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OSWIADCZENIE DOTYCZACE TRESCI LISTU OTWARTEGO
 
 Moj list do kaplanow moze poruszyc u wiernych chrzescijanskich uczucia religijne. Wielu moze uwazac, ze
piszac ten list naruszylem ich uczucia religijne. Oswiadczam, ze w tresci opublikowanego i wyslanego doÂ 
Watykanu listu, nie istnieje zaden zwrot, ktory moglby naruszyc uczucia czlowieka w stosunku do Boga.
Oswiadczam, ze zaden Kaplan, ktory w swym sercu jest calkowicie oddany sluzbie bozej, nie moze czuc sie
obrazony trescia tego listu. W liscie przedstawilem tylko i wylacznie wole Boga. Jego Wole, jaka polecil On
zapisac w tresci Apokalipsy. Oswiadczam, ze Bog jednoznacznie przekazal swoja Wole i zada by czlowiek, ktory
chce byc Jego Kaplanem zastosowal we wlasnym zyciu rodzinnym (celibat jest w brew nakazom Boga) Dziesiec
Przykazan Bozych.
 
 Z POLECENIA BOGA LIST OTWARTY DO PAPIEZA I KAPLANOW KATOLICKICH.
 
 
 Slowa tego listu kieruje do wszystkich kaplanow na Ziemi a publikuje je kazdemu, kto chce przeczytac.
 Papiez Franciszek, Biskupi i Kaplani katoliccy.
 Zwracam sie do Was z polecenia Boga i wymagam spelnienia zawartych w tresci Apokalipsy Jego nakazow, do Was
Kaplani katoliccy skierowanych. W zaszyfrowanej tresci Apokalipsy, polecil On napisac co sie wydarzy w przyszlosci, za
Wasza przyczyna. Przekazal z wyprzedzeniem to, co uczynicie i to, co odrzucicie w swej pracyÂ  kaplanskiej.
Precyzyjnie przewidzial dzialania moznych Stolicy Apostolskiej i czekal az wypelni sie szala waszych bledow. Szyfr
istniejacy w tekscie Apokalipsy, zostal tak skonstruowany, by zaden Czlowiek niedysponujacy dodatkowymi a zarazem
kluczowymi wiadomosciami od Boga, nie mogl odczytac wszystkich niezbednych informacji zakrytych w tresci pisma.
 Zadnej religii nie utworzyl Bog, ale w swoim gniewie wskazuje On na Was chrzescijanscy kaplani. Wskazuje Bog na
Kaplanow, bo to Wy, wedlug Jego slow zawartych w Apokalipsie jestesci odpowiedzialni za najwieksze bluznierstwo
wzgledem Jego potrzeb. Niezbednych potrzeb Boga, kierowanych do czlowieka, potrzeb, dla ktorych spelnienia zostal
czlowiek utworzony. Bog dal czlowiekowi Raj - Laske Boga, wasi protoplasci z kaplanstwa, odebrali czlowiekowi Raj,
czyli optymalne warunki do zycia.
 Wy, Kaplani katoliccy, pozbawiliscie ludzi dostepu do przykladow i wzorow jak maja zyc, by spelniac potrzeby Boga.
Ten kolejny po Raju zbior informacji od Boga w postaci Dziesieciu Przykazan zastosowaliscie w sposob bluznierczy.
 To Wy Kaplani posiadacie nakazany przez Boga obowiazek stosowania we wlasnym zyciu zasad zawartych w tresci
Dziesciu Przykazan. Scedowaliscie ten, wlasny i bardzo trudny obowiazek na wiernych. Sami w zamian korzystacie z
dobrodziejstw wladzy i materii otrzymywanych od wiernych. Gdybyscie zastosowali Dziesiec Przykazan w swoim zyciu
osobistym, dalibyscie innym wzor jak zyc i ten wzor bylby szansa dla wszystkich obserwujacych Was, do takiego zycia,
ktore spelnialoby potrzeby Boga w warunkach, gdy juz nie ma Raju na Ziemi.Â 
 Papiezu Franciszku, Kardynalowie i Biskupi, jestescie spadkobiercami wladzy apostolskiej, we wszystkich aspektach i
odpowiadacie za jej owoce przed Bogiem i przed Czlowiekiem. Radzicie sobie z ludzka krytyka i potraficie omijac
sprawy dotyczace potrzeb Boga. W spadku po poprzednikach otrzymaliscie sposoby, ktore sa skuteczne do zaslepienia
czlowieka, ale nie oszukacie Boga. Jako czlowiek, zostalem przyslany przez Boga na Ziemie. Rozpoznalem
mechanizmy indoktrynacji i zrozumialem, ze kaplani piszacy doktryny nie do konca rozumieli ich korzenie zla. Ten
szatanski mechanizm manipulacji swiadomoscia czlowieka, wybrani przez sily zla tworcy doktryn religijnych przyjmowali,
jako laske i wole Boga. Sily zla i ciemnych mocy dysponuja wystarczajaca psycholgia, by wymanewrowac intelekt
czlowieka. Ich sztandarowa postacia na planie manipulacji, byl Pawel, uznany przez Was za jeden z filarow Kosciola.Â 
 Na planie materialnym, Konstantyn wraz z obecnymi Mu biskupami, stworzyl katolicyzm, religie, ktora spelnia potrzeby
zla i jest bluzniercza wzgledem potrzeb Boga. Nastepcy Konstantyna odeszli, pozostala tylko wladza watykanska, ktora
dzialala w taki sposob, ze realizowane byly potrzeby zla, a nie potrzeby Boga. Sadzac, ze nie rozumiecie bluznierstwa
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wynikajacego z zasad zycia religii, ktore Wam Bog wskazuje w tresci Apokalipsy. Nieswiadomosc czynu w niczym nie
umniejsza winy. Przez wieki w spolecznosiach wiernych i nie tylko, istnialy i istnieja owoce Waszego bluznierstwa. I
pomimo, ze to dzialanie, moim zdaniem, bylo i jest z Waszej strony nieswiadome, czyny zostaly dokonane a Bog mowi,
ze za to Was ,,nienawidzi".
 Z polecenia Boga zadam, by Kaplani zmienili swoja forme postepowania i czynili ja, zgodnie z Jego wola i Jego
nakazami. By zmienili swoj sposob zycia, stosujac we wlasnym zyciu zasady zawarte w Dziesciu Przykazaniach
Bozych. Tak jak Wasi poprzednicy odrzuciliscie je, dodajac jeszcze celibat, co Bog jednozacznie Wam zarzuca w
zaszyfowanej tresci Apokalipsy.
 Z polecenia Boga zadam, by Kaplani, nazwani przez Boga bestyja, zaniechali nauk dotyczacyh spraw Boga. Kaplani
nie rozumiecie potrzeb Boga zadam, by Stolica Apostolska, zaszyfowana w Apokalipsie pod slowem ,,Niewiasta"
zostala niezwlocznie rozwiazana.
 Z polecenia Boga zadam, by kult Maryjny, ktory Bog okresli mianem Jezebl zostal niezwlocznie rozwiazany.
 Z polecenia Boga zadam, by Watykan, ktory Bog nazwal Wszetecznica, niezwlocznie podjal sie procesu
samo-likwidacji.
 Z polecenia Boga zadam, by w tym procesie samo-likwidacji zostaly zwrocone dobra zagrabione z wykorzystaniem
oszustwa, ktore bylo zwiazane z Donacja Konstantyna.
 Z polecenia Boga zadam, by w tym procesie samo-likwidacji zostaly oddane wszystkie Skarby Narodom.
 Z polecenia Boga zadam, by zostaly zwrocone wszelkie dobra i majetnosci, przejete od roznych osob, za przydzielenie
Lask.
 Z polecenia Boga zadam, by zwrocone zostaly wszelkie dokumenty i pisam prawowitym wlascicielom.
 Z polecenia Boga zadam, by Bramy Watykanu zostaly otwarte.Â 
 Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadzacy Misje Czasow Ostatecznych.
 A.D. 1 Styczen 2015 1:11.
 
 (c) Struski Andrzej de Merowing
 Wszelkie Prawa Zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgoda autora tekstu oraz podaniem linku do
oryginalnej strony autorow.
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