Do Uczestników V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Kochani !

Biskup Andrzej Jeż zwołuje V Synod Diecezji Tarnowskiej. To dobrze ponieważ
ludzie powinni się określić nie tylko jaki mają stosunek do wiary swojej i wiary
innych ludzi ale przede wszystkim na jakim są etapie w osobistym poszukiwaniu
Boga.
Wiara jest zawsze w pewnych kwestiach konieczna – do czasu gdy doświadczenie,
w tym mistyczne, zaczyna wyprzedzać tę wiarę – bo człowiek już wtedy nie wierzy
lecz wie. Tak jak jest ze wszystkim co z hipotezy [przypuszczenia] stało się w
wyniku doświadczenia teorią – teorią na której można budować wspólną przyszłość.
Jako mistykowi dane mi było przejść od wiary do jeszcze silniejszej wiary, a w
końcu do pragnienia, które w tym świecie wpędza mistyka w noc ciemną – w noc
zmysłów i ducha. A gdy PRAGNIENIE to osiąga swoje apogeum człowiek poznaje
Prawdę. A Prawda jest prosta. Wszyscy i wszystko jest ucieleśnieniem Pełni
Światłości i Pełni Miłości czyli Boga Osobowego, lub jak kto woli Absolutu,
Źródła, Nirwany …. itp. Bóg, który mieszka we wszystkim – i wszystko w Nim zawsze i wciąż w całym Stworzeniu widzi Samego Siebie – Swoją Pełnię – i widzi
to w bytach niewidzialnych jak i w widzialnych – i w dobrych i w złych bytach –
widzi zawsze i wciąż i nieustannie. Ujrzałem całe Stworzenie ‘oczami’ Boga i
zapewniam, że tak jest – wszystkich nas KOCHA NIESKOŃCZONĄ
BEZINTERESOWNĄ MIŁOŚCIĄ – Wszystkich. I na tej prawdzie trzeba budować
wszelką teologię i wiarę. Dopóki ktoś nie ma doświadczenia mistycznego –
doświadczenia Pełni Boga – powinien się kierować wiarą – i powinien poszukiwać
– poszukiwać aż do skutku – aż Bóg się sam objawi. Ale do tego potrzebne jest
czyste pragnienie Boga, które trzeba w sobie kształtować, i które powinno płonąć
coraz większym płomieniem Miłości ku Stwórcy i ku Stworzeniu. W takim stanie
duszy, umysłu i ciała Bóg bez wątpienia da się poznać każdemu kto poszukuje – i
kto pragnie – bo nie na darmo powiedziano ‘ja pragnącemu dam darmo pić ze
Źródła Wody Żywej’.
Zachęcam więc aby Synod zajął się badaniem tego co mają do powiedzenia mistycy
tego Świata w tym względzie. Zachęcam i wręcz proszę – ponieważ oparcie Synodu
tylko na rozumie i dogmatach nie zniweluje podziałów tego świata, a tylko je
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pogłębi. Dlatego pisma mistyków i ich doświadczenie powinny się stać lekturą
obowiązkową dla Uczestników Synodu. ‘Żywy płomień miłości’ Świętego Jana od
krzyża powinien stać na czele tej literatury, którą powinno się rozważać dogłębnie i
sercem, a kto wzbudzi w sobie pragnienie o jakim wspomniałem zwycięży.
Ten świat jest nieskończenie różnorodny – czasami trudno zrozumieć drugiego
człowieka gdy ktoś widzi zaledwie z jednego punki widzenia lub zaledwie z kilku
punktów widzenia. Ludzie już odkrywają, że niesamowita różnorodność naszego
świata jest maleńkim pyłkiem w stosunku do różnorodności Wszechświata /
Wszechświatów widzialnych i niewidzialnych. Można tę różnorodność nazwać
nieskończoną. I zapewniam, że Bóg nie ma kłopotów z widzeniem Jedności w tej
nieskończonej różnorodności – ponieważ tak jak ta różnorodność ma wymiar
nieskończony tak i Bóg widzi tę różnorodność z wszystkich punktów – bo we
wszystkich widzi Samego / Samą Siebie. Czyż to nie jest piękna perspektywa, że
sami dojdziemy do tego samego poznania jakie ma Bóg.
Proszę więc Uczestników Synodu aby spróbowali poszerzyć swoje horyzonty – i
chociaż spróbowali spojrzeć na Stworzenie oczami Boga. Gdy ujrzą różnorodne
punkty widzenia i zaczną je pojmować pojawi się nadzieja na powrót Jedności w
Różnorodności – na powrót Jedności, którą Ziemianie dawno temu utracili – i tylko
nieliczni pamiętają lub wiedzą, że kiedyś byliśmy Jednością.
Sprawy moralne są bardzo ważne więc i w tym kontekście należy rozważać
wszystko – bo tylko gdy jesteśmy dla siebie nawzajem dobrzy - jak zawsze jest dla
nas dobry Bóg – możemy zbudować lepsze jutro pomimo różnorodności jaką sobą
stanowimy.
Podsumowując proszę więc o trzy rzeczy. Szerzenie dobra. Docenianie mistycyzmu.
Dążenie do tego abyśmy byli Jedno mimo różnorodności wiar i postaw jaką sobą
stanowimy.
Życzę wszystkim Uczestnikom Synodu aby szczerze pragnęli Boga i aby poznali
naszą wspólną Chwałę – bo wszyscy Jednym Jesteśmy.
Szczęść Boże
Jacek – Mieczysław Jacek Skiba mistyk
PS.

Utwory [projekty] + inne materiały są dostępne na: www.przeslanie.com – moja strona,
http://chomikuj.pl/mjacek2013/Dokumenty - mój chomik [trzeba się zalogować aby pobrać za darmo, tu są
najbardziej
aktualne
projekty].
http://jacek2016.blog.pl
–
mój
blog,
https://plus.google.com/u/0/108181152670139080095 - Google+ - Mieczysław Skiba.
Em:
mjacek2013@interia.pl .
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To the Participants V Synod of the Diocese of Tarnow
Lovely !
The Bishop Andrzej hedgehog convenes V Synod of the Diocese of Tarnow. That's
good because people should determine not only what their relationship to their faith
and the faith of others, but above all, at what stage are the personal search for God.
Faith is always on certain issues required - until they experience, including the
mystical, getting ahead of this faith - because the man already knows but does not
believe. As is with all that hypothesis [conjecture] happened as a result of the
experience theory - the theory on which to build a common future.
As a mystic I was able to go from faith to faith even stronger, and finally to the
desire that in this world drives the mystic in the dark of night - the night of the
senses and the spirit. A DESIRE when it reaches its apogee man learns the truth.
And the truth is simple. Everyone and everything is embodied Full of Light and Full
of Love that is God's Personality, or if you prefer Absolute Source, Nirvana .... etc.
God, who dwells in all - and everything in him - forever and ever in the whole
Creation sees Himself - His fullness - and sees it in beings invisible and the visible and the good and the bad beings - see forever and ever and ever. I saw the whole
creation 'eyes' of God, and I assure you that this is - all of us LOVE infinite selfless
love - Total. And the truth you have to build all theology and faith. As long as
someone does not have a mystical experience - the experience of the fullness of God
- should be guided by faith - and should seek - seek to effect - until God himself
revealed. But for this it is necessary to clean the desire of God that you need in a
form, and that should burn increasingly flame of love for the Creator and toward
Creation. In such a state of soul, mind and body, God undoubtedly be known to
anyone who is looking for - and who wants to - because not for nothing that said 'I
to thirsty I will give free drink from the Source of Living Water'.
I therefore encourage the Synod began studying what they have to say the mystics
of the world in this regard. I encourage and even please - because the back of the
Synod only on reason and dogma does not diminish the divisions of this world, but
only exacerbate them. Therefore writings of mystics and their experience should be
required reading for the participants of the Synod. 'Living Flame of Love "St. John
of the Cross should be at the forefront of this literature that should be considered in
depth and heart, and who will raise the desire for what I mentioned prevail.
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This world is infinitely varied - sometimes difficult to understand another person
when someone sees only one view of punks or just from several points of view.
People have discovered that the incredible diversity of our world is a tiny speck
compared to the diversity of the Universe / Universe, seen and unseen. This
diversity can be called infinite. I assure you that God has no trouble seeing Unity in
the infinite variety - because as the diversity dimension is infinite and so God sees
this diversity of all points - because in all he sees himself / herself. Is not it a
beautiful prospect that they come to the same knowledge of what God does.
So please synod participants to try to broaden your horizons - and even tried to look
at the creation of the eyes of God. When they see a variety of points of view and
begin to understand them will hope the return of Unity in Diversity - the return of
Unity, which Earthlings long ago lost - and few remember or know, we used to
Oneness.
Moral matters are very important and so in this context should be considered all because only when we are kind to one another - as is always good for us, God - we
can build a better tomorrow despite the diversity that we constitute one another.
To sum up please so three things. Spreading good. Appreciation of mysticism. The
pursuit of this we were One, despite the diversity of beliefs and attitudes that
together we are.
I wish all the participants of the Synod to sincerely desire to know God and our
common glory - because we are all One.
God bless
Jacek - Mieczyslaw Jacek Skiba mystic

Listy:
4

Tarnów 14.11.2014 r.
List do Kapłanów
Nie tylko Judeo-chrześcijaństwa ale do Wszystkich
Odnowienie Ludzkości może przyjść w Jednej Chwili – w Chwili Objawienia
Chwały Ducha Świętego – Pełni Światłości i Miłości – Pełni, którą każdy nosi w
sobie. I trzeba się modlić aby to nastąpiło – po prostu modlić. Gdy Duch się Objawi
da opamiętanie całej Ludzkości – i nie tylko Ludzkości.
Więc proszę słuchajcie gdy Prorok mówi w natchnieniu:
Jest tylko jeden sposób żeby Ludzkość nie dawała się zwodzić siłom Ciemności
– Jest to Objawienie Chwały Ducha Świętego – Pełni Światłości i Miłości !!!
Aby to Objawienie nastąpiło trzeba je wyprosić !!! Dlatego Kapłani nie
zajmujcie się czczymi rzeczami lecz zróbcie o co prosiłem – ustanówcie
Nieustanną Nowennę do Ducha Świętego – aż do skutku – aż Duch Święty się
Objawi !!! Zróbcie to dopóki są Wierni – bo ubywa Ich w zastraszającym
tempie !!!? Zróbcie to !!! Zapewniam Was, że gdy Boże Światło rozbłyśnie nad
Ziemią Ludzie poznają Prawdę – przestaną walczyć przeciw sobie i czynić zło –
zobaczą jak bardzo byli zwiedzenia – i znajdą siły żeby pozbyć się sił Ciemności
z Ziemi !!! Słuchajcie póki mówię !!!
Gdy więc proszę, a nawet grożę słuchajcie – bo o dziwo nigdy Proroków słuchać nie
chcieliście, a Mesjaszy często mordowaliście – ku swojej zgubie !!!
Nie obchodzą mnie Wasze doktryny i to w co wierzycie – wierzcie jak chcecie – ale
się módlcie.
Jak Odnowienie Ludzkości przyjść może w sekundę tak upadek Ludzkości to już
dłuższy proces – trwający często wiele lat. I dziś ten proces jest już widoczny – a
będzie widoczny coraz bardziej z każdym dniem. Mahomet – Islam nie przebudził
się aby żyć w Pokoju – bogate Państwa Zachodu też nie. I nawzajem niosą sobie
wojnę – lub wojną grożą.
Widzimy więc jak dziś Islam nawołuje do ‘świętej wojny’ aby Zachodowi, który
uznali za żmiję, której trzeba odciąć łeb – ten łeb naprawdę odciąć mogą. I
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będziemy wszyscy świadkami jak to następuje – jak Świat znów stacza się ku
Wojnie i Zagładzie. Osaczony Putin – Rosja też może jeszcze pokazać wiele złego
jeśli w obłęd popadnie ? Jesteście gotowi do totalnej Wojny i umierania ? Do
potwornych cierpień i potwornej biedy i nędzy z tym związanej !?
Nic Was nie uratuje – Nic – TYLKO URATUJE WAS MODLITWA – więc
posłuchajcie moich natchnień sprzed wielu lat – natchnień, które zlekceważyliście
uznając mnie za chorego – natchnień, które są jedynym Waszym ratunkiem.
Niech Armia Modlących się powstanie !!! Amen
Mieczysław Jacek Skiba
Cindy Jacobs - Proroctwo do Polski
https://www.youtube.com/watch?v=BDPHoAAQufc

Burzyn, Tarnów 04.12.2014 r.
Ojciec Święty Papież Franciszek
Watykan

Ojcze Święty !
Przyszedł czas abym napisał do Ciebie Dobrego Człowieka, który sercem patrzy na
Ludzkość i jej losy.
Jako teolog doskonale pojmujesz transcendentalność i transcendencję Boga, który
chociaż wszechobecny mieszka w nas. Otóż taką transcendentalność i
transcendencję Boga poznaje się doświadczając Chwały Ducha Świętego – czego
też sam osobiście doświadczyłem gdy poznałem Chwałę Starego Nieba –
Miłości/Światłości – jak i Chwałę Nowego Nieba – Pełni Miłości. Tak więc w
Monoteizmie Nowe Niebo zostało otwarte – otwarte po raz pierwszy w mojej duszy.
Zawdzięczam to nie tylko swojemu Pragnieniu Boga i swojej modlitwie – ale
przede wszystkim zawdzięczam mojej Ś.P. Mamusi Bronisławie Skibie z domu
Niemiec, która wiele lat pałała szczególnym nabożeństwem do Ducha Świętego i
zanosiła do Ducha Świętego gorące modlitwy. Nic nie dzieje się przypadkowo. Tak
więc stało się – Nowe Niebo zostało otwarte w grudniu 2000 roku – a więc 14 lat
temu.
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Pomimo moich prób aby polskich teologów i kapłanów i zakonników natchnąć do
tego by szczególne nabożeństwo do Ducha Świętego zaszczepili w Narodzie nic nie
wskórałem. O dziwo potraktowali mnie jak wariata, a nie jak Mistyka – zresztą
podobnie potraktowała mnie i rodzina. ‘Cicho siedź i dalej sobie bądź inżynierem’
sugerowali bojaźliwie. Ale ja choć znam strach nie znam bojaźni przed Ludźmi bo
wiem już skąd przyszedłem i dokąd idę.
Póki więc jeszcze żyję skierowuję do Ciebie Ojcze Święty tę samą prośbę, którą
kierowałem do polskiego duchowieństwa. Ustanów w Kościele Nieustanną
Nowennę do Ducha Świętego. Ustanów, a Duch Święty Objawi się całemu Światu i
Ludzkość się opamięta – skończą się wtedy wojny i ucisk. I nie będzie nikogo kto
by nie wierzył w Boga. Obiecuję.
Posłuchaj więc mego natchnienia:
Jest tylko jeden sposób żeby Ludzkość nie dawała się zwodzić siłom Ciemności
– Jest to Objawienie Chwały Ducha Świętego – Pełni Światłości i Miłości !!!
Aby to Objawienie nastąpiło trzeba je wyprosić !!! Dlatego Kapłani nie
zajmujcie się czczymi rzeczami lecz zróbcie o co prosiłem – ustanówcie
Nieustanną Nowennę do Ducha Świętego – aż do skutku – aż Duch Święty się
Objawi !!! Zróbcie to dopóki są Wierni – bo ubywa Ich w zastraszającym
tempie !!!? Zróbcie to !!! Zapewniam Was, że gdy Boże Światło rozbłyśnie nad
Ziemią Ludzie poznają Prawdę – przestaną walczyć przeciw sobie i czynić zło –
zobaczą jak bardzo byli zwiedzeni – i znajdą siły żeby pozbyć się sił Ciemności
z Ziemi !!! Słuchajcie póki mówię !!!
Pozostaję z nadzieją, że Ty jako mądrość Kościoła wysłuchasz mej prośby.
Mieczysław Jacek Skiba geolog, Burzyn POLAND

Komentarze - 1

Rajmund Leon Saczkowski Zastąpiłem Wiarę w Zaufanie. Nie Wierzę tym co
głoszą Wiarę. W Pana dla Poddaństwa. To tylko Stek Ludzkiego Kłamstwa.
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Bajeczka dla Niewolnictwa. Istna Ignorancja. Jestem Jaźnią tak jak wszystkie
czujące Istoty. Niech nie biorą nas za Idiotów, Ci co Święte Wojny szerzyli i
szerzą w Imię Domniemanego Pana. To Wizja Uzurpatorów wszelkiej Władzy.
Zasrana!!! Piekła przecież jakoś trzeba będzie wypełnić. Biedacy baz WszechŚwiadomości Joty. Granatowe Garnitury widać wszędzie... Idioci... Moje
wyrazy głębokiego współczucia dla Was... Piekła są dla Was otwarte... Bierz ile
tylko chcesz. Oto mój dzisiejszy Poranek dla Ciebie... Boże w dalekim Niebie..
Jam Jest... Jaźnią...
Lubię to! · Odpowiedz · 6 min

Mieczysław Jacek Skiba Rajmundzie Leonie ! Ludzie są na różnym stopniu
rozwoju duchowego. Nieliczni mistycy wznieśli się ponad duchowość
przeciętną i przeciętną wiarę - ponieważ doświadczyli Pełni - i teraz już wiedzą,
że wszyscy stanowimy Jedno. Takim ludziom [w tym i mnie] religie i wiara nie
są potrzebne bo po prostu znamy już prawdę z osobistego doświadczenia.
Pozostali czy to poprzez religie, czy poprzez inne formy poszukiwań
duchowych muszą do prawdy dotrzeć. Osobiście wszystkim życzę powodzenia bo tak jak prawdziwi mistycy [np Jezus] pragnę żeby ogień Pełni Miłości już
zapłonął na Ziemi - aby ludzie znali to co znamy i my - Prawdę. Gdy ta Prawda
zostanie poznana w oka mgnieniu zakończą się wojny - religijne również. Życzę
Ci Pokoju w sercu.
Lubię to! · Odpowiedz · Przed chwilą

Rajmund Leon Saczkowski Mam Pokój Mieciu, Mieczysław Jacek Skiba, co
miecz chwalisz... W nocy śpię w zaufaniu w kształcie Gwiazdy ale nie wiem jak
mam to wyjawić. Mniejsza o mnie. Jam Jest... I cześć... Bez innych to nie wiele
znaczy. Oto moja sztuka naiwna dla Ciebie. Lata dziewięćdziesiąte. Dalej idę...
W tym samym kierunku. OM MA NI PE ME HOUNG........
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Lubię to! · Odpowiedz · 5 min

Mieczysław Jacek Skiba Słowo Mieczysław jest błędnie tłumaczone - w
rzeczywistości oznacza 'Rozniecającego Chwałę' - a nie wojownika. Słowianie
nadawali imiona od cech osobowości - a nie od oręża lub systemu władzy.
Pięknie, że masz pokój w sercu. Pozwól więc by i inni mieli. Dla mnie nic nie
jest naiwne. Wysłuchuję wszystkich - nawet tych, którymi inni pogardzają jako
wariatami, pijakami, ... itd. - bo w każdy już widzę odbicie samego siebie - i od
każdego coś się uczę. Pozdrawiam. Jacek
Lubię to! · Odpowiedz · Przed chwilą

Rajmund Leon Saczkowski Dzięki Mieciu.... Zasnę dziś mądrzejszy... Dzięki...
Mieczysław Jacek Skiba. To cenna skiba dla mojej Mądrości. Rajmund Leon.
Etymologia moich imion to Rajmund; Król Świata albo Promień Światła... A
Leon to Król Zwierząt... Lew... Śmieję się ale to ciężko nosić... Ha ha ha... Ale
dobrze się bawię Matuś moja. Co Ci przyszło do głowy by mnie tak nazwać?
Ale Dzięki. Karma to je Karma. Paradoks. Pozdrawiam moim dzisiejszym
porankiem. Jutro będzie lepiej...
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Nie lubię · Odpowiedz · 2 · 4 min

Mieczysław Jacek Skiba Tak ! wielu ludzi dziś się budzi i pracuje żeby było
lepiej i żeby był pokój na Ziemi ! Bo już dość wojen - w tym religijnych - w
imię wyimaginowanych czy rzeczywistych panów zła i eksterminacji.
Przemienimy nasze serca - i pokój będzie - a panowie zła odejdą sobie z tej
planety i już nikt i nigdy nie zegnie przed nimi poddańczo karku i kolan. Dzięki
za naukę.
Lubię to! · Odpowiedz · Przed chwilą

1/
Od: "Wojciech Edward Leszczyński" <wojciech.edward.leszczynski@gmail.com>
Do: "jacek" <mjacek2013@interia.pl>;
Wysłane: 14:30 Sobota 2016-12-03
Temat: Re: V Synod Diecezji Tarnowskiej
SZANOWNY PANIE JACKU !
Dziękuję za info !
Wojciech Edward Leszczyński
Wojciech Edward Leszczyński
W dniu 2 grudnia 2016 13:14 użytkownik jacek <mjacek2013@interia.pl> napisał:

Do Uczestników V Synodu Diecezji Tarnowskiej
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