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Â 
 Ks. Piotr Natanek i jego sympatycy w Grzechyni 
 
 
 Ks. Piotr Natanek uÂ¿ywa coraz ostrzejszych argumentÃ³w skierowanych przeciw hierarchom KoÂ¶cioÂ³a katolickiego.
Podczas wygÂ³oszonego 1 kwietnia kazania oskarÂ¿yÂ³ Watykan o rytualnÂ± intronizacjÃª Lucyfera. - Wszystkie
obrazy na oÂ³tarzu zasÂ³oniÃªte, krzyÂ¿ Pana Jezusa obrÃ³cony do gÃ³ry nogami, na tabernakulum gwiazda
piÃªcioramienna, na ofiarÃª gwaÂ³tu przygotowana 6-letnia dziewczynka - opowiada w kazaniu ks. Piotr Natanek.Â 
 
 Film z kazaniem kontrowersyjnego kapÂ³ana przesÂ³aÂ³ do Wirtualnej Polski Internauta podpisujÂ±cy siÃª nickiem
Natanista. - Tradycja opowiadania Â¿artÃ³w primaaprilisowych nie jest obca takÂ¿e ksiÃªdzu Piotrowi Natankowi,
charyzmatycznemu duchownemu z Grzechyni. JuÂ¿ dzieÃ± wczeÂ¶niej dosÂ³ownie zmroziÂ³ uczestniczÂ±cych w
kazaniu wiernych i sÂ³uchajÂ±cych go internautÃ³w sensacyjnymi informacjami o tajemniczym rytuale intronizacji
szatana odprawionym przed 50 laty w Watykanie przez najwyÂ¿szych dostojnikÃ³w KoÂ¶cioÂ³a - pisze Internauta
Natanista, w zgÂ³oszeniu przesÂ³anym do Wirtualnej Polski.Â 
 
 Kazanie zainspirowane powieÂ¶ciÂ±Â 
 
 Na transmitowanych w internecie kazaniach ksiÃªdza Piotra Natanka moÂ¿emy usÂ³yszeÃ¦ coraz bardziej radykalne
poglÂ±dy i coraz ostrzejsze oskarÂ¿enia, kierowane zarÃ³wno pod adresem polskich hierarchÃ³w KoÂ¶cioÂ³a
katolickiego, jak i Watykanu. - DziÂ¶ rozumiem, czemu oni nie chcÂ± krÃ³la Pana Jezusa. Bo na Â³onie KoÂ¶cioÂ³a
katolickiego dokonano uroczystej intronizacji Lucyfera, przeraÂ¿ajÂ±ce rzeczy. Zrobiono to 50 lat temu - mÃ³wiÂ³ w
kazaniu wygÂ³oszonym 31 marca ks. Piotr Natanek.Â 
 
 NastÃªpnego dnia ksiÂ±dz rozwinÂ±Â³ oskarÂ¿enie podajÂ±c szczegÃ³Â³y rytuaÂ³u, podczas ktÃ³rego wedÂ³ug
ksiÃªdza Natanka, miaÂ³a nastÂ±piÃ¦Â intronizacjaÂ Lucyfera. KapÂ³an podaje nawet dokÂ³adnÂ± datÃª tego
wydarzenia - 29 lipca 1963 roku. - ParÃª miesiÃªcy po ingresie papieskim, w nocy z 28 na 29, w Bazylice Â¶w. PawÂ³a
za Murami, punkt o godzinie dwunastej, jest dokonana intronizacja Lucyfera. Jest to naboÂ¿eÃ±stwo poÂ³Â±czone z
AmerykÂ±. W Ameryce sÂ± orgie, przychodzÂ± masoni porozbierani do naga, ubrani w firaneczki. Tam jest jedna
liturgia, tu w bazylice Â¶w. PawÂ³a druga liturgia. Pozamykane, szczelnie pilnowane, kilkunastu kardynaÂ³Ã³w,
arcybiskupÃ³w, zaproszeni Â¶wieccy, setki limuzyn przed bazylikÂ±, przygotowana bazylika. Wszystkie obrazy na
oÂ³tarzu zasÂ³oniÃªte, krzyÂ¿ Pana Jezusa obrÃ³cony do gÃ³ry nogami, na tabernakulum gwiazda piÃªcioramienna, na
ofiarÃª gwaÂ³tu przygotowana 6-letnia dziewczynka, imiÃª: Agnieszka. Dlatego, Â¿e dziewica i mÃªczennica - opisuje
ks. Natanek.Â Â 
 
 Relacja z tego rzekomego wydarzenia, to najciÃªÂ¿sze jak do tej pory sÂ³owa ks. Natanka. - Punkt o godzinie
dwunastej rozpoczyna siÃª rytuaÂ³ intronizacji Lucyfera. ProwadzÂ± go kardynaÂ³owie i arcybiskupi. Specjalne
modlitwy, przygotowany gwaÂ³t najpierw Boga - Pana Jezusa. Ci arcykapÂ³ani pÃ³Â¼niej wprowadzÂ± zamiast Â³aciny
jÃªzyki narodowe, ale dokonujÂ± konsekracji krwi paÃ±skiej na dziewczynce w jÃªzyku Â³aciÃ±skim. To co sÂ³yszycie
na mszy, to co wam tu odmawiam na tej trydenckiej, tÂ± formuÂ³Â± lecÂ±. Konsekracja chleba, konsekracja, moi
drodzy, wina, nastÃªpnie rytualny gwaÂ³t dziewczynki na oÂ³tarzu, przy tych konsekrowanych hostiach i pÃ³Â¼niej
uroczysty akt intronizacji Lucyfera. Zdrajcy, gwaÂ³ciciele Pana, kardynaÂ³owie, arcybiskupi po wypowiedzeniu caÂ³ych
aklamacji przebijajÂ± palec i krwiÂ± dokument podbijajÂ± - mÃ³wi w wygÂ³oszonym 1 kwietnia kazaniu ks. Natanek.Â 
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 Internauta Natanista, zwraca uwagÃª na ksiÂ±Â¿kÃª, z ktÃ³rej ks. Natanek zaczerpnÂ±Â³ pomysÂ³ na kazanie. -
KsiÂ±dzÂ Piotr NatanekÂ podaÂ³ Â¼rÃ³dÂ³o tych rewelacji - jest nim ksiÂ±Â¿ka pt. "Dom Smagany Wiatrem", ktÃ³rej
autorem jestÂ ks. Malachi Martin. On sam uwaÂ¿a go za wybitnego watykanistÃª i traktuje jako wiarygodne Â¼rÃ³dÂ³o
informacji, jednak inni uczestnicy for dyskusyjnych majÂ± jego twÃ³rczoÂ¶Ã¦ wyÂ³Â±cznie za fikcjÃª literackÂ±.
NiezaleÂ¿nie jaka jest prawda, ksiÂ±dz Piotr zapewniÂ³ swoim fanom jak zwykle sporÂ± dawkÃª rozrywki i materiaÂ³u
do przemyÂ¶leÃ± - pisze Internauta.Â 
 
 Zobacz kazanie ks. Piotra NatankaÂ Â 
 
 http://studio.wp.pl/mid,1238976,wideo.htmlÂ 
 
 Ks. Natanek "kompletnie odleciaÂ³"Â 
 
 KsiÂ±dz Piotr Natanek juÂ¿ wczeÂ¶niej zasÂ³ynÂ±Â³ z oskarÂ¿eÃ± pod adresem biskupÃ³w. - Gdzie jesteÂ¶cie
biskupi? (...) Przejrzyjcie, poÂ¶ciÂ±gajcie purpury, bo Polska wyje! (â€¦) Pasibrzuchy, pasiecie siebie, a nie lud! (â€¦) A
wy dzisiaj paÂ³ace wybudowane, cudowne pokÂ³ady na kontach, to Bogu przedstawicie? A gdzie my bÃªdziemy, w
piekle? Dranie skoÃ±czone, bandyci! - oskarÂ¿aÂ³.Â 
 
 W odpowiedzi na podobne wypowiedzi Rada StaÂ³a Konferencji Episkopatu Polski wydaÂ³a oÂ¶wiadczenie, w ktÃ³rym
stwierdza m.in., Â¿e "osoby wspÃ³Â³pracujÂ±ce z suspendowanym ks. Piotrem Natankiem (...) popeÂ³niajÂ± grzech, z
ktÃ³rego majÂ± obowiÂ±zek oczyÂ¶ciÃ¦ siÃª w sakramencie pokuty. Warunkiem natomiast otrzymania rozgrzeszenia
jest odstÂ±pienie od wspierania rozÂ³amu w KoÂ¶ciele i gotowoÂ¶Ã¦ naprawienia wyrzÂ±dzonego zÂ³a" - czytamy w
oÂ¶wiadczeniu. W lipcu 2011 roku kardynaÂ³ StanisÂ³aw Dziwisz naÂ³oÂ¿yÂ³ na ks. Natanka karÃª suspensy, co
oznacza, Â¿e nie moÂ¿e on udzielaÃ¦ rozgrzeszenia i sprawowaÃ¦ czynnoÂ¶ci kapÂ³aÃ±skich.Â 
 
 Zdaniem ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, konflikt episkopatu z ks. Natankiem zaogniÂ³ siÃª dodatkowo przez
bÂ³Ãªdne decyzje biskupÃ³w. - Przez brak dialogu z nim, doszÂ³o do tego, Â¿e konflikt staÂ³ siÃª gigantyczny.
Episkopat, zupeÂ³nie niepotrzebnie, zaczÂ±Â³ wytaczaÃ¦ przeciw niemu ciÃªÂ¿kie dziaÂ³a, zajÃªÂ³a siÃª nim Rada
StaÂ³a Episkopatu. To czÂ³owiek, ktÃ³ry kompletnie odleciaÂ³, przeszedÂ³ w skrajnoÂ¶Ã¦, a wojna z wÂ³adzami
koÂ¶cielnymi jeszcze go nakrÃªciÂ³a. Rok temu moÂ¿na go byÂ³o przywrÃ³ciÃ¦ na wÂ³aÂ¶ciwe tory, teraz temat jest
praktycznie zamkniÃªty. KsiÂ±dz Natanek okopaÂ³ siÃª, stworzyÂ³ sektÃª. Ja, w odrÃ³Â¿nieniu od niego, choÃ¦ byÂ³em
dwukrotnie kneblowany, podporzÂ±dkowaÂ³em siÃª kardynaÂ³owi Dziwiszowi. UwaÂ¿aÂ³em, Â¿e najwaÂ¿niejsze jest
dobro KoÂ¶cioÂ³a - mÃ³wiÂ³ w wywiadzie dla Wirtualnej Polski ks. Isakowicz-Zaleski (zobacz wywiad z ks.
Isakowiczem-Zaleskim).Â 
 
 WyjÂ±tkowo ostro oceniÂ³ ks. Natanka biskupÂ Tadeusz Pieronek. - To inteligentny chÂ³opak, ale poszedÂ³ za daleko.
W tym, co mÃ³wi, ma duÂ¿o racji, ale przerysowuje rzeczywistoÂ¶Ã¦. Dla mnie problem jest rozwiÂ±zany, dostaÂ³
karÃª. Na tym rola KoÂ¶cioÂ³a siÃª koÃ±czy. Teraz powinien zajÂ±Ã¦ siÃª nim ktoÂ¶ inny. Niestety mamy tak
skonstruowane prawo, Â¿e jeÂ¶li sam siÃª na to nie zgodzi, Â¿aden lekarz go nie przebada. ProszÃª zwolniÃ¦ mnie z
dalszego komentarza... - stwierdziÂ³ w wywiadzie dla Wirtualnej Polski biskup Pieronek (zobacz caÂ³y wywiad z
biskupem Pieronkiem).Â 
 
 Ks. Natanek jest teologiem i historykiem, ma tytuÂ³ naukowy doktora habilitowanego, wykÂ³adaÂ³ m.in. w Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie. Kontakt z sympatykami z caÂ³ej Polski, rÃ³wnieÂ¿ z zagranicy utrzymuje m.in. za
poÂ¶rednictwem telewizji internetowejÂ www.christusvincit-tv.pl, w ktÃ³rej transmitowane sÂ± msze odprawiane
przez ks. Natanka w jego pustelni w Grzechyni (zobacz fotoreportaÂ¿ z siedziby ks. Natanka). Sympatycy ks.
Natanka czÃªsto otwarcie broniÂ± go w komentarzach pod artykuÂ³ami na jego temat.Â 
 
 KapÂ³an nawiÂ±zuje w swoich wystÂ±pieniach m.in. do francuskiego integrysty biskupaÂ Marcela Lefebvre'a, ktÃ³ry
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sprzeciwiÂ³ siÃª postanowieniomÂ Soboru WatykaÃ±skiego II. - W starym systemie KoÂ¶cioÂ³a byÂ³o, Â¿e jeÂ¶li
ktoÂ¶ byÂ³ zwiÂ±zany z wrogami KoÂ¶cioÂ³a, podwÂ³adni byli zwolnieni z posÂ³uszeÃ±stwa. IdÃª starym prawem
KoÂ¶cioÂ³a. Nie bÃªdÃª wspÃ³Â³pracowaÂ³ z masonami z ich zwolennikami - zadeklarowaÂ³ w jednym z kazaÃ± ks.
Natanek.Â 
 
 Marcin Bartnicki, Wirtualna PolskaÂ 
 
 ArtykuÂ³ przesÂ³any na redakcjÃª www.andrzejstruski.com przez StanisÂ³aw MaÂ³ecki.Â 
 
 RedakcjaÂ  nie ponosi odpowiedzialnoÂ¶ci za artykuÂ³y nadesÂ³ane do portalu www.andrzejstruski.com
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