Lucyferyczny Plan Zniszczenia Kościoła
Oficjalne wskazania z biura Antychrysta na wprowadzenie złotego wieku. Powinno wejść w życie
w marcu 1962 r. po Soborze Watykańskim Drugim.
Wszyscy urzędnicy kościelni mają informować o postępie wprowadzania tych ważnych dyrektyw.
Papież Paweł VI (sobowtór) łatwo je zaakceptuje.
Dane uzyskane przez egzorcystów;
Punkt 1. Usunąć św. Michała, Opiekuna Kościoła Katolickiego z wszelkich modlitw odmawianych podczas Mszy Św. oraz poza Mszą – raz na zawsze. Usunąć wszelkie jego figury. Mówić,
że to z polecenia Chrystusa.
Po Soborze Watykańskim II konsekwentnie usunięto nie tylko figury, ale także egzorcyzmy.
Wprowadzono je po kilkunastu latach, lecz do uświęcania “wody święconej” nie dodawano soli także w kropielnicach była zwykła kranówka. Sprawdzone ostatnio w 2017 r. w Sanktuarium
częstochowskim, w sanktuarium licheńskim, w Katedrze oliwskiej, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej - w jednym tylko Kościele LeFebrystow w Gdyni - woda była uświęcona Duchem Świętym.
Przy egzorcyzmach, aby one działały nieodzownym musi być święcenie kropidłami wiernych
“Wodą święconą”. A brak figur św. Archanioła Michała, powoduje brak przekaźnika energetycznego do Strażnika Kościoła Katolickiego, który przez figurę działa Mocą Ducha Świętego.
Punkt 2. Znosić praktyki pokutne podczas Adwentu, takie jak nie jedzenie mięsa w piątki lub
poszczenie. Wykluczyć jakikolwiek czyn samoponiżania się. Zastąpić go aktami radości, szczęścia i miłości bliźniego. Twierdzić, że Chrystus już zwyciężył i że niebo jest dla nas. I że wobec
tego ludzkie wysiłki są bezużyteczne.
Praktyki pokutne, takie jak piątkowe posty po Soborze Watykańskim II zanikły zupełnie, odbiło
się to na zdrowiu wielu katolików. Przez cotygodniowe piątkowe posty organizm się regenerował, a przy wszelkich modlitwach energetyka duchowa wzrastała.
Punkt 3. Angażować pastorów protestanckich dla deformacji i desakralizacji Mszy Św.
Prowokować wątpliwości, że Eucharystia jest bliższa wierze protestanckiej i że jest to tylko chleb
i symbol.
Protestancki Kościół już wiele lat wcześniej był przez szatana zreformowany przez siły demoniczne. Po Soborze Watykańskim pastorzy chętnie dają wskazówki w prowadzeniu zmian w
Kościele Rzymsko-Katolickim.
Punkt 4. Usunąć całą łacinę z liturgii Mszy Św., modlitw i pieśni. Wnosi ona poczucie tajemnicy i szacunku. Ukazywać to jako zaklęcia wróżbitów. Ludzie wkrótce przestaną myśleć, że
kapłani posiadają szczególną mądrość Bożą przewyższającą każdą inną.
Łacina jest językiem martwym - językiem Aniołów, który nie ulega modyfikacji czasowej. W
głębi języka łacińskiego zakodowanych było wiele rytuałów w których szatan nie mógł interweniować.
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Punkt 5. Zachęcać kobiety do zdejmowania w kościele nakryć głowy. Włosy są zmysłowe. I
niech żądają one prawa do bycia kapłanami, lektorami i diakonami. Inicjować ruch wyzwolenia
kobiet.
Wprowadzone w całej rozciągłości.
Punkt 6. Zastopować przyjmowanie Komunii Św. na kolanach. Przykazać zakonnicom, aby
nie pozwalały dzieciom trzymać złożonych rąk przed i po Komunii Św. Mówić im, że Bóg kocha
je takimi, jakie są i pragnie je widzieć całkowicie zrelaksowane. Spowoduje to z czasem całkowity zanik poczucia sacrum.
Wprowadzone przez Jana Pawła II w całej rozciągłości. W Kościołach czytane są Ewangelie,
o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Szatan żąda, aby Chrystus ukląkł przed nim i złożył mu hołd, a
da mu wszystkie Królestwa Ziemi. W głębi tej Ewangelii kryje się myśl, że Świat jest stworzony
przez szatana, skoro dysponuje królestwami ziemskimi. Chrystusowi należy się hołd i szacunek,
gdyż jest stworzycielem 10 milionów doskonalszych światów we Wszechświecie, oprócz tego
naszego świata stworzonego przez szatana, który programuje swoje stworzenia (nas ludzi) na
dostawców dla siebie energii. A że mamy dusze nieśmiertelne - Chrystus przez Swoją Bolesną
Mękę - odkupił nas energetycznie, abyśmy mieli szansę żyć wiecznie i powrotu do Domu Ojca,
jako synowie marnotrawni. Gdy te rzeczy dokładniej zrozumiemy, jasnym stanie się Ewangelia,
że przed wypowiedzeniem Imienia Chrystusa będzie zginało się każde kolano. Klękanie przy
przyjmowaniu Komunii jest oficjalnym zadeklarowaniem poddaństwa Chrystusowi.
Punkt 7. Zlikwidować kościelną muzykę organową i na jej miejsce wprowadzić gitary, lutnie,
perkusje i przytupywanie. Zapobiegnie to jakimkolwiek modlitwom osobistym lub rozmowom z
Jezusem. Uniemożliwia to relację osobową dzieci i młodzieży z Jezusem, co sprawi, że nie
będzie religijnych powołań.
Bez komentarza.
Punkt 8. Profanować hymny do Matki Bożej i świętego Józefa. Mówić, że są zbyt bałwochwalcze. Zastąpić je pieśniami protestanckimi. To wprowadzi sugestię, iż Kościół Katolicki
uznaje, że protestantyzm jest prawdziwą religią lub co najmniej równorzędną wobec religii Kościoła Katolickiego.
Bez komentarza.
Punkt 9. Zmienić nawet wszystkie hymny do Jezusa. One przypominają ludziom ich słodkie
dzieciństwo, co w konsekwencji przypomina im o pokoju, jaki zyskuje się przez umartwienia i
pokutę przed Bogiem. Wprowadzać nowe pieśni, by przekonać ludzi, że poprzednie obrzędy
były błędne. Zadbać o to, by w każdej Mszy znalazła się co najmniej jedna pieśń, która nie
wymienia imienia Jezusa, lecz tylko miłość do ludzi. Młodzi będą entuzjastami miłości bliźniego.
Wprowadza to zmysłowość.
Punkt 10. Usunąć wszystkie relikwie świętych z ołtarzy, a następnie zastąpić je ołtarzami
pogańskimi, niebłogosławionymi, które będą używane do składania żywych ofiar w mszach
szatańskich. Anulować prawo kościelne, które mówi, że Msza w kościele może być odprawiana
tylko na ołtarzu zawierającym relikwie świętych.
Relikwiarze w ołtarzach były tunelami energetycznymi, z racji, że materialny kawałek kości
świętego jest na Ołtarzu, a dusza w Niebie. Przez te tunele dusze zmarłych były transportowane
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do Nieba poprzez płaszczyzny oczyszczania. Szczególnie podczas Mszy za zmarłych. Zlikwidowanie tuneli sprawiło wielkie opętanie wśród żyjących. Dusze zmarłych krążące po Ziemi wlewają się w zachwaszczone grzeszne dusze jej żyjących mieszkańców, którzy nie zdając sobie z
tego sprawy wykonują krecią robotę demoniczną w postaci; wynaturzeń seksualnych,
złodziejstw, morderstw, narkomanii, zmysłowości. Stąd skala wciąż wzrastającej przestępczości
w narodach Ziemi.
Ten proceder trwa do chwili obecnej. Chrystus nawołuje przez książkę “Pola Promieniowań”,
aby Ziemię (poszczególne budynki, dzielnice miast) oczyścić ze wszelkiego demonizmu i
negatywnych pól promieniowania poprzez “magnetyczno-wodne czakramy energetyczne, które
są tunelami odprowadzającymi dusze”. Prawodawcy Rządu Polskiego (w 2017r) byli o tym
nakazie Chrystusa powiadomieni, lecz polecenie odrzucili. Duży wpływ na ich decyzje Sejmowe,
kłótnie, nienawiść, wywiera uprawianie bałwochwalstwa kultu “czarnej madonny”.
Punkt 11. Wstrzymać praktykę odprawiania Mszy przed Eucharystią w Tabernakulum. Nie
dopuszczać żadnych tabernakulów na stołach używanych do odprawiania Mszy. Ołtarz powinien
wyglądać jak stół w jadalni. Uczynić go przenośnym w celu zasugerowania, że nie jest on święty,
lecz że może spełniać rozmaite zadania, jak np. stół konferencyjny lub stół do gry w karty. Za
nim postawić co najmniej jedno krzesło. I niech ksiądz siada na nim po Komunii dla zaznaczenia
jego odpoczynku po jedzeniu. Nigdy nie pozwolić księżom klęczeć podczas Mszy, jak również
ludziom podczas podawania Komunii.
Msza św. wg Słów Boga Ojca jest bezowocną, nie przynosi żadnych wartości duchowych, a
tylko opętanie! Msze święte odprawiane przez kapłana o zachwaszczonej duszy z dużymi obciążeniami grzechowymi nie są w stanie dokonać konsekracji w błogosławieństwie Ojca, Syna i
Ducha Świętego. Ludzie podczas Komunii przyjmują pusty opłatek, który powinien być
nośnikiem energii Chrystusowej.
Punkt 12. Usunąć z kalendarza kościelnego świętych, paru za jednym razem. Zabronić
kapłanom mówienia o świętych, chyba że są wymieniani w Ewangelii. Mówić, że w świątyni
mogą przebywać protestanci, którym mogłoby się to nie podobać.
Wykonane w całej rozciągłości. - czytając Ewangelię w Kościołach, kapłani nie opatrują przedrostkami świętego Jana - tylko Ewangelja wg. Jana.
Punkt 13. Podczas czytania Ewangelii opuścić wyraz „Święty”. Na przykład w Ewangelii wg
świętego Jana po prostu mówić Ewangelia wg Jana. To będzie powodować likwidację ich czci
przez ludzi. Tak długo przepisywać Biblię, aż stanie się identyczna z protestancką.
Podajemy przykłady:
W Biblii z przekładu Jakuba Wujka z 1599 roku, w Księdze Rodzaju w 13 rozdziale i w 15
wersie napisano prawidłowe tłumaczenie "a ty czyhać będziesz na pietę jej". Nowsze wydania
Biblii mają zakodowany uszczerbek w pietę Maryi. Biblia Tysiąclecia - zmiażdżyć, Biblia
Gdańska potrzesz, natomiast Biblia Warszawska przetłumaczyła jako ukąsisz. Uszczerbek stał
się nie tylko w złych tłumaczeniach Ewangelii, ale także fizyczny w obrazie czarnej madonny która ma ranę od miecza...
Punkt 14. Usunąć i zniszczyć wszystkie osobiste książeczki do nabożeństwa. Położy to kres
odmawianiu Litanii do Najświętszego Serca Jezusa, Błogosławionej Matki, świętego Józefa oraz
utrudni przygotowanie do Komunii Świętej. Spowoduje to skrócenie, a z czasem całkowite
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zaniechanie dziękczynienia po Komunii Świętej.
Książeczki do nabożeństwa są już rzadkością,. Rzadko kto potrafi wymienić 10 Przykazań, a
co mówić o Litaniach, które dają Łaski łączności duchowej ze “świętych obcowaniem”.
Punkt 15. Usunąć wszystkie figury i obrazy Aniołów. Po co mieć wokół wizerunki naszych
wrogów? Nazywać to legendą lub historią złych czasów.
Obrazy i Figury świętych (przekaźniki energetyczne) zastąpiono: tablicami pamiątkowymi z
pobytu “ojca świętego”, obrazami, pomnikami oraz “krzyżami papieskimi z ramionami ukośnie
skierowanymi do dołu”. W krzyżach działają energie czterech żywiołów, astralne i boskie, pasywne i aktywne, oraz siły twórcze Wszechświata, których nie należy lekceważyć. Przez sprofanowanie Krzyża człowiek przekształca się w nieświadome narzędzie sił nieczystych,
uruchamiając jednocześnie moce przeciwne do zamierzonych np. podczas odmawiania modlitwy, błogosławieństw krzyżem. Paradoksalnie; homo peregrinus staje się fałszywym kontynuatorem samej idei zbawienia, wiedzie swą duszę ku siłom ciemności. Idea sacrum, w której
zawiera się odkupicielska ofiara Krwi Chrystusa, ulega zniekształceniu, uniemożliwiając połączenie duszy ludzkiej z duchowym czystym Uniwersum. Zwycięża pierwiastek lucyferyczny i
przeczy Bożej Miłości oraz mądrości.
Starotestamentowy Deus absconditus, żądający krwawych ofiar, niemiłosierny i oddalony od
człowieka, staje się bliższy człowiekowi poprzez Ciało i Krew swego Syna. Chrystus – Deus revelatus – jest posłannikiem miłosierdzia, litości oraz dobroci. Ofiara Zbawienia dokonuje się
poprzez cierpienie, i za jego pośrednictwem, ku Miłości.
Dziwnym wydaje się fakt, że Jan Paweł II beatyfikując Katarzynę Emmerich, nie zwrócił
uwagi, na jakim Krzyżu umarł Chrystus. Sam w swoim pastorale posługuje się krzyżem z
ramionami skierowanymi w dół, podobnie jak masoneria i pacyfiści. Przykładem niech będzie p.
Jerzy Owsiak, który na swojej koszulce demonstruje się na koncertach “Woodstock” wśród satanistów z krzyżem odwróconym, lecz pod pozorem dobra zbiera dla “Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy” pieniądze na chore dzieci, także zasilając owsiakowskie koncerty narkomanów i satanistów.
Punkt 16. Wyeliminować Zakon Mniejszych Egzorcystów wyrzucających diabła. Szczególnie
mocno nad tym pracować. Ugruntować przekonanie, że nie ma rzeczywistego diabła. Wmawiać,
że jest to ewangeliczny sposób ukazywania zła i że nie może być dobrego opowiadania bez
czarnego charakteru. W następstwie tego ludzie przestaną wierzyć także i w piekło i nie będą
się obawiać tam iść.
Sobór Trydencki poświęca wiele stron w swych aktach przepisom odnośnie sakramentu
kapłaństwa. Aż do reform liturgicznych Drugiego Soboru Watykańskiego, sakrament kapłaństwa
składał się z siedmiu święceń: czterech mniejszych (ostiariusza, lektora, egzorcysty i akolity)
oraz trzech większych (subdiakona, diakona i kapłana). Reformy Drugiego Soboru
Watykańskiego zniosły cztery święcenia mniejsze, stąd też ostatnio wyświęceni kapłani nie posiadają władzy Egzorcysty, czyli władzy wypędzania szatana z duszy człowieka opętanego, tak
jak to czynili kapłani przedsoborowi. Zreformowana liturgia chrztu świętego obecnie tego nie
przewiduje, podczas gdy tradycyjna liturgia udzielania chrztu świętego zawierała, aż pięć egzorcyzmów, zakładając możliwość, że nowo narodzony człowiek może być przed chrztem
“mieszkaniem” złego ducha i dlatego “na wszelki wypadek”, aż pięć razy kapłan wyrzucał (wyklinał) szatana z niemowlęcia, zanim przystępował do samego obrzędu chrztu świętego, czyli do
włączenia nowego chrześcijanina do Ciała Mistycznego Chrystusa Pana, jakim jest Kościół ka4

tolicki. Obecny posoborowy rytuał nie przewiduje takiej sytuacji (ewentualnego opętania
niemowlęcia). Efektem tych posunięć jest to, że na świecie zdziczenia młodzieży są skutkiem
owych zmian w liturgii chrztu św. W dziecku rozwija się pierwiastek zła pod wpływami demonicznymi. Człowiek z zachwaszczoną duszą umiera jako marny duch demoniczny, nie ma dla
takiej duszy stworzonego tunelu, by dusza przeszła w światy duchowe wyższe (płaszczyzny
oczyszczania). Takie dusze krążą przy Ziemi, i jako demoniczne, wlewają się w zachwaszczone
dusze ludzi aktywnie działających, a takich jest przewaga - 90% - jest ogólne opętanie. Np. w
kapłana wlała się dusza żeńska, stąd wynaturzenie, do innego dusza pederasty, stąd pedofilia,
do innego dusza narkomana, stąd pociąg do narkotyków.
Telewizja idealizuje występki, pokazuje krwawe, pełne agresji, przemocy i seksu filmy – a to
koduje w nas agresję, przemoc i wzmaga dynamizm seksualny – stąd gwałty i samogwałty.
Przez sprofanowanie Ciała Chrystusa w komunii św., podawanie na stojąco, powoduje
wykradanie i handel konsekrowanymi komunikantami – sataniści kupują i profanują je w
czarnych mszach. Wkładają w intymne miejsca kobiety i odbywa się zbiorowy stosunek.
Bóg Ojciec odjął duchową konsekrację Hostii, nie pozwalając dłużej profanować boskości
Syna. Ludzie przez lata przyjmują pusty opłatek, bez duchowej boskości Jezusa, i widać
wyraźną zmianę, codzienne Dzienniki TV są “kronikami kryminalnymi”.
Punkt 17. Uczyć, że Jezus był tylko człowiekiem, że miał braci i siostry i nienawidził istniejących instytucji. Mówić, że lubił przebywać w towarzystwie prostytutek, szczególnie Marii Magdaleny. Opowiadać, że nie przebywał w Kościołach i Synagogach.
Po Soborze Watykańskim Drugim powstało wiele heretyckich filmów, że Jezus i św. Magdalenę łączyły intymne więzi. Prawda jest podana przez św. Katarzynę Emmerich, która podaje,
że św. Magdalena była siostrą Łazarza, zadawała się z Rzymianami - i dzięki staraniom Jezusa
została uwolniona od zmysłowych duchów demonicznych - stąd nawrócenie Magdaleny i
duchowa przyjaźń, aż po grób.
Punkt 18. Pamiętaj, że możesz spowodować, by zakonnica porzuciła zakon, przez odwoływanie się do jej próżności, wdzięku i urody. Spowodujecie zrzucenie habitu, co doprowadzi automatycznie do odrzucenia modlitwy różańcowej. Pokazywać światu, że istnieją różnice
zapatrywania w ich zakonie, a powołania wyschną.
Komentarze zbyteczne.
Punkt 19. Spalić wszystkie katechizmy. Powiedzieć nauczycielom, by uczyli miłości do ludzi,
zamiast miłości do Boga. Mówić, że jest dojrzałością kochać otwarcie. Uczynić seks powszechnym wyrazem miłości na lekcjach religii. Uczynić seks nową religią.
Wprowadzone w całej rozciągłości we wszystkich krajach i religiach świata.
Punkt 20. Zamknąć wszystkie szkoły katolickie przez zredukowanie liczby powołań. Głosić, że
zakonnice są niedopłaconymi pracownikami społecznymi i że Kościół bogaci się na nich.
Zlikwidowano przedszkola, szkoły, schroniska, które prowadzone były z opieką sióstr zakonnych.
Punkt 21. Zniszczyć papieża, przez zniszczenie jego Imperium Uniwersytetów. Oddzielić Uniwersytety od papieża przez głoszenie, że rząd (państwo) chętnie przeznaczy na nie fundusze.
Zmienić również nazwy religijnych instytucji na świeckie, jak np. Immaculate Conception School
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na Compton High School (Szkoła Niepokalanego Poczęcia na Wyższą Szkołę Komptona).
Nazywać je ekumenicznymi - wielowyznaniowymi).
Nazwy pozamieniano - bez komentarza Punkt 22. Atakować władzę papieża przez nałożenie ograniczenia wieku w tej służbie.
Granicę wieku stopniowo obniżać. Mówić, że to z troski, by nie był przepracowany.
Szatan zatroszczył się, aby papieże byli na jego usługach - tym którzy byli mu podlegli - obdarza długowiecznością - przykład Jana Pawła II.
Punkt 23. Bądźcie śmiali. Osłabiajcie papieża przez ustanowienie Synodu Biskupów. Papież
wówczas będzie figurantem, podobnie jak królowa angielska dzięki Izbie Lordów i Parlamentowi.
Kościół będzie wówczas otrzymywał rozkazy od Synodu Biskupów. Następnie osłabić władzę
biskupią przez ustanowienie odpowiednika synodu na poziomie księży. Mówić, iż jest to forma
wyrażenia uznania księżom, na jakie od dawna zasługiwali. Potem zaś osłabić władzę księży
przez utworzenie grup świeckich kierujących księżmi. Będzie wówczas wspaniale rozwijać się
nienawiść tak, iż nawet kardynałowie porzucą Kościół. Głosić, że Kościół jest teraz demokratyczny.
Nie było potrzeby wprowadzenia tego w życie..
Punkt 24. Zmniejszyć powołania kapłańskie przez utratę szacunku świeckich do stanu
kapłańskiego. Chwalić wyrzuconych księży, którzy porzucili wszystko z miłości dla kobiety. Nazywać ich bohaterami. Honorować zeświecczonych księży jako prawdziwych męczenników, którzy
byli tak prześladowani, iż nie mogli tego dłużej wytrzymać.
Nie było potrzeby by wprowadzono to w życie.
Punkt 25. Zacząć zamykać kościoły z powodu braku księży. Nazywać to oszczędnością i
dobrą praktyką biznesową. Mówić, że Bóg wszędzie słucha modlitw, a więc kościoły są ekstrawagancją, czyli zbytkiem.
W latach 1985-1990 w samym tylko Chicago z polecenia JP-II zlikwidowano ponad 50 Kościołów, relikwie świętych, naczynia sakralne sprzedawano w żydowskich sklepach - co jest
jawnym świętokradztwem.
Treść artykułu gazety polonijnej “Związkowiec” - 215 tys. dolarów za kościół św. Stanisława.
Wśród nieruchomości wystawionych w Detroit na sprzedaż znalazło się ostatnio 20 kościołów
katolickich, które zamknął kardynał Edmund Szoka. Jednym z nich jest polski kościół św.
Stanisława Kostki który został zamknięty w lipcu. Ta olbrzymia świątynia z cegieł, marmuru i z
witrażami, mieszcząca 16.000 osób pod sklepionym sufitem z dwiema kolumnami z zakrystią
oraz dwiema starymi szkołami jest do kupienia za 215 000 dolarów. Sześć nieruchomości
zostało już kupionych. Kardynał Szoka powiedział, że woli, gdy odkupują je kongregacje innych
wyznań, które trzymają budynki otwarte. Pięć z sześciu kościołów przejętych zostało przez inne
grupy religijne. Archidiecezja wystawia też dwie szkoły parafialne na sprzedaż św. Kazimierza i
św. Teresy z Avilla - pomimo przyrzeczenia kardynała, że te szkoły pozostaną otwarte do jesieni.
Kościół św. Teresy, probostwo i szkoła wystawione są za 700.000 dolarów.
Kościół św. Kazimierza i probostwo wyceniono na 225.000 dolarów.
Punkt 26. Posługiwać się komisjami świeckich oraz księżmi o słabej wierze dla potępiania
oraz dezaprobaty jakichkolwiek wizji Błogosławionej Matki czy też jakichkolwiek rzekomych
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cudów, szczególnie zaś świętego Michała Archanioła. Możecie być pewni, że żadna z tych
rzeczy nigdy nie uzyska aprobaty po Drugim Soborze Watykańskim. Następnie nazwać to
nieposłuszeństwem (buntowaniem się) wobec władzy, jeżeli ktokolwiek będzie postępował zgodnie z tymi objawieniami lub będzie je rozpowszechniał, czy też chociażby myślał o nich.
Widać to doskonale na przykładzie objawień Matki Bożej w Medjugorie, w Oławie gdzie
Matka Boża mówi: - …nie pozwólcie by profanowano Mego Syna w Komunii, która podawana
jest na rękę i na stojąco - bo tak też jest już w waszym kraju. Abp. Henryk Gulbinowicz, badając
te objawienia, skomentował i ogłosił, że objawienia Oławskie są od diabła. Skoro przez Matkę
Bożą mówi diabeł, to chyba już się nawrócił - pozostała teraz kolej na kardynałów i biskupów.
Punkt 27. Wprowadzić prawo rozwiązywania Kurii za każdym razem, gdy nastaje nowy papież. To spowoduje z całą pewnością, że Kuria będzie posiadać wielu radykałów i modernistów.
Nie zaistniała potrzeba wprowadzenia tego w życie.
Punkt 28. Wybrać antypapieża. Wmawiać, iż przyprowadzi on protestantów na powrót do
Kościoła i może nawet Żydów. Antypapież może być wybrany przez przyznanie prawa wybierania biskupom. Będzie wtedy tak wiele nowo mianowanych na papieży, że antypapież wystąpi
jako papież kompromisowy.
Nie zaistniała potrzeba wprowadzenia tego w życie.
Punkt 29. Wyeliminować spowiedź przed Pierwszą Komunią Św. dla klasy drugiej i trzeciej,
tak, iż nie będzie dzieciom przeszkadzać brak spowiedzi przed Komunią, kiedy przejdą do klas
wyższych. Spowiedź wówczas zniknie.
Jan Paweł II - przez postanowienia posoborowe wprowadził spowiedź powszechną, którą
wierni odmawiają w czasie mszy modernistycznej. Duchowieństwo zaczęło ogłaszać, że taka
spowiedź jest wystarczająca. Konfesjonały od tego czasu służyły jako przechowalnie mioteł, szczotek do sprzątania kościołów. W Nowem Yorku na Green Poincie, w polskim kościele św.
Stanisława zainstalowano przycisk dzwonka, który łączył penitenta z kapłanem będącym w
swoich mieszkalnych, który oświadczał, że słucha spowiedzi i zalecał spowiedź do mikrofonu.
Punkt 30. Pozwolić kobietom i osobom świeckim na rozdawanie Komunii Św. Argumentować,
iż mamy teraz czas świeckich. Zacząć podawać Komunię Św. na rękę i na stojąco lub siedząco
jak protestanci, zamiast na klęcząco; mówiąc, iż w ten sposób czynił sam Chrystus. Zgromadzić
opłatki dla mszy szatańskich. Następnie zamienić indywidualne przyjmowanie Hostii, stawiając
naczynie z opłatkami, które będą zbierane podczas opuszczania Kościoła. Mówić, że będą one
przynosić dary Boga w życiu codziennym. Zainstalować maszyny automatyczne do wydawania
Komunii, nazywając je tabernakulum.
Wykonano w całej rozciągłości - wprowadzono szafarzy świeckich, także kobiety, którzy do
dzisiaj rozdają Komunię często na rękę. Sataniści wykradają tak podawany opłatek i w swoich
mszach szatańskich wkładają w intymne miejsca kobiet z którymi odbywa się zbiorowy stosunek. Bóg Ojciec odebrał kapłanom łaskę konsekracji - wierni przyjmują od lat pusty opłatek,
który był nośnikiem energii boskiej - to stworzyło ogólne opętanie ludzkości.
Punkt 31. Po zapanowaniu antypapieża rozwiązać Synod Biskupów, związki księży, świeckie
grupy doradców. Zabronić jakiejkolwiek osobie kościelnej angażowania się w politykę. Mówić, że
Bóg kocha pokorę i nienawidzi szukających chwały.
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Nie zachodziła potrzeba zaangażowania antypapieża - pełniący tę funkcję pracowicie
wykonują Plan Zniszczenia Kościoła.
Punkt 32. Dać najwyższą władzę papieżowi do wybierania swego następcy. Nakazać pod
groźbą ekskomuniki przyjąć znak bestii wszystkim prawdziwie kochającym Boga.
Znak bestii przyjęty - Po Pawle VI - wszyscy następni Papieże afiszują się z pastorałem, który
ma ramiona skierowane ku Ziemi. Ustawione Krzyże dla ludu przy ołtarzach kościelnych z
ramionami skierowanymi do dołu, energię modlitw wiernych przekazują siłom demonicznym. Od
początku pontyfikatu Jana Pawła II - dzienniki telewizyjne zaczęły być kronikami kryminalnymi.
Słynna wizyta Jana Pawła II w Polsce i zesłanie podczas Mszy św. w Warszawie Ducha przez
papieski pastorał - zaowocowało. Papież w słowach “Niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze
ziemi, - tej ziemi” zesłał na ten naród “złego ducha”, tam nie był wymieniony Duch Święty. A po
owocach poznawać mamy to zesłanie. Od tego momentu zaczęto się rozsprzedawanie Polski,
zakładanie agencji towarzyskich (burdeli), zaczęła się szerzyć narkomania, pijaństwo, wyuzdanie sexualne - bezdomność. Wprowadzona została pornografia w przekaźnikach stacji
telewizyjnych.
Zastanówmy się czy tak może działać Duch Święty?
Punkt 33. Ogłosić, że wszystkie dotychczasowe dogmaty są fałszywe, prócz dogmatu
nieomylności. Oświadczyć, że Jezus Chrystus był rewolucjonistą, który dogmatów nie ustanawiał. Mówić, że prawdziwy Chrystus wkrótce nadejdzie.
Postanowienia żydowskiego boga urojonego Jahwe - który obiecuje swoim wyznawcom
przyjście Mesjasza, który da żydom siłę panowania nad światem i narodami ziemi. Pisze na ten
temat ks. Ignacy Charszewski, w książce “Królestwo Szatana” w temacie; Trzy dni Dikisa i Lipmana” wydawnictwo Catolic Publishing - Kanada. Na wydanie i rozpowszechnianie tej książki
Jan Paweł II - dał swoje błogosławieństwo, które przyczyniło się do zamordowania przez masonerię watykańską ks. Słomińskiego - redaktora Rycerza Niepokalanej, który książkę dostarczył Papieżowi.
Punkt 34. Rozkazać wszystkim podległym papieżowi walczyć w Świętej Krucjacie dla
rozprzestrzenienia jednej ogólnoświatowej religii. Szatan wie, gdzie znajduje się całe zaginione
złoto. Bezwzględnie zdobyć cały świat. Da to ludzkości to, za czym zawsze tęskniła: ZŁOTY
WIEK POKOJU.
Święta Krucjata dla rozprzestrzeniania jednej ogólnoświatowej religii - to nic innego jak głoszony przez Jana Pawła II ekumenizm - połączenie wszystkich religii w jedną ogólnoświatową religię tzw. bahaj religię - świątynia bahajów znajduje się w Jerozolimie, którą podczas swoich
podróży odwiedził polski Papież, gdzie także składał oficjalny hołd przed symbolem wywyższonego węża - w objawieniach starotestamentowych. Znamy z Ewangelii ten fakt, jak Mojżesz
prowadził “naród wybrany” do ziemi świętej, a żydzi zaczęli chorować od ugryzień węży. Mojżesz wznosi ręce do boga Jahwe, prosząc o pomoc. Jahwe nakazuje mu zrobić węża
miedzianego, wywyższyć go na kiju i modlić się o uzdrowienie. Byli uzdrowieni, lecz nie przez
Ojca Niebieskiego, ale przez szatana, który promieniował przez węża na swoich wybrańców.
Na podstawie tego fałszerstwa kanonizowano wielu świętych m.in Jana Pawła II, do którego
modliła się Floribeth Mora Diaz i została uzdrowiona, co stwierdziła jako cud komisja od beatyfikacji i kanonizacji na świętych. Wydrukowano miliony obrazków Jana Pawła II do którego wierni
do dzisiaj się modlą.
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A wystarczy na YouTube, napisać hasło: “Papież w piekle”. Mamy tam niezaprzeczalny
dowód, gdzie znajduje się nasz polski antychryst, z którego naród jest tak dumny.
Od lat obserwujemy objawienia, w których każą nam oczekiwać na antychrysta i zdemaskować jego działalność.
U żydów ten zapowiedziany będzie mesjaszem. U nas katolików Mesjaszem jest Jezus, a ten
oczekiwany przez żydów ma być dla nas antychrystem.
W każde takie objawienie może się wkradać zło i kodować nam oczekiwanie na tego zapowiedzianego antychrysta, aby przedłużyć czas działania demonów na Ziemi.
Błogosławieni jesteśmy w Kościołach “Bogiem Wszechmogącym”, przez którego jak wiemy
może działać zło w różnych objawieniach.
Bóg Ojciec nie może czynić żadnego zła, gdyż jest, jak mówi nam modlitwa doskonała w
Niebie. Niebo jest miejscem w którym jest tylko Dobro, Miłość i wybaczające Miłosierdzie.
Takiego Boga przedstawiał nam Jezus Chrystus i nigdy w swoich naukach nie przedstawiał nam
Ojca Swojego jako Pana Boga Wszechmogącego.
Nie czekajmy więc na antychrysta, gdyż wiemy, że szatan już przegrał i zostaje zdemaskowana jego krecia działalność. A że chce przedłużyć swoją działalność na Ziemi, więc każe
nam czekać na tego, który już zrealizował i wprowadził w życie cały Lucyferyczny Plan
Zniszczenia Kościoła.
Gdyby taki “ancymon” miał się pojawić, zaprawdę nie miał by co demolować w tym Kościele,
gdyż zniszczona jest cała tradycja i mistyka katolicka.
Wprowadzajmy w życie polecenia Matki Kościoła, aby zamienić obraz “czarnej madonny” na
obraz, który znajduje się w Kościele Królowej Nieba i Ziemi.
Przez wprowadzenie tego obrazu i koronowania go Krzyżem Energetycznym, będzie
oczyszczona cywilizacja demoniczna na Ziemi. W zastępstwie na Ziemię spłynie wyższa inteligencja niebiańska, którą nazywamy Świętych Obcowaniem.
MAŁY TEST NA DUŻE OPĘTANIE - odpowiedź sobie - tak lub nie.
1. Czy deklarowałeś swoje poddaństwo czarnej wszetecznicy, śpiewając: “Czarna madonno jak dobrze
twym dzieckiem być…“?
2. Czy przyjmowałeś Ciało Chrystusa na stojąco?
3. Czy skojarzyłeś to ze słowami Ewangelii: – “…Przed Imieniem Jezusa zginało się będzie każde kolano!”
4. Czy deklarowałeś swoje poddaństwo antychrystowi, klękając przed nim (audiencje) przed jego posągami, obrazami?
5. Czy skojarzyłeś słowa szatana do Chrystusa podczas kuszenia: - Uklęknij przede mną i złóż mi hołd, a dam
ci wszystkie królestwa Ziemi?
6. Czy pieczętowowałeś swoje ciało znakiem odwrotności krzyża, podobnie jak deklarował swoje poddaństwo
szatanowi Papież w Izraelu, siadając na tronie z odwróconym krzyżem?
7. Czy wiesz dla kogo wytwarzałeś energię modlitwy na różańcu z papieskim krzyżem?
8. Czy wiesz, że Krzyż jest przekaźnikiem energii modlitwy dla szatana lub Ojca Niebieskiego?
9. Czy pieczętując się znakiem Krzyża, zastanawiałeś się jakie jest Imię Ojca?
10. Czy byłeś błogosławiony przez kapłanów błogosławieństwem Pana Boga Wszechmogącego?
11. Czy skojarzyłeś słowa Chrystusa do Żydów, gdy powoływali się na boga Jahwe: –
…Wy z ojca diabła jesteście?
12. Czy skojarzyłeś słowa z Apokalipsy: – liczba to bowiem człowieka, a cyfrą jest 666, z nazwą
Papież = 6, Ojciec = 6, Święty = 6, lub Wielki = 6 ???
13. Czy skojarzyłeś słowa Chrystusa: – “…Nikogo na Ziemi nie nazywajcie Ojcem, gdyż jednego macie Ojca w Niebie?
14. Czy byłeś za tym, aby antychrysta wyświęcić na świętego?
15. Czy wiesz, że z wyświęceniem antychrysta rozpocznie się zapowiedziany Gniew Boży i kataklizmy?

Z prośbą o rozpowszechnianie tych pdf-ów, oraz filmów demaskujących zło.
celem otworzenia oczu naszym bliźnim!
Wydrukuj na papierze i wyślij do kasiędza swojej parafii, albo wrzuć do skarbony kościelnej.
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