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W ramach przygotowań do głośnego obecnie Synodu Amazońskiego zwołanego
przez Franciszka-Bergoglio, który odbędzie się w modernistycznym Rzymie w dniach
6-27 października 2019 – a którego heretycki program został ogłoszony – odbyła się
ceremonia z udziałem Bergoglio, podczas której w pogańskim rytuale uczczono "Matkę
Naturę". Bergoglio został obdarowany czarnym magicznym pierścieniem przez
pogańską kapłankę. Neokościół, założony w 1964 roku na antysoborze Vaticanum II –
celem zastąpienia katolickiego Kościoła – wykroczył już daleko poza granice
autoprotestantyzacji dochodząc do czystego pogaństwa. Żaden prawdziwy katolik nie
może mieć z tą sektą nic wspólnego – podobnie jak z Bergoglio.
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Być może to pierwsze takie wydarzenie w Neokościele. 3 października
2019 r. w Ogrodach Watykańskich – w ramach przygotowań do głośnego
Synodu Amazońskiego, który odbędzie się w modernistycznym Rzymie w
dniach 6-27 października – odbyła się z udziałem Franciszka-Bergoglio
ceremonia, podczas której uczczono "Matkę Ziemię" pogańskim rytuałem
sadzenia drzewa. Uczestnicy padli na twarz w akcie adoracji, a następnie zaczęli
tańczyć przed rzeźbionymi wizerunkami dwóch nagich kobiet w ciąży...
Bergoglio był tak przejęty widowiskiem, że tylko się gapił rezygnując z
wygłoszenia przygotowanych wcześniej uwag.
Zatwierdzona przez Neopapieża pogańska ceremonia została
zorganizowana przez globalny katolicki [sic] ruch klimatyczny (Global Catholic
[sic] Climate Movement), radykalną organizację polityczną. Pogańską naturę
rytuału zawierała już sama jej nazwa: "pago a la tierra", pogańska ofiara dla
"Matki Ziemi" powszechnie praktykowana wśród tubylczych (pogańskich)
ludów w niektórych częściach Ameryki Południowej. Dopasowawszy ten
pogański rytuał do radykalnej polityki "globalnego ocieplenia", uczestnicy
uroczystości nieśli w rękach miski ziemi z różnych miejsc na całym świecie, z
których każdy symbolizował inny problem "ekologii". W końcu pogańska
kapłanka podarowała Bergoglio czarny pierścień przedstawiający pogańską
czarną magię i morderczą współczesną/marksistowsko-modernistyczną
neojezuicką "teologię wyzwolenia", który Bergoglio począł "błogosławić".
Bergoglio zaprezentowano również jedną z półnagich figurek, którą również
skwapliwie "pobłogosławił". (Niektóre informacje w tym komentarzu pochodzą
z Catholic News Agency).
Wierni katolicy! Franciszka-Bergoglio nie należy traktować
poważnie. Z pewnością nie jest katolikiem, ani nawet chrześcijaninem.
Stał się poganinem uczestniczącym w pogańskim rytuale płodności.
Neokościół, założony w 1964 r. na antysoborze Vaticanum II celem
zastąpienia Kościoła katolickiego, wykroczył już daleko poza granice
autoprotestantyzacji dochodząc do czystego pogaństwa. Żaden
prawdziwy katolik nie może mieć nic wspólnego z neopapieżami lub z ich
neokościołem pod groźbą naruszenia Pierwszego Przykazania Bożego.
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http://www.traditio.com/comment/com1910.htm (2)
Z języka angielskiego tłumaczył Mirosław Salawa
(Większość ilustracji od red. Ultra montes).

–––––––––––––––
Przypisy:
(1) Tytuł oryginalny: Francis-Bergoglio Presides over a Pagan Ceremony In the Vatican
Gardens to Worship "Mother Earth".
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(2) Por. 1) Bp Mark A. Pivarunas CMRI, a) Sede vacante. Rocznica śmierci papieża Piusa XII.
b) Sedewakantyzm. c) Odpowiedzi na zarzuty wobec stanowiska sedewakantystycznego. d)
Vaticanum II "w świetle Tradycji"? e) O Przysiędze antymodernistycznej. f) Czasy ostateczne a
fałszywy ekumenizm. g) Ocena spotkań w Asyżu w 1986 i 2011. h) Różnica między gorliwością
misyjną świętego Patryka a duchem Vaticanum II. i) Błędy doktrynalne "Dignitatis humanae".
j) Wizyta antypapieża Franciszka w USA i "Synod o rodzinie" (2015). k) Długotrwały wakans
Stolicy Apostolskiej. List do Ks. Peek odnośnie stanowiska teologicznego Zgromadzenia
Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI). l) Papiestwo. m) Kościół katolicki i jurysdykcja. n)
Nieomylne nauczanie papieża Piusa XII i Jego świątobliwych poprzedników potępia błędy i
herezje Vaticanum II.
2) "The Reign of Mary", a) Stanowisko Teologiczne Zgromadzenia Maryi Niepokalanej
Królowej (CMRI). b) Modernistyczny Kościół: Nawracanie żydów niekonieczne.
3) 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.
4) Ks. Noël Barbara, a) Papieska nieomylność a dzisiejszy kryzys w Kościele. b) Uderzające
podobieństwo reform Pawła VI do reformy anglikańskiej 1549 roku. c) Katolicka Msza święta
a Novus Ordo Missae. Czy NOM jest ważną mszą?
5) "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.
6) 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.
7) Kodeks Prawa Kanonicznego, Papież Pius IV, Wyznanie Wiary katolickiej.
8) Kongregacja Św. Inkwizycji, Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono
Kościoła katolickiego.
9) Ks. Walenty Gadowski, Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła
katolickiego i jego praw kanonicznych.
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10) Św. Franciszek Ksawery, Modlitwa o nawrócenie pogan.
11) Bp Henryk Przeździecki, Monizm.
12) Bp Michał Nowodworski, a) Wiara i rozum. b) Liberalizm. c) Chrystianizm w walce z
poganizmem. d) Chrystianizm i materializm. e) Bałowochwalstwo. f) Życie chrześcijańskie.
13) Ks. Kevin Vaillancourt,
modernistycznym Neokościele.
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