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Przerywam zmowę milczenia. O kryzysie w Kościele, apostazji i grzechach zaniechania
Abp Jan Paweł Lenga MIC
Arcybiskup Jan Paweł Lenga przedstawia ostre zarzuty wobec współczesnych hierarchów Kościoła Katolickiego . Papież
Franciszek poprzez swoje kontrowersyjne decyzje w sprawie fundamentalnych doktryn Kościoła Katolickiego pogłębia kryzys
Kościoła .
Wypowiedź Arcybiskupa powinna wstrząsnąć Kościołem , spojrzeć krytycznym wzrokiem na aktualny kryzys. Kościół traci wiernych i
przyczynia się do osłabienia wiary .
Część I Chciałbym zapytać papieża, kardynałów, biskupów, kapłanów: czy Chrystus jak wróci na ziemię znajdzie w was wiarę? ? z abp. Janem
Pawłem Lengą rozmawia dr Stanisław Krajski
Bergoglio, kardynałowie, biskupi, kapłani: czy oni głoszą jakąś inną naukę?
Czy diabelstwo opanowało Sobór Watykański II?
Musimy nawracać Żydów i chronić się przed ich perfidią
Zmowa hierarchów polskich
Kto wysłał Arcybiskupa Lengę na emeryturę?
Modlę się za Saddama Husajna
Szatan, demony, masoneria
LGBT, homoseksualizm, aborcja ? propaganda diabelska działa. A gdzie jest dobra zmiana?
Jeśli nie byłeś długo u spowiedzi cuchniesz
Fałszywe miłosierdzie jest przeciwko Chrystusowi
Fatima ? czy wystarczy czasu na nawrócenie?
Podsumowanie ? modlitwą bombardujmy Niebo
Cześć II ?A ci, którzy powinni to robić, a nie robią, odpowiedzą za te swoje grzechy przed Panem Bogiem i w tym życiu, i na Sądzie
Ostatecznym?
Rozdział I
Jaki powinien być biskup ? ?dziś folgują tylko światu i diabłu, a nie zbawieniu ludzi?
Rozdział II
Jaki powinien być kapłan ? ?I czym chwalił się apostoł Paweł? Chwalił się swoimi cierpieniami, chwalił się swoimi prześladowaniami?
Rozdział III Komunia Święta tylko na kolanach i do ust ? ?bo Jezus dzisiaj jest bardzo poniewierany?
Rozdział IV Nadzwyczajni szafarze Komunii Święte ? degradacja Chrystusa i kapłaństwa
Rozdział V Na miłosierdzie trzeba zasłużyć, poznając swój grzech, pokutując za niego, przepraszając Boga
Rozdział VI Pierwszy uczynek miłosierny co do duszy: grzesznika upomnieć ? ?dziś ludziom się nie mówi o ich grzechach, nie troszczy się o
zbawienie ich dusz?
Rozdział VII Sprawiedliwość, sąd, kara ? ?Aby wyjść z niewoli diabła do wolności Bożej, trzeba przejść przez jakąś pustynię?
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Rozdział VIII Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu ? ?To my tak postępujemy z Duchem Świętym, a diabłu robimy miejsce?
Rozdział IX Grzechy wołające o pomstę do nieba ? ?idą drogą zatracenia i innych nią prowadzą?
Rozdział X Grzechy cudze ? ?A ludzie Kościoła biorą w tym udział, bo nabierają wody w usta i nie piętnują grzechu?
Rozdział XI Ekumenizm ? ?największa plaga dla Kościoła katolickiego w całej jego historii?
Rozdział XII Protestantyzm ? ?niebezpieczeństwo od diabła?
Rozdział XIII ?Żydzi nie mają z czego się cieszyć: zabłądzili, nie poszli za Chrystusem?
Rozdział XIV Chrystus Król ? ?Jeżeli Chrystus Król poprowadzi Polskę możemy się ostać w czas burzy?
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