaêƒ po∏o˝´ mi´dzy tobà, a mi´dzy Niewiast´, mi´dzy potomstwem twoim, a potomstwem Jej.
Ona zetrze g∏ow´ twojà, a ty czyhaç b´dziesz na Jej pi´t´”. (Rodz. 3,15)
Rozumujàc ten werset wiadomym jest, ˝e potomstwem Maryji jest Chrystus, który nie mia∏ potomków,
dowodzi to, ˝e my jesteÊmy potomstwem szatana z faktu grzechu pope∏nionego przez Ew´. (dalsze komentarze pozostawiam Wam, a jest nad czym komentowaç).
Zach´cam równie˝ do przeczytania Apok: 12, 13 i 14 rozdzia∏u.
W roku 1884 na stolicy Piotrowej urzàd nast´pcy Êw. Piotra piastowa∏ Leon 13-ty. Podczas mszy Êw.
koncelebrowanej mia∏ ekstaz´. Kardyna∏owie i biskupi ze zdziwieniem przyglàdali si´ Papie˝owi, nie mogàc
zrozumieç Jego zachowania. Po d∏u˝szej chwili obudzi∏ si´ jakby z letargu, a po zakoƒczeniu mszy Êw. uda∏
si´ niezw∏ocznie do swego gabinetu, gdzie u∏o˝y∏ egzorcyzm.
Na pytanie kardyna∏ów i biskupów co by∏o powodem dziwnego zachowania si´ Papie˝a podczas odprawiania Mszy Êw. – odpowiedzia∏: s∏ysza∏em dwa g∏osy wychodzàce jakby z Tabernakulum. Jeden g∏os mi∏y
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i ∏agodny, drugi okrutny i charczàcy. I ten charczàcy g∏os szatana krzycza∏: „ja zniszcz´ Twój KoÊció∏” i ∏agodny g∏os Zbawiciela odrzek∏:„ mo˝esz, a wi´c rób to”. Na to szatan: Potrzebuj´ 75 do 100 lat czasu, oraz
wi´kszà w∏adz´ nad tymi, którzy mnie s∏u˝à ”i s∏owa Chrystusa: „Daj´ ci czas i b´dziesz mia∏ w∏adz´, rób
z tym co chcesz – który wiek wybierasz? XX-ty odrzek∏ szatan.” Na tych s∏owach zakoƒczy∏ si´ „dialog” szatana z Chrystusem.
Aby spe∏ni∏y si´ s∏owa Chrystusa wypowiedziane przed wiekami do Aposto∏ów, ˝e bramy piekielne nie
przemogà za∏o˝onego przez Niego KoÊcio∏a – Chrystus daje szatanowi 100 lat czasu, o które on zabiega,
a znajàc dobroç Chrystusa napewno mu ten czas przed∏u˝y∏ na ponowne jego ˝àdanie.
Ka˝dy logicznie myÊlàcy cz∏owiek zrozumie, ˝e aktualnie stoi Êwiat na kraw´dzi ogromnych wydarzeƒ.
Szatan samowolnie nie opuÊci zaj´tych pozycji, ani nie opuszczà ich s∏udzy piek∏a. Z ksià˝ki „Królestwo
Szatana”, a tak˝e „Swiat Objawiony” dowiadujemy si´ o postanowieniach s∏ug piek∏a, wiele lat wczeÊniej
planowanych, w jaki sposób majà post´powaç z narodami chrzeÊcijaƒskimi w decydujàcym starciu Anio∏ów
Bo˝ych z anio∏ami piek∏a.
Pismo Êw. podaje interesujàce nas szczegó∏y: „Biada ziemi, bowiem zstàpi∏ na ci´ szatan wielce zagniewany wiedzàc, ˝e mu ju˝ nie wiele czasu zosta∏o”. (Ap 12,12)
MyÊl t´ precyzuje i datà okreÊla Anna Katarzyna Emmerich (1774-1824) w ksià˝ce, którà teraz sk∏adam
do druku „˚ywot i Bolesna M´ka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i NajÊwi´tszej Matki Jego Maryji” na str
1153 w s∏owach: „Gdy Anio∏owie otworzyli bramy piekielne, ujrza∏am jakiÊ zam´t ohydy, przekleƒstw, ∏ajaƒ,
wycia i j´ków. Jezus przemówi∏ coÊ do duszy Judasza, tu zamkni´tej, a Anio∏owie mocà Bo˝à ca∏e t∏umy
z∏ych duchów obalili na ziemi´. Wszyscy czarci musieli uczciç i uznaç Jezusa, co by∏o dla nich najstraszniejszà m´kà. Mnóstwo otoczono wko∏o z innymi, jeden przy drugim i p´tano tych skrajnych, stojàcych wko∏o, tak ˝e ca∏a czereda pozosta∏a w ten sposób na uwi´zi.
Lucyfera wrzucili Anio∏owie skr´powanego w b´dàcà tam Êrodkowà otch∏aƒ, ˝e zakot∏owa∏o si´ za nim
w ciemnoÊciach. S∏ysza∏am, jeÊli si´ nie myl´, ˝e Lucyfer ma byç znowu wypuszczony na pewien czas, coÊ
na 50 czy 60 lat przed rokiem 2000 po Chrystusie. Innych dat nie pami´tam. Niektórzy czarci mieli byç
uwolnieni pierwej, na kar´ i kuszenie ludzi. Termin tego uwolnienia przypada∏ dla niektórych w∏aÊnie na nasze czasy, dla innych nieco póêniej. Nie jest mo˝liwym opowiedzieç to wszystko, co widzia∏am… widok jest
tak straszny i tak mnie przejmuje, ˝e bliskà jestem skonania”.
Ten cytat proroctwa tak˝e pozostawiam bez komentarza…
Wobec niego stajemy w podziwie o tak prezyzyjnej dacie proroctwa. Natomiast nie spe∏ni∏o si´ proroctwo tajnych cz∏onków rzàdów ˝ydowskich opisanych w ksià˝kach: „Królestwo Szatana”, „Protokó∏y M´drców Syjonu”, „Zgubne Zasady Talmudyzmu”, które do∏àczam, a ostatnia wojna jest tego przyk∏adem, lecz
niech moÊci ˚ydowie wiedzà, ˝e nie Polakom, nie Rosjanom i nie Anglikom, tak˝e i nie Niemcom zawdzi´czajà „Holokaust”, lecz swoim starszym braciom, którzy zawarli przymierze z diab∏em!
Jak poznaliÊmy wy˝ej z ekstazy Papie˝a Leona XIII, dzia∏anie satanistów opiera si´ jedynie na zezwoleniu i to z ograniczonà mo˝liwoÊcià Tego, którego ˝ydzi ukrzy˝owali, a który Swojà Wszechmocà Zmartwychwsta∏ i Synowie tych, którzy rozp´tali II-gà wojn´ Êwiatowà powodowani satanistycznymi dà˝eniami
usi∏ujà obecnie rozp´taç III-cià wojn´ Êwiatowà.
Lecz oto Ta, Która zetrze g∏ow´ w´˝a, kieruje w ich stron´ s∏owa ostrze˝enia:

DO NARODÓW ÂWIATA:
„Ja – Maryja z Nazaretu, Matka Boga – Cz∏owieka, Syna Mego, który odda∏ swe ˝ycie na krzy˝u, by odkupiç ludzkoÊç – oznajmiam – jako Królowa Âwiata i Królowa Polski – wyroki Boga Wszechmocnego
w Trójcy Âwi´tej Jedynego:
Oto skoƒczy∏ si´ czas Mi∏osierdzia Bo˝ego i nadchodzi czas sprawiedliwoÊci. Szatan zosta∏ osàdzony
przed wiekami, a ca∏y obóz z∏a zorganizowany przez niego na ziemi runie teraz w przepaÊç wskutek kataklizmu, jakiego jeszcze Êwiat nie widzia∏.
Dzieƒ sàdu idzie na Êwiat, na wszystkie narody, które odrzuci∏y ofiar´ odkupienia i odwa˝y∏y si´ podjàç
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walk´, by zniweczyç zamiary Boga przez zniszczenie KoÊcio∏a Chrystusowego na ziemi i og∏osiç triumf absolutnego z∏a”
„CHRZEÂCIJANIE, BÑDèCIE SOBÑ NIE BÓJCIE SI¢
NIE BÓJCIE SI¢ TYCH CO ZABIJAJÑ CIA¸O… (MT.10,28)
Szatan jednak ju˝ jest zmuszony ustàpiç wraz ze swymi poplecznikami w katakliêmie jakiego jeszcze
Êwiat nie prze˝ywa∏. Anio∏owie ju˝ trzymajà wyostrzone sierpy…
ÂwiadomoÊç nieuchronnych zagro˝eƒ, niech pomo˝e nam okreÊliç punkt w dziejach, w których postawi∏a OpatrznoÊç Bo˝a – wspó∏cierpienie ˝yjàcych… I dopomo˝e nam niezw∏ocznie wyciàgnàç wnioski i nanieÊç korekt´ naszego post´powania, skorygowaç jà z WOLÑ ABSOLUTU !!!
Wiele „z∏ego ziarna zasia∏” zwodziciel na planecie Ziemi i nie tylko wÊród wiernego ludu, ale nawet
wÊród Bogu poÊwi´conych. Nadszed∏ czas oczyszczania ca∏ego KoÊcio∏a. Niepokalana, której zosta∏a zalecona przez Boga misja specjalna, by zetrzeç g∏ow´ szatana, przychodzàc i objawiajàc si´ w ostatnich latach na wszystkich kontynentach, sposobi nas na ten czas szczególny. Budzi z uÊpienia grzechowego, wielu pasuje na Swych Rycerzy, wr´czajàc najskuteczniejszà broƒ przeciw swemu przeciwnikowi – KRZY˚
Swego Syna i Ró˝aniec Êw.
Poleca, abyÊcie nie zaniedbywali nauki poznawania broni, którà w∏ada szatan. Poznawanie jego we
wszystkich szczegó∏ach i stopniach wtajemniczenia, aby móc, pod Jej przewodem skutecznie prowadziç
zwyci´skà swà ofensyw´!
Ka˝dy cz∏owiek zosta∏ stworzony na obraz i podobieƒstwo Bo˝e. Otrzyma∏ od Stwórcy wolnà i nieprzymuszonà wol´, tote˝ sam, w∏asnowolnie zadecyduje wybór ˝ycia wiecznego z Bogiem, z Niepokalanà
w wiecznej szcz´ÊliwoÊci w Niebie, czy te˝ z szatanem w czeluÊciach piek∏a, gdzie dym ich m´ki wznosiç
si´ b´dzie na wieki wieków! (Ap 14,11)
Fragment listu otwartego rozes∏any 12 .10. 1991r. na którego ze strony kleru nie ma ˝adnej reakcji.
„I us∏ysza∏em inny g∏os z nieba mówiàcy: «Ludu mój wyjdêcie z niej, byÊcie nie mieli udzia∏u w jej grzechach
i ˝adnej z jej plag nie ponieÊli» (Ap. 18,4).
DO POLAKÓW
I POLSKICH KAP¸ANÓW
Przeczytaj uwa˝nie i podaj dalej!
Mam wàtpliwoÊci, czy my jeszcze jesteÊmy Polakami i katolikami. Wszystko si´ zmienia i jak mówi jeden z ksi´˝y, jakiÊ nowy duch, w Êwiecie wieje.
Jaki˝ nowy duch, co za duch? Bo˝y duch to chyba nie jest, bo Bo˝y Duch jest ten sam od wieków i a˝
do koƒca Êwiata b´dzie ten sam. Ten nowy duch, to jest z∏y duch, wszystko wywraca, zmienia, wprowadza
nowe obrzàdki, nowe zwyczaje, nowe nabo˝eƒstwa, nowà wiar´ i jakby nowego boga, „Szcz´Êç Bo˝e” na
powitanie, na po˝egnanie i przy ka˝dej okazji.
Jaki Bo˝e, a mo˝e to inny bo˝e. My wierzymy w Jezusa Chrystusa i ka˝dy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, powinien si´ pozdrawiaç w Jego Imi´, a „nie szcz´Êç bo˝e”. To taki drobiazg, a za dwadzieÊcia lat
b´dzie tak jak na Zachodzie, pogaƒstwo i bezbo˝nictwo, czy to na tym ma polegaç demokracja?. Wszystko
zmieniajà, wymazujà, kto to robi i po co?
Wmawia si´ m∏odym ksi´˝om, ˝e nowy duch wieje i ˝e trzeba ∏apaç w ˝agle te nowe wiatry, bo mo˝e si´
nie za∏apiemy. Co to jest, kto to robi i po co to robi?
Wiemy kto to robi i po co, od dwóch tysi´cy lat, tak samo rozbijaç, wprowadzaç reformy, zmiany, nowinki, zupe∏nie jak w komuniêmie.
Czy Pan Bóg si´ zmienia, czy zmieniajà si´ Ewangelie, czy przykazania Bo˝e Bezpieczeƒstwo i Higiena
Pracy, si´ zmieniajà. Nic si´ nie zmienia, tylko nasz przeciwnik szuka nowych chwytów. Ten przeciwnik
oÊmiesza to, co jest najcenniejsze dla cz∏owieka i mówiç co ty, pod koniec XX w. chcesz byç cnotliwa,
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uczciwa, co ty, unosisz si´ honorem, bàdê tolerancyjny, bo ka˝dy ma prawo robiç co mu si´ podoba. KtoÊ
kto chce normalnie ˝yç, by prze˝yç, to ˝ycie bez chorób wenerycznych, AIDS i bez mordowania nienarodzonych, z∏odziejstwa itp. to jest oskar˝ony o brak tolerancji, purytanizm zacofanie i wiele innych strasznych rzeczy. Ludzie handlujà w niedziele na bazarach, jak ˚ydzi, szerzy si´ pogaƒstwo.
Prasa tzw. katolicka opanowana przez agentów bredzi jak pijana, g∏osi herezje i nikt nic na ten temat nie
mówi, dziwna zmowa milczenia. Powstajà sekty oazowe, neokatechumenaty, charyzmatycy – zielonoÊwiàtkowcy itp.
Zamiast tradycji „nowinki”. KoÊcio∏y zaczynajà wyglàdaç jak hale sportowe, teatry. Ze wschodu ateizm
programowy, a z zachodu rozmi´kczenie mózgu, nowinkami, „tolerancjà”, a u nas to pewni „m´drcy” mieszajà i powstaje mieszanka wybuchowa, która ma wysadziç. Wszyscy o tym wiedzà, ale nikt nie chce oficjalnie zabraç g∏osu na ten temat i tak grz´êniemy w b∏ocie. Strach, tchórzostwo, faryzeizm. Bo to nie wypada, bo si´ obra˝à i zacznà krzyczeç. A niech krzyczà, niech podnoszà rejwach. Polska tolerancja a˝ do granic. Wróg profanuje Êwiàtynie i nasi nadstawiajà policzki i mówià: bij brateƒku, oszukuj, zwódê lud, my ci
wybaczymy.
Ano zobaczymy, jak to b´dzie z tym wybaczaniem.
Mo˝e niektórzy chcà doczekaç czasów, ˝e b´dà wyje˝d˝aç na taczkach?
Mamy wielu wspania∏ych kap∏anów, ale jest kilkunastu, którzy siejà ferment, niszczà nasze tradycje,
tworzà sekty i tych trzeba si´ pozbyç, jak sami nie odejdà, to trzeba b´dzie poprosiç ich o odejÊcie.
My chcemy Polski katolickiej, silnej, zjednoczonej i nie mo˝emy si´ zgodziç na to by niektórzy ksi´˝a,
arcybiskup, kardyna∏ i agenci w tzw. prasie katolickiej g∏osili podzia∏y i dyplomatycznie napuszczali jedni na
drugich. Nie chcemy koÊcio∏ów podobnych do zborów czy synagog. Zamiast normalnej Mszy Êw. niektórzy
ksi´˝a robià widowiska, spektakle teatralne lub protestanckie lub zielonoÊwiàtkowskie nabo˝eƒstwa. Czy
naprawd´ ka˝dy ksiàdz mo˝e sobie robiç co chce? Wielu zas∏ania si´ obowiàzkiem pos∏uszeƒstwa, a czy
Msza Âw, odprawiana na stojàco to - pos∏uszeƒstwo?
Chryste Panie bàdê samym Mi∏osierdziem do koƒca Êwiata i przez wiecznoÊç, ale nie pozwól ksi´˝om
zak∏adaç nowej wiary i niech nie zwodzà wiernych. Musi byç jeden kanon i jeden katechizm dla wszystkich,
bo serce p´ka. Tak jak kiedyÊ magnateria rozrywa∏a Ojczyzn´, tak teraz ksi´˝a rozrywajà Twój KoÊció∏.
Wybacz Panie mojà n´dz´ i wybacz im, ale spraw, by to si´ zmieni∏o.
Budowa nowego koÊcio∏a. Tworzenie nowej parafii. Wpada jakiÊ ksiàdz na osiedle jak Filip z konopi,
dzia∏a organizuje, buduje koÊció∏.
Budowa∏ koÊció∏, a wysz∏a hala sportowa, czy jakiÊ magazyn. Zamiast krzy˝a z Panem Jezusem, jakaÊ
kuk∏a z powykr´conymi cz∏onkami. Zamiast o∏tarza, stó∏ byle jaki. Tabernakulum gdzieÊ w kàcie. Msza na
stojàco. Na „Baranku Bo˝y”, zamiast pokory, przeproszenie Boga na kl´czàco za swojà n´dz´, wydziwiane
Êpiewy.
Pokój wam wszystkim – chodzenie po koÊciele i sk∏adanie ˝yczeƒ jak u cioci na imieninach. Nakr´ci taki, namiesza i ju˝ go nie ma. Idzie dalej szczepiç chorob´, która toczy jego dusz´. Taki nowomodny ksiàdz
nie Êpi, nie je, a pracuje za dziesi´ciu a˝ przerobi wszystkich na swojà mod∏´.
Ka˝dy kto myÊli inaczej jak on, to wróg. Przy takim znajdzie si´ zawsze towarzystwo wzajemnej adoracji, ró˝ni odnowiciele, konstruktorzy „nowego”.
My nie chcemy sprofanowanych krzy˝y z ramionami do do∏u i koÊlawymi kuk∏ami, Chrystusa przebieranego w ornaty, sztuki szataƒskiej w koÊcio∏ach.
Ksiàdz sobie buduje, co chce za nasze pieniàdze, nie pyta o zgod´, nie radzi si´, a potem my i nasze
dzieci, b´dà musia∏y chodziç przez dziesiàtki lat do takiego koÊcio∏a. To wo∏a o pomst´ do Nieba. Boli – serce p´ka, to swàd szatana, który kpi z ksi´˝y, którzy bardziej myÊlà o sobie ni˝ o Zbawicielu.
Milczeç. Milczeç z pokorà, przyglàdajàc si´ jak nasi wrogowie profanujà nasze Êwiàtynie.
„Tolerancyjnie” milczymy jak Judasze, którzy wydajà Chrystusa na M´k´.
Tolerancja to ideologia tchórzów – Judaszów. Kompromisy, dyplomacja. Âmierç, mi´dzy sobà szepczà,
˝e jest êle, ˝e wróg dzia∏a, ale przy kimÊ lub w wi´kszym gronie woda w usta lub potoki uprzejmoÊci. Dyplomacja tchórzowska, zak∏amanie.
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Nie oddamy KoÊcio∏a Âwi´tego klerowi na zgub´. DoÊç nam obcych rzàdów na co dzieƒ.
DoÊç mamy rzàdu, który co innego robi, co innego myÊli.
Tak czy Nie?. Trzeba „spaliç” te bluênierstwa razem z ich prorokami. - To nie po chrzeÊcijaƒsku.
- A Boga krzy˝owaç po raz tysi´czny, wiernych zwodziç, to po chrzeÊcijaƒsku? Czas, by to co Sobór
Watykaƒski popsu∏, naprawiç. Te drzwi, które szatanowi masoƒskiemu otwarto i innym wrogom zatrzasnàç,
a wroga wygnaç. JeÊli kler tego nie zrobi, to szatan spali wszystkie te koÊcio∏y razem z klerem.
Urodzi∏em si´ w kraju katolickim, chwa∏a Panu za to. Wiem, ˝e Bóg jest, bo Go pozna∏em i poznaj´ Jego Mi∏osierdzie codziennie. Wiem, ˝e jestem kupà b∏ota, która wpada w ka∏u˝´. Chc´ byç z Bogiem i Jego
Mi∏oÊcià.
Wierz´ w Jego Mi∏osierdzie i chc´ byç coraz lepszy. Czasem udaje mi si´ to. Cz´sto upadam. Te upadki nie sà grzechami ci´˝kimi, ale sà - a ja pragn´, by ich nie by∏o.
Pragn´ Chrystusa i Matki Naszej, która pomog∏a mi wyjÊç z b∏ota. Dzi´ki Jej pomocy i wstawiennictwu
wyrywam si´ z grzechu, ale nie mog´ patrzeç na to, co si´ dzieje. To nie oskar˝enie, nie chc´ nikogo oskar˝aç, niech ka˝dy oskar˝a si´ sam, ale to co si´ dzieje, to mówi samo za siebie. Czy kler oÊlep∏ zupe∏nie?
Gdzie wy nas prowadzicie - szatanowi na po˝arcie?
Nie wszyscy, nie wszyscy, wiem – widz´ tych wspania∏ych, jak bolejà nad tym, co si´ dzieje.
Apostolstwo Êwieckich. Bóg podaje r´k´, to ratunek dla wszystkich, kleru, wiernych, Ojczyzny i ca∏ego
narodu. Lecz uwaga, szatan wyciàga r´k´ poprzez „KUL - i” i „PowÊciàgliwoÊç i Prac´” oraz inne macki.
Uwa˝ajmy, by nie skoƒczy∏o si´ tak, jak z „SolidarnoÊcià”.
Wróg, czyli ˝ydostwo i masoneria chce nam „pomagaç”, oni nas „urzàdzà i pomogà”.
Silne rady parafialne, to dla nas ratunek. Taka rada parafialna powinna byç odpowiedzialnà za ca∏à parafi´. Musi byç niezale˝na od proboszcza, ale powinna byç pod kontrolà, czy to co robi, jest zgodne
z Ewangelià. Musimy sobie nawzaje pomagaç, wszyscy - wszystkim. Trzeba to robiç szybko, bo czasu nie
ma zbyt wiele. Wiem, ˝e ksi´˝om to nie bardzo w smak, bo oni sami chcieliby rzàdziç. Ksiàdz ma nas uczyç
Ewangelii, prawd wiary, a my te prawdy wcielaç w ˝ycie.
To jest nasze powo∏anie i obowiàzek.
Czekamy na zach´t´ ze strony kleru. Chc´ byç Polakiem i Katolikiem.
- Pomó˝cie mi!
Przestaƒcie zajmowaç si´ teologià, grzebaniem w pismach, jak Jehowi, czy ˝ydzi.
˚ycia nas uczcie, na wzór Chrystusa i Maryji. Âwi´ty Kolbe uczy∏ nas, jak prowadziç ˝ycie. Kto go naÊladuje? Ka˝dy chce po swojemu ˝yç, jak mu najwygodniej i najlepiej.
Tak naprawd´ jednak nie ma najgorszych i najlepszych, bardziej wtajemniczonych, czy mniej.
Wszyscy powinni trafiç do Boga, a zadaniem kleru jest to im u∏atwiç, a nie przeszkadzaç wprowadzaniem swoich nowych pomys∏ów. Kler powinien s∏u˝yç innym, a nie rzàdziç. Nie stawiajcie nam za wzór post´powania heretyka i despoty Pi∏sudskiego.
Czy˝by w historii Polski zabrak∏o wybitnych postaci godnych naÊladowania? Niektórzy ksi´˝a ju˝ beatyfikujà prymasa S.Wyszyƒskiego, inni ks. J.Popie∏uszk´. Czy to wystarczy, tak poprostu zrobiç z nich Êwi´tych?
Niektórzy ksi´˝a mówià: O, ˝eby Ojciec Âwi´ty zrobi∏ ks. Jerzego - Âwi´tym. Co to znaczy „zrobi∏”? Jak
mia∏by to zrobiç?
Po „znajomoÊci”? - Czy to zale˝y od Papie˝a?
O tym, kto jest Âwi´tym, decyduje Niebo, a ludzie sà tylko obserwatorami zjawisk nadprzyrodzonych.
Âwi´tym si´ nie zostaje od tak.
Zadziwjajà mnie niektórzy ksi´˝a, inteligentni, zdolni, erudyci. Lecz kto ich uczy∏, gdzie i czego.
Naród p∏aci na KUL i seminaria duchowne, a kszta∏ci si´ heretyków, sekciarzy, bezbo˝ników. Tu nie ma
˝adnej kontroli spo∏ecznej. Zgoda, mamy zaufanie do kleru, mieliÊmy je ale dziÊ pewne fakty wychodzà na
Êwiat∏o dzienne i te fakty sà bardzo nieciekawe. Zaczyna byç tak, ˝e ˚ydzi i inne tajemnicze postacie braci
masoƒskich, uczà naszà inteligencj´ katolickà heretyckich odst´pstw od Êwi´tej doktryny KoÊcio∏a
Rzymskiego.
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Przecie˝ to wyraênie widaç, ˝e ktoÊ przygotowuje tych ludzi, jako narz´dzie przeciwko Bogu i KoÊcio∏owi. To si´ robi poma∏u, maleƒkie zmiany, a˝ pewnego dnia b´dzie za póêno, bo ci zwiedzeni je˝eli nie dadzà si´ u˝yç jako narz´dzie – co nie daj Panie Bo˝e, to mogà odejÊç od KoÊcio∏a. Mo˝e o to chodzi.
Nie chcia∏bym, aby dosz∏o do tego, by moje wnuki uczy∏y si´ Talmudu, czy Starego testamentu, zamiast
Ewangelii wed∏ug nauki Jezusa Chrystusa.
Uczcie nas Ewangelii, po co te czytania o okrutnym Bogu ˝ydowskim, który jest mÊciwy, ∏aknàcy krwi.
Ja nie wierz´, by to by∏ ten sam Bóg – Stworzyciel ca∏ego Âwiata.
To jest pomieszanie ˝ydowskiej historii, pogaƒstwa z prawdziwymi objawieniami.
Jezus Chrystus, Bóg – Cz∏owiek, ˝y∏, umar∏ w m´kach i Zmartwychwsta∏. Za ˝ycia naucza∏ nas i to jest
Nasza Droga. ˚yç tak, jak nas uczy∏ Jezus Chrystus i Maryja - Matka Boga i Cz∏owieka. To Ona, nasza
Matka, Matka naszego KoÊcio∏a – Maryja.
Pragniemy, b∏agamy, aby zechcia∏a zostaç Naszà Królowà, Królowà zniewolonej teraz Polski!
My n´dzarze, b∏oto tego Êwiata, grzesznicy upadajàcy bez koƒca, B∏agamy Ciebie Maryjo, nie zostaw
nas samych!
My niegodni, s∏abi, upodleni, ale Ci´ Kochamy. Nie daj nam zginàç! Nie porzucaj nas grzesznych o
Niepokalana Maryjo, Bogarodzico, Dziewico, którzy si´ do ciebie uciekamy.
NAKAZ UCIECZKI
DZI¢KI EKUMENIZMOWI…
Dzi´ki ekumenizmowi – my mamy sprotestantyzowanà liturgi´.
Dzi´ki ekumenizmowi – my mamy sprotestantyzowane sakramenty.
Dzi´ki ekumenizmowi – my mamy coraz wi´cej i wi´cej Katolików opuszczajàcych Wiar´ i przechodzàcych na Protestantyzm.
Dzi´ki ekumenizmowi – my mamy zastarszajàcy spadek nawróceƒ.
Dzi´ki ekumenizmowi – dostajemy Komuni´ „na r´k´” i Êwieckich ministrantów Eucharystii, obydwie
rzeczy uwa˝ane za Êwi´tokradztwo i ca∏kowicie nie do przyj´cia tylko dwadzieÊcia pi´ç lat temu.
Dzi´ki ekumenizmowi – my mamy naszych dostojników koÊcielnych robiàcych „modlitewne nabo˝eƒstawa” z niekatolickimi religiami wszelkiego rodzaju… chrzczàc i kanonizujàc t´ dominujàcà herezj´, skandal
i os∏upienie wÊród wiernych.
Dzi´ki ekumenizmowi – my mamy rozcieƒczenie istotnych dogmatów katolickich niezb´dnych do zbawienia.
Dzi´ki ekumenizmowi – ca∏e poj´cie „KoÊcio∏a Walczàcego” zosta∏o praktycznie zatarte.
Dzi´ki ekumenizmowi – my mamy Charyzmatyczny Ruch w KoÊciele, majàcy swoje korzenie w Protestantyêmie i Spirytyêmie i zawsze uwa˝any jako autentyczny (przeciwny) Katolicyzmowi.
Dzi´ki ekumenizmowi – my mamy Protestanckich Pastorów i ˚ydowskich Rabinów, wyk∏adajàcych z naszych niegdyÊ katolickich pulpitów i uniwerstytetów.
Dzi´ki ekumenizmowi – nabo˝eƒstwo do naszej B∏ogos∏awionej Matki jest odradzane.
Dzi´ki ekumenizmowi – nabo˝eƒstwo do Êwi´tych zosta∏o usuni´te w cieƒ.
Dzi´ki ekumenizmowi – do Ró˝aƒca i do wielu innych katolickich praktyk pobo˝nych przypi´to fa∏szywe
etykiety jako „nie modne ” – wyraêna sztuczka za sprawà szatana, by trzymaç nas z daleka od wielkich ∏ask
Bo˝ych p∏ynàcych z tych praktyk.
Dzi´ki ekumenizmowi – nasz KoÊció∏ Âwi´ty sta∏ si´ bardziej sprotestantyzowany i zeÊwiecczony równolegle z faktem, ˝e Protestanci sà tak samo protestujàcy jak zawsze, a Êwieccy bardziej zeÊwiecczeni ni˝
kiedykolwiek przedtem.
Dzi´ki ekumenizmowi – wiele pi´knych statu∏ w naszych koÊcio∏ach zosta∏o usuni´tych.
Dzi´ki ekumenizmowi – mamy wielki kryzys wiary wÊród naszych kap∏anów oraz wÊród osób Êwieckich.
Dzi´ki ekumenizmowi – my mamy „Ducha Soboru Watykaƒskiego II-go”, z∏y i zwodniczy duch u˝ywany
do przewrócenia KoÊcio∏a Katolickiego „do góry nogami”.
Dzi´ki ekumenizmowi – mamy porozumienie Watykan-Moskwa zawarte w 1962roku% tak to w celu by-
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cia pewnym, ˝e obserwatorzy Rosyjskiego KoÊcio∏a Prawos∏awnego b´dà na Soborze Watykaƒskim Drugim, porozumienie zosta∏o uczynione mi´dzy Rzymem i Moskwà, ˝e Sobór nie b´dzie zawiera∏ „˝adnego
wyraênego pot´pienia Komunizmu”.
Ta polityka „˝adnego wyraênego pot´pienia komunizmu” obowiàzuje do dnia dziesiejszego. (Dla kontrastu, podczas rzàdów Piusa XII, jakikolwiek Katolik, który chocia˝by tylko g∏osowa∏ za komunizmem w powszechnych wyborach by∏ automatycznie ekskomunikowany).
Dzi´ki ekumenizmowi – my zastàpiliÊmy Rzymsko-Katolicki o∏tarz Protestanckim sto∏em.
Dzi´ki ekumenizmowi – my ju˝ d∏u˝ej nie mamy modlitw oferatorium, które podkreÊlajà ofiarodawczà
nauk´ Mszy Âw., ale nowe ekumeniczne modlitwy ofertorium, (obraêliwe) dla ˝adnego niekatolika i noszàce
bli˝sze podobieƒstwo do ˝ydowskiego b∏ogos∏awieƒstwa sto∏u.
Dzi´ki ekumenizmowi – my usun´liÊmy kratki o∏tarza, bo by∏ dawniej Stó∏ Paƒski
Dzi´ki ekumenizmowi – my teraz stoimy, przyjmujàc Komuni´ Âwi´tà.
Dzi´ki ekumenizmowi – nastàpi∏a zmiana odnoÊnie wyt∏umaczenia, co to jest „Ta tajemnica Wiary”, jako
˝e w Starej Liturgii, Tajemnica Wiary, jasno odnosi∏a si´ do Przeistoczenia chleba i wina w Cia∏o i Krew Naszego Pana..
W nowej Liturgii jakkolwiek „Tajemnica Wiary”, jest g∏oszona jako: Chrystus umar∏, Chrystus zmartwychwsta∏, Chrystus przyjdzie powtórnie” … doktryna ta nie przedstawia Przeistoczenia w sposób w∏aÊciwy i jest do przyj´cia dla Protestantów. (W nowej liturgii jest aktualnie do wyboru pi´ç tajemnic Wiary,
ka˝da z nich troch´ inna… czy mo˝na si´ teraz dziwiç, ˝e jest teraz tyle doktrynalnego zam´tu?)
Dzi´ki ekumenizmowi – Tabernakula w wielu naszych koÊcio∏ach zosta∏y zdj´te z g∏ównego o∏tarza
i umieszczone z boku. (Czy˝ NajÊwi´tszy Sakrament jest tylko czymÊ ubocznym w naszej Wierze?)
Dzi´ki ekumenizmowi – my mamy dramatyczny spadek w przyst´powaniu do Sakramentu Pokuty, oraz
mamy wprowadzenie „twarzà w twarz” Pokoju Pojednania!
Dzi´ki ekumenizmowi – my pozbawiliÊmy wewnàtrz naszych Katolickich KoÊcio∏ów poczucia szacunku
i bojaêni, uderzajàco obecnych we wszystkich KoÊcio∏ach Katolickich, przed Soborem Watykaƒskim II.
Dzi´ki ekumenizmowi – „KoÊció∏ jest w stanie demolowania samego siebie” (samozniszczenia).
Dzi´ki ekumenizmowi – KoÊció∏ Katolicki zosta∏ postawiony w tym samym poziomie, co ka˝da inna fa∏szywa realia istniejàca na powierzchni Ziemi.
Dzi´ki ekumenizmowi – dogmat poza KoÊcio∏em, nie ma zbawienia, jest nie tylko ignorowany ale czasami gwa∏townie zwalczany przez „Katolickich” ksi´˝y i teologów.
Dzi´ki ekumenizmowi – my jesteÊmy o krok bli˝ej od JednoÊwiatowego Rzàdu.
Dzi´ki ekumenizmowi – my mamy demoniczny Ruch Nowego Wieku wsàczajàcy si´ do KoÊcio∏a manifestujàc si´ g∏ównie w absurdalnej nauce, ˝e „Jezus nie wiedzia∏, ˝e jest Bogiem do czasu, kiedy On zosta∏
ochrzczony przez Jana Chrzciciela i otrzyma∏ „ÂwiadomoÊç Chrystusa”...
Dzi´ki ekumenizmowi – my mamy diecezjalnych biskupów „wypo˝yczajàcych swoje Katedry” na instalacje Protestanckich biskupów. (np. Filadelfia: Arcybiskup Bevilacqua – katedra Âw. Piotra i Paw∏a 10 kwietnia 1988r.)
Dzi´ki ekumenizmowi – my mamy zebrania modlitewne z Hindusami, Buddystami, ˚ydami i Muzu∏manami, którzy to wszyscy zaprzeczajà BoskoÊci Pana naszego i Zbawcy Jezusa Chrystusa.
Dzi´ki ekumenizmowi – my mamy humanistycznà „religi´ rozumu” infiltrujàcà, naszà Wiar´, a manifestujàcà si´ w po˝a∏owania godnych kazaniach, czy listach pasterskich, pozbawionych ducha katechezacyjnego.
Dzi´ki ekumenizmowi – mamy op´tanie, które przejawia si´ brakiem analizy i wyciàganiem wniosków
z przesz∏oÊci i doktryn Pisma Êw, które dzi´ki ekomunizmowi zosta∏o sprofanowane i pozmieniane.
Dzi´ki ekumenizmowi – nie mamy czasu zastanowiç si´ nad celem naszego ˝ycia, które nie koƒczy si´
Êmiercià.

30

KONSEKWENCJA NASZEGO POST¢POWANIA.
Z przytoczonych tu i wielu tekstów wynika ˝e Êwiat Z¸A, w którym ˝yjemy runie, zbli˝a si´ do tragicznego koƒca. Jako bowiem wype∏ni∏y si´ wszystkie przepowiednie proroków, traktujàce o ∏asce i zbawieniu, tak
samo wype∏nià si´ te˝ i ich zapowiedzi o majàcych nastàpiç strasznych sàdach, dniach które ludzkoÊç b´dzie nazywa∏a dniami „Gniewu Bo˝ego”. Wielu ludzi prawych czuje niepokój, wiele przepowiedni jasnowidzów g∏osi ˝e nad Êwiatem wisi widmo Apokalipsy, które jest konsekwencjà post´powania tych, którzy szukajà w∏asnej chwa∏y. A oto tekst s∏ów Boga Ojca o zapowiedzinym poruszeniu czterech ˝ywio∏ów.
Bàdzie to chrzest z ognia, który zapowiedziany jest przez Ewangelist´ Êw. ¸ukasza (3:15-16, 21-22)
… „Ja was chrzcz´ wodà% lecz idzie mocniejszy odemnie, któremu nie jestem godzien rozwiàzaç rzemyka u sanda∏ów. On chrzciç was b´dzie Duchem Âwi´tym i ogniem”. Wiadomym jest ˝e Chrysus podczas
swego ˝ycia chrzci∏ wodà i Duchem Êw. Lecz chrzest ognia zapowiedziany jest przed Drugim Jego przyjÊciem.
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