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Wczoraj oskarżeni — papież Franciszek Bergoglio, przełożony generalny Towarzystwa Jezusowego Adolfo 
Pachon oraz arcybiskup Canterbury Justin Welby — zostali uznani za winnych gwałtu, tortur, morderstwa i 
handlu dziećmi. Pięciu sędziów Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości Prawa Powszechnego w 
Brukseli (ICLCJ) ustaliło, że do zbrodni doszło zaledwie w 2010 roku. Od marca zgłosiło się ponad 48 naocznych 
świadków, którzy złożyli zeznania przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości Prawa Powszechnego 
na temat poczynań oskarżonych należących do satanistycznego kultu Dziewiątego Kręgu.

Uważa się, że satanistyczny kult Dziewiątego Kręgu składał ofiary z dzieci w rzymskokatolickich katedrach w 
Montrealu, Nowym Jorku, Rzymie, Szkocji, Londynie, w Zamku Caernarfon w Walii, a także w pewnym pałacu 
francuskim w Holandii oraz w katolickich i anglikańskich szkołach dla Indian kanadyjskich w Kamloops w 
Kolumbii Brytyjskiej oraz w Brantford w prowincji Ontario. Uważa się, że satanistyczny kult Dziewiątego Kręgu 
korzystał z prywatnych lasów w USA, Kanadzie, Francji oraz Holandii w celu organizowania zabaw polegających 
na „polowaniu na ludzi” dla światowych elit, w tym dla członków europejskich rodzin królewskich. Podobno 
mafia dostarczała nastoletnie dzieci, które rozbierano do naga i gwałcono. Następnie odbywała się  pogoń, która 
kończyła się śmiercią ofiar. Prokurator główny stwierdził: „Kościół rzymskokatolicki to największa na świecie 
korporacja i jak się wydaje, jest w zmowie z mafią, rządami, policją i sądami na całym świecie”.

Dwie młode kobiety zeznały przed Trybunałem, że papież Franciszek zgwałcił je i brał udział w składaniu ofiar z 
dzieci. Ośmiu innych świadków potwierdziło zarzuty o gwałt i mordowanie dzieci. Obrzędy Dziewiątego Kręgu 
miały odbywać się wiosną 2009 i 2010 roku na terenach wiejskich Holandii i Belgii.

Okazało się również, że papież Franciszek, gdy jeszcze występował w roli argentyńskiego księdza i biskupa, 
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aktywnie uczestniczył w rytuałach składania ofiar z dzieci, co potwierdza zapieczętowany dokument z 
archiwum Watykanu. Z drugiego dokumentu, z dnia 25 grudnia 1967 roku, o nazwie „Magisterial Privilege” 
(„Uprzywilejowani arbitrzy”), miało wynikać, że każdy nowo wybrany papież musiał uczestniczyć w rytuale 
satanistycznego kultu Dziewiątego Kręgu, w którym składano ofiary z noworodków oraz pito ich krew. 
Dokumenty przedstawił Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości Prawa Powszechnego znaczący 
urzędnik Watykanu oraz były pracownik Kurii Rzymskiej.

W poprzednim miesiącu śledczy irlandzkiej policji Garda zeznał przed pięcioma sędziami i 27 przysięgłymi, że 
ślady na kościach niemal 796 dzieci znalezionych w szambie na terenie rzymskokatolickiego klasztoru w Irlandii 
wskazują na to, że zostały one rytualnie zabite. Świadek zeznał, iż eksperci medycyny sądowej potwierdzili, że 
pozbawione głów i rozczłonkowane ciała niemowląt ze zbiorowego grobu przypominały typowe ofiary rytualnego 
mordu lub ofiary z dzieci.

W filmie dokumentalnym BBC ujawniono, że przez pięćdziesiąt lat Kościół rzymskokatolicki w Hiszpanii 
uprawiał proceder handlu dziećmi. Do lat dziewięćdziesiątych skradziono rodzicom ponad 300 tys. dzieci. 
Matkom powiedziano, że ich dzieci zmarły i zostały pochowane w masowych grobach. Szacuje się, że Kościół 
rzymskokatolicki zarobił na adopcjach 20 miliardów dolarów.

Inny świadek zeznał, że był obecny podczas spotkań papieża Franciszka z juntą wojskową w czasie tzw. „brudnej 
wojny” w Argentynie w latach siedemdziesiątych XX wieku. Według świadka papież Franciszek pomógł sprzedać 
30 tys. dzieci zaginionych więźniów politycznych na rzecz międzynarodowego kręgu wykorzystywania dzieci, 
nadzorowanego z biura w Watykanie.

W artykule ABC News pojawiła się sugestia, że diabeł mieszka w Watykanie. „Dokumenty z tajnego archiwum 
Watykanu, które przedstawiono Trybunałowi wyraźnie wskazują, że od wieków jezuici rozmyślnie planowali 
rytualne mordowanie uprowadzonych noworodków i wypijanie ich krwi” — powiedział pięciu sędziom 
międzynarodowym i 27 przysięgłym Prokurator Główny Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości Prawa 
Powszechnego. „Plan narodził się z wypaczonego wyobrażenia o czerpaniu duchowej mocy z krwi niewinnych, 
zapewniając w ten sposób polityczną stabilizację papiestwa w Rzymie.  Akty te nie są wyłącznie ludobójstwem, 
lecz mają systemowy i zinstytucjonalizowany charakter. Wydaje się, że Kościół rzymskokatolicki, jezuici i każdy 
papież dopuszczają się ich co najmniej od 1773 roku”.

Wszczęto nieprzerwane, ciagłe śledztwo, które miało doprowadzić do postawienia zarzutów innym zaangażowanym 
w możliwe przestępstwa, które nie zostały ujawnione przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości 
Prawa Powszechnego. Na dzień 1 września 2014 roku zaplanowano rozpoczęcie prac Komisji Stałej ds. Handlu 
Dziećmi i Rytualnych Mordów. Spodziewano się, że następnie zostanie wszczęte postępowanie sądowe.

48 świadków zidentyfikowało wśród sprawców rzymskokatolickich papieży Franciszka Bergoglio, Jana Pawła 
II i Josepha Ratzingera, hierarchów Kościoła anglikańskiego, Zjednoczonego Kościoła Kanady oraz Kościoła 
rzymskokatolickiego, w tym kardynałów i przełożonego generalnego Towarzystwa Jezusowego Adolfo Pachona, 
brytyjską królową Elżbietę i księcia Filipa, anglikańskiego arcybiskupa Canterbury Justina Welby’ego i Sędziego 
Sądu Najwyższego Fulforda. W Holandii: holenderskich i belgijskich kardynałów i członków rodziny królewskiej, 
m.in. księcia Korony Holandii Alfrinka Bernharda, króla Hendricka, małżonka królowej Wilhelminy, królową 
Beatrix, jej ojca i wicekróla, księcia Johana Friso i jego żonę Mabel Wisse Smit, byłych ministrów, ważnego 
dowódcę armii holenderskiej oraz podsekretarza Rady Państwa, urzędników wojskowych i państwowych Kanady, 
Australii, Wielkiej Brytanii i USA, włącznie z amerykańską CIA, a ponadto prominentnych ministrów, sędziów, 
polityków i biznesmenów amerykańskich, belgijskich, holenderskich, kanadyjskich, australijskich, francuskich, 
irlandzkich i brytyjskich. 
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19 lipca 2014 roku wydano nakazy aresztowania w sprawie przeciwko Bergoglio i wszystkim pozostałym. Zgodnie 
z podanym wczoraj przez Międzynarodowy Trybunał do Spraw Zbrodni Kościelnych i Państwowych (ITCCS) 
komunikatem prasowym, akta sądowe pozostaną zapieczętowane. Na pierwszym posiedzeniu Międzynarodowy 
Trybunał Sprawiedliwości Prawa Powszechnego uznał zaginięcie 50 tys. dzieci rdzennych mieszkańców Kanady. 
Rozprawa zakończyła się w lutym 2013 roku ogłoszeniem winy 40 osób należących do światowej elity, włącznie 
z królową Elżbietą. 

Ze szkół, które głównie należały do katolików zaginęło 50  tys. dzieci  rdzennych Kanadyjczyków. Na  terenie 
niektórych z 80  szkół, w całej Kanadzie,  znaleziono ponad 34 masowe groby dzieci. Od 2008  roku królowa 
Elżbieta  oraz  rząd  Kanady  konsekwentnie  odmawiają  udzielenia  ITCCS  zgody  na  przeprowadzenie  prac 
wykopaliskowych. 

Prawdopodobny powód takiej decyzji nie jest zaskakujący. Królowa Elżbieta i książę Filip zostali uznani winnych 
zniknięcia dziesięciorga dzieci  rdzennych Kanadyjczyków ze szkoły w Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej 10 
października 1964 roku. Od tamtego czasu rodzice nie widzieli swoich dzieci. Proces sądowy doprowadził także 
do rezygnacji papieża Ratzingera. Dowody zebrane w tych sprawach można odnaleźć w książce Kevina Annetta: 
„Hidden No Longer [Już nie ukryty]”.

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Prawa Powszechnego ma ponad 450 funkcjonariuszy ochrony 
porządku publicznego w 13 krajach i 51 lokalnych grup członkowskich. Fundusze organizacyjne były dostępne dla 
grup prawa powszechnego, które chciały ubiegać się o nie. Aby skontaktować się z ITCCS, Międzynarodowym 
Trybunałem Sprawiedliwości Prawa Powszechnego w Brukseli, jego lokalnymi oddziałami albo aby zgłosić się 
na ochotnika, wystarczy napisać lub zadzwonić: itccscentral@gmail.com, hiddenfromhistory1@gmail.com, 386-
323-5774 (USA) lub  250-591-4573 (Kanada).
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Judy Byington, magister w zakresie prac socjalnych, licencjonowany pracownik społeczny, autorka książki 
„Twenty Two Faces: Inside the Extraordinary Life of Jenny Hill and Her Twenty Two Multiple Personalities 
[Dwadzieścia dwie twarze: Niezwykłe życie Jenny Hill i jej dwudziestu dwóch złożonych osobowości]” 
(www.22faces.com) jest emerytowaną terapeutką, wykładowcą, aktywistką i dziennikarką śledczą, której 
artykuły na temat międzynarodowych kręgów wykorzystywania dzieci są cytowane na setkach blogów i witryn 
internetowych. Była opiekunka w ośrodku zdrowia psychicznego Alberta Mental Health i kierownik Provo 
Family Counseling Center jest dyrektorem wykonawczym organizacji Child Abuse Recovery and Speakers 
Bureau (www.ChildAbuseRecovery.com). Jeśli masz jakieś informacje dotyczące zagadnień związanych z 
wykorzystywaniem dzieci, napisz do Judy: info@22faces.com. Zapraszamy do podpisania naszej petycji do 
Kongresu o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie kontrolowania umysłów dzieci przez CIA. Wystarczy 
kliknąć link: http://www.change.org/petitions/us-congress-survivors-request-investigation-cia-mind-control-of-
children.
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