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W pięćdziesiątą rocznicę promowanego przez ruch
New Age "Dnia Ziemi" Franciszek-Bergoglio wzywa
pogańską boginię przyrody do wybaczenia grzechów (1)
"TRADITIO"
––––––––

5 października 2019 roku w watykańskich ogrodach Franciszek-Bergoglio wraz
ze swymi neokardynałami oddał cześć nagiej bogini płodności Pachamamie. Bergoglio
posunął się do "pobłogosławienia" pogańskiego bożka podczas gdy jeden neokardynał
głębokim ukłonem oddał cześć bałwanowi. A teraz Bergoglio na pięćdziesięciolecie
lewicowego "Dnia Ziemi" odwołał się do pogańskiej bogini natury.
–––––––––––
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22 kwietnia 2020 roku, w pięćdziesiątą rocznicę "Dnia Ziemi" –
powiązanego z pogańskim ruchem New Age nazywanym "ekologizmem" –
marksistowsko-modernistyczno-pogański
neopapież
Franciszek-Bergoglio
zwrócił się nie do prawdziwego Boga Wszechświata, Ojca, Syna i Ducha
Świętego, lecz do pogańskiej bogini Ziemi. Bergoglio zwrócił uwagę, że Ziemia
nie wybaczy naszych przewin, w tym jego sfabrykowanej listy "grzechów
ekologicznych". Tymczasem z prośbą o przebaczenie powinniśmy się zwracać
nie do jakiejś abstrakcyjnej pogańskiej bogini natury, ale do prawdziwego Boga.
Bergoglio zdążył już napisać peany na cześć pogańskiej bogini natury w
"encyklice" Laudato si' z 24 maja 2015 roku.
Ujawniając swe komunistyczne korzenie, Bergoglio posunął się do
pochwały lewicowego ruchu politycznego zwanego "ekologizmem" i zachęcił
"młodych ludzi do wychodzenia na ulice". "Ekologizm" jest z kolei powiązany z
jeszcze bardziej upolitycznionym "Zielonym Ruchem", który sfinansował i
sponsorował uliczne protesty, które zakończyły się zamieszkami we Francji,
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Pogańska mentalność skłoniła jeszcze Bergoglio do wmieszania wątków
związanych z niesławnymi wydarzeniami z października 2019, kiedy
"błogosławił" posążek nagiej amazońskiej bogini płodności Pachamamy w
ogrodach watykańskich, a następnie umieścił go w Bazylice św. Piotra. Nawet
członkowie neokościoła byli tak zgorszeni pogaństwem Bergoglio, że dwoje z
nich pod osłoną ciemności cichaczem porwało idola i wrzuciło go w nurty rzeki
Tyber. (Niektóre informacje w tym komentarzu zaczerpnięto z serwisu
informacyjnego Reutersa).
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Wierni katolicy! Franciszek-Bergoglio nie przestaje się demaskować
jako poganin, komunista i członek ruchu New Age oraz czciciel bogini
Pachamama. Grzechy, które go urażają, to jego własne wydumane
"grzechy ekologiczne", a nie grzechy obrażające Boga, które sam
publicznie popełnia, takie jak: herezja, świętokradztwo, bałwochwalstwo i
apostazja. Ochrona przyrody jest działaniem rozsądnym i zgodnym z
biblijnym i katolickim nauczaniem. "Ekologizm" to pogański, lewicowy
ruch polityczny, który z użyciem przemocy oddaje cześć naturze jako swej
najwyższej bogini.

http://www.traditio.com/comment/com2004.htm (2)
Z języka angielskiego tłumaczył Mirosław Salawa
(Większość ilustracji od red. Ultra montes).
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Przypisy:
(1) Tytuł oryginalny: On the Fiftieth Anniversary of the New Age "Earth Day" Movement
Francis-Bergoglio Invokes the Pagan Goddess of Nature to Forgive Sins.
(2) Por. 1) Ks. Benedict Hughes CMRI, a) Kult człowieka. b) Neopapież – fałszywy papież. c)
Zaniechanie potępienia: Bergoglio zaniedbuje obowiązek potępienia zła. d) Sedewakantyzm:
jedyny logiczny wniosek. e) Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu
latach. f) Nowa praktyka "dialogu". Duch apostolski zniszczony przez Vaticanum II.
g) Pożegnalne słowa do swoich kapłanów. O spuściźnie Benedykta XVI. h) New Age, Nowa
Religia. i) A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje zgorszenie wśród katolików nonszalanckim
podejściem do małżeństwa. j) Papież Pius XII – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci. k) Marcin
Luter. Życie i dziedzictwo arcyheretyka. l) "...ale nas zbaw ode złego...". Czy modernistyczny
kościół jest w stanie wyrzucić diabła? m) Franciszek-Bergoglio znowu atakuje! Pokaz
dwulicowości Vaticanum II.
2) "Traditio", a) Tradycyjni katolicy powinni być wdzięczni za wszystkich odważnych,
tradycyjnych kapłanów, których mają. b) Czytelnik pyta: "Wychowałem się w Novus Ordo.
Czy jestem prawdziwym katolikiem?". c) Neo-Bractwo (FSSPX) Fellaya-Pagliarani uznaje
obecnie biskupów Novus Ordo za prawowitych i wymusza na rodzicach dzieci ze szkół
Bractwa, by modlić się za nich jako za "kapłanów i pasterzy". d) Prominentni działacze
Neokościoła Franciszka-Bergoglio potępiają go jako "heretyka" i wzywają do jego obalenia.
e) Franciszek-Bergoglio w Ogrodach Watykańskich przewodniczy pogańskiej ceremonii ku
czci "Matki Ziemi". f) Franciszek-Bergoglio wyznaje, iż został prezbiterem Novus Ordo w
dużej mierze dlatego, że chciał być komunistycznym "modernistycznym rewolucjonistą" w
Neokościele. g) Paglia – arcybiskup neokościoła i przewodniczący firmowanej przez
Franciszka-Bergoglio Akademii Życia [Śmierci] nazywa wiernych katolików "heretykami",
ponieważ uważają, że Judasz jest w piekle. h) Duchowny neokościoła publicznie odmawia
ślubowania posłuszeństwa marksistowsko-modernistycznemu Franciszkowi-Bergoglio i jego
"fałszywemu kościołowi".
3) "Antimodernist", Bożonarodzeniowy koncert w Watykanie.
4) Bp Donald J. Sanborn, a) Herezja i bluźnierstwo Bergoglio: "Bóg pragnie pluralizmu
religii". b) Poza Kościołem nie ma zbawienia. c) Heretyckie bluzgi Bergoglio w Maroko. d)
Jawna herezja dotycząca ewolucji dogmatu.
5) Jérôme Bourbon, a) Paweł VI: święty w niebie czy pachołek piekła? b) "Synod o rodzinie":
błogosławieństwo udzielone cudzołóstwu! c) Pięćdziesiąt lat "nowej mszy": półwiecze
kataklizmu.
6) Patrick Henry Omlor, a) Zbójecki Kościół. b) Jan Paweł II Apostata. c) Anna Katarzyna
Emmerich o "nowym kościele".
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7) Kongregacja Św. Inkwizycji, Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono
Kościoła katolickiego.
8) Bp Michał Nowodworski, a) Wiara i rozum. b) Liberalizm. c) Chrystianizm w walce z
poganizmem. d) Chrystianizm i materializm. e) Bałowochwalstwo. f) Życie chrześcijańskie.
9) Ks. Dr Fryderyk Klimke SI, Hasła etyczno-religijne monizmu.
10) Św. Franciszek Ksawery, Modlitwa o nawrócenie pogan.
(Przypisy od red. Ultra montes).
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