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Bozia w sejmie
uch_wała

Polski Sejm przegłosował uchwałę, która stwierdza, że:
"ludziom do szczęścia tak naprawdę potrzebny jest tylko wszechmocny Bóg" i która uznaje za fakt
"spektakularny cud słońca".
Uczcił 100. rocznicę tzw. objawień fatimskich, które nawet według Kościoła katolickiego są tylko przedmiotem
wiary.
Podczas debaty nad uchwałą posłanka-sprawozdawczyni, Anna Sobecka, której papieskość jest ponad-pa-pieska
mówiła:
"Nie czynimy tego dla celów propagandowych, podkreślenia swojego światopoglądu, wiary. Czynimy
to dlatego, bowiem nie co dzień zdarza się setna rocznica objawień fatimskich, która wywiera
dobroczynny wpływ na współczesność i przyszłość historii ludzkości".
Raz na 101 lat przypada 101 rocznica, raz na 1050 też przypada 1050 rocznica, a potem 1051 itd.
W tym roku będą jeszcze inne okrągłe rocznice.
- 17 rocznica zacieku na brudnej szybie w ....
- 21 rocznica zacieku w przejściu podziemnym w ....
- 11 rocznica jak matka boża odmawiała różaniec z siostrą Bernadettą, czyli modliła się do samej siebie, albo do
Bernardetty.
Na 460 posłów zaledwie 27 osób głosowało przeciwko tej uchwale.
Jesteśmy znów awangardą narodów świata. Zostanie przebudowana sala sejmowa. Po lewo organy, po prawo
ołtarz, w centrum cymbały. Moherowe dywany i obicia. Na ścianach święte obrazki, zdjęcia z pielgrzymek i cytaty
Jarka. Na mównicę wpuszczani będą tylko ci z kadzidłami w komżach.
Każde posiedzenie sejmu będzie zaczynało się mszą świętą, homilią ojca z Torunia, czytaniem pisma świętego i
rekolekcjami ks. prof Oko. Ministrantem będzie zwierzchnik.
Czas wypowiedzi w Sejmie mierzyć będzie wspomniana posłanka odmawiając "zdrowaśki" i "litanie". Będzie po

bożemu.
A posiedzenia kończyć będzie droga krzyżowa, śpiewanie psalmów i pieśni religijnych. Potem nieszpory i roraty.
Następnie wspólne śpiewanie kolęd do rana, a nieśmiertelne imię Jarosława zawsze będzie bić w sercach narodu
polskiego i całej postępowej ludzkości.

Art. 25 ust. 2 Konstytucji RP mówi:
„Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań
religijnych, światopoglądowych i ﬁlozoﬁcznych, zapewniając swobodę wyrażania ich w życiu
publicznym”.
No, ale to zła konstytucja. Co będzie jak już ją poprawią, a "zawsze dziewica" wstąpi do PiS.?
Niech wreszcie episkopat zajmie się rządzeniem, a sejm i senat teologią.
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