Jerzy Truchlewski

Po to właśnie była potrzebna zmiana papieża. Należy zadać sobie pytanie: czy nie nadszedł czas i
pora, aby bojkotować Watykan? KK w Polsce nie musi być rzymsko katolicki - powinien być
kościołem narodowym. W tej chwili kościół służy władzy okupacyjnej i mafii światowej.

Watykan wzywa do utworzenia Rządu Światowego
zmianynaziemi.pl
Watykan wypowiedział się w sprawie kryzysu finansowego. Co ciekawe przedstawiciele Kościoła
Katolickiego wezwali rządy na świecie do reformy systemu finansowego poprzez powołanie
instytucji "światowe
Lubię to! · · Udostępnij · 8 godz. temu ·
• 3 osoby lubią to.
• 3 ponownych udostępnień
•
Przemysław Tarasewicz Pan to jako katolik na serio pisze??
8 godz. temu · Lubię to!
•
Jerzy Truchlewski Jeśli Watykan na serio wspiera NWO, to ja jako katolik na serio nawołuję
do bojkotu Watykanu.
8 godz. temu · Lubię to!
•
Przemek Pastewski no i w końcu musiało wyjść szydło z worka!
w końcu "czarny papież" który ogłosi nadejście antychrysta jako ponowne przyjście Jezusa
Króla ujawnił swoje prawdziwe oblicze !
8 godz. temu · Lubię to! · 1
•
Jerzy Truchlewski Nie trzeba uciekać się do Watykanu, wystarczy spojrzeć na wielu
hierarchów KK w Polsce, aby zauważyć, że kościół przestał służyć wierze. Służy jedynie
władzy i mamonie. Jeśli ktoś jest wierzący to może swoją wiarę pielęgnować 24 h/dobę
poza kościołem. Należy bacznie przyglądać się najbliższym decyzjom i sugestiom KK.
8 godz. temu · Lubię to! · 1
•
Przemysław Tarasewicz Tylko, ze Pan juz to stwierdza, a nie zaklada, co by bylo gdyby
bylo. To po 1. Po 2. strona, na ktora sie pan powoluje do rzetelnych zaliczona byc nie moze
(linki do wiadomosci o UFO, zdrodlo z "przyjaznego" Kosciolowi onetu). Po 3. w koncu, i
najwazniejsze, to chyba jakis absurd, by traktowac Watykan jako jakies inne cialo w
oderwaniu od Kosciola i sugerowac, ze Kosciol katolicki w Polsce nie musi byc w pelnej
komunii ze Stolica Apostolska. Pan proponuje de facto schizme!
7 godz. temu · Lubię to! · 1
•
Jaroslaw Ziel Dlatego zmieniono papieża - http://prawdaxlxpl.wordpress.com/.../papiezbenedykt-xvi.../
Papież Benedykt XVI skazany na 25 lat pozbawienia wolności
prawdaxlxpl.wordpress.com
Informacja niepotwierdzona , jest dostępna na stronie Międzynarodowego
Trybunału...Zobacz więcej
7 godz. temu · Lubię to!
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Jerzy Truchlewski Panie Przemysławie, to nie jest pierwszy przekaz z Watykanu o NWO.
Tak samo było z UE, kiedy (z przykrością to stwierdzam) papież JP II nawoływał do
wstąpienia do UE. A jak wiadomo UE jest to jeden z etapów NWO i tym bardziej, że należy
raczej kojarzyć z IV Rzeszą a nie z integracją w szczytnym celu.
7 godz. temu · Lubię to! · 4
Jaroslaw Ziel Są nagrania jak mówi o NWO.
7 godz. temu przez: telefon komórkowy · Lubię to!
Jaroslaw Ziel Mówi także o REDYSTRYBUCJI dóbr ...
7 godz. temu przez: telefon komórkowy · Lubię to!
Jerzy Truchlewski Dla wielu NWO jest spiskową teorią dziejów. Nie zauważają co wokół
nas się dzieje, bo są zapatrzeni w ścierwomedia, które kłamały, kłamią i będą kłamać. Tam
prawdy się nie dowiesz. Tam dowiesz się tylko tego, co mafia tego świata chce żebyś
usłyszał.
7 godz. temu · Lubię to! · 1
Przemysław Tarasewicz No coz, nie chce sie zaglebiac w teorie spiskowe. Ciekaw jestem
tylko, jak godzi pan, panie Jerzy, kwestie schizmy, do ktorej pan nawoluje, z byciem
katolikiem (o ile informacje na panskim profilu FB sa nadal aktualne).
6 godz. temu · Lubię to!
Jaroslaw Ziel Jaka schizma - do likwidacji wszystkie religie !!!
6 godz. temu przez: telefon komórkowy · Lubię to!
Krzysztof Zagozda Czy ktoś dysponuje linkiem do oryginalnej wypowiedzi Watykanu?
6 godz. temu · Lubię to! · 1
Jerzy Truchlewski Nie jestem zaślepionym katolikiem i widzę co się wokół dzieje, włącznie
z KK. Nie mam zamiaru bronić KK i wielu duchownych, którzy na to nie zasługują. Dla
przykładu podam: Nycz, Dziwisz, emeryt Gocłowski i wszyscy ci, którzy są z władza
okupacyjną zamiast być z narodem. Tego nie jestem w stanie im wybaczyć gdyż jest to
zdrada narodu polskiego a co za tym idzie zdrada swojego posłannictwa. I muszę Panu
jeszcze dodać Panie Przemysławie, że nie ma to nic wspólnego z jakością mojej wiary.
6 godz. temu · Lubię to!
Krzysztof Zagozda Jerzy Truchlewski Co to znaczy: "zaślepiony katolik"? Proponuję, by
zmienił Pan retorykę swoich wypowiedzi. Co z tego, że wskazuje Pan na ważne rzeczy,
skoro równocześnie "wylewa dziecko z kąpielą"?
6 godz. temu · Lubię to! · 1
Jaroslaw Ziel KK zawsze był przeciw Polsce - rozbiory, potępili wszystkie powstania,
współpraca z nazistami - tego jest tyle, że nie sposób wyliczyć wszystkiego.
6 godz. temu przez: telefon komórkowy · Lubię to!
Krzysztof Zagozda Panie Jerzy Truchlewski , sugeruję, by przewietrzył Pan grono swoich
znajomych. Ten ciut wyżej - odleciał.
6 godz. temu · Lubię to! · 1
Jerzy Truchlewski To nie jest wylewanie dziecka z kąpielą. To jest postrzeganie spraw tak

jakimi one są w rzeczywistości. Dlatego mamy tak jak mamy zarówno w Polsce jak i w KK,
że wszyscy wmawiają, że nie wolno poddawać wielu spraw krytyce, bo to sprawy święte, bo
to władza, która się nie myli, bo to atakuje się świętości. Nieprawdą jest, że mając krytyczny
stosunek do działań wielu z tak zwanej najwyższej półki jest się wrogiem wiary. Dla
przykładu podam jak zmienił się KK na przestrzeni ostatnich 200 - 300 lat. Masoneria dla
KK była organizacją, z którą nie wolno było kolaborować księżom a teraz księża ściśle
współpracują z masonerią w celu rozwalenia kościoła od wewnątrz. I Pan, Panie Krzysztofie
powie mi kto jest wrogiem KK - ja czy sam KK?
6 godz. temu · Lubię to!
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Jaroslaw Ziel Konkordat podpisany przez H. Suchocka w który daje im pare miliardów
rocznie, przekręty z ziemia opisywane przez TVN , np działki i nieruchomości w Krakowie,
gdzie sakala jest tak ogromna, iż nie wiadomo czy Kraków jest jeszcze w połowie polski, ile
poszczególne gminy dają im tego nikt nie jest w stanie policzyć, bo jest ciężki jest dostęp
dodokumentów.
6 godz. temu przez: telefon komórkowy · Lubię to!
Jaroslaw Ziel Dla mnie mogą mieć te bogactwa, a jak czytam i widzę biedę - to już mnie
rusza. Prawie miliard ludzi umiera z głodu na świecie, w Polsce 5 milionów ma problemy z
kupnem jedzenia to już nie jest normalna sytuacja.
5 godz. temu przez: telefon komórkowy · Lubię to!
Przemysław Tarasewicz Rozrasta nam sie watek o rozmaite kalumnie przypisywane
Kosciolowi katolickiemu, a ja nadal nie rozumiem, jak mozna nazywajac sie katolikiem
proponowac Kosciolowi w Polsce schizme poprzez odlaczenie sie od nastepcy sw. Piotra,
wikariusza Chrystusa na Ziemi!
5 godz. temu · Edytowany · Lubię to!
Jaroslaw Ziel Przypisywane, he he - są na to państwowe dokumenty. Skala światowa jest
porażająca. Parę lat temu wyszło na jaw pranie pieniędzy przez bank watykański dla mafii
włoskiej, amerykańskiej i triady, sprawę wyciszono po tym jak się powiesił w Londynie na
moście dyrektor. Sprawa pedofilii - w samej małej Irlandii 100 tyś molestowań
(kilkadziesiąt lat) - mówią o tym wygrane procesy. Byłem we Włoszech w tym roku i
oficjalnie w prasie mówi się o tym, że od jakiegoś czasu przejęła władzę frakcja o innej
orientacji płciowej - tylko u nas cisza w mediach....
4 godz. temu · Lubię to!
Marian Wasilewski Pan ma na nazwisko Ziel,czy Zień.?
4 godz. temu · Lubię to!
Rafał Tomaszkiewicz Nadrzędne jest sumienie, a mi ono nie pozwala być zwolennikiem
NWO, choćby nie wiem kto mnie agitował. Podobnie jak wbrew Kościołowi nie uważam
abym miał żonę skoro jej nie widziałem 25 lat. Mnie absurdy i brednie nie interesują.
3 godz. temu · Lubię to!
Jerzy Truchlewski Panie Przemysławie, jeśli KK dąży do NWO to jednocześnie dąży do
jednej uniwersalnej religii dla całej ludzkości. Gratuluję Panu obrony takiej władzy
kościelnej, która świadomie chce likwidacji kościoła katolickiego. Rozumiem, że kieruje się
Pan dobrem kościoła. Ja, jako wróg Nr 1 zniewolenia ludzkości oraz likwidacji wartości,
które były dla ludzkości priorytetem w działaniach przez tysiące lat i są zawarte również w
przykazaniach Bożych i naukach KK jestem nawet za całkowitą likwidacją kościoła skoro
kościół ten ma służyć złu, masonerii, wynaturzeniom, wszelkim grupom mafijnym i przede

wszystkim jeżeli służy władzom okupacyjnym Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Muszę
dodać, że gdyby nawet KK został zlikwidowany lub połączony z wszystkimi innymi
religiami to nikt mi nie jest w stanie odebrać wiary tak jak nikt nie ma takiej mocy na tej
ziemi, aby odebrać mi miłość do Ojczyzny gdyby nawet mówił, że Polski już nie ma. Ona
dla mnie będzie zawsze. I tym się różnimy. Dla Pana najważniejsza jest poprawność.
Gratuluję.
3 godz. temu · Lubię to!
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Marian Wasilewski W Anglii też jeszt kościół narodowy,zwany anglikańskim.Wkrótce
zacznie wprowadzac szariat.
3 godz. temu · Lubię to! · 1
Stanisław Bockenheim Jeśli to prawda, przestał mi się Franciszek podobać (nie mówię
oczywiście o wnuku).
2 godz. temu · Lubię to!
Teresa Terenia czy przypadkiem ktoś nie namieszał ?
2 godz. temu · Lubię to!
Jerzy Truchlewski Pani Tereniu, jeśli ktoś miesza (nie mam żadnej wątpliwości, że tak jest)
w tym świecie, to mogę Pani napisać kim on (oni) są.
2 godz. temu · Lubię to! · 1
Teresa Terenia należy to zrobić
2 godz. temu · Lubię to!
Alfred Bajena "Watykan wzywa do utworzenia Rządu Światowego
admin, pon., 2011-10-24 18:40" (minęły dwa lata od opublikowania tegoż "sensacyjnego"
artykułu)
2 godz. temu · Lubię to! · 1
Przemysław Tarasewicz Panie Jerzy, czy nie bierze Pan pod uwagę, ze to Pan się myli, a nie
Kościół, który jest Kościołem Chrystusa? Myślałem, ze (błędne) utożsamianie Kościoła
katolickiego z instytucja czysto polityczna jest domeną lewaków i libertynów, a nie kogoś,
kto mie...Zobacz więcej
około godziny temu · Lubię to!
Jaroslaw Ziel Czy kk ma jakiś dokment potwierdzajacy, że jest kościołem Boga, Jezusa na
ziemi, jaki kolwiek - może być jedna kartka papieru podpisana przez kogoś? Ja, żeby
cokolwiek zrobić muszę się podpisać itd.
56 minut(y) temu przez: telefon komórkowy · Lubię to!
Mariusz Sulczewski co to w ogóle za strona?jakaś kpina proszę zobaczyć po lewej stronie
jaki"sensacyjne" mają doniesienia:UFO w okolicy turbin wiatrowych w Wielkiej Brytanii
Duch dziecka, które zginęło w tornado został uchwycony na zdjęciu?
13 czaszek Nefilim odnaleziono...Zobacz więcej
56 minut(y) temu · Lubię to!
Mieczysław Jacek Skiba No cóż - nie można służyć Bogu i mamonie ! Nieliczne są planety
gdzie mamona rządzi !!!
około minuty temu · Lubię to!

