
                                                        FAŁSZYWY  PAPIEŻ  Jan Paweł  II 
      Zdjęcia   tajniaka z  bezpieki    -   dwa  ostatnie zdjęcia  z  retuszem i  z  charakteryzacją
                  Na  początku   gry  operacyjnej  nosił  okulary jak  prawdziwy  Wojtyła.



                                    

                                                                                                                 foto z  retuszem 



                                                       foto agenta 



Z    podmienionym prymasem Wyszyńskim- podmianę widać po krzywym semickim  nosie  
Wyszyńskiego- po  prawej od   JP II.



Tu  udawał  w  okularach prawdziwego  Karola  Wojtyłę z  aktorką,  która  go  przez  to  nie  
rozpoznała.



              Prawdziwy Karol Wojtyła. Zawsze w  okularach. 



          Młody  prawdziwy  Karol Wojtyła,  poniżej  agent 



                            Po  prawej - jest  to zdjęcie  ustawka,  czyli  zrobione  jako wrzuta 

                                           
                            PRAWDZIWY  BISKUP  KAROL  WOJTYŁA  WE MGLE 
                                            wyraźnie  widać różnicę  w  wyglądzie



                                                                  tajniak z  bezpieki    foto z retuszem 

                                                                                                                                

Prawdopodobnie  bardzo  młody tajniak  i  tzw.  wrzuta  operacyjna podrasowana  retuszem.



                                                                          
Fotografia z archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie 
Karol Wojtyła  prawdziwy   poniżej, zaś  u góry  stylizowany  na niego  agent w  okularach.

Prawdziwy  Karol Wojtyła



    PRAWDZIWY  Karol  Wojtyła   foto z archiwum Kurii w  Krakowie 

                                                        nasz  prawdziwy Karol Wojtyła 

                   

prawdziwy - proste  sportowe   ramiona         stylizowany  agent - spadziste  ramiona , inne  usta      
      wyższy  wzrostem                                                 inny podbródek , nieco  niższy  
                                                                               ale wizerunkowo  bardzo podobny    



                 ten  pan  po  prawej  dziwi  się  kto  to  ….?  a  to  stylizowany  agent  bezpieki

                                                                wrzuta   stylizowany    agent
September 28, 1958: The Episcopal Consecration of Karol Wojtyla, the Last Historic Act of 
Pope Pius XII -  źródło    rzekomo  oficjalne  ,ale  spreparowane  znacznie  później czyli 
dodane  do  fałszywej  biografii 

To   bardzo młody  Wojtyła ,                               po  prawej agent z  wizerunkiem    patriotycznym 



Bezczelna  wrzuta - rzekomy  Karol 
w środku w czasie  ćwiczeń  wojskowych   -      obok  także   upozowana  czuła  na dzieci  wrzuta 

                                                                                                   agent  wygląd  wiochmena 
                                                                                                 tylko noża  za  pasem  brakuje

 jakiś  inny  tylko  podobny żołnierz  dobrany  wizerunkowo                 obok  też   wrzuta 



Wg źródła - Po lewej gimnazjalista 16-letni Karol Wojtyła, obok jego ojciec i koledzy z klasy  ??  a 
raczej  agenci  SB   , ojciec  był  wojskowym  w  mundurze  i  zupełnie  inaczej  wyglądał , a  po  
prawej  jakaś  kobieta z  ręką  na  ramieniu , rzekomo jego matka.

           Bez   retuszu  agent  -   obok    agent z retuszem  i z  charakteryzacją -dopasowane włosy

   prawdziwy   Karol Wojtyła  w  okularach  po  lewej                           agent  po prawej
                                                                              
                                                                      widać  różnicę w wyglądzie



                Prawdziwy Wojtyła w okularach siedzi po lewej a  ten leżący  to jego sobowtór

Tu już  jest podmieniony 



                                        Prawdziwy  Karol Wojtyła  sportowiec   wyszedł z  mroku





                                                                            Tu jest prawdziwy 



                                                                  Tu jest fałszywy





Na część fotograficzną składają się unikatowe, często wcześniej niepublikowane zdjęcia z 
wczesnych lat pracy duszpasterskiej ks. Wojtyły, z okresu posługi w w archidiecezji 
krakowskiej oraz z pontyfikatu Jana Pawła II.



                                                                                                 Tu jest  fałszywy bez  okularów 

                                          Tu jest prawdziwy w okularach i wyższy 



  Fałszywiec 



         Irena  Kinaszewska - Konkubina Karola Wojtyły    24  lipca  2012
O wiernej towarzyszce życia księdza, a później biskupa Wojtyły nie wspomina żadna biografia 
papieża Jana Pawła II. Tę kobietę wymazano nawet z przypisów do książek, które nie powstałyby 
bez jej udziału i osobistych archiwów. Kościół wciąż panicznie się jej boi, choć Irena Kinaszewska 
już nikomu nie może zaszkodzić...

– Zmarła w sierpniu 1990 roku. Dokładnej daty nie pamiętam, ale utkwiło mi w pamięci, że 
pogrzeb na cmentarzu Rakowickim był nadzwyczaj skromny. Irenę odprowadzał tylko ks. 
Andrzej Bardecki, który opiekował się nią aż do końca. Została pochowana w zbiorowym 
grobowcu sióstr zakonnych. Słyszałam, że później trumnę przeniesiono do odrębnej mogiły 
– wspominała przed dwoma laty w rozmowie (niepublikowanej) z naszym dziennikarzem 
S.K., była pracownica „Tygodnika Powszechnego”.



– – Po śmierci pani Irenki jacyś księża natychmiast zabezpieczyli mieszkanie. Mówili, że są z 
kurii i wykonują polecenie kardynała. Co robili w środku? Tego nie wiem, ale wywieźli 
samochodem ze cztery skrzynie – twierdzi sąsiadka z kamienicy (na zdjęciu) przy 
Krowoderskiej.
– Wszystkie sprawy związane z dobytkiem Ireny K. kardynał Macharski i ówczesny ksiądz 
kanclerz Dyduch utrzymywali w największej tajemnicy, ale z czasem to i owo wyciekło. 
Jeden z księży (nazwisko pomińmy) opowiadał mi, że osobiście konwojował 
zapieczętowaną skrzynię z pamiątkami i dokumentami do nuncjatury, skąd wysłano ją 
pocztą dyplomatyczną do Watykanu – ujawnia emerytowany duchowny pracujący do 
niedawna w krakowskiej kurii metropolitalnej.
– Kilka tygodni po śmierci Ireny niemal wpadliśmy na siebie z ks. Bardeckim na ulicy. Za 
starych czasów wypiliśmy razem niejedną butelkę, więc po chwili konsternacji 
grzecznościowo zaproponowałem kawę. O dziwo, zgodził się. Trochę plotkowaliśmy o 
różnych pierdołach, aż w pewnym momencie złożyłem mu kondolencje z powodu śmierci 
wieloletniej przyjaciółki. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że orientuję się w jej 
dawnych relacjach z Wojtyłą i wiem, że on o tym wie. Powiedział dokładnie tak: „Kamień 
spadł mi z serca, że mogłem spełnić misję i być przy niej do końca”. Zapytałem jeszcze o jej
archiwum. „Stasiu o wszystko zadbał” – odparł, mając zapewne na myśli Dziwisza, bo 
kiedyś zawsze tak o nim mówił. Kilka lat później ks. Andrzej, niestety, zmarł. Wiele nas 
dzieliło, ale to był dusza człowiek – podkreśla pułkownik M., kluczowa niegdyś postać 
krakowskiej Służby Bezpieczeństwa.

Dodajmy, że na śmierć ks. Bardeckiego papież Jan Paweł II zareagował słowami: „Pomny 
na głębokie więzi, jakie łączyły mnie z księdzem Andrzejem, gorąco modlę się, aby Pan 
nagrodził go obficie...”.
W kilku naszych wcześniejszych publikacjach (m.in. „Och, Karol” – „FiM” 36 i 37/2002, 
„Świadek miłości” – 43/2003, „Kryptonim Triangolo” – 25/2006, „Mój ci on” – 25/2009), 
opierając się na relacjach bezpośrednich świadków wydarzeń, zdołaliśmy zrekonstruować 
intymne związki łączące Irenę K. z Wojtyłą oraz ich późniejsze konsekwencje.

Przypomnijmy, od czego wszystko się zaczęło:
Służba Bezpieczeństwa namierzyła tę parę ok.1950 roku, gdy Wojtyła był wikariuszem 
parafii św. Floriana w Krakowie. Przyglądali się ich kontaktom wyrywkowo, bo przecież 
podobnych układów mieli na pęczki. Gdy dostali sygnał, że młody ksiądz znajduje się w 
ścisłym gronie trzech kandydatów do sakry biskupiej, założyli w mieszkaniu kobiety 
podsłuch;
mikrofony w ścianie były dla SB skarbem, bowiem Wojtyła przez całe lata spędzał u Ireny 
K. niemal każdy wieczór wolny od jego kościelnych zajęć. Czuł się bardzo swobodnie, 
relacjonował najświeższe wydarzenia z kurii;

– podczas jednej z takich wizyt aparatura podsłuchowa zarejestrowała odgłosy 
charakterystycznych pieszczot, przyspieszonych, rytmicznych oddechów i lekkich 
okrzyków, zinterpretowane przez prowadzących nasłuch techników jako stosunek 
seksualny;

– nominacja na urząd metropolity (1963 r.) sprawiła, że spotkania Karola z Ireną stały się 
sporadyczne. Kobieta ciężko to przeżywała, szukała pociechy w alkoholu. Gdy w 1967 r. 
Wojtyła został kardynałem, jej dramat się pogłębił, bo on wpadał coraz rzadziej, ukradkiem i
jak po ogień, a jej odwiedziny w siedzibie Kurii Metropolitalnej nie dawały szans na 
intymne tête-à-tête. Pozostawały im jedynie listy przekazywane z rąk do rąk za 
pośrednictwem ks. Bardeckiego, który był Wojtyle stokroć bliższy niż Dziwisz.

–



– A gdy został Janem Pawłem II?
– Już 20 października 1978 r., czyli zaledwie cztery dni po ogłoszeniu wyników konklawe, 
wezwał ją razem z ks. Bardeckim do Watykanu. Na żądanie Departamentu IV paszport 
załatwiliśmy jej w kilka godzin. Odsłuchiwałem później taśmę z rozmowy w Krakowie, 
podczas której zwierzała się synowi (Adamowi K. – dop. red.), że Karol „kazał jej milczeć i 
słuchać we wszystkim Andrzeja”. Jeszcze do końca lat 90. systematycznie wyjeżdżała 
razem z ks. Bardeckim na kilkudniowe pranie mózgu do papieskiej rezydencji w Castel 
Gandolfo. Być może kiedyś udostępnię wam kopię jej akt paszportowych – zapewnił 
odnaleziony niedawno przez dziennikarzy „FiM” ppłk Ch., traktujący te kwity jako polisę 
ubezpieczeniową na wypadek, gdyby zainteresował się nim IPN...

– Ksiądz Bardecki wraz z dopuszczonym do tajemnic rodziny literatem K.S. na zmianę 
strzegli ją przed wścibskimi, robili codzienne zakupy i zabezpieczali wszelkie potrzeby, 
żeby przypadkiem nie zadała się z kimś obcym i nie zaczęła się zwierzać. Utrzymywałem 
świetne kontakty towarzyskie z K. S. Nie wiem, jak ci z bezpieki na mnie wpadli, ale 
obiecali mi umorzenie bardzo nieprzyjemnej sprawy karnej, jeśli zdołam podczepić się do 
tego układu z Ireną – wspomina tajny współpracownik „Lajkonik”, którego – jak sam 
przyznaje – prowadził kapitan P. z Departamentu IV, były naczelnik słynnego Wydziału 
„D”, zajmującego się dywersją wobec kat. Kościoła.
Hierarchia kościelna przyjęła i praktykuje w stosunku do „FiM” taką oto taktykę: zero 
reakcji na publikacje, a jeśli tylko w redakcji czegoś nie dopatrzą lub popełnią błąd, lecimy 
do sądu, żeby zniszczyć ich finansowo. W sprawie roli Ireny K. w życiu Wojtyły obowiązuje
wariant „zero reakcji”, bo, niestety, wciąż żyje zbyt wielu świadków i biskupi nie wiedzą, 
czy aby nie zachowały się gdzieś nagrania i listy. Jednak nie wszyscy mają taką 
cierpliwość...

Wpadło nam w ręce nagranie zwierzeń Józefy Hennelowej, znanej działaczki społecznej, 
posłanki i publicystki pracującej przez kilkadziesiąt lat w „Tygodniku Powszechnym”. Z jej 
słów wynika, że Irena K. nie tylko żyła, ale nawet odgrywała w życiu papieża taką rolę, że 
Wanda Półtawska kuca! Popatrzmy (cytat z zachowaniem stenograficznej dokładności):
„Bardzo serdeczne więzi łączyły Karola Wojtyłę z Ireną K., która była naszą sekretarką. 
Wtedy już była osobą po przeżyciach, bo miała rozbite małżeństwo oraz sama 
wychowywała syna. I ona pierwsza zaczęła bardzo pracowicie gromadzić dokumentację 
wszystkich kazań, homilii, rekolekcji Karola Wojtyły. Wiem, że w związku z tym musiała 
nałykać się dużo złośliwości, no bo zawsze, gdy kobieta w jakiś sposób bardziej oddaje się 
na usługi kapłanom, to zaraz zaczynają się takie różne wycieczki. No i wiem, że nie była 
lubiana w kurii. 

A potem, już po konklawe, to wszyscy nie mogli się nacieszyć, że u niej były stosy tych 
zapisków i kazań. I że to wszystko zostało, dzięki temu, że ona się uparła i to robiła” – 
mówi Hennelowa.
Ponieważ ta wypowiedź miała posłużyć do ewentualnej hagiografii papieża, Hennelowa 
dosyć ryzykownie usiłuje dalej tłumaczyć, jakim cudem „późniejszy papież” Wojtyła, tak 
blisko związał się z nielubianą (de facto znienawidzoną, o czym za chwilę) przez 
wielebnych, redakcyjną pracownicą „TP” szczebla zaledwie pomocniczego:

„Przychodził do niej do domu, tak zwyczajnie: posiedzieć, wypić herbatę... Ona lubiła 
potem opowiadać, że coś ugotowała, co mu specjalnie smakowało. I przyznaję dzisiaj, że 
zadawałam sobie pytanie: – O czym on z nią rozmawia? Już wtedy zawsze robił na mnie 
wrażenie człowieka niesłychanie mądrego i trudnego do nadążania za jego refleksjami 
filozoficznymi. Zastanawiałam się, że skoro mnie jest trudno z nim współmyśleć, już nie 
mówię, że dyskutować, no to właściwie jak to robi Irena? 



– Przecież ona tym bardziej nie potrafi! Ale okazywało się, że Karolowi Wojtyle potrzebny 
był czasem zwyczajny dom, zwyczajny człowiek, który nie jest jakąś gwiazdą intelektu, a za
to tworzy jakieś uczciwe ciepło, atmosferę... Bardzo się przejmował małżeństwem tego jej 
syna (Adama – dop. red.), które się, niestety, nie udało, a oczywiście sam dawał mu ślub” – 
ujawnia była szefowa Ireny K.

Dotarliśmy do kapitan S. – byłej funkcjonariuszki Wydziału Techniki krakowskiej bezpieki, 
która od początku lat 70. ze słuchawkami na uszach spisywała stenogramy z podsłuchów 
zainstalowanych u Ireny K. i ks. Bardeckiego. Oto komentarz pani kapitan do wersji 
przedstawionej przez Hennelową:

– Zanim zaczęłam obsługiwać te obiekty, dostałam do wysłuchania kilka kilometrów taśm 
oraz sporządzonych na ich podstawie stenogramów, żeby nauczyć się rozpoznawania 
głosów osób odwiedzających Irenę K. oraz poznać ich charakterystyczne zachowania i 
zwyczaje. Były tam również nagrania z wizyt Wojtyły. Powiem tak: gdyby ktoś nie wiedział,
kim są figuranci, mógłby wręcz nabrać pewności, że jest to kochające się małżeństwo, 
mające dla siebie wiele czułości i zatroskane wspólnymi problemami. Wojtyłę męczyło 
otoczenie kurialne i chętnie przebywał w normalnym domu u boku opiekującej się nim i 
kochającej go kobiety, co – choć nie widać – wyraźnie było słychać i czuć. Jeśli zaś chodzi 
o okres, w którym osobiście trzymałam rękę na pulsie, to będący już wówczas kardynałem 
„mąż i ojciec” pojawiał się u Ireny K. nie częściej niż 3–4 razy w roku. Bardzo się skarżyła, 
także ks. Bardeckiemu, i używała wulgarnych określeń wobec krakowskich kurialistów, 
którzy ograniczali jej kontakty z Karolem. Mówiła nawet, że gdyby mogli, to chętnie by ją 
ukatrupili – twierdzi kpt. S.

Darowali jej życie, ale bezlitośnie zabijają pamięć...

Ciąg dalszy w jednym z najbliższych numerów.

ANNA TARCZYŃSKA 
Źródło: https://prawda2.info/viewtopic.php?t=9849



                              Tu jest na zdjęciu ze  swoją  ukrywaną rodziną. 



                                    

               Karol Wojtyła  prawdziwy 1952 – 1954 HIT ECHO



                                 Karol Wojtyła: Prowadzi nas szlakami prawdy



             
                                         PRZYSZEDŁEM  DO  WAS  ZNOWU

                                                                                                                                                               

 
 

                                              E - book bezpłatny  !     plik PDF

                                          ...nie da się  być światłym  obywatelem bez  czytania....      

                           COŚ  POTWORNEGO !  FAŁSZYWY  PAPIEŻ ! 
                                           SZOK  XXI WIEKU !  
                            Jan Paweł  II agentem  komunistycznej  bezpieki 
                                                              Stron 341
                                                                                                                                                                      

     Biskup Karol Wojtyła  Wszechpolak                                    Antychryst  antypapież  agent          
                                                                                                           

Ludzie nazywają  papieża Ojcem Świętym, nie wiedząc  chyba, że  jedynym  Ojcem Świętym  jest  nasz  Bóg
Ojciec w  Niebie  ! Co innego  patriarcha , tak jak  w kościele  prawosławnym , ale nie Ojciec Święty i w
dodatku zbrodniarz !  Jest  to  tak  szokujące,że nie można w to uwierzyć i nie ma się czemu dziwić  gdyż  szok
ten jest naprawdę potworny. Być może  będzie  nieco złagodzony po zapoznaniu się z  innymi  publikacjami w
których   jest  mowa  o    innych  sobowtórach.Wreszcie  się  skończą  papieskie  szopki  które  były  nie  do
wytrzymania wraz z całym papieskim biznesem  pamiątkowym.
                               Gdyby  nie zasoby internetowe , prawda  ta  nigdy nie  wyszłaby  na  jaw !
W  dziale kultura jest do przeczytania ‘Renesansowy Psałterz’ mesjańskie i słowiańskie przemilczane dzieło
Karola Wojtyły  ,które na  pewno było także   jedną  z  przyczyn zamordowania  go a  także dlatego,że  był



Wszechpolakiem oraz wielkim duchowym  przewodnikiem i przywódcą  narodowym nie  tylko  kościelnym i  z
tego powodu groźnym dla  komuny i   jej celów  walki z  chrześcijaństwem oraz  kościołem.   Prawdziwy Karol
Wojtyła został zamordowany przez bezpiekę po wypadkach w Nowej Hucie w roku 1960.  Krakowska kuria
była  obsadzona  wieloma  tajnymi  agentami   komunistycznych  służb  bezpieczeństwa  zwaną   esbecją   od
początku lat 50 - tych XX wieku w  tym  groźnym agentem pod pseudonimem PROROK  , który przez  wiele
lat działał w Watykanie a którym był najprawdopodobniej  Jan Paweł II.  Cała papieska epoka bazowała  na
emocjach   i  psychologii   tłumu  ,  a  obecnie  papież  stał  się  swego  rodzaju  narodową   maskotką   i
pamiątką,reklamowaną w sklepach i na wielu  gadżetach  z którą  będzie  się   trudno  rozstać.Ale - jak powiada
przysłowie , lepsza najgorsza  prawda  niż  oszustwo  i kłamstwo, bo  jak sam ten oszust jako  papież powiadał
- ' PRAWDA  WAS  WYZWOLI'.Ludzie na całym świecie  będą z  pewnością  zszokowani  tym  odkryciem i
nie będą w stanie  nawet  wyobrazić sobie, jak  przez  kilkadziesiąt  lat można było udawać papieża a  przedtem
biskupa, ale  trzeba  spojrzeć  prawdzie  w  oczy i zapoznać się z wynikami śledztwa  dziennikarskiego.Wynika
z  niego,że  nawet sam  Prymas  kardynał Stefan Wyszyński nie poznał podmienionego  biskupa Wojtyły i wiele
innych osób  także,  co można  wytłumaczyć  tylko doskonale spreparowanym wizerunkiem agenta  udającego
papieża  oraz  jego świetnym  przygotowaniem aktorskim.  Poniżej  jest  nieco więcej danych.

Jan  Paweł  II  agentem zawartość publikacji 

Jan Paweł II antypapież-krytyczne artykuły o pontyfikacie JP II - Sprzeczne i zawierające luki  przekłamania
życiorysy Jana Pawła II oraz różne niewiarygodne genealogie szokujące odkrycia-Archiwalne materiały foto
które ujawniają drastyczne różnice w wyglądzie i  spreparowany wizerunek fałszywego Karola Wojtyły-Jan
Paweł II  patriotyczny oszust medialny dlaczego  nie  wyniósł ze swojego patriotycznego   rodzinnego domu
żadnej  polskiej i  narodowej  kultury  i  historii -Kard. Stanisław Ryłko to polski hierarcha znany bardziej w
Watykanie niż w Polsce preparował na zamówienie przemówienia Janowi Pawłowi II i koordynował Światowe
Dni Młodzieży

 Dlaczego w Ameryce Łacińskiej Jan Paweł II głosił takie kazania, jakby był aparatczykiem komunistycznym
na wizytacji kołchozu? Ukryta rodzina  agenta Wojtyły ;gdy wieloletnia towarzyszka życia Karola Wojtyły
urodziła syna, u jej boku pojawił się nagle asystent kościelny, a mąż kobiety poczuł się w domu intruzem-Agent
prywatnie z tajna rodziną zdjęcia ukazujące prawdziwego papieża- Korzenie jeszcze jeden kit- Sfałszowane ? 

Proroctwa  Ojca  Klimuszki-Kościół   podzielony   Wyszyński   kontra  Wojtyła-Do  spółki  z  arcybiskupem
Bolesławem Kominkiem i biskupem Jerzym Strobą. Wojtyła wystosował go w imieniu Episkopatu z datą 18
listopada 1965 roku. List kończy się słowami: "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie". Pismo wywołało pełne
nienawiści ataki władzy na Kościół i polskich biskupów

Agent Jan Paweł II także rzekomy autor wielu encyklik które napisał kardynał Prymas Hlond- Cytował także
sentencje Prymasa Wyszyńskiego-August Hlond (1881–1948)  salezjanin, arcybiskup metropolita poznańsko-
gnieźnieński (1926–1946) i warszawsko-gnieźnieński (1946–1948), kardynał, prymas Polski -Agent „Prorok”
był najlepiej poinformowanym i najbardziej  lojalnym źródłem informacji SB w Watykanie-W odtajnionych
archiwach IPN nie  ma ani  jednego dokumentu,  w którym byłoby napisane,  kto  krył  się  za  pseudonimem
„Prorok”

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/August_Hlond


  Podstawiony  agent który został papieżem.  Zdjęcie obok w okularach  ze stylizowaną   
charakteryzacją na prawdziwego Wojtyłę.Trzecie zdjęcie  po prawej to prawdziwy Karol Wojtyła w 
okularach przy drzewie. Jan Paweł II nie nosił okularów i występował  w nich tylko w grze 
operacyjnej bezpieki do udawania prawdziwego Karola Wojtyły na początku tej gry  a potem już 
nie.  

                                                                                                                                                

Prawdziwy Karol Wojtyła zdjęcia zamieszczane w wielu biografiach           Agent i sobowtór

Prawdziwy Karol Wojtyła został zamordowany przez bezpiekę po wypadkach w Nowej Hucie
Wypadki nowohuckie, obrona krzyża w Nowej Hucie – zamieszki, jakie wybuchły w Nowej
Hucie 27 kwietnia 1960 roku w związku z decyzją władz o usunięciu krzyża z Osiedla Teatralnego. 
W planach Nowej Huty, jako programowego miasta socjalistycznego, nie przewidziano miejsca na
kościół. Szybko jednak okazało się, że poglądy mieszkańców na tę kwestię znacznie odbiegają od
oficjalnych.  W  1956  roku,  jeszcze  przed  odwilżą,  wysłano  dwie  petycje  w  tej  sprawie  (z
odpowiednio 7 i 12 tysiącami podpisów). Nie uzyskały one żadnego efektu. Wkrótce jednak do
władzy doszedł  Władysław Gomułka,  który na spotkaniu z  delegacją  parafian zapewnił,  że  dla
partii  budowa  kościoła  nie  jest  żadnym problemem.  Utworzono  Komitet  Budowy  Kościoła,  a
parafianie  rozpoczęli  zbieranie  składek.  W miejscu  budowy (rozpoczęto  już  pierwsze  wykopy)
postawiono  drewniany  krzyż.  Stopniowo  pogarszały  się  jednak  stosunki  między  władzą  a
Kościołem.  W  październiku  1959  roku  cofnięto  pozwolenie  na  budowę.  Wkrótce  oskarżono
Komitet o zagarnięcie gruntów, a pieniądze ze składek skonfiskowano. 



Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych zadecydowała o budowie szkoły na terenie przeznaczonym
pod kościół i skierowała pismo w tej sprawie do  Kurii. W odpowiedzi z 22 kwietnia 1960 roku
biskup Karol Wojtyła stwierdził, że krzyż stał się obiektem kultu i jego usunięcie byłoby złamaniem
prawa kanonicznego, na dodatek obrażającym uczucia wiernych. 
Wobec tego na konferencjach w Komitecie Miejskim PZPR i w  Dzielnicowej Radzie Narodowej
postanowiono pozbyć się krzyża siłą.Około 8.30 rano 27 kwietnia na Osiedle Teatralne przyjechała
ekipa  robotników  z  zadaniem  usunięcia  krzyża.  Szybko  rozeszła  się  wieść,  że  „jacyś  ludzie
zabierają krzyż”. Stojące nieopodal kobiety przepędziły robotników. Ludzie obstawili krzyż, aby
nie dopuścić do zabrania go. 

Tłum wzrastał; według danych milicji o godzinie 11.00 pod krzyżem stało już około tysiąca osób.
Śpiewano pieśni patriotyczne i religijne. Sytuację cały czas kontrolowali pracownicy MO, ZOMO i
SB. Na plac przybywały też kolejne oddziały, m.in. z tresowanymi psami. Na razie zachowanie
milicji było jednak bierne.Około 14:00 milicjanci zaczęli atakować ludzi stojących pod krzyżem
(było ich już około dwóch tysięcy). Rzucano w tłum pojemniki z gazem łzawiącym. Milicji nie
udało  się  jednak  rozproszyć  obrońców  krzyża,  szczególnie,  że  o  14:00  w  Kombinacie  pracę
skończyła druga zmiana. 

Wybuchły ostre walki, ludzie obrzucali oddziały ZOMO kamieniami i cegłami. 
Na  jezdni  stawiano  barykady  z  ławek.  Niektóre  kobiety  polewały  nawet  z  okien  milicjantów
wrzątkiem.  Starcia  rozszerzały  się  poza  Osiedle  Teatralne.  Napór  tłumu  zmusił  ZOMO  do
wycofania  pancerki  z  armatką  wodną.  Do  Nowej  Huty  ściągano  kolejne  posiłki  i  odłączono
telefony, a później też prąd dla linii tramwajowej Nowa Huta – Kraków. 
                                                                                                                                                   
Światło  zgasło  w  całej  dzielnicy.  Drogi  zostały  obstawione  przez  kordony  wojskowe.  Ludzie
atakowali  siedzibę Rady Narodowej i  palili  dokumenty.  Mieszkańcy spontanicznie organizowali
pomoc  dla  uczestników  walk,  m.in.  zrzucając  z  okien  opatrunki  i  kryjąc  w  mieszkaniach
poszukiwanych.W związku z zaogniającą się  sytuacją  władze do akcji  rzuciły  także wojsko.  O
19:50 pułkownik Żmudziński zarządził alarm dla wszystkich komend MO w Krakowie. Aby złamać
opór protestujących, milicja rozpoczęła masowe łapanki, aresztując wszystkich znajdujących się w
pobliżu  miejsca  zdarzeń.  Milicjanci  z  psami  przeszukiwali  bramy,  piwnice,  strychy  i  klatki
schodowe. Psów używano także do rozpędzania tłumu. Strzelano do uciekających manifestantów.
W  obronie  ludzie  przewrócili  i  podpalili  milicyjny  gazik;  atakowano  też  strażaków,  którzy
próbowali gasić płonącą Radę Narodową. Bito milicjantów i rozpoznanych „tajniaków”. O 22.45
postawiono  w stan  gotowości  jednostki  milicyjne  w  12  miastach  wojewódzkich.  Do  Krakowa
przyleciał  specjalny samolot  z  przedstawicielami  PZPR, wysłano też  posiłki  milicji  z  Katowic,
Kielc,  Tarnowa  i  Rzeszowa.  Dopiero  po  23:00  ZOMO  ostatecznie  opanowało  Nową  Hutę.
Walczący chwytali się krzyża; puszczali go odrywani siłą i bici po palcach tak mocno, że same się
rozginały.Około północy pod krzyżem ponownie zebrał się tłum, liczący nawet do 5 tysięcy ludzi.
Tym razem jednak milicji szybko udało się go rozproszyć. 
                    Nocą w całej dzielnicy trwały aresztowania podejrzanych o udział w walkach.

    Zagadka została rozwikłana ostatecznie w dniu 7 listopada 2016 roku po wnikliwej 

                              analizie danych i jest ujawniona w całości na końcu e- booka.    

 Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie 
ministerialnym, zorganizowany w czasie budowy dyktatury komunistycznej w powojennej Polsce na polecenie i 
pod dyktando władz radzieckich. Obok tzw. Informacji Wojskowej, odpowiedzialne za masowe krwawe represje 
na obywatelach .W terenie Ministerstwo reprezentowały podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, 
dlatego potocznie te instytucje były określane skrótem UB.MBP powstało 1 stycznia 1945 roku na bazie 
funkcjonującego od połowy 1944 roku Resortu Bezpieczeństwa Publicznego przy sowieckim Polskim Komitecie
Wyzwolenia Narodowego (RBP PKWN). Zostało tyko pozornie zlikwidowane 7 grudnia 1954 roku.



(…) ‘’Od samego początku swego istnienia "bezpieka" była strukturą dosyć liczną. Już w grudniu 1944 roku
liczyła  ok.  2,5  tysiąca  funkcjonariuszy,  a  swój  najwyższy  stan  osiągnęła  w  1953  roku,  kiedy  to  w
ministerstwie  pracowało  33,2  tysiąca  funkcjonariuszy.  Biorąc  pod uwagę także  MO,  KBW,  WOP,  Straż
Więzienną,  Straż Przemysłową i  ORMO resortowi podlegało około 325 tys.  osób poddanych wojskowej
dyscyplinie i uzbrojonych. Czyniło to z MBP prawdziwą potęgę, niewiele mniejszą liczebnie od wojska,
najliczniejszego,  poza armią sowiecką,  w tej  części Europy.Na czele  tego potężnego, scentralizowanego,
nieźle  wyposażonego  i  dobrze  opłacanego,  jak  na  ówczesne  warunki  aparatu  stał  Stanisław
Radkiewicz.Główne  zadania  MBP  koncentrowały  się  nie  tyle  wokół  represji  i  zwalczania  środowisk
konspiracyjnych,  ile  na  terrorze,  który  miał  za  zadanie  zastraszenie  społeczeństwa.  Bać  miał  się  każdy.
Chodziło  o  uzyskanie  całkowitego  posłuszeństwa  oraz  lojalności  wobec  nowej  władzy  i  jej
ideologii.Bezpieka mogła wprowadzić terror na taka skalę dzięki tzw. technikom operacyjnym. Stosowano
podsłuchy,  kontrolę  korespondencji,  obserwację,  a  przede  wszystkim  bardzo  rozbudowano  sieć
agenturalną.Kulminacyjny moment nastąpił 28 września 1954, gdy Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa (
i lord  Hau Hau  -  patrz  e- booki o Propagandzie )  zaczęła nadawać cykl audycji, które wygłaszał ppłk
Józef  Światło,  wicedyrektor  Departamentu  X,  zbiegły  za  granicę  w grudniu  1953  roku.  W ciągu  kilku
tygodni  przeprowadzono  reorganizację  MBP,  usunięto  część  dotychczasowego  kierownictwa,  a  także
rozpoczęto redukcję pracowników aparatu.

Likwidacja
Działania te doprowadziły do ogłoszenia 7 grudnia 1954 dekretu o likwidacji Ministerstwa Bezpieczeństwa
Publicznego  i  powołaniu  w  jego  miejsce  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  oraz  Komitetu  ds.
Bezpieczeństwa Publicznego.- Nie łudźmy się, by tak było naprawdę - komentował Jan Nowak-Jeziorański. - 

                                                                                                                                                             
Polityczna  policja  jest  nierozłączną  częścią  systemu  rządów  totalnych.  (…)  Gestapo  było  nierozłącznie
związane z hitleryzmem, NKWD stanowiło zawsze podstawę władzy w Związku Sowieckim, nazwa ulegała
wielokrotnej  zmianie.  Czeka,  GPU,  NKWD,  MWD  –  mówił  Jan  Nowak-Jeziorański.  Jakkolwiek  fala
"odwilży" zmieniała pozycję "bezpieki", to odbywało się to stopniowo. W zredukowanej formie wszystkie
główne obszary aktywności zostały utrzymane.Bezpieka będzie istnieć zatem dalej, chociaż w innej formie i
pod inną nazwą.’(…..) Dał  tym samym do zrozumienia jako  agent,że  wie  dużo na ten  temat .

http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/996339,61-lat-temu-zlikwidowano-Ministerstwo-
Bezpieczenstwa-Publicznego

                                   Przyszedłem do was znowu , prawdziwy Karol Wojtyła.   
9 października 2016

Podczas popołudniowej uroczystości na skwerze Hoovera metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz 
powiedział, że możemy o papieżu Janie Pawle II dużo wiedzieć i jest wielu ludzi, którzy mają taką wiedzę, ale 
trzeba przejść na wyższy etap. - Trzeba przejść na wyższą szkołę jazdy - trzeba zacząć myśleć papieżem, myśleć 
Wojtyłą, myśleć, tak jak on myślał - mówił kardynał do zgromadzonych, pomimo deszczowej pogody, grupy 
słuchaczy. - Myślenia nie ma bez wiedzy, ale sama wiedza to jeszcze za mało - dodał. 



Agent MBP i sobowtór  który został papieżem.                                   Prawdziwy K.Wojtyła
                                                     Zdjęcia zamieszczane w wielu biografiach  .

                                                      O księżach w służbie SB 
                       http://archiwa-ipn.blogspot.com/2012/03/ksieza-w-suzbie-sb.html

Nie przeszkadzały metropolicie warszawskiemu obsceniczne spektakle w Teatrze Narodowym, o których 
mówił w TV „TRWAM” profesor Wolniewicz. Przeszkadza za to krzyż upamiętniający smoleńską tragedię.      
Jak informuje Gazeta Polska: decyzję o usunięciu krzyża na Krakowskim Przedmieściu zawdzięczamy abp. 
Nyczowi, a nie urzędnikom Kurii czy interwencji konserwatora zabytków. Ksiądz arcybiskup przemówił na 
rzecz Komorowskiego na zebraniu przed niedzielą palmową. 3 sierpnia 2010 roku wierni skutecznie bronili 
krzyża przed wysłanymi przez metropolitę klerykami i państwową policją. Sam hierarcha nie miał cywilnej 
odwagi firmować swej decyzji. W ten sposób abp Kazimierz Nycz przejdzie do historii jako pierwszy 
hierarcha katolicki, przed którym wierni bronili krzyża. Nadal, operując frazesami, imputuje szlachetnym 
obrońcom krzyża, że grają krzyżem. 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/
1,114873,6161028,Kloch__Stolica_Apostolska_zapoznala_sie_z_materialami.html

Stolica Apostolska po zapoznaniu się z materiałami Kościelnej Komisji Historycznej nt. biskupów, których SB 
zarejestrowała jako tajnych współpracowników, nie podjęła żadnych decyzji personalnych, uznając, iż nie ma 
ku temu powodów - poinformował rzecznik Episkopatu ks. Józef Kloch. 
Dodał, że odpowiedź z Watykanu oficjalnie zostanie ogłoszona na najbliższym posiedzeniu Episkopatu w 
marcu. Rzecznik Episkopatu potwierdził, że w ostatnich dniach przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
abp Józef Michalik otrzymał dokument z Watykanu dotyczący urzędujących biskupów, których SB 
zarejestrowała jako tajnych współpracowników. 

"Mogę powtórzyć jedynie za wywiadem, jakiego udzielił abp Józef Michalik, że Stolica Apostolska, 
zapoznawszy się z przesłanymi jej materiałami, nie odwołała żadnego biskupa, uznając po prostu, że nie ma do
tego powodów - powiedział ks. Kloch. Jak oświadczył, pełna treść listu, będącego odpowiedzią Stolicy 
Apostolskiej na raport Kościelnej Komisji Historycznej, zostanie przedstawiona biskupom podczas 347. 
Zebrania Plenarnego KEP, które odbędzie się w dniach 10-11 marca w Warszawie. Wtedy - jak powiedział ks. 



Kloch - więcej na ten temat dowiedzą się przede wszystkim sami zainteresowani.Materiały SB na temat 
żyjących biskupów Kościoła katolickiego w Polsce jako pierwsza analizowała Kościelna Komisja Historyczna.
Wyniki prac komisji ocenił wstępnie powołany przez Episkopat zespół do spraw oceny etyczno-prawnej, a 
następnie, za pośrednictwem Nuncjatury przesłano je do Watykanu.

Według komunikatu Kościelnej Komisji Historycznej, która zakończyła swoje prace w czerwcu 2007 roku, 
kilkunastu ( CZY TYLKO ? Red. ) spośród ponad 130 biskupów zostało zarejestrowanych przez organa 
bezpieczeństwa PRL jako tajni współpracownicy lub kontakty operacyjne, względnie kontakt informacyjny, a 
jeden został zarejestrowany jako agent wywiadu PRL.Ponadto niektóre osoby zostały zarejestrowane jako 
kandydaci na tajnych współpracowników. - Kategoria "kandydat na TW" wskazuje, że SB chciała pozyskać daną 
osobę do współpracy, zbierając wszelkie informacje na jej temat, które miały w tym pomóc. Kategorii "kandydat 
na TW" nie można utożsamiać z jakąkolwiek formą współpracy z organami bezpieczeństwa PRL, była to bowiem
forma represji - powiedział wówczas abp Sławoj Leszek Głódź, mówiąc o zakończeniu prac Komisji 
Historycznej. Szczegółowych rezultatów nie ujawniono. 

                                           "Księży patriotów" wymyśliła bezpieka 

http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/742521,Ksiezy-patriotow-wymyslila-bezpieka

- Autorem reżimowego planu walki z kościołem katolickim w Polsce jest gen. NKWD Iwan Sierow. To on 
ustalił zasadnicze wytyczne i metody działania - mówił w 1955 roku na antenie Radia Wolna Europa były 
funkcjonariusz bezpieki, ppłk Józef Światło.Doradca Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, gen. Iwan 
Sierow zdawał sobie sprawę, że NKWD działa w kraju, który jest w ogromnej swej większości katolicki.
- W związku z tym uważał on, że metody stosowane w Polsce powinny być powolniejsze i bardziej delikatne - 
mówił ppłk Józef Światło w audycji z cyklu "Za kulisami bezpieki i partii".Zdaniem Światły, Sierow i 
podlegli mu polscy funkcjonariusze bezpieki postanowili stworzyć grupę księży, poprzez którą mogliby 
wpływać na to, co dzieje się w polskim Kościele. 

                                                                                                                                                        
12  grudnia  1952  Ministerstwo  Bezpieczeństwa  Publicznego  zorganizowało  zjazd  1500 "księży
patriotów". Obiektem ataku, zebranych w sali MBP duchownych, stał się przede wszystkim prymas Polski
kard. Stefan Wyszyński.Gen. Sierow wiedział, że stworzenie nawet bardzo licznej grupy "księży-patriotów"
nie jest gwarancją powodzenia akcji rozłamowej w Kościele. Rozpoczął więc organizowanie grupy świeckich
katolików zwanych postępowymi, którzy zostali skupieni w Stowarzyszeniu PAX.

Kim byli "księża patrioci"
Określenie  to  wywodzi  się  od  oficjalnej  dewizy  ruchu,  która  brzmiała:  "niezłomna  wierność
Polsce Ludowej". Ich głównym zadaniem było uniezależnienie polskiego Kościoła katolickiego od
Watykanu  i  wywarcie  takiego  wpływu  na  wiernych,  by  w  pełni  zaakceptowali  oni  politykę
prowadzoną  przez  władze  komunistyczne. Pomysł  utworzenia  ruchu  zrodził  się  na  zjeździe
organizacji  kombatanckich.  12 stycznia 1950 Urząd Bezpieczeństwa powołał Komisję Księży
przy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Początkowo do ruchu mogli wstępować
duchowni,  którzy  mieli  za  sobą  przeszłość  kombatancką  i  obozową.  Bardzo  szybko  te  reguły
zostały zmienione i "każdy ksiądz chcący dać wyraz pozytywnego stosunku do Polski Ludowej"
mógł  zostać  członkiem  komisji.  -  Ten  werbunek  prowadzony  był  utartymi  drogami  NKWD  -
relacjonował  Józef  Światło  w  Radiu  Wolna  Europa.  -  Wybitniejszych  działaczy  katolickich
osadzono od razu w więzieniu i tam w drodze długiego śledztwa, drogą zastraszenia i szantażu,
zmuszano  do   wspierania  ustroju  komunistycznego  w  Polsce.  Posłuchaj audycji  o  walce  z
Kościołem w Polsce na początku lat 50.
Odpowiedź Kościoła
W 1950 roku Episkopat wystosował list do prezydenta Bolesława Bieruta, w którym m.in. podjął 
kwestię "księży patriotów":
"Nie ma żadnego uzasadnienia tworzenie specjalnej grupy księży, współpracujących z rządem - 
napisali hierarchowie polskiego Kościoła. - Problem natomiast leży w rozmyślnym wyszukiwaniu 



osób, którym później nadaje się nazwę "księży patriotów", i którzy przeznaczeni są do odegrania 
specjalnej roli w Polsce. 
W  rzeczywistości  wszyscy  przywódcy  sekcji  księży  w  Związku  Bojowników  o  Wolność  i
Demokrację  byli,  w tym czy innym czasie,  w konflikcie  ze  swymi moralnymi  i  kanonicznymi
obowiązkami, a wielu z nich obłożonych jest karami kościelnymi. Wyznaczenie tego rodzaju osób
do  odgrywania  roli  reformatorów  życia  Kościoła  w  Polsce  zagraża  poważnie  ich  własnemu
stanowisku w społeczeństwie katolickim, które zna swoich duchownych i wie, do których ma mieć
zaufanie" - pisali w liście do Bolesława Bieruta prymas Polski kard. Stefan Wyszyński i kardynał
Adam Sapieha.
Treść listu przytoczył w swej audycji "Archiwum PRL" Grzegorz Sołtysiak na antenie Rozgłośni
Polskiej RWE. Cykl był nadawany w 1994 roku. Posłuchaj.Hierarchowie zwracali w liście uwagę
na powojenną sytuację Kościoła w Polsce, uznając ją za bezprecedensową. Pisali o jednostronnym
wypowiedzeniu  konkordatu  przez  państwo  polskie,  nieuznaniu  przez  rząd  polski  organizacji
Kościoła na odzyskanych ziemiach zachodnich. Wspominali też o zakazie wznowienia działalności
organizacji katolickich, stopniowym zamykaniu szkół katolickich, ograniczaniu dostępu do prasy i
wydawnictw, przejmowaniu szpitali oraz likwidacji dobroczynnej organizacji kościoła "Caritas".
Wierni Polsce Ludowej
Jedynym efektem tego listu była wzmożona kampania antykościelna. I właśnie w nią wpisywał się,
zwołany 12 grudnia 1952 przez MBP, zjazd "księży patriotów". W odpowiedzi kardynał Stefan
Wyszyński  na  początku  1953  roku  zagroził  członkom  Komisji  ekskomuniką.  Napięcie  w
stosunkach państwo - Kościół rosło z każdym dniem. Jego eskalacją było aresztowanie prymasa
Polski we wrześniu 1953 roku. Kardynał Stefan Wyszyński przebywał w odosobnieniu trzy lata.
Opuścił klasztor Sióstr Nazaretanek w Komańczy 26 października 1956.Ruch "księży patriotów"
przestał istnieć 12 lipca 1955. Władze komunistyczne wznowiły jego działalność cztery lata później
przy Zrzeszeniu Katolików Caritas. 
W 1961   roku Episkopat  w specjalnym liście  zabronił  duchownym katolickim uczestnictwa w
strukturach Zrzeszenia Katolików Caritas. W latach 70. ruch "księży patriotów" uległ  (podobno)
likwidacji.                                                                                                                                    
                                     
                                    KSIĘŻA WOBEC BEZPIEKI   www.kosciol.pl
Już 28 lutego 2017 na półkach księgarni pojawiła  się jedna z najbardziej oczekiwanych książek 
związanych z Kościołem i polską historią. "Księża wobec bezpieki na przykładzie Archidiecezji 
Krakowskiej" autorstwa Ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego jeszcze przed swoim powstaniem 
budziła liczne nadzieje i równie liczne kontrowersje. Jest ona efektem prowadzonych przez autora 
w archiwach IPN badań dotyczących inwigilacji krakowskiego Kościoła przez UB i SB.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kościół Katolicki aż do śmierci Piusa XII zakazywał swoim dzieciom przynależności do masonerii 
tej szatańskiej sekty i to pod karą wyłączenia z Kościoła. Kodeks Prawa Kanonicznego z roku 
1917, Kanon 2335:

„Kto  wstąpi  do  sekty  wolnomularskiej  czy  do  innych  podobnych  stowarzyszeń,  które  spiskują
przeciw Kościołowi albo prawowitej władzy świeckiej, podlega ekskomunice…”.

Stosunek Neokościoła do wolnomularstwa

Fałszywy papież  Jan  Paweł  II  w  1983 roku  w miejsce  starego  Kodeksu  Prawa  Kanonicznego
wprowadził  dla  Neokościoła  nowy,  w  którym  już nie  ma kary  wykluczenia  z  Kościoła  za
przynależność do masonerii. Tak więc modernistyczny Neokościół nie jest katolicki. Masoni mogą
już być członkami Nowego kościoła, ale za to tradycyjni katoliccy biskupi są z niego wykluczeni.
Ten Neokościół brata się z wrogami Kościoła Katolickiego. Wolnomularze od samego początku
dążyli do opanowania Watykanu, ale najbardziej zaczęło im się szczęścić za Jana XXIII. Kiedy Jan
XXIII obchodził swoje 80 urodziny, otrzymał gratulacje z loży masońskiej, od barona Marsaudona,
który był masonem najwyższego stopnia.



Paweł  VI  spotykał  się  z  greckim  patriarchą  Atenagorasem,  który  również  był  masonem
najwyższego  stopnia.Znana  jest  jego  wizyta  w  ONZ,  która  jest  także  masońską  organizacją.
Podczas swojego wystąpienia powiedział on delegatom, że są oni nadzieją ludzkości, tak jak gdyby
już przestał nią być Chrystus. 3 czerwca 1971 roku przyjął żydowską lożę masońską, B’nai B’rith z
Nowego Jorku, z którą również spotyka się regularnie JP II.Całkiem niedawno byliśmy świadkami
jak  masoni,  Calvi  i  Sindona  wtrącili  się  w  sprawy  finansowe  Watykanu,  co  skończyło  się
bankructwem Banco Ambrosiano oraz zamordowaniem bankiera Calviego.  Watykański bankier –
arcybiskup Marcinkus był ścigany przez włoską policję tak, że dla bezpieczeństwa nie opuszczał
nawet Watykanu.Wielu z watykańskich prałatów było albo nadal jest masonami.

  14 maja 2019

Kto należy do "lawendowej  mafii",  o  której  mówi  bp Milewski?  To dotyczy
głównie Watykanu

Biskup Mirosław Milewski w jednym z ostatnich wywiadów wspomniał o "lawendowej mafii",
która jego zdaniem ma odpowiadać za wiele problemów, z jakimi musi się obecnie zmagać Kościół.
Według tygodnika "Newsweek" ta siatka księży homoseksualistów ma działać od lat. Mówi się, że
członków "lawendowej mafii" najłatwiej spotkać w... Watykanie

Rozpustni geje w Watykanie?!
Gdy poczyta się opisy tego, jak bawią się niektórzy księżą w Watykanie, to przypowieści o 
Sodomie i Gomorze zaczynają wybrzmiewać jak bajki dla grzecznych dzieci. 
Orgie, seks sado-maso, erotyczne zachowania na ulicach i nieformalne związki homoseksualne 
mają być w Stolicy Apostolskiej na porządku dziennym. 
I choć problem nie dotyczy oczywiście wszystkich duchownych przebywających w sercu Kościoła, 
to zdaniem autorów licznych publikacji na temat tajemnic Watykanu, skala problemu z księżmi o 
skłonnościach homoseksualnych jest wręcz porażająca. Jak podaje "Newsweek", ocenia się, że 
spośród wszystkich duchownych około 15 proc. jest gejami. W Watykanie ten odsetek ma być 
znacznie większy. 
Ukuto nawet termin na określenie tego zjawiska – to właśnie "lawendowa mafia". Księżą o 
skłonnościach do bardzo aktywnego życia homoseksualnego mają się wspierać, zarówno jeśli 
chodzi o bezkarność, jak i na drodze po zaszczyty i sławę. Przez lata wiele wskazywało na to, że 
członkowie "lawendowej mafii" są objęci specjalnym parasolem ochronnym. 

Lawendowa mafia a Jan Paweł II
Nawet papież Jan Paweł II – postać niemal jednogłośnie uznana za świętą – w opinii wielu 
obserwatorów miał ochraniać nie tylko związki homoseksualne w Kościele, ale też pedofilów. 
Dowodem na poparcie tej tezy ma być historia meksykańskiego duchownego o. Marciala Maciela 
Degollady. 
Afera związana z seksualnym nadużyciami założyciela zgromadzenia Legion Chrystusa wyszła na 
jaw wyszła w latach 90-tych, choć pierwsze zarzuty pojawiły się jeszcze wcześniej. Degollado 
wreszcie oskarżono o pedofilię. Jego ofiarami mieli być klerycy i uczniowie prowadzonych przez 
legionistów szkół (około 30 chłopców). 
Zarzuca mu się też związki z kobietami (miał być ojcem trójki dzieci) i uzależnienie od morfiny. 
Molestowanie zarzucił mu także jeden z jego synów. Mimo tak poważnych zarzutów, decyzją Jana 
Pawła II był m.in. ekspertem Światowego Synodu Biskupów w Watykanie czy stałym radcą 
Kongregacji Duchowieństwa.
źródło: "Newsweek" 

Apostata Jan Paweł II  Wojtyła i jego herezje
  2014 Kościół i cerkiew, Żydomasońska rewolucja w "Kościele katolickim"  

1. Kościołowi katolickiemu brak jedności. 
2. Muzułmanie wyznają Boga Prawdziwego. 



3. Sekty heretyckie posiadają posłanie apostolskie. 
4. Duch Św. używa sekt jako środków zbawczych. 
5. Musimy modlić się z heretykami o jedność. 
6. Heretycy są chrześcijanami. 
7. Każdy człowiek jest złączony z Chrystusem. 
8. Heretycy posiadają Wiarę Apostołów. 
9. “Nowy Światowy Ład” jest świętym zjednoczeniem. vs “Nowy Światowy Ład” jest złem. 
10.Żydzi są naszymi starszymi braćmi w wierze. vs Żydzi odrzucają wiarę w Jezusa Chrystusa.
11.Masoni są synami Boga Ojca vs Masoni są synami diabła. 
12.Sobory powszechne nie potrzebują bronić wiary. vs Sobory powszechne muszą bronić wiary

(Pius II). 
13.“Nowy Światowy Porządek” jest  konieczny dla  świata. vs “Nowy…” – to  rządy terroru

(Benedykt XV) 
14.Żydzi są naszymi najdroższymi braćmi. vs Żydzi nie są naszymi najdroższymi braćmi. 
15.Wszyscy ludzie są (będą) zbawieni. 
16.Cuda Chrystusa nie dowodziły Jego mesjańskiej godności.
17.Wszyscy ludzie mają prawo do wolności religijnej. 
18.Kościół raduje się kazaniami heretyków. 
19.Heretycy mogą być męczennikami za wiarę. 
20.Heretycy mogą ważnie przyjmować sakramenty od nas. 
21.Łączność w modlitwie z heretykami oznacz miłość. 
22.Nie- chrześcijanie mają prawo do wolności religijnej.
23.Państwo nie może zabraniać żadnego kultu religijnego. 
24.Heretyckie sekty mogą uczestniczyć w życiu Kościoła. 
25.Uświęcenie i prawda mogą znajdować się w sektach heretyckich. vs Herezja : “wszystkie

religie są prawdziwe” (św. Pius X) 
26.Plan zbawienia dotyczy muzułmanów. vs Herezja: możliwość zbawienia jest otwarta przed

muzułmanami (Grzegorz XVI). 
27.Fałszywe religie poszukują Jedynego Prawdziwego Boga. 
28.W  Asyżu  150  fałszywych  religii  “modliło  się  jednym  głosem  do  Pana”. vs W  Asyżu

fałszywe religie oddawały cześć diabłu. 
29.Odłączeni  żydzi  i  chrześcijanie  mają  “  wspólne  dziedzictwo”. vs Żydzi  nie  mają  wiary

dającej zbawienie. 
30.Katolicy mogą otrzymywać ważne sakramenty od heretyków. 
31.W heretyckiej “wierze ” można chwalić Boga i dzięki czynić.
32.Zachodzi  wspólnota  wiary  między  katolikami,  a  heretykami. vs Katolicy  i  heretycy  nie

dzielą jednej wiary (Leon XIII.) 

                              Rzymski kodeks  kanoniczny        
                      WIELKA  NIERZĄDNICA

SKANDALICZNY KODEKS KANONÓW KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH
PROMULGOWANY  PRZEZ    AGENTA   JANA PAWŁA II  - prawdziwy  Karol Wojtyła  
nigdy  nie zaakceptowałby czegoś  takiego!  Kodeks, który w  ogóle  nie  nakłada  żadnych  kar  
na kler  za  przestępstwa  i odstępstwa  od  wiary  oraz  zasad  moralnych   jak  też  za  przestępstwa
karne  popełnione  przez  kler ! Jest  to  kazuistyka i   krętactwo.   Nie  lepszy  jest  Kodeks  
Kanoniczny  dla  Kościoła  rzymsko-  katolickiego, w  części  dotyczącej  naruszeń  przez  kler, 
skrajnie  sprzeczny z  każdym  kodeksem  karnym.



Kodeks  Kanoniczny  dla  Kościoła  rzymsko-  katolickiego

Tytuł II  USTAWA KARNA I NAKAZ KARNY Kan. 1313 - § 1. Jeśli po dokonaniu przestępstwa 
zmienia się  ustawa, należy stosować ustawę korzystniejszą dla winnego. 
§ 2. Jeśli ustawa późniejsza znosi wcześniejszą lub przynajmniej karę, kara natychmiast ustaje. 

Tytuł III   PODMIOT SANKCJI KARNYCH 
Kan. 1321 - § 1. Nie można nikogo karać, jeśli popełnione przez niego zewnętrzne naruszenie 
ustawy lub nakazu nie jest ciężko poczytalne na skutek winy umyślnej albo nieumyślnej. 
§ 2. Kara ustanowiona ustawą lub nakazem wiąże tego, kto rozmyślnie przekroczył ustawę lub 
nakaz; kto zaś uczynił to wskutek zaniedbania należytej staranności, nie jest karany, chyba że 
ustawa lub nakaz inaczej zastrzega. 
§ 3. Gdy nastąpiło zewnętrzne przekroczenie, domniemywa się  poczytalność, chyba że co innego 
by się okazało. 

Tytuł III  PODMIOT SANKCJI KARNYCH 
Kan. 1328 - § 1. Kto uczynił coś dla dokonania przestępstwa albo czegoś zaniechał, jednak bez 
własnej woli nie zdołał go dokonać, nie podlega karze ustanowionej za popełnione przestępstwo, 
chyba że ustawa lub nakaz inaczej zastrzega. 
Kan. 1330 - Przestępstwo, które polega na oświadczeniu albo na innym ujawnieniu woli, doktryny 
lub wiedzy, należy uważać za niedokonane, jeśli nikt nie spostrzegł tego oświadczenia lub 
ujawnienia. 
Tytuł V   
WYMIERZANIE KAR 
Kan. 1341 - Ordynariusz dopiero wtedy powinien wszcząć postępowanie sądowe lub 
administracyjne celem wymierzenia lub deklaracji kary, gdy uznał, że ani braterskim upomnieniem,
ani naganą, ani też innymi środkami pasterskiej troski nie można w sposób wystarczający naprawić 
zgorszenia, wyrównać naruszonej sprawiedliwości i doprowadzić do poprawy winnego.                    
                                                      I co  wy  na  to?  
Zwykłego człowieka  oskarża  się   od razu, pakuje  do aresztu  i  prowadzi  proces  karny ,a  
tu masz?  Fumy  i fochy ,  żeby  tylko  biedak  pederasta  ,mason albo  gwałciciel  lub  złodziej 
nie  poniósł  odpowiedzialności. 
                                   

                           JAK  NIE  USUNĄĆ  ZŁEGO PROBOSZCZA  
 
Kan. 1742 - § 1. Jeżeli na podstawie przeprowadzonego badania ustali się, że istnieje przyczyna, o 
której w kan. 1740, biskup omawia sprawę z dwoma proboszczami, wybranymi z zespołu 
ustanowionego na stałe w tym celu przez Radę kapłańską na propozycję biskupa; jeśli biskup 
dojdzie później do wniosku, że należy przystąpić do usunięcia, podając - do ważności - przyczynę i 
argumenty, radzi proboszczowi po ojcowsku, by zrezygnował w ciągu piętnastu dni.
 § 2. W stosunku do proboszczów, którzy są członkami instytutu zakonnego lub stowarzyszenia 
życia apostolskiego, należy zachować przepis kan. 682, § 2.
 Kan. 1743 - Rezygnacja proboszcza może się dokonać nie tylko po prostu i zwyczajnie, lecz także 
pod warunkiem, byleby to było do przyjęcia przez biskupa i rzeczywiście zostało przyjęte, zgodnie 
z przepisami prawa. 
Kan. 1746 - Biskup powinien zadbać, by usuniętemu proboszczowi przydzielić inny urząd, jeżeli 
jest do tego zdolny, czy też wyznaczyć pensję, w zależności od tego, czy przypadek i okoliczności 
na to pozwalają. 



Rozdział II SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY PRZENOSZENIU PROBOSZCZÓW 

Kan. 1748 - Jeśli wymaga tego dobro dusz albo potrzeba lub pożytek Kościoła, by proboszcz ze 
swojej parafii, którą owocnie kierował, został przeniesiony do innej parafii albo na inny urząd, 
biskup powinien mu na piśmie zaproponować przeniesienie i zachęcić, aby się na nie zgodził, ze 
względu na miłość Boga i dusz. 

  KODEKS PRAWA KANONICZNEGO  Watykan ,  rok 1983 .           
                                                    KSIĘGA I  
NORMY OGÓLNE  
Kan. 6 - § 1. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Kodeksu, zostają zniesione: 
1 Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany w 1917 roku; 
2 również inne ustawy, powszechne lub partykularne, przeciwne przepisom obecnego Kodeksu, 
chyba że odnośnie do partykularnych co innego wyraźnie zastrzeżono; 
3 jakiekolwiek ustawy karne - tak powszechne, jak i partykularne - wydane przez Stolicę 
Apostolską, chyba że zostały włączone do tego Kodeksu; 
4 wreszcie pozostałe powszechne ustawy dyscyplinarne, które dotyczą spraw w całości 
regulowanych obecnym Kodeksem. 

                   ŚLEDZTWO    PRZEPROWADZIŁ    NAJLEPSZY  WYWIAD 

                                  NA ŚWIECIE   ARMIA  KRAJOWA 

                                     Zalew  imprez  papieskich
- Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Pawła II może być wielką pomocą dla nas, a 
równocześnie okazją do tego, żeby w ciszy swojego domu zerknąć do encyklik i do przemówień 
papieża - powiedział PAP metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Dziś przypada 15. 
rocznica śmierci św. Jana Pawła II. 

Nie ma  czegoś  takiego jak modlitwa  za  wstawiennictwem  osoby zmarłej,  taka  herezja  jest 
tylko w  heretyckim judeokościele  rzymsko - katolickim  ! Modlić się  trzeba  bezpośrednio do 
Boga  Ojca a  jedynym pośrednikiem  był i  jest Jego Syn  Jezus ( Isus  - Hesus)  Chrystus a  nie  
jakiś  bandzior !  

Zalew  imprez papieskich  w roku 2020 szczególnie w  TVP  publicznej a także  wysyp  gadżetów z
tym  przestępcą, świadczy  o utrzymywaniu ludzi w systemie  parszywej religii  judeokatolickiej 
zwanej  dla  niepoznaki chrześcijaństwem.



W  telewizji nie było prawie dnia  bez  tego bandziora,  placówki Poczty Polskiej  zalane  
były kalendarzami z  nim   a  nawet z dwoma  bandziorami,  papieżem  Franciszkiem i 
Janem Pawłem II,  co  śmierdzi  jakąś zmową z Watykanem, stolicą nierządu  i herezji. 

- Misterium śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa pozwala nam ponownie 
przemyśleć rzeczy ważne i ważniejsze. Po co to wszystko, kim jest człowiek? Pojawia się 
przy tym myśl teologiczna podjęta przez Jana Pawła II, czyli personalizm - mówił w 
Polskim Radiu 24 Michał Senk (dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II). 
Gość Polskiego Rada 24 tłumaczył, że pontyfikat Jana Pawła II charakteryzowała olbrzymia
pokora, poprzez pokazanie kruchości życia ludzkiego w rozumieniu doczesnym. Natomiast 
aktualność nauczania papieża Polaka należy rozpatrywać poprzez odczytywanie człowieka, 
jako nieśmiertelnego ze względu na duszę. - Zarówno w świetle Świąt Wielkiej Nocy jak i 
poprzez pryzmat koronawirusa. Tego, że coraz częściej mówimy chorobie, rozważamy 
kwestie życie i śmierci - powiedział Michał Senk. Podkreślił również, że Jan Paweł II był 
miłośnikiem nauki. - Poszukiwania rozwiązań, patrzenia w przyszłość. Miał szacunek dla 
lekarzy i ekonomistów, ludzi, 
którzy dbają o nasz rozwój w trudnych czasach - zauważył. 

A  kto mu pisał  takie  nauki i mowy? Kardynał  Ryłko z semickim    nochalem!  Patrz  
bezpłatny  
e- book  Jan Paweł  II agentem komunistycznej bezpieki. 

https://www.polskieradio24.pl/130/6802/Artykul/2490844,Nauczanie-Jana-Pawla-II-w-
czasach-pandemii-koronawirusa

PRYMAS  STEFAN  WYSZYŃSKI  TAKŻE  BYŁ PODMIENIONY 

Był zamordowany i podmieniony  w  którymś więzieniu, dlatego go przewożono do  
kilku różnych więzień. Miał  mały  krótki  nos  a potem dużo większy i  dłuższy i  miał  
zupełnie    inną twarz. Brodawkę  można dolepić  lub  nosić maskę lateksową z  
brodawką.
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