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   Spotkałem właśnie Mefistofelesa w dziwnym przebraniu: w szeroki czarnym płaszczu, wysmukły, z ukrytymi rogami, o 

płomiennym spojrzeniu. Poznałem go po jego diabelskim, szyderczym uśmiechu.  

"Życzę ci przeklętego 1971 roku! Abyś miał większe powodzenie święty księże, w twoich inicjatywach!... Jeśli chodzi o mnie, 

to jestem pewny mego sukcesu, zwłaszcza po Soborze. Wiesz, że jestem pierwszym terrorystą na polu religijnym. Udało mi się 

utworzyć mój antysobór z pomocą części kleru i postępowych księży. Nawet sam Papież musiał uznać mój spryt, kiedy 

mówiłem o autozniszczeniu w Kościele! Ach! Być może myślisz, że Niebo jest silniejsze ode mnie? Pozwól, że to wyśmieję!  

Posłuchaj: zobaczysz, że nie ma nikogo, kto mógłby ostać się mojej niszczącej wściekłości, od kiedy Pan pozwolił mi 

zniszczyć świat.  

Twój Święty Piotr, który przecież nie był głupi, powiedział że jestem wielkim żarłokiem: to prawda.  

A twój Chrystus, który odmówił adorowania mnie, jednak poświęcił mnie jako księcia tego świata. Spójrz: wszystkie miasta 

należą do mnie. Tłum krzyczy: «Chleba i igrzysk», jak w starożytnym Rzymie. Także w waszych operach (w waszych teatrach 

) wciąż śpiewacie: «Złoty cielec jeszcze stoi: niech zapłoną kadzidła wobec jego potęgi od krańca do krańca świata».  

Ja zniszczyłem Wiarę: sam Papież to stwierdził, mówiąc o kryzysie w wierze.  

Zniszczyłem Moralność: moje nieczyste demony wszędzie tryumfują.  

Zniszczyłem Religię: kościoły pustoszeją, a bluźnierstwa zastępują modlitwy.  

Zniszczyłem Rodzinę: prostytucja jest powszechna, a niewiniątka są masakrowane podczas aborcji.  

Pozwól jednak, że zejdę do szczegółów moich zwycięstw: od kryzysu do kryzysu, mój tryumfalny pochód przesłonił 

zwycięstwo Chrystusa.  

                                                                                            Kryzys wiary  

     Spójrz: z tyłu Kościoła otworzyłem małe drzwi ... Tamtędy weszli moi przyjaciele: Voltaire ze swoją kwestionującą 

nienawiścią, Lumiere ze swoim demoralizującym kinem, Luter ze swoim wolnym sumieniem (Libero esame), Marks ze swoim 

ateistycznym komunizmem, Marcuse ze swoim nihilizmem, Lenin i Mao z ich praniem mózgów, Freud ze swoją 

psychoanalizą.  

    Przede wszystkim jednak udało mi się przemycić do Kościoła herezję, zwodząc nawet zakonników i prałatów        (twój 

Chrystus przepowiedział, że uda mi się zwieść także wybranych)… Ja spowodowałem wejście biskupów holenderskich z ich 

heretyckim katechizmem tłumaczonym na wszystkie języki; a następnie stado nauczycieli katechezy i duszpasterzy wraz z ich 

zasadniczym zmartwieniem: intratne zarobki, rozrywki, seksuologia, miłość uczuciowa (która sprawia, że zapomina się o 

miłości Bożej).  

Zwycięstwo szatana: zabiłem Wiarę, zabiłem Boga, albo lepiej: ja jestem bogiem!  

    Pracuję także nad tym, aby zniszczyć piękno stworzenia: za pomocą moich przyjaciół artystów odcisnąłem wszędzie moją 

udawaną skromność: w sztuce, w architekturze , poezji, muzyce. Zburzyłem umysł ludzi przez narkotyki, a teraz w swej 

głupocie adorują szatana w jego nowoczesnej masce…  

                                                                                        Kryzys moralności  

    Tutaj powodzenie jest łatwe: człowiek żyje zmartwieniem o swoje ciało, ze swojego żołądka zrobił  

bożka ( Paweł dobrze to zauważył). W reklamie mówi się ty1ko o zabiegach koniecznych dla cery, piękna ciała, kobieta jest 

pokazywana nago (a zapomina się o duszy ); na1eży cieszyć się życiem  (a zapomina się o wieczności). Grzech, diabeł, piekło: 

to straszaki dla dzieci. Demoralizujące kino rozpościera na oczach wszystkich wszelkie rodzaje nałogów. Młodzi nie znają 

Przykazań Bożych. Pornografia świętuje kult zwierzęcego człowieka.  

    Wasi katolicy - poganie świętują Bachusa i Wenerę, jak to czyniono dawniej w Rzymie i Koryncie, gdzie w procesjach 

niesiono pijaka i obsceniczny przedmiot. Zresztą także w Montrealu, 8 grudnia 1968 roku wasza młodzież w pełnym kościele 

Notre-Dame zachowała się lubieżnie.  

Macie też chuliganów, którzy ogłaszają się synami szatana i hell drivers (przewodnicy piekła).  

Podczas ich festivals-pops wywołałem w nich paroksyzm: za pomocą narkotyków przygotowują się do opętania diabelskiego. 

Zwycięstwo szatana! .  
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                                                                                             Kryzys rodziny  

     Rodzinę uderzyłem w same jej korzenie, niszcząc wpierw autorytet rodziców: rozwody, pigułki sterylizujące, a szczególnie 

miliony aborcji, homoseksualizm, wolna miłość, cudzołóstwo, pogardzanie małżeństwem i czystością. Kobieta została 

odwiedziona od ideału macierzyńskiego, a dzieci są pozostawiane swym najniższym  

instynktom; negacja grzechu pierworodnego i wszystkich jego konsekwencji, rozwój osobowości bez Boga. Szybko skończę z 

ta przeklętą rasą, która wciąż uważa, że pójdzie do Nieba, aby zająć miejsce zbuntowanych aniołów.  

                                                                                              Kryzys religii  

     A to mój największy sukces: udało mi się rozebrać księży i dziewice konsekrowane; sprawiłem że zniknęła sutanna i habity 

zakonne. Co za przyjemność móc oglądać katolickie kobiety prawie rozebrane, na plaży w bikini lub bez niczego, jak 

zwierzęta!  

     Udało mi się rozebrać nawet prałatów; oto wszyscy ubrani są po świecku, stopniowo porzucają oznaki swej godności; 

biskupi zastępują swój piękny pektorał (krzyż piersiowy) dwoma kawałkami skrzyżowanego drewna.  

    Pozwól, że ci przypomnę pewien piękny fakt. W 1910 roku podczas Kongresu Eucharystycznego  

w Montrealu" gdy odbywała się procesja z. Przenajświętszym Sakramentem, masoni wypuścili świnię przed biskupem, który 

niósł Monstrancję. Wspaniałe!  

    Teraz posłuchaj: niebawem wasze piękne kościoły zostaną zdemolowane i będziecie zmuszeni zejść do katakumb. 

Celebracja Słowa Bożego i Wieczerzy zastąpią Mszę – Ofiarę, - której się brzydzę, ponieważ to ona właśnie zbawia 

świat, Najpierw wasze kościoły będą zamienione w sale spotkań; dialogi, tańce z muzyką jazzową, elektrycznymi 

gitarami jak w nocnych lokalach.  

Znikną organy, łacina, śpiewy gregoriańskie, jak również klasyczna polifonia.  Przeżytkiem stały się te rzeczy z dawnych 

czasów!  

     Powtarzam ci: trzeba zdesakralizować wszystko, jak w sowieckiej Rosji. Na próżno Papież błaga o sacrum, już nikt go nie 

słucha. Poświęcone kielichy czy ornaty liturgiczne sprzedaje się szmaciarzom i zbieraczom złomu. Komunia udzielana na 

rękę jest powodem że upadają na ziemię cząsteczki Hostii, a Ciało Chrystusa jest deptane.  

     Kobiety, które służą przy ołtarzu, popychają kapłanów do ożenku. W Quebec podczas dziesięciu lat straciliście 22 księży, 

którzy rzucili sutannę i ożenili się. Wspaniały sukces!  

Lud chrześcijański utracił szacunek do kapłana, który się zeświecczył; utracił szacunek do zakonników i sióstr zakonnych, 

którzy stali się światowi, wyrzekając się wpierw ducha swych Świętych Założycieli.  

Wszędzie chrześcijańska edukacja jest odkładana na bok, neutralizowana edukacją laicką, Nowe pokolenie, bez wiary i prawa, 

stanie się terrorystyczne i rewolucyjne; za pomocą samobójstwa poprowadzę je do drzwi piekieł. Zwycięstwo szatana: szybko 

katolicka Italia stanie się krajem komunistycznym i ateistycznym.  

     Potem będzie trzecia wojna światowa, która mi da możliwość strącenia w przepaść piekielną milionów potępionych dusz. 

«Non serviam!». Zwycięstwo lucyfera, antychrysta, przeciwnika Chrystusa! Ja jestem królem świata. Synowie szatana, 

zwalczajcie synów Bożych! Powstańcie przed Bogiem, już nie klęczcie więcej, zaśpiewajcie «Międzynarodówkę»: powstańcie 

przeklęci całej ziemi! Cieszcie się waszym rajem na ziemi, bo jutro będziecie potępieni w piekle! ; szatan zamilkł na moment, 

zaciskając wargi w strasznym grymasie: został sparaliżowany wyższą siłą. Przed nim stanął Święty Michał Archanioł i ze 

swego miecza wypuścił promień ognia, który go poraził, mówiąc: «Kto ośmiela się atakować Boga?» ...  

A głos Archanioła rozległ się jak echo grzmotu... Nagle wybuchła bomba czarnego ognia, pochłaniając  

mefistofelesa, pierwszego terrorystę …  

 

Wniosek:  Cztery cytowane «kryzysy»: wiary, moralności, rodziny i religii to straszliwe i przerażające efekty piekielnej 

obecności Lucyfera w świecie. Należałoby poważnie zastanowić się nad jego dziełem zniszczenia i przeciwstawić 

Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa , aby go zwyciężyć.  

Przyjmując Żywego Boga w Komunii Św. przyjmujemy Ciało i Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, tylko ten 

pokarm daje życie wieczne naszej duszy nieśmiertelnej. Daje też obronę przed szatanem pod warunkiem że 

przyjmujemy Komunię Św. na kolanach i do ust, tylko w ten sposób możemy oddać Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu 

należną Mu Cześć i uwielbienie , tylko szatan nie ugnie kolan przed Bogiem. A więc ugięte kolana przed Prawdziwym 

Bogiem obecnym w Hostii Św. są największym i skutecznym egzorcyzmem, i tylko w ten sposób możemy przepędzić 

szatana z naszego życia. Starajmy się jak kto może Komunię Św. przyjmować na Mszy Św. , wtedy ofiara jest spełniona.  

Apokalipsa mówi nam: «Zwyciężyli smoka we Krwi Baranka». 

 
Idą czasy antykościoła i antyewangelizacji. (Abp Karol Wojtyła, USA, 1976 r.)  

Prawem ich - nieprawda; ich bogiem - szatan; a obrzędem - bezecność. ( Papież Pius VIII o masonerii, 1829 r.)  

Nadszedł czas na poważną współpracę ze Św. Michałem Archaniołem –  wypełnia się na nas Księga Daniela [rozdział 12] 
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