Andrzej Eligiusz
Wczoraj o 10:52 ·
• http://www.youtube.com/watch?v=gIBilFkiOzo

(4) Dlaczego katolicy tak mało wiedzą o swojej religii?
www.youtube.com
Inauguracja cyklu "Dialogi w katedrze". Abp Marek Jędraszewski odpowiadał na pytania
związane z wiarą i rozumem. Spotkanie odbyło się w łódzkiej katedrze 11 ...
30Lubię to! · · Udostępnij · Wstrzymaj powiadomienia
• Marta Wilczynska, Augustin Koniarek i 42 inne osoby lubią to.
•
Krzysztof Lisewski No właśnie !!!
Wczoraj o 10:55 · Lubię to! · 3
•
Grażyna Jach Ponieważ biskupi trzymają na tym łapę.
Wczoraj o 11:16 · Lubię to! · 1
•
Bogusława Elżbieta Magdalena Pawera kwestia zainteresowania bo kto chciał
wiedzę mógł i może pozyskiwać
Wczoraj o 11:34 · Lubię to! · 4
•
Marcin Skoczek @ Grażyna Jach : w domu mam 5 egzemplarzy biblii i kilka
oprawacowań i komentarzy. Zawsze dziwiłem się dlaczego leżą na nich obcięte
dłonie z pierścieniem biskupim na palcu...
Wczoraj o 11:38 przez: telefon komórkowy · Edytowany · Lubię to! · 1
•
Andrzej Eligiusz tak biskupi nie pozwalaja czytac Bibli ... a my sie tak rwiemy do
czytania, ale niestety ...
Wczoraj o 11:39 · Lubię to! · 6
•
Alina Anna Zubrzycka niestety Polsce potrzebne sa misje i nowe gloszenie
kerygmatu ,w wiekszości(tak myślę) jesteśmy chrześcijanami z nazwy....
Wczoraj o 11:42 · Lubię to! · 5
•
Andrzej Eligiusz dokladnie tak
Wczoraj o 11:42 · Lubię to! · 2
•
Bogusława Elżbieta Magdalena Pawera więc by tak nie było wypadałoby poznać
siebie kim jesteśmy
Wczoraj o 11:45 · Lubię to! · 4
•
Augustin Koniarek Bo masoneria Biskupi blokują dostęp do wiary
Wczoraj o 12:47 · Lubię to!
•
Bogusława Elżbieta Magdalena Pawera bzdura
Wczoraj o 13:01 · Lubię to! · 2
•
Bogusława Elżbieta Magdalena Pawera nie ma takiego człowieka który stanąłby mi
na drodze bym wiedzy pozyskać nie mogła

Wczoraj o 13:04 · Edytowany · Lubię to! · 3
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

Halina Puzon Zielińska Bo ci co chcą wiary sa blokowani i nazywani moherami i
wina leży też w zwierzchnictwie kościoła przykro mi to mówić bo jestem obrońcą
księży,dokładnie tak to widzę.
Wczoraj o 13:05 · Lubię to! · 1
Bogusława Elżbieta Magdalena Pawera a słowo moher jest jakąś przeszkodą w
pozyskiwaniu wiedzy ??
Wczoraj o 13:06 · Lubię to! · 2
Halina Puzon Zielińska To jest głębsza i dla wielu nie zrozumiała sprawa więc nie
dziwię sie tego pytania to już proszę samemu sobie odpowiedzieć.
Wczoraj o 13:09 · Lubię to! · 1
Bogusława Elżbieta Magdalena Pawera nie jest przeszkodą
Wczoraj o 13:09 · Lubię to! · 3
Marcin Skoczek Kościół to ja i ty . Od nas zależy jak kościół będzie wyglądał. Nie
od biskupów.
Wczoraj o 13:10 przez: telefon komórkowy · Nie lubię · 3
Bogusława Elżbieta Magdalena Pawera Bóg prawo ustanowił
Wczoraj o 13:11 · Lubię to! · 2
Halina Puzon Zielińska Jeżli by wypełniali wszyscy co Bóg ustanowił, Biskup nie
powiedział by tego co mówi,więc jest problem.
Wczoraj o 13:15 · Lubię to! · 1
Miroslawa Nieradko Gdybysmy wszyscy byli swieci, nie wiem co by bylo.
23 godz. temu · Lubię to! · 2
Grażyna Jach Wszyscy kapłani powinni być odzwierciedleniem Chrystusa ,a niestety
tak nie jest .
22 godz. temu · Edytowany · Lubię to! · 1
Juliusz Cezar Czego jeszcze chcecie się dowiedzieć?Wystarczy że wierzysz,kochasz
miłością bezinteresowną bliżniego, nie krzywdzisz drugiego, szanujesz siebie i swoje
ciało, dbasz o naturę,wspomagasz potrzebujących, dekalog dosłownie i wszystko
będzie ok.
22 godz. temu · Lubię to! · 2
Anna Massopust bo niektórzy są "tylko" ochrzczeni i mamusia z tatusiem nigdy nie
uświadomili ich,że przez chrzest św człowiek jest włączony w ŚWIĘTE CIAŁO
JEZUSA CHRYSTUSA, KTÓRY JEST GŁOWĄ TEGO CIAŁA
21 godz. temu · Lubię to! · 1
Marcin Skoczek To jak wielką kto ma wiarę zależy tylko od Pana Boga. Każdy ma
swoją robotę do wykonania. Biskupi też . Sakramenty które pełnią są prawomocne
niezależnie co potem gadają czy jak mocno są wierzący. I to wystarczy.
21 godz. temu przez: telefon komórkowy · Lubię to! · 2

•

Mieczysław Jacek Skiba Fragment listu: Starożytni pisali jak im wiedza ówczesna
pozwalała pisać. Trochę jest w tym języka literackiego, trochę filozofii, trochę
charakteru piszących, trochę historii, trochę mitów i legend przekazywanych
wcześniej ustnie. Schedl Redemptorysta napisał historię powstawania Biblii –
okazuje się, że w innych kulturach mity i legendy były podobne. A więc i o
stworzeniu i o kataklizmach i zagładzie [to jest znamienne] i o wybrańcach bardziej
losu niż boga, którzy przetrwali największe doświadczenia.
Duch Boży [Nefesz], CHI, Duch Święty, …. Światłość i Miłość czy Pełnia Miłości –
to odmienne w słowie ale te same określenia stwórczego Ducha - Boga. Nie ważne
jak kto nazywa – ważne, że wiadomo o co chodzi, czyż nie ?! Moim zdaniem na
etapie energii czyli Światłości ten proces tworzenia się zaczyna i kończy. Pełnia
Miłości już jest w pewnym sensie ponad tym procesem. Pełnia Miłości jedynie
wygenerowuje boską stwórczą energię – takie Słowo Boga – OM w Hinduizmie –
wygenerowuje energię, która tworzy. Mistycy na Ziemi wg przekazu RA Adonai
[Istota, która ewoluowała duchowo, cieleśnie i technologicznie do wyższego
wymiaru cielesnego – kiedyś bóg ojciec Egiptu] mogą co najwyżej doświadczyć
Boga jako Pełni Miłości ?! Z wyższych wymiarów cielesnych i duchowych Istoty
mogą poznać wyższe wymiary Boga. I są nieskończenie ekschatycznie zachwyceni.
Patrząc na nieskończone wymiary Boga jest On praktycznie niepoznawalny – choć
jednocześnie jest On naszą nagrodą po śmierci – bo Zbawione Dusze się z Nim
Jednoczą !!! I to jest fakt !!!
My dziś tkwimy w bardzo niskim wymiarze – 3 cim. A Bóg Pełnia Miłości to 7 i
wyższe. Nasz wymiar ponadto jest zniewolony przez siły Ciemności – Szatana i
Imperium Oriona – Gady-Jaszczury-Raptoidy-Chituali-Annunaki [zmiennokształtne
Istoty mające oryginalnie wyprostowaną sylwetkę ale wygląd Gadów]. To Oni a nie
Bóg wygnali Ludzkość z Raju. 309 tysięcy lat temu podbili Ziemię i Rajskiego
Człowieka zamienili w niewolnika zła, cierpienia i szybkiej śmierci. Zrobili to
prosto. Z naszego DNA o 12 zwojach wycięli 10 pozostawiając 2, dodali swoje DNA
i wiele śmieci, a ponadto dysponując potężną technologią wszczepiają Ludziom
implanty do ciał wywołując u Ludzi różne bolesne dolegliwości, złe uczucia i złe
myśli – bo Oni żywią się cudzymi złymi emocjami i cudzym cierpieniem jak
narkotykiem. I myśli Pan Panie Wojciechu, że w tej sytuacji Bóg miałby nas za to
surowo karać ?! To absurd. Jestem Mistykiem – poznałem Światłość/Miłość, Pełnię
Miłości oraz Otchłań i Piekło-Ciemność – i zapewniam, że Bóg nie karze – NIGDY
!!! Karaniem zajmują się tylko i wyłącznie złe Byty – czy to duchowe czy cielesne
!!! Karząc produkują dla siebie żywność – narkotyk. I taka jest prawda o naszym
zniewoleniu.
19 godz. temu · Lubię to! · 2

•
•

•

Marcin Skoczek MJS: a mówiłem! Nie mieszaj czystej z kolorową!
18 godz. temu przez: telefon komórkowy · Lubię to! · 1
Patryk Kwaśnik Odpowiedź jest prosta - KK wykonało 1/2 pracy według tego jakimi
środkami dysponowali od początku swojego istnienia. Także zbierają wcześniej
rozsiane.
16 godz. temu · Lubię to! · 1
Marcin Skoczek KK to wyznanie
Chrystocentryczne . Wystarczy że Ewangelia i listy się zgadzają . Każdy będzie

rozliczany podłóg swej wiary .
15 godz. temu przez: telefon komórkowy · Edytowany · Lubię to!
•

Andrzej Eligiusz http://www.youtube.com/watch?v=qqrenadRAI4
Homilia Księdza Carlosa z dnia 6.1.2013
Czytanie i Homilia Księdza Carlosa Damaglio. Uroczystość Objawienia Pańskiego.
K...Zobacz więcej
14 godz. temu · Lubię to! · 1

•

Andrzej Eligiusz Warto posluchac zarowno biskupa jak i ksiedza i bedzie mozna
skomentowac, tak samo zyciorys Edyty Edith Stein
9 godz. temu · Lubię to! · 1

•

Mieczysław Jacek Skiba Najbardziej zadziwiają mnie ci co sądzą, że ich wiara jest
jedyną prawdziwą - a prawd jest tyle ilu ludzi - niektórzy są w stanie zaakceptować
prawdę wielu - ale musi w tym być zdrowy rozsądek !!! Skoro np Jezus
zmartwychwstał to tak samo zmartwychwstali Nomo, Horus, Ozyrys, Kryszna ... bo
część Ich wyznawców też wierzy, że zabici zmartwychwstali !!! Moim zdaniem
jedyne co zmartwychwstaje to tylko idea po danym człowieku - bo jesteśmy tylko i
aż Ludźmi - i w każdym - powstarzam w każdym - mieszka Bóg - Pełnia Miłości.
Więc można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy Bogami i Chrystusami - jeśli ktoś się
już upiera by nazywać człowieka Bogiem lub Chrystusem. Dlatego też Bóg nikogo
nie sądzi i nie rozlicza Marcinie z jego wiary, a nawet z czynów - nigdy - jeśli nie
dane Ci będzie stać się mistykiem poznasz to po drugiej stronie. A piję wino - dobre
wytrwane białe lub czerwone, w rozsądnych ilościach
10 godz. temu · Lubię to!
•

•

•

Mieczysław Jacek Skiba A co do przyjścia Chrystusa ? Mistycy wiedzą, że jedyne
przyjście to objawienie Chwały Nieba - trwa moment choć wydaje się to wiecznym
TERAZ - i wtedy człowiek mistyk już wie, że jest z Bogiem Jednym ! Oto na co
czekacie - Objawienia Chwały Boga i Chrystusa - Chwały Zbawionych ! Czego
życzę Wam z całego serca ! A później możemy pogadać co się zmieniło w Waszym
człowieczeństwie !
4 godz. temu · Lubię to! · 1
Marcin Skoczek MJS ; Bóg wcielił się w człowieka a nie odwrotnie. Taka jest nasza
wiara która wyznaje . Według niej będziemy osądzeni z wykonania woli bożej.
Oczywiście w jaki sposób to inna broszka. Oskarżyciel jest, bronić nas będą nasze
czyny . A Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Dura lex sed lex. I wszycho.A mistycy
wina nie pijają, to taka ciekawostka weryfikująca
3 godz. temu przez: telefon komórkowy · Lubię to! · 1
Mieczysław Jacek Skiba Mistycy piją tylko mleko i wodę bo są nadludźmi - ha ha !
Żyją jak wszyscy, jedzą i piją też - Mistyk Jezus też wina nie wylewał ! A to, że Bóg
raz się wcielił to bajka dla tych co siebie i innych uważają za gorszych. A PRAWDA
jest taka, że Bóg się wciela non stop - w każdym Człowieku - ba nawet w każdej
Istocie, która zostaje poczęta i się rodzi jako Dziecko ! Kiedy Wy zmądrzejecie i
zaczniecie w sobie i w innych widzieć Pełnię Boga i Chrystusa ? Dopóki nie
zmądrzejecie będziecie nawet gotowi dla zwodniczej swojej wiary zabić drugiego
Człowieka - czyli zabić BOGA !

około godziny temu · Lubię to! · 1
•

•

Marcin Skoczek Przemysł sprawę wcielenia. Jego przyczynę, skutek ... Z punktu
widzenia KK opowiadasz herezje. Gdyby Bóg wcielał się w każdego człowieka, ten
byłby mentalnie zjednoczony z Nim. Nie mógłby popełniać zła bo w Bogu nie ma
zła . A poprzez grzech pierworodny utraciliśmy przywilej zjednoczenia na wzór
aniołów.
około godziny temu przez: telefon komórkowy · Lubię to!

Mieczysław Jacek Skiba Współczuję Ci żeś ten grzech popełnił i wywalono Cię z
Raju ! Współczuję ! Czytasz tylko PŚ - poczytaj coś więcej ! A przede wszystkim
pragnij Boga - gdy Go poznasz łuski spadną Ci z oczu i zrozumiesz żeś z Nim Jedno
- jak zrozumiał Jezus ! Pragnienie Boga jest najważniejsze u Mistyków !
kilka sekund temu · Lubię to!
Mieczysław Jacek Skiba A bycie idealnie dobrym na tej zniewolonej Ziemi nie jest możliwe - nawet
Jezus nie chciał by Go nazywano dobrym nauczycielem i mówił, że dobry jest tylko Bóg.
Jednocześnie wciąż mówił, że stanowi Jedno z Ojcem i z Ludźmi - i że w nas mieszka, a my w Nim
! Oj nie czytasz dokładnie !!!
kilka sekund temu · Lubię to!
• Marcin Skoczek To że mieszka to nie znaczy że się wciela.
2 godz. temu przez: telefon komórkowy · Lubię to!
•
Marcin Skoczek Tyko przez Słowo Boże można poznać Boga.
2 godz. temu przez: telefon komórkowy · Lubię to!
•
Mieczysław Jacek Skiba Tylko przez OBJAWIENIE można poznać Boga
3 minut(y) temu · Lubię to!
•
Mieczysław Jacek Skiba Kto prosi otrzymuje, a kołaczącemu otworzą ... proście więc Ojca a da
poznać Ducha Świętego tym którzy PROSZĄ ! A Ty Marcinie kiedyś PROSIŁEŚ - NIE - dlatego
nie znasz !!! www.przeslanie.com
2 minut(y) temu · Lubię to!
•
Mieczysław Jacek Skiba Poznasz - zrozumiesz od razu ! Nie poznasz - nie zrozumiesz !
około minuty temu · Lubię to!
• Marcin Skoczek No jako członek wspólnoty charyzmatycznej to zapewne zapomniałem. No
proszę, jak na mistyka to kiepsko u Ciebie z rozeznaniem duchowym.
27 minut(y) temu przez: telefon komórkowy · Lubię to!
•
Mieczysław Jacek Skiba Prawdziwy Mistyk w hinduizmie, buddyzmie, islamie, chrześcijaństwie ...
wszędzie .... zawsze doświadcza tak samo Chwały Nieba - jako Światłości/Miłości [niebo stare tzw 6 poziom] lub jako Pełni Miłości [7 poziom - tu już nie ma elementu światłości]. I doświadcza
tego na 3 możliwych stopniach. 1-jestem w Świetle i Miłości, 2- Światłość i Miłość są we mnie. 3Jestem Światłością i Miłością [Pełnią Miłości]. Mnie dany był ten 3-ci stopień - najwyższy do
poznania na Ziemi. Ja nie wierzę - ja znam Boga i Siebie bo Jednym Jesteśmy. Gdy poznajesz
Chwałę Boga = Swoją umierasz w ekstazie bezwarunkowej nieskończonej miłości. Za to wierzę, że
Ludzie się inkarnują/reinkarnują - rodzą jako DZIECI ! W zmartwychwstanie z prochu ziemi nie
wierzę bo to bajka. Prawdą są dla mnie tylko narodziny. Obecnie z poziomu starego nieba chodzi po
Ziemi już inkarnowanych ponad 100 mln Ludzi. Może i Ty fantasto ?!
kilka sekund temu · Lubię to!
• Marcin Skoczek Eeeeee ... Trzeba było tak od razu ! Harry Kryszna Potter! No to inna
gadka. Religia oparta na wynurzeniach starych " świętych" geriatritryków nie kręci mnie.

2 minut(y) temu przez: telefon komórkowy · Lubię to!
•
Mieczysław Jacek Skiba to chociaż pozwól by innych kręciła !!! - bo nie każdy musi wierzyć tak
jak Ty ? - chociaż tej samej Chwały Boga doświadczamy - bo Bóg jest Jeden - NIESKOŃCZONY mieszkaniec w nas Wszystkich
kilka sekund temu · Lubię to!
• Marcin Skoczek A kto Ci bracie broni wierzyć w co chcesz? Tylko proszę Cię nie
wypowiadaj się na temat teologii KK bo jeszcze ktoś weźmie to za obowiązującą wykładnię.
:)))
5 minut(y) temu przez: telefon komórkowy · Lubię to!
•
Mieczysław Jacek Skiba teologia Kościoła Kat. który tak wiele cierpień spowodował - jak zresztą
większość religii [no może poza Buddyzmem] - nie kręci mnie bo moim zdaniem jest w wielu
miejscach bajką i kłamstwem - bo Wszyscy - łącznie z Jezusem, Maryją, Mojżeszem byliśmy i
jesteśmy zwykłymi Ludźmi - a robienie z kogokolwiek nadczłowieka to bajka lub co gorsza groźny
nazizm. Osobiście wierzę w planetarne objawienie Chwały Nieba - dopiero wtedy Ludzie
znormalnieją i staną się ludzcy ! Tylko kto wyprosi takie Objawienie skoro mało kto się modli i
medytuje - Prosi !!!?
kilka sekund temu · Lubię to!
• Marcin Skoczek Zazwyczaj radzę pacjentom nie odstawiać leków na własną rękę. Szczerze
radzę Tobie również. Serio serio.
4 minut(y) temu przez: telefon komórkowy · Lubię to!
•
Mieczysław Jacek Skiba Ignorantem jest każdy kto nie poznał Boga lub kto nie ma dziecięcej wiary
- i pyszni się swoją 'mądrością' i 'wiarą' tą 'jedyną', 'prawdziwą'. Życzę Ci szybszej drogi do
Królestwa !!! Podpowiedź - nosisz je w sobie - życzę więc porzucenia słabiuteńkiego rozumku, a
przyobleczenie się w PRAGNIENIE BOGA - Pragnienie Sercem !
kilka sekund temu · Lubię to!
• Marcin Skoczek Życzenia niekonsekwentne. Życzysz bym miał umysł jak dziecko potem
każesz porzucić słabiuteńki umysł. Ciężko wyczuć Twe intencje, łatwiej delikatny zapach
siatki.
4 minut(y) temu przez: telefon komórkowy · Lubię to!
•
Mieczysław Jacek Skiba wiara nie umysł - a wiara jest prosta - Bóg w nas mieszka i chce każdego
Zbawić ! Poniżej dwa drobne testy dla Ciebie !
około minuty temu · Lubię to!
•
Mieczysław Jacek Skiba Uwierzcie ! Uwierzcie ! Bóg Jest Miłością i w nas mieszka - i każdą/ego
Zbawi kto uwierzy - więc WIERZCIE aby być zapisanym w Księdze Żywota !!! Już nie krzyż
będzie Zbawiał lecz wiara - lecz dziecięco ufna wiara !!! Oto najwspanialsza Dobra Nowina !!!
około minuty temu · Lubię to!
•
Mieczysław Jacek Skiba ZIEMIA PEŁNI
Jest to stan gdy cała Ludzkość i cała Ziemia
są Chwalebnie Przemienieni.
NIEŚMIERTELNI w Duchu i w Ciele.
Nie ma już żadnej hierarchii, zwierzchności, władzy i mocy.

Nie ma prawa i proroków.
Nie ma żadnego grzechu i żadnej Ciemności.
Nie ma pragnień materialnych ani cielesnych.
Zło przestało istnieć.
Nie ma śmierci.
Ewolucja zakończona.
JEST CZŁOWIEK
PROMIENIUJĄCY PEŁNIĄ ŚWIATŁOŚCI I MIŁOŚCI
kilka sekund temu · Lubię to!
• Marcin Skoczek Głupota i herezja.
kilka sekund temu przez: telefon komórkowy · Lubię to!
•
Mieczysław Jacek Skiba oblałeś
kilka sekund temu · Lubię to!

