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Po anty-soborze Vaticanum II Kościół katolicki
przekształcono w sprotestantyzowany neo-kościół
Zdjęcia opowiadają niezaprzeczalną historię tej
metamorfozy lepiej niż tysiąc słów (1)
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Zdjęcia kościoła św. Augustyna z trzech okresów: od (tradycyjnego)
kościoła katolickiego z 1930 roku przed anty-soborem Vaticanum II poprzez
stan przejściowy neokościelnego protestantyzmu z 1970 roku po antysoborze aż po dzisiejszą w pełni protestancką formę neo-kościoła.
Setki tysięcy kościołów na całym świecie przeszło tę samą
metamorfozę.
Tylko heretyk lub wariat może patrząc na to, co się stało uważać, że
neo-kościół Novus Ordo – założony 21 listopada 1964 roku na anty-soborze
– jest Kościołem katolickim.
–––––––––––
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Niektórzy ludzie wciąż desperacko trzymają się poglądu, że neo-kościół
Novus Ordo kierowany przez neo-papieży: Pawła VI-Montiniego, JPII-Wojtyłę,
Benedykta-Ratzingera i Franciszka-Bergoglio jest Kościołem katolickim. Tak
nie jest. Faktem historycznym jest to, że 21 listopada 1964 roku utworzono neokościół Novus Ordo – aby zastąpił Kościół katolicki – i nadano mu nową
Konstytucję Lumen gentium. Przed anty-soborem Vaticanum II (1962-1965)
odwieczny dogmat brzmiał:
Kościół rzymskokatolicki jest (adest) jedynym Kościołem Jezusa
Chrystusa.
Nowa Konstytucja neo-kościoła Novus Ordo odrzuciła katolicki dogmat i
zastąpiła go herezją:
Kościół Chrystusowy jedynie trwa w Kościele katolickim (subsistit in),
określeniem, które jak anty-sobór heretycko ogłosił, podziela z heretyckimi
sektami protestanckimi.
Minęło już ponad pół wieku, w którym to okresie napisano wiele słów,
aby bezspornie wykazać, że neo-kościół neo-papieży nie jest Kościołem
katolickim. W tym czasie, od czasu anty-soboru, wielu byłych katolików po
prostu odeszło i sytuacja doszła do tego, że frekwencja na sprotestantyzowanych
nabożeństwach neo-kościoła (Novus Order Mess, New Mess) spadła do
wielkości jednocyfrowej. Nauczanie prawdziwej wiary upadło tak nisko, że
członkowie neo-kościoła, nawet neo-konserwatyści, nie rozumieją już
katolickich dogmatów.
A oto, ostatnio na światło dzienne wyszły trzy zdjęcia wnętrza kościoła
św. Augustyna w Würzburgu w Niemczech ukazujące metamorfozę kościoła w
czasie: od kościoła katolickiego w 1930 r., poprzez przejściową
sprotestantyzowaną formę sześć lat po anty-soborze (1970 r.) aż po dzisiejszą w
pełni sprotestantyzowaną formę.
Wierni katolicy, dalsze komentarze są zbyteczne. Obrazy wyrażają
więcej niż tysiąc słów. Tylko heretyk lub szaleniec może patrząc na to, co
się wydarzyło uważać, że neo-kościół Novus Ordo – założony 21 listopada
1964 roku na anty-soborze Vaticanum II – jest Kościołem katolickim.
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http://www.traditio.com/comment/com2102.htm (2)
Z języka angielskiego tłumaczył Mirosław Salawa
(Początkowa i końcowe ilustracje od red. Ultra montes).

–––––––––––––––
Przypisy:
(1) Tytuł oryginalny: The Catholic Church Was Changed into a Protestantized Newchurch
after Vatican II Anti-council. Pictures Tell the Undeniable Story of the Metamorphosis Better
than a Thousand Words.
(2) Por. 1) 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". i) W pięćdziesiątą rocznicę promowanego przez ruch New Age
"Dnia Ziemi" Franciszek-Bergoglio wzywa pogańską boginię przyrody do wybaczenia
grzechów. j) Hutton Gibson, dozgonny obrońca tradycyjnej wiary katolickiej umiera w wieku
101 lat, przyjąwszy sakrament ostatniego namaszczenia prawdziwego Kościoła katolickiego.
k) Neo-Watykan szykuje na 2021 rok "zdjęcie ekskomuniki" z Marcina Lutra – odstępcy, który
połowę mieszkańców Europy przemienił w heretyków.
3) "Antimodernist", Bożonarodzeniowy koncert w Watykanie.
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4) Bp Oliver Oravec, a) Prawda o Kościele. b) Totalna wolność? c) O współczesnym tzw.
ekumenizmie. d) Co robić w obliczu współczesnego kryzysu? e) Problemy z Bractwem Św.
Piusa X (FSSPX). f) Osculator Alkoranis. g) Watykan i wolnomularstwo. h) Klątwy
obowiązujące.
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".
7) Kongregacja Św. Inkwizycji, Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono
Kościoła katolickiego.
8) Bp Konrad Martin, a) Katolicka nauka wiary. b) Katolicka nauka obyczajów.
9) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys
dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Główne
zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska. f) Modernizm w książce polskiej. g) O rzeczach
ostatecznych.
10) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego
(Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini).
11) Wingolf, Czemu jestem katolikiem? Kilka słów o modernizmie.
(Przypisy od red. Ultra montes).
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