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Na początku lat 40-tych młody polski sprzedawca 
zatrudniony w przedsiębiorstwie chemicznym I.G. 
Farben (firmie produkującej cyklon B)1 sprzedał 
nazistom cyjanek do użytku w Auschwitz. Pracował 
także jako chemik produkujący gaz cyjanowodoro-
wy, za pomocą którego zgładzono miliony Żydów 
i innych ludzi w samym sercu obozu zagłady w 
Auschwitz. Obawiając się o swoje życie, po wojnie 
schronił się w Kościele katolickim (w sekcie) i został 
wyświęcony na kapłana pod koniec 1946 roku. W 
1958 roku został najmłodszym biskupem Polski. 
Po 30-dniowym okresie panowania swojego po-
przednika, który został zamordowany, Polak objął 
papiestwo jako papież Jan Paweł II2 (obecny papież, 
1990 rok) i w chwili obecnej kontroluje w Ameryce 
organizację o nazwie Federacja Żydowska oraz jeden 
z jej licznych odłamów — Cult Awereness Network 
[Sieć uświadamiania o sektach], organizację, która 
zajmuje się uprowadzaniem i „deprogramowaniem” 
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1  Szefowie przedsiębiorstwa chemicznego I.G. Farben oraz Herman Goering, Heinrich Himmler i Reinhard Heydrich zaplanowali „rozwiązanie kwestii żydowskiej” 
(wybór i produkcja odpowiedniego gazu do eksterminacji Żydów).   2 Treasons Peace [Pokój zdrad], H.W. Armbruster, Beechhurst Press, str. 345-347; I.G. Farben, R. Sasuly, 
Boni & Gaer, str. 128-129; Wall Street and the Rise of Hitler [Wall Street i dojście Hitlera do władzy], A.C. Sutton, ’76 Press; World Watchers International, „The Brussell Tapes 
[Taśmy brukselskie]”; Information Network Against War and Fascism, taśma „Auschwitz Pope [Oświęcimski papież]”; Was Jonestown a C.I.A. Medical Experiment [Czy 
Jonestown było medycznym eksperymentem CIA]?, Michael Meiers, str. 545   3 The Vatican’s Holocaust [Holokaust Watykanu], Avro Manhattan, str. 32-104  

chrześcijan i innych ofiar. Papieska organizacja Cult 
Awareness Network [Sieć uświadamiania o sektach] 
jest kontynuacją hitlerowskiego „ministerstwa sekt”3 
działającego podczas II wojny światowej, którego 
celem było zniszczenie judaizmu, chrześcijaństwa i 
innych religii nie będących katolicyzmem. Hitler i 
jego podwładni, włącznie z SS, byli katolikami. Ich 
pragnienie: świat tylko dla katolików.

Niektórzy z wysokich rangą adiutantów papieża 
(również przestępców) symulują przyjaźń z kilkoma 
autentycznymi organizacjami żydowskimi. Powodem 
takiego zwodzenia narodu żydowskiego jest promo-
wanie katolicyzmu i ogólnoświatowej sekty katolic-
kiej. Ich celem jest również podsycanie nienawiści do 
Żydów i prawdziwych chrześcijan na całym świecie 
poprzez wywoływanie niezgody w żydowskich i 
chrześcijańskich organizacjach, do których przeni-
kają przy pomocy udawanych pochlebstw i obietnic 
nagrody, w nadziei, że ludzkość całego świata powsta-
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4 The Holocaust Victims Accuse [Ofiary holokaustu oskarżają], Rabbi Moshe Shonfeld, str. 14 i 16    5 World Watchers International, „The Brussell Tapes”; The Crime and 
Punishment of I. G. Farben [Zbrodnia i kara I.G. Farben]-J. Borkin; Information Network Against War and Fascism, Taśma „Auschwitz Pope [Oświęcimski papież]”; Deals-C. 
Moch i V. Virga, 1984, Crown Publishers; Battle Cry, grudzień 1983; Dally News, 10 stycznia, 1980-„There’s Corporate Hypocrisy on Nazi Connections [Istnieje zbiorowa 
hipokryzja dotycząca powiązań nazistowskich]” wg Dana Dorfmana.  

nie przeciwko wszystkim prawdziwym chrześcijanom 
i Żydom i zwróci się z prośbą o ich zniszczenie, tak 
że pozostanie tylko katolicki nazizm. Pragnienia 
tych satanistycznych zwolenników jednego świata 
dążących do katolicko-nazistowskiego panowania 
nad globem nie wyczerpały się. Ich machina propa-
gandowa (media) wysławia „papieża mediów” oraz 
jego diaboliczny ogólnoświatowy Kościół i ONZ. 
Jednocześnie obniża rangę prawdziwych chrześcijan 
i Żydów, a agencje rządowe nękają ich niedorzecz-
nym, niekonstytucyjnym i sfingowanym procesem 
sądowym, posługując się przestępcami i opłacanymi 
kłamcami, którzy zeznają na niekorzyść prawdzi-
wych, fundamentalnych Kościołów chrześcijańskich i 
innych, którzy trafili na celownik. Ciężko zrozumieć, 
jak chrześcijanie, żydowscy rabini i inni prawdziwi 
Żydzi mogą wiązać się z nazistowsko-katolickimi 
hierarchami, którzy niezaprzeczalnie zniszczyli mi-
liony chrześcijan, Żydów i wielu innych. Rabin Moshe 
Shonfeld stwierdza: „Od dnia, w którym zostaliśmy 
wygnani z Ziemi Świętej, Kościół katolicki jest dla 
nas gorszy od wszystkich królów ziemi. Wszystkie 
jego kroki na scenie historii zostały odciśnięte krwią 
żydowską”. Rabin również dodał: „Ludność katolicka 
we wszystkich krajach okupowanych przez Niemców, 
zachęcana przez swoich księży, bez litości mordowa-
ła Żydów. Wszyscy byli fanatycznymi katolikami i 
wszyscy odczuwali nienasycony apetyt na żydowską 
krew”4. 

Inteligentnemu człowiekowi ciężko pojąć, jak 
na przestrzeni wieków zdeprawowani papieże po-
kroju Jana Pawła II zrobili pranie mózgu tak wielu 
ludziom, przeistaczając ich w zombie czczące sektę 
tych niewiarygodnie groźnych, fałszywych pro-
roków i ich makabryczną, nazistowską religię. W 
zasadzie niemożliwością jest wyrwanie całkowicie 
zmanipulowanego katolika z jego przypominającego 
odrętwienie zombie, ślepego przekonania, że papież 
imbecyl jest Bogiem. Tylko Ewangelia Pana Jezusa 
Chrystusa, głoszona w Piśmie Świętym, może prze-
rwać demoniczny czar niewiedzy i szatański strach 
przed tą godną ubolewania, bezbożną, tajną sektą i 
jej przywódcą, a także wyzwolić ludzką duszę, aby  
oddawała cześć i odczuwała strach przed żywym 

Bogiem przez wiarę w Jego Syna Jezusa Chrystusa. 
Dlatego Watykan tak zawzięcie zwalcza wierzących 
w Biblię prawdziwych chrześcijan. Wiedzą, że Ewan-
gelia Pana Jezusa Chrystusa jest jedyną prawdziwą 
obroną przed nimi.

WYCOFANIE POPARCIA DLA TAJNYCH 
OPERACJI WATYKANU

Oburzeni obywatele żydowscy wycofują swoje 
poparcie dla papieskiej Federacji Żydowskiej. Rabin 
Abraham Cooper, prodziekan Centrum Szymona 
Wiesenthala, zrezygnował z miejsca w komisji. Inni 
przywódcy żydowscy poszli za jego przykładem, 
ponieważ dowiedzieli się o zaangażowaniu Federacji 
Żydowskiej w OWP — kolejnej tajnej organizacji Jana 
Pawła II (artykuł w „Los Angeles Times” z 18 marca 
1990 roku, str. 1B, autorstwa Mathisa Chazanova).

Dzisiaj jednym z wielu czołowych katolicko-nazi-
stowskich doradców papieża jest Otto Ambros. Otto 
jest skazanym nazistowskim przestępcą wojennym 
(osądzonym podczas procesów norymberskich). 
Został skazany na osiem lat więzienia, ale odbył tylko 
trzy lata kary za niewolnictwo i masowe morderstwo5. 
„Papież mediów” — Jan Paweł II — nieustannie po-
wtarza takie kłamstwa jak: „Współczuję Żydom z po-
wodu drugiej wojny światowej”. Skoro tak mu szkoda 
Żydów, dlaczego nie uznaje Izraela za państwo? (Jakby 
to miało znaczenie, że ten nazistowski zbrodniarz 
wojenny, religijny kłamca uznaje cokolwiek.)

Ten niebezpieczny, fanatyczny, szukający własnej 
chwały przywódca sekty odmawia Izraelowi jego 
prawowitej nazwy. Lubi nazywać Izrael „Palestyną”. 
A to z powodu jego ujmującego uczucia dla OWP. 
Watykan (Kościół szatana) zawsze gardził żydow-
ską bliskością z Bogiem, tym, że Bóg wybrał naród 
żydowski, aby napisał Biblię (zarówno Stary i Nowy 
Testament) i wydał na świat Mesjasza, Zbawiciela 
ludzkości, a jednocześnie zazdrościł mu tego. Z tego 
powodu szatan i jego Kościół (Watykan) mordowali 
Żydów i chrześcijan (duchowych Żydów) przez wie-
ki aż do dnia dzisiejszego. Izrael jest Ziemią Świętą, 
nie Palestyna czy Rzym, a Bóg dał Izrael Żydom, nie 
papieżowi, nie ONZ ani nie OWP albo innej katolic-
ko-nazistowskiej grupie przestępczej. W Biblii obja-
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6 I.G. Farben-R. Sasuly, Boni & Gaer; World Watchers International, „The Brussell Tapes [Taśmy brukselskie]”; Information Network Against War and Fascism, taśma 
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8 World Watchers International, „The Brussell Tapes [Taśmy brukselskie]”; Information Network Against War and Fascism, taśma „Auschwitz Pope [Oświęcimski papież]”   
9 Was Jonestown a C.I.A. Medical Experiment [Czy Jonestown było medycznym eksperymentem CIA]?—Michael Meiers, str. 19.   10 Church and State [Kościół i państwo], 
wrzesień 1986, str. 17 i 18

wiono, że gniew Boży i zniszczenie dosięgną każdego, 
kto będzie usiłował odebrać Izrael Żydom (narodowi 
wybranemu przez Boga) (Za 12:2-3, 9). Bóg nazwał 
tę ziemię Izraelem i taka jest i zawsze pozostanie 
nazwa narodu żydowskiego. Nie uznaję Watykanu, 
jego zjednoczonego kultu ani ONZ za nic innego jak 
tylko za twór szatana i każdy, kto szuka łaski Boga, nie 
będzie uznawał Watykanu, jego zjednoczonego kultu 
ani ONZ za nic innego, jak tylko za twór szatana. Wa-
tykan na pozór próbuje symulować chrześcijaństwo 
za pomocą rytuałów, doktryny i czynów, które nie 
istnieją w chrześcijaństwie. Katolicyzm jest fałszywym 
chrześcijaństwem i wyszkolone oko chrześcijańskie, 
biegłe w Piśmie Świętym, wyraźnie dostrzeże brak 
jakichkolwiek podobieństw do chrześcijaństwa. Sza-
tan ma podróbkę (fałszywkę) wszystkiego, co posiada 
Bóg, więc miejcie się na baczności.

Na południe od Merano znajdowały się porty w 
Genui i w Rzymie, gdzie Watykan pomagał nazistom 
uzyskać fałszywe dokumenty potrzebne do odbycia 
rejsu statkiem parowym do Ameryki. Kościół kato-
licki pomógł setkom tysięcy katolicko-nazistow-skich 
zbrodniarzy wojennych i szpiegów w ucieczce do 
Ameryki i innych krajów6. Główne agencje Watykanu 
odpowiedzialne za pomoc katolicko-nazistowskim 
zbrodniarzom wojennym stanowiły grupę katolic-
kich agencji wsparcia w Rzymie, które rozdzielały 
pomoc według narodowości uchodźców. Litwini, na 
przykład, udawali się do wielebnego Jatuleviciusa pod 
numer szósty na Via Lucullo, pod numerem trzydzie-
stym trzecim na Via dei Parione Węgrom pomagał 
ojciec Gallov, z kolei biskupi Dragonovic i Magjerec 
z Istituto di St. Jeronimus zajmowali się Chorwatami 
i tak dalej7. Kardynał Casaroli (obecnie Sekretarz 
Stanu w Watykanie) z mafią z Mediolanu pomagał 
w ucieczce nazistowsko-katolickich rzeźników. Jan 
Paweł II pojawia się ponownie, fałszując paszporty 
dla katolicko-nazistowskich zbrodniarzy wojennych 
w celu umożliwienia im ucieczki do Hongkongu, na 
Bliski Wschód, do Ameryki Południowej i na wszyst-
kie możliwe strony świata. Ponadto Jan Paweł II był 
protegowanym Montiniego, który współpracował z 
mafią w Mediolanie, z CIA i organizował przestęp-

stwa. Montini później został papieżem Pawłem VI8. 
Jedną z kluczowych postaci w planie generalnym 

SS dotyczącym kontroli nad Stanami Zjednoczonymi 
przez katolicką ONZ był katolik i nazista Reinhard 
Gehlen. Był on członkiem Wielkiego Sztabu General-
nego Armii Cesarstwa Niemieckiego. Amerykańska 
CIA została w dużej mierze stworzona przez Reinhar-
da Gehlena i obsadzona byłymi agentami Biura Służb 
Strategicznych, FBI, SS i SD (wydział wywiadowczy 
SS powołany przez Himmlera, kolejnego katolika). 
Tak, połowę stanowili Amerykanie, a drugą połowę 
— niemieccy naziści katoliccy. Ten były nazistowski 
generał katolicki został powołany na współzałożyciela 
CIA9. Centralny Urząd Podatkowy (IRS) natomiast 
jest poborcą podatkowym Watykanu.

Wielu z tych nazistowskich uciekinierów i ich po-
tomków zajmuje teraz wysokie stanowiska w większo-
ści amerykańskich agencji rządowych, w przemyśle, 
w mediach itp.

RONALD REAGAN KORUMPUJE
AMERYKAŃSKI SYSTEM SĄDOWNICTWA
Podczas uroczystego katolickiego obiadu Ronald 

Reagan chwalił się, że powołał i umieścił setki kato-
lickich sędziów (nazistów)10 w amerykańskim syste-
mie sądownictwa. Jednym z nich był sędzia Arnold 
z Arkansas, który w zbrodniczy sposób nie dopuścił 
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naszego Kościoła do składania zeznań w jego sali 
sądowej w marcu 1990 roku. Wszystkie zarzuty jak 
zwykle były sfingowane. Jednak opłaceni przez rząd 
kłamcy, przestępcy, prostytutki i narkomani mogli 
zeznawać przeciwko nam. Oczywiście przegraliśmy 
(obecnie odwołujemy się od wyroku). Holokaust 
jest dziś tym samym, czym był kiedyś. Tak jak było 
w Niemczech w czasie II wojny światowej, tak jest 
w tej chwili w Ameryce i na całym świecie. Katolic-
ko-nazistowski plan polegał na tym, żeby zmienić 
prawo – to, co legalne, należało uczynić nielegalnym. 
Innymi słowy nielegalne prawo jest teraz legalne. 
Należało powołać rząd i państwo policyjne, tak samo 
jak teraz w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Czy 
dostrzegacie, że osoby, które nie są katolikami lub 
nie należą do Kościoła ogólnoświatowego, nie mają 
obecnie szans na wygraną na sali rozpraw (zabrali 
nasze dzieci)?

II wojna światowa nie zakończyła się, a my nie 
wygraliśmy (wygraliśmy  bitwę, ale na pewno nie 
wygraliśmy wojny). Jeśli uważacie, że wygraliśmy 
wojnę i że to już koniec, to daliście się oszukać, 
tak jak sobie to obmyślili. Wystarczy spojrzeć na 
gospodarkę Niemiec i Japonii dzisiaj, a następnie 
na naszą i na całkowite zepsucie wszystkiego, co 
przyzwoite na świecie — za sprawą inwazji na 
nasz kraj katolicko-nazistowskich zbrodniarzy wo-
jennych, którzy otrzymali od Watykanu fałszywą 
tożsamość. Ci nazistowsko-katoliccy zbrodniarze 
wojenni zniszczyli nasz rząd, nasze Kościoły, nasze 
szkoły, nasze rodziny, nasze dzieci, naszą moralność, 
naszą dumę, naszą integralność, nasz patriotyzm i 
desperacko usiłują zniszczyć mnie i każdy Kościół, 
któremu doradzam, ponieważ razem ujawniamy 
prawdę o nich i głosimy Ewangelię Pana Jezusa 
Chrystusa, której nienawidzą. Media pomagają im 
w niewiarygodnych fałszerstwach i poniżających 
błędach w rozumowaniu (na tym polega ich praca 
i dobrze ją wykonują).

Zbrodniczo szalony papież Jan Paweł II powie-
dział: „Nie idźcie do Boga po odpuszczenie grze-
chów, przyjdźcie do mnie”11 (jest to bluźnierstwo, 
Łk 5:21). Ten najbardziej niebezpieczny przywódca 
sekty katolickiej i jego zwolennicy naprawdę wierzą, 
że jest on Bogiem, ale on jest dokładnym przeciwień-
stwem żywego Boga. Jest całkowicie opętany przez 

PREZYDENT BUSH JEST JEDNYM Z NICH
Tekst ten został zaktualizowany — wkrótce po wy-

daniu tej publikacji prezydent Bush wsparł swojego 
szefa papieża i złożył oświadczenie, które dosłownie 
wprawia w osłupienie nawet naiwnych. W zasadzie 
powiedział: „Wybaczmy nazistowskim zbrodniarzom 
wojennym”12. Zrobił to, ponieważ jest jednym z nich 
i jest całkowicie podporządkowany papieżowi i od-
dany maniakalnemu marzeniu o ogólnoświatowym 
katolicko-nazistowskim dominium diabła. Biblia 
mówi, że to się stanie w ciągu ostatnich dni, i stało 
się. Słowo Boże wyraźnie stwierdza, że On nigdy 
nie wybaczy szatanowi ani jego aniołom (Ap 14:10-
11, 20:10). Jest to wielokrotnie napisane w Starym i 
Nowym Testamencie i nie ma w tej kwestii żadnych 
wątpliwości. Bóg chce, żeby to dotarło do naszych 
serc, naszych dusz i do naszych umysłów. Nawet 
grzesznicy, którym odpuszczono grzechy, nie mogą 
już więcej grzeszyć. Gdyby ci katoliccy naziści okazali 

samego diabła. Ten rząd jest rządem diabła, Kościół 
ogólnoświatowy jest Kościołem diabła, a wszystkie 
wyznania, które odmawiają głoszenia prawdy na 
temat tych bardzo ważnych spraw są fałszywymi 
prorokami diabła, co stanowi po prostu kolejny 
odłam diabelskiego Kościoła.

Rządy i Kościoły sterowane przez katolików są 
całkowicie szalone (można to zweryfikować przez 
Biblię). Ci sami szaleni maniacy w czasie II wojny 
światowej spowodowali zabójstwa sześciu milionów 
niewinnych Żydów i wielu milionów chrześcijan i 
wyznawców religii innych niż katolicyzm.
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skruchę i nie grzeszyli więcej, Bóg by im wybaczył 
(Jan 5:14, 8:11), ale oczywiście ci katoliccy naziści 
nie czują skruchy, ponieważ robią dokładnie to, co 
ich ojcowie, dziadkowie i prapradziadkowie. Nadal 
mordują, torturują, kłamią i niszczą wszystko, co 
mogą, a co jest przyzwoite i dobre na tym świecie. Dla 
ludzi jest bluźnierstwem przebaczyć grzech śmiertel-
ny (Łk 5:21). Zostało nam nakazane, aby wybaczać 
występki przeciwko sobie nawzajem, ale nie grzechy 
śmiertelne (naruszenie dziesięciu przykazań) (1Jan 
5:16). Tylko Bóg może odpuścić grzech przez krew 
Swojego Syna Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy mogli 
zająć miejsce Boga i odpuścić tym katolicko-nazi-
stowskim zbrodniarzom wojennym miliony grze-
chów śmiertelnych, których się dopuścili, wówczas 
musielibyśmy otworzyć nasze więzienia i wypuścić 
wszystkich morderców. Następnie musielibyśmy dać 
im nową tożsamość, aby mogli działać potajemnie, 
tak jak robią to katoliccy naziści, żeby nikt nie wie-
dział, kim są.

Mamy dużo dokumentów mówiących o udziale 
prezydenta Busha i jego całej administracji w kon-
tynuacji tego nazistowsko-katolickiego holokaustu.

Oto tylko kilku z nazistowskich zbrodniarzy wo-
jennych, którzy pomogli w propagowaniu kampanii 
prezydenckiej Busha. Wszyscy oni mają związek z 
zabójstwami, szwadronami śmierci i innymi dzia-
łaniami terrorystycznymi. Są również zamieszani 
w przemyt broni i narkotyków, używanych do pod-
trzymania wojny domowej w Nikaragui, Angoli, 
Afganistanie i Kambodży.

Prezesem założycielem i kluczową postacią w 
Republican Heritage Groups Council (Rada Grup 
Dziedzictwa Republikańskiego) był Laszlow Pasztor, 
działacz węgierskich grup prawicowych i katolickich 
powiązanych z nazistami. Podczas II wojny światowej 
Pasztor był członkiem grupy młodzieżowej Strza-
łokrzyżowcy, węgierskiego odpowiednika katolickiej 
partii nazistowskiej.

Nicolas Nazarenko – oficer w katolicko-nazistow-
skiej Kozackiej Dywizji SS, a obecnie szef kozackiej 
jednostki Partii Republikańskiej. Twierdzi, że Żydzi są 
jego „wrogami ideologicznymi”. Pozostaje aktywny w 
prokatolickich ugrupowaniach nazistowskich w USA.

Florian Galdau – członek katolickiej Żelaznej 
Gwardii i jej główny werbownik na wschodnim 
wybrzeżu USA.

Jerome Brentar – biznesmen z Cleveland, który 
wspierał w USA obronę strażnika obozu śmierci w 
Treblince Iwana Demianiuka, katolickiego nazisty 
skazanego zeszłej wiosny w Izraelu za masowe mor-
derstwo. Jednym z najbardziej gorliwych współpra-
cowników Brentara był dawny dyrektor ds. komuni-
kacji w Białym Domu Patrick Buchanan, który pisał 
zgryźliwe artykuły prasowe potępiające deportację 
katolickich nazistów.

Ci ludzie pomagali także prezydentom Nixonowi 
i Reaganowi podczas ich kampanii prezydenckich, a 
cała lista jest o wiele dłuższa. Są na niej setki, a nawet 
tysiące nazwisk13.

 Sądzę, że teraz łatwo zrozumieć, dlaczego prezy-
dent Bush nie chce odwołać psów napuszczonych 
na mnie i mój Kościół, a zamiast tego nasila krucjaty 
przeciwko nam. To katolicko-nazistowskie szyka-
nowanie mnie i naszych Kościołów trwa od ponad 
25 lat.

Ponadto administracja Busha, pod wodzą papieża 
Jana Pawła II i z pomocą CIA, powołuje w krajach 
trzeciego świata katolickich dyktatorów, którzy służą 
wyłącznie za marionetki (prezydent Bush kierował 
diaboliczną CIA w latach 1976–1977 w imieniu Wa-
tykanu tutaj w Stanach).

TERAZ ZOSTAŁO TO UJAWNIONE I MUSICIE 
WIEDZIEĆ, ŻE CULT AWERENESS NETWORK 

[SIEĆ UŚWIADAMIANIA O SEKTACH] JEST 
SEKTĄ I KONTYNUACJĄ „MINISTERSTWA 

SEKT” DZIAŁAJĄCEGO W NAZISTOWSKICH 
NIEMCZECH!!

Wielu członków okrytej złą sławą organizacji 
papieskiej Cult Awereness Network [Sieć uświada-
miania o sektach] zostało aresztowanych i skazanych 
za porwania, napaści, gwałty, tortury i wiele innych 
przestępstw. Papież Jan Paweł II, prezydent Bush, cały 
Biały Dom i kontrolowane przez katolików agencje 
rządowe, senator Robert Dole14 i jego żona Eliza-
beth (sekretarz Departamentu Pracy dla Watykanu) 
są bardzo dumni z Cult Awereness Network [Sieci 

13 Old Nazis, the New Right, and the Reagan Administration [Dawni naziści, nowa prawica i administracja Reagana], Russ Bellant; Information Network Against War and 
Fascism, The Bush Campaign - Fascists on board [Kampania Busha - faszyści na pokładzie].   14 Transcript of Proceeding, Congressional Information Meeting on the Cult 
Phenomenon in the United States [Zapis posiedzenia, spotkanie informacyjne Kongresu dotyczące zjawiska sekt w Stanach Zjednoczonych] z 1976 roku oraz z 5 lutego 
1979 roku, przewodniczący senator Robert Dole.   
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uświadamiania o sektach] i Federacji Żydowskiej (Fe-
deracja Żydowska nie jest żydowska,  lecz całkowicie 
katolicka)15, ponieważ prześladują one  chrześcijań-
skie Kościoły w nielegalnych i przestępczych sądach 
katolickich kierowanych oczywiście przez katolickich 
sędziów. W rezultacie Kościoły muszą wydawać setki 
tysięcy dolarów na obronę przed papieżem, prezy-
dentem i rodziną Dole'ów i muszą odpierać głęboko 
fałszywe oskarżenia i szykany.

DZISIAJ SĘDZIOWIE AMERYKAŃSCY 
MÓWIĄ, ŻE TO, CO NIELEGALNE, STAJE 

SIĘ LEGALNE, PROCESY NORYMBERSKIE  
HOŁDOWAŁY TEJ SAMEJ DOKTRYNIE 

PONAD CZTERDZIEŚCI LAT TEMU
Stenogramy z procesów norymberskich ukazu-

ją układ sądowniczy (legalizowanie nielegalnego 
prawa) stworzony przez katolicko-nazistowskich 
sędziów, dokładnie jak teraz w Ameryce. Barwnie 
ilustruje  to oświadczenie Josepha Goebbelsa (Jo-
seph Goebbels był, oczywiście, wysokiej rangi kato-
licko-nazistowskim administratorem watykańskiej 
propagandy pod marionetkową dyktaturą Hitlera). 
Oświadczenie Goebbelsa brzmiało: „Przestrzega-
liśmy prawa nie po to, żeby pozostawać w zgodzie 
z prawem, ale aby dojść do władzy. Doszliśmy do 
władzy zgodnie z prawem, żeby zyskać możliwość 
nielegalnego działania”16. 

Biblia nazywa rząd ogólnoświatowy, pod którego 
panowaniem dziś żyjemy, Bestią, która otrzymała 
władzę od smoka. Biblia mówi, że smok jest dia-
błem. Kościół, który posiada władzę nadaną przez 
smoka, to Watykan. Kościół szatana posługuje się 
rządem ogólnoświatowym, żeby zniszczyć każdy 
Kościół inny od niego, ponieważ szatan chce być 
czczony jak Bóg i musi zmusić do tego ludzi. My, 
prawdziwi chrześcijanie, odmawiamy podporząd-
kowania się władzy szatana. Dlatego jego gniew 
atakuje nas za pośrednictwem szatańskich agencji 
rządowych i fałszywych Kościołów szatana.

Ostatecznie demoniczny papież, rząd i Kościoły 
zmuszą wszystkich do przyjęcia znaku wierności 
na czole lub dłoni i wydadzą dekret — wszyscy, 
którzy się sprzeciwią, nie będą w stanie kupować 
ani sprzedawać (Ap 13: 16-17), a ci, którzy nie ze-

chcą czcić wizerunku Bestii (tego satanistycznego 
rządu) będą musieli umrzeć (Ap 13:15). Słowo Boże 
mówi, że ci, którzy przyjmą znak szatana, będą po 
wsze czasy płonąć w piekle (Ap 14, 9-11). Święci 
Boży nie mają innego wyboru, jak tylko odrzucić i 
sprzeciwić się głosowi tego rządu, tych fałszywych 
Kościołów i ich potępionego szatańskiego przy-
wódcy, o ile pragną osiągnąć Niebo.

ZEJŚCIE DO PODZIEMIA
Wielu chrześcijan zejdzie do podziemia, tak jak ja 

musiałem to zrobić, żeby móc kontynuować walkę z 
tą potworną sektą poprzez głoszenie słowa Bożego. 
Tak jak w tej chwili, dzięki miłości Bożej, która znaj-
duje się w Jezusie Chrystusie, nadal docieram do 
Was, ostrzegam i proszę w imię Boga, stworzyciela 
Nieba i Ziemi i tego, co ją napełnia, abyście żałowali 
każdego grzechu i uwierzyli w Ewangelię, która jest 
jedyną prawdą we wszechświecie. Jezus przyjmuje 
także Was, katolików, członków ogólnoświatowego i 
zjednoczonego Kościoła, którzy nie macie wiedzy o 
hierarchii, którą czcicie. Jeśli kochacie Pana, a wiem, 
że wielu z Was, katolików, członków ogólnoświato-
wego i zjednoczonego Kościoła, kocha Go, zróbcie, 
co nakazuje Bóg: „Wyjdźcie z niego, ludu mój, aby-
ście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was 
nie dotknęły plagi na niego spadające” (Ap 18:4). 
Są to już dni ostatnie tego czasu. „Gdy więc ujrzycie 
ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, 
stańcie w miejscu świętym (Biblia Króla Jakuba – w 
wersji angielskiej King James Version) [wykonując 
wolę Bożą  – pełną wiedzę i zrozumienie woli Bożej 
można znaleźć WYŁĄCZNIE w BIBLII KRÓLA JA-
KUBA] (kto czyta, niech rozumie): Będzie bowiem 
wówczas wielkie cierpienie, jakiego nie było od 
początku świata aż dotąd, i nigdy nie będzie. Gdyby 
ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz 
z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. 
Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowiecze-
go i wtedy będą biadać wszystkie plemiona ziemi; i 
ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obło-
kach niebieskich z wielką mocą i chwałą” (Mt 24:15, 
21, 22 i 30, Biblia Króla Jakuba – w wersji angielskiej 
King James Version). Zauważcie, jak żałośnie prze-
mawiają dziś ci nieocaleni: „Żyliśmy, żeby to ujrzeć  

15 Cults and Consequences [Sekty i konsekwencje], Rachel Andres; Nailed [Złapany], Tony Alamo.   16 Trials of War Criminals [Procesy i zbrodniarze wojenni], Nuremberg 
Military Tribunals, tom III, str. 41.
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– pokój i bezpieczeństwo!!” A co mówi Słowo Boże? 
„Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy 
przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę 
brzemienną, i nie umkną” (1Tes 5:3).

Mój kochany bliźni (bez względu na Twoją rasę 
czy religię), Jezus przyszedł na ten świat z Twojego 
i mojego powodu, ponieważ byliśmy zagubieni i 
poddani mocy szatana. Możesz teraz wyswobodzić 
się spod władzy szatana, podobnie jak ja i setki 
innych chrześcijan. Po prostu padnij na kolana w 
zaciszu miejsca, w którym się znajdujesz i wezwij 
żywego Boga, tego, przed którego obliczem wkrótce 
staniesz. Jezus uwolnił nas od szatana i prowadzi 
nas  – rozróżnia prawdę od kłamstwa, dobro od 
zła, jasność od ciemności, zbawienie od zatracenia. 
Jakże bezmyślna jest obojętność, gdy Bogu Ojcu i 
Jezusowi, Jego Synowi Jednorodzonemu tak bardzo 
na nas zależało, co udowodnił, umierając za nas i 
przelewając Swoją cenną krew jako zadośćuczynie-
nie za nasze grzechy. Jeśli przyjmujesz przez wiarę 
Jego krew na swojej duszy, będziesz zbawiony. Od-
mów tę modlitwę i nigdy już nie czuj się zagubiony. 
Dlaczego mielibyście umrzeć (Ez 18:31)? Jezus 
Chrystus jest życiem (Jan 14:6).

MODLITWA

Mój PANIE i mój BOŻE, zmiłuj się nad moją 
duszą grzeszną17. Wierzę, że JEZUS CHRYSTUS 
jest SYNEM żywego BOGA18. Wierzę, że umarł na 
krzyżu i przelał SWOJĄ cenną krew  za odpusz-
czenie wszystkich moich dawnych grzechów19. 
Wierzę, że BÓG wskrzesił JEZUSA z martwych 
za sprawą DUCHA ŚWIĘTEGO20 oraz że TERAZ 
zasiada po prawicy BOGA i wysłuchuje mojego 
wyznania grzechów oraz tej modlitwy21. Otwie-
ram drzwi mojego serca i zapraszam CIĘ do niego, 
PANIE JEZU22. Zmyj moje wszystkie niegodziwe 
grzechy w cennej krwi Swojej, którą przelałeś za-
miast mnie na krzyżu na Kalwarii23.TY mnie nie 
odtrącisz, PANIE JEZU; TY przebaczysz mi moje 
grzechy i uratujesz moją duszę. Wiem, ponieważ 
TWOJE SŁOWO – Biblia tak mówi24. TWOJE 
SŁOWO mówi, że TY nikogo nie odtrącisz,  mnie 
także25. Dlatego też wiem, że usłyszałeś mnie, i 

wiem, że odpowiedziałeś mi, i wiem, że jestem 
zbawiony26. I dzięki CI składam, PANIE JEZU, za 
ocalenie mojej duszy, a wdzięczność swą okazywać 
będę, czyniąc jak Ty każesz i nie dopuszczając się 
więcej grzechu.27

Po zbawieniu JEZUS powiedział, że musimy być 
ochrzczeni przez całkowite zanurzenie w wodzie, 
w imię OJCA i SYNA, i DUCHA ŚWIĘTEGO28. Z 
uwagą studiujcie Biblię Warszawską (w wersji an-
gielskiej King James Version – Biblia Króla Jakuba) 
i postępujcie zgodnie z nią 29.

PAN chce, abyście opowiedzieli innym o swoim 
zbawieniu. Możecie zostać dystrybutorami literatury 
ewangelicznej pastora Tony'ego Alamo. Wyślemy 
Wam publikacje za darmo. Zadzwońcie lub napiszcie 
do nas maila, aby dowiedzieć się więcej. Podzielcie 
się tą wiadomością z kimś jeszcze.

Jeśli chcecie zbawienia świata, jak nakazuje JEZUS, 
nie okradajcie BOGA z JEGO dziesięciny i ofiary. Bóg 
powiedział: „Czy człowiek może oszukiwać BOGA? 
Bo wy MNIE oszukujecie! Lecz wy pytacie: 'W czym 
CIĘ oszukaliśmy?' W dziesięcinach i daninach. Jeste-
ście obłożeni klatwą, ponieważ MNIE oszukujecie, 
wy, cały naród. Przynieście całą dziesięcinę [dziesię-
cina — 10% waszego dochodu brutto] do spichlerza, 
aby był zapas [pokarm duchowy] w MOIM domu 
[zbawione dusze] i w ten sposób wystawcie MNIE 
na próbę— mówi PAN ZASTĘPÓW — czy wam nie 
otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogo-
sławieństwa ponad miarę. I zabronię potem szarańczy 
pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś w polu 
nie będzie bez owocu -- mówi PAN ZASTĘPÓW. 
Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, 
bo będziecie zachwycającym krajem  -- mówi PAN 
ZASTĘPÓW” (Mal 3:8-12).

 INFORMOWANIE O NIENAWIŚCI NIE JEST 
NIENAWIŚCIĄ

Agencje stanowe i federalne wraz ze swoimi 
mediami i wymiarem sprawiedliwości w każdym 
kraju, na polecenie Rzymu z pewnością uznają, 
że Papież uciekinier jest publikacją szerzącą nie-
nawiść. Powiedzą, że jestem Waszym wrogiem, 
ponieważ relacjonuję te fakty, ale jak mówi Paweł 

17 Ps 51:5, Rz 3:10-12, 23   18 Mt 26:63-64, 27:54, Łk 1:30-33, Jan 9:35-37, Rz 1:3-4   19 Dz 4:12, 20:28, Rz 3:25, 1Jan 1:7, Ap 5:9   20 Ps 16:9-10, Mt 28:5-7, Mk 16:9, 12, 
14, Jan 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Dz 2:24, 3:15, Rz 8:11, 1Kor 15:3-7   21 Łk 22:69, Dz 2:25-36, Hbr 10:12-13   22 1Kor 3:16, Ap 3:20   23 Ef 2:13-22, Hbr 9:22, 13:12, 20-21, 
1Jan 1:7, Ap 1:5, 7:14   24 Mt 26:28, Dz 2:21, 4:12, Ef 1:7, Kol 1:14   25 Mt 21:22, Jan 6:35, 37-40, Rz 10:13   26 Hbr 11:6   27 Jan 5:14, 8:11, Rz 6:4, 1Kor 15:10, Ap 7:14, 
22:14   28 Mt 28:18-20, Jan 3:5, Dz 2:38, 19:3-5   29 5Mojż 4:29, 13:4, 26:16, Joz 1:8, 22:5, 2Tym 2:15, 3:14-17, Jk 1:22-25, Ap 3:18
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Apostoł, a ja powtarzam za nim: „Czy stałem się 
nieprzyjacielem waszym dlatego, że wam prawdę 
mówię?” (Ga 4:16). Czy nienawiścią jest mówienie 
prawdy, żeby ludzie mogli uciec przed światową 
dominacją pod wodzą wikariusza szatana z jego 
nienawistnymi i dyktatorskimi zasadami katolic-
kiego prawa kanonicznego zamiast naszej Boskiej 
Konstytucji Stanów Zjednoczonych (która stanowi 
prawo USA), i aby ludzie wszystkich nacji mogli 
uchronić się przed znamieniem Bestii i ogniem 
piekielnym? Jezus powiedział, że mówienie praw-
dy jest miłością; każe nam udać się do wszystkich 
narodów i głosić prawdę. Mówi on: „I poznacie 
prawdę, a prawda was wyswobodzi” (Jan 8:32). 
Musimy być tej samej myśli, co Chrystus, żebyśmy 
czynili jak On. Jezus nakazuje i ostrzega Swo-
ich uczniów przed złymi Kościołami i rządami. 
„Baczcie i wystrzegajcie się kwasu (grzeszności) 
faryzeuszów (Kościołów) i kwasu (grzeszności) 
Heroda (rządu)” (Mk 8:15). Możecie wierzyć pa-
pieżowi lub mnie. Czytajcie Biblię Warszawską (w 
wersji angielskiej Biblię Króla Jakuba – King James 
Version) i przekonajcie się, który z nas ma rację. 
Zawierzcie Bogu, zakończmy II wojnę światową 
i zróbmy to teraz. Jeśli mamy mieć prezydenta

Stanów Zjednoczonych, administrację, wymiar 
sprawiedliwości, niech instytucje te wierzą w 
wolność, na której zbudowano ten kraj. Żyjemy w 
latach dziewięćdziesiątych. Wróćmy do Boga, na 

nowo odnajdźmy Chrystusa. Wróćmy do rozsądku, 
przyzwoitości i porządku. Powołajmy na stanowiska 
prezydenckie, administracyjne i sądownicze tych, 
którzy zamiast ukrywać przed nami prawdę, będą 
ją przekazywać i będą reprezentować prawdziwą 
sprawiedliwość, gwarantując uczciwy osąd i rów-
ność dla wszystkich. Tak, powróćmy do rozsądku, 
przyzwoitości i porządku. Pozbądźmy się starych 
szatańskich i destrukcyjnych doktryn oraz strate-
gii Antychrysta. Mogę pomóc i pomogę każdemu, 
kto chce to zrobić, i jestem pewien, że są miliony 
Amerykanów i ludzi innych narodowości, którzy 
czują to samo. Bóg nakazuje nam burzyć każdą 
siłę i władzę ciemności, która wywyższa siebie 
przed słowo Boże (2Kor 10:3-5). I wiem, że już to 
zrobiliśmy, ale musimy to kontynuować, aż Jezus 
ponownie przyjdzie na Ziemię. „A kto wytrwa do 
końca, ten będzie zbawiony” (Mt 24:13). MY, NA-
RÓD, W JEDNOŚCI NASZA SIŁA, W PODZIA-
ŁACH SŁABOŚĆ. Cały ludu żydowski, mój ludu, 
według ciała, tym razem niech słowa  „NIGDY 
WIĘCEJ” znaczą to, co naprawdę znaczą. Nie 
wiemy, jak walczyć z wrogiem, jeśli nie wiemy, kto 
nim jest. Teraz wiemy: „NIGDY WIĘCEJ” - T.A.
P.S. Niech Jezus zostanie królem, prezydentem i 
zbawicielem naszego serca i duszy.
Tony Alamo, pastor światowy, ewangelista, autor 
i znany ekspert ds. sekty katolickiej i licznych taj-
nych wydziałów i agencji rządowych.

Prosimy o kontakt z nami, aby uzyskać więcej informacji lub zapoznać się z innymi ciekawymi publikacjami.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078

Całodobowa linia modlitewna i informacyjna: (661) 252-5686  •  Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide zapewnia kwaterunek ze wszystkim co niezbędne do życia tym, którzy w 
naszych oddziałach w USA pragną szczerze służyć PANU całym sercem, duszą, umysłem i siłą.

Nabożeństwa odbywają się w Nowym Jorku w każdy wtorek o 20:00 i w innych miejscach także każdego wieczoru.
Zadzwoń pod nr (908) 937-5723, aby uzyskać informacje.  PO KAŻDYM NABOŻEŃSTWIE POSIŁEK.

Zapytaj o książkę pastora Alamo „Mesjasz”, w której ukazuje CHRYSTUSA ze Starego Testamentu, objawionego w ponad 333 proroctwach.
Zostań robotnikiem podczas żniw dusz, stając się dystrybutorem literatury pastora Alamo.

Wszystkie nasze publikacje oraz nagrania są darmowe, włącznie z przesyłką.

Jeśli ktoś spróbuje pobrać od Ciebie opłatę za nie, zadzwoń pod numer (661) 252-5686. na koszt odbiorcy.

LITERATURA TA NIESIE PRAWDZIWY PLAN ZBAWIENIA (Dz 4:12).
NIE WYRZUCAJ JEJ, PRZEKAŻ KOMUŚ INNEMU.

Tych z was, którzy znajdują się w innych krajach, zachęcamy do tłumaczenia tych publikacji
na Wasz ojczysty język. W przypadku przedruku, prosimy o zawarcie poniższych praw autorskich i rejestracyjnych:

© Copyright Listopad 1990, 2014   Wszelkie prawa zastrzeżone World Pastor Tony Alamo   ® Zarejestrowano Listopad1990, 2014
POLISH—Fugitive Pope


