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Gdańsk dn. 25 wrzesień 2018.
List otwarty: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli
Parafia Matki Bożej Fatimskiej
plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1,
80-354 Gdańsk
Proboszcz Parafii - ks Tworek.
Proszę o wykreślenie mnie ze swojej Parafii jak członka - tego zrzeszenia parafialnego.
Żądanie motywuję wieloma sprawami, które waszych parafian jak i prowadzących kapłanów prowadzą na
zatracenie duszy.
Dnia 22. września. 2018r. Gościliście kapłana z Ukrainy, który zbierał fundusze na wybudowanie Kościoła.
Wychodząc z sobotniej Mszy, włożyłem 50zł na tacę dając swoją wizytówkę i prosząc tego księdza, aby
odwiedził mnie w domu, gdzie otrzyma więcej. Odpowiedź dostałem, że przyjdzie po niedzielnej Mszy św.
Czekałem całą niedzielę z poleceniami od Matki Najświętszej (z którą mam łączność) i się nie doczekałem tej
wizyty, która zapewniała mu wybudowanie (bez żebractwa kościelnego) na swoim terenie Kościoła pod
wezwaniem „Świętych Obcowania”.
Powodem braku spotkania byliście Wy kapłani, którzy odwiedliście księdza - gościa, od tych odwiedzin.
Matka Boża, poleciła mi, abym przekazał książkę „W Sile Ducha” temu misjonarzowi, aby wg receptury w
ostatnim rozdziale robił „Winko rodzynkowe” i programował go na planszy Krzyża Energetycznego - który to
napój zapewnia długowieczność i regenerację DNA - jego i jego parafian. Miałem kapłanowi przekazać wahadło
„Dar Ojca”, którym mógłby zdejmować energetykę chorób z pielgrzymów odwiedzających jego Parafię. Cały proces oczyszczania opisuję w mojej książce (w ostatnim rozdziale).
Miałem tego kapłana skłonić, na sponsorowanie książki w cenie druku „Misja Polski w nowym tysiącleciu”,
gdzie miał być negocjatorem w konflikcie Ukraińskim i zażegnaniem tego konfliktu, co opisane jest na stronie 38,
tej książki. Tego wszystkiego pozbyliście tego zacnego kapłana, którego Matka Boża chciała prowadzić.
Powodem mego odejścia z Waszej Parafii, jest także; uprawianie bałwochwalstwa w Waszym Kościele,
gloryfikacja antychrysta (w załączeniu książka „Materiały wskazujące” na antychrysta).
W dniu tym czytane było z ambony, …,że się modlicie, ale źle się modlicie. Jakiż sens mają wasze odklepywane zdrowasiek w trybie rozkazującym: - “ …módl się za nami teraz i w godzinę śmierci”. Matka Najświętsza nawołuje w swoich objawieniach, aby się nie modlić o śmierć, a energię; zdrowia, życia, regeneracyjną
organizmu - przykładów intencji modlitewnych jest dużo więcej - podane jest we wspomnianej książce Woda
Krzyż i Apokalipsa.
Kolejny argument to brak wody święconej w chrzcielnicy i naczyniach kropielniczych. Woda ta jest normalną karnówką, gdyż przy rytuale wyświęcania wody powinno się dołączać sól, jako pierwiastek ziemski, woda
jest pierwiastkiem astralnym, a modlitwa uświęca ten rytuał. Będąc w Seminarium Duchownym w latach 50-tych,
- głośno się o tym mówiło, że przy wyświęceniu wody muszą być załączniki z Trzech Kościołów; Pielgrzymującego - sól. Wspomagającego; - to woda i Tryumfującego tj, Modlitwa i błogosławieństwo Trójcy Św.
Brak jednego z tych załączników - nie kwalifikuje wody jako uświęconej. A co się z tym wiąże:
Chrzest noworodków kranówką - bez modlitw egzorcyzmujących - nie jest dokonany prawidłowo - dziwimy

się w Polsce zdziczeniu młodzieży - to Wy jesteście tego powodem.
Przy konsekrowaniu opłatków przy rytuale Mszy św. Muszą być włączone; Wino i Woda święcona kranówka nie uświęca hostii, - podajecie wiernym podczas Komunii pusty opłatek, który nie jest uświęcony
obecnością Zbawiciela.
Poza tym Chrystus przekazał mi jak profanujecie Go podczas Rytuału Mszy. Przystępując do ołtarza całujecie pusty stół, bez relikwii św. Męczenników, które uświęcają Ołtarz. Całując go, wypinacie się na Chrystusa w
Tabernakulum. To Chrystus (a także diabeł) uznaje jako Jego profanację. Poza tym wy nawet nie umiecie się
prawidłowo przeżegnać - robicie znak krzyża na swoim ciele w odwrotności. Otrzymaliście moją książkę „Woda
Krzyż i Apokalipsa”, tam jest podane jak powinni katolicy pieczętować swoje ciało znakiem Krzyża.
Ten list jako przykład i powiadomienie wysyłam do arcybiskupa Głódzia, oraz do Prokuratury Generalnej w
Warszawie, gdzie założona jest sprawa opanowania przez szatana sług Kościoła Katolickiego, którego kapłani
Waszej parafii z proboszczem są przykładem. Wystarczy przejrzeć ostatnie Objawienia. Matka Boża, Chrystus,
w objawieniach Żywego Płomienia z sierpnia podaje ilu kapłanów zostaje po śmierci ciała zbawionych.
Chrystus w poprzednim Objawieniu podaje, że na 1000 kapłanów - 2 - 3 otrzymuje zbawienie duszy. I tak
ciągniecie za sobą wszystkich swoich parafian, którzy wspomagają was w ofiarach w utrzymaniu tego procederu. (Załącznik Orędzia Chrystusa i Maryji).
W książce „Woda Krzyż i Apokalalipsa”, na wewnętrznej stronie okładki jest wydruk pocztówki, która rozdawana była w waszym Kościele dla wiernych przez ekumenistów - heretyków: - Zjawa z 3-ma szóstkami
(następna wszetecznica po czarnej madonnie). Prokuratura Krajowa, żąda wskazania personalnego i dowodów
opętanie duchowieństwa, nie będzie chyba potrzebowała ich więcej. A Wasze Parafia - podana będzie jako
przykład opętania polskiego duchowieństwa.
Zbigniew K…… - były członek parafii.
Bez kapłanów, można się zbawić - bez Kościoła - NIE
Na Wybrzeżu są inne Kościoły w których jest dużo mniej procedur
bałwochwalstwa i profanacji - myślę, że taką Parafię jeszcze znajdę.
Do wiadomości otrzymują:
Prokuratura Krajowa - W-wa.
Abp. Sławoj Głódź
Przewodniczący Ruchu Polaków na emigracji - Zbigniew Wesołowski
Inni zainteresowani uprawianiem bałwochwalstwa w Kościołach Polskich.
Załączniki:
1. Książka “Woda Krzyż i Apoklalipsa” z załączonym Lucyferycznym Planem Zniszczenia Kościoła.
2. Książka “W Sile Ducha”, z załączonym Krzyżem Energetycznym i jego wytłumaczeniem.
3. Zwiastun książki: “Misja Polski w nowym tysiącleciu”
4. Kopia Pism do Prokuratury Krajowej, gdzie założona jest sprawa; sygn akt. PK I Ko, 1326.2018
PS. Wyświetlany jest w kinach film “Kler”, to masońskie przedstawienie i wyreżyserowanie tego filmu. Jeżeli obejrzy go ktoś
“małej wiary”, zaprzestanie chodzić do Kościoła. Bez księży można się zbawić, bez Kościoła Chrystusowego NIE. Powstaje pytanie? - Kto będzie udzielał sakramentów; chrztów, bierzmowań, ślubów, namaszczeń, pogrzebów ? Przy spowiedzi, jeżeli kapłan
dawał rozgrzeszenie - brał całą winę na siebie - petent stawał się oczyszczonym. A wierni w dobie dziesiejszego opętania, nie są w
stanie dokonać: samoegzorcyzmu, spowiedzi przed Chrystusem Miłosiernym, zadania sobie pokuty za swoje przewinienia.
To sprawa do głębokiego rozważenia - Kościół wymaga naprawy - zlikwidowania bałwochwalstwa i odłączenia satanizmu demonicznego, który nas programuje - przez tych, którzy mają nas prowadzić do zbawienia - a prowadzą do zatracenia.

