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Kościół rzymski chroni zbrodniarzy.
Miłość Jezusowa papieży do księży pedoﬁli.
Na blogu Krzysztofa Pieczyńskiego, twórcy Stowarzyszenia Polska Laicka, jeden z piszących przypomniał starą już
ale ciągle aktualną sprawę.
http://www.krzysztofpieczynski.com.pl/2017/02/az-prawda-traﬁ-pod-strzechy.html?m=1

Sev Antyklerykał
4 marca 2017 08:30
[...]
Pierwszy objaw " pedoﬁlii" jest już na oseskach gdy bezwiednie gwałci się wolę człowieka czyniąc go katolikiem .To
duchowy gwałt na niemowlakach.
Obrzydzenie bierze gdy o tym pomyślę.
Stąd moja odpowiedź Wuldze [ksiedzu, jezuicie ?]
Jeśli tego nie chce zobaczyc jest współwinny tego okrucieństwa, podobnie jak Wojtyła, którey zamiótł temat pod
dywan.
Jan Paweł 2 oraz [...] kard. Ratzinger wymagali bezwzględnego respektowania postanowień tajnego do
niedawna dokumentu watykańskiego - „Instructio de modo procedendi in causis sollicitationis”, znanego
również pod nazwą „Crimen sollicitationis”. Dokument autorstwa sekretarza Kongregacji Nauki Wiary, kard. Alfreda
Ottavianiego podpisany w 1962 roku przez papieża Jana XXIII, zakazuje ujawniania przypadków pedoﬁlii pod groźbą
klątwy dla ujawniających i nakazującą skłanianie oﬁar do milczenia - też pod groźbą klątwy. W myśl dokumentu
należy niezwłocznie otoczyć opieką księdza, oskarżonego o seksualne wykorzystywanie małoletniego i przenieść go
do innej paraﬁi. Skandal seksualny musi być opanowany i pójść w zapomnienie. Dokument zakazuje współpracy w
tych sprawach z władzami śledczymi i nakazuje niszczenie dowodów przestępstw. Osoby, które doprowadziły do
ujawnienia skandalu powinny być zneutralizowane i ukarane. Skutkiem tego, zaszczuta rodzina oﬁary musi opuścić
miejscowość, w której mieszka, albowiem za sprawą agitacji z ambony, jest ona przedmiotem ostracyzmu ze strony
wspólnoty lokalnej.
S.A 4 marca 2017 09:03
Działaczka i oﬁara pedoﬁlii postanowiła zrezygnować z pracy w Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich. Powodem
jest brak zaangażowania Watykanu w kwestie rozwiązywania problemu molestowania nieletnich w kościele.
Marie Collins, irlandzka działaczka, która w dzieciństwie sama padła oﬁarą molestowania odchodzi z powołanej
przez papieża Franciszka w 2014 roku Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich. [...]
Kuria nie słucha Papieża
Collins podkreśla szczere intencje samego papieża Franciszka w walce z pedoﬁlią. Niestety jego zaangażowanie nie
znalazło oddźwięku w działaniach Kurii, która stawiała opór w walce o kwestie ochrony nieletnich. [...].
Ostatecznym powodem odejścia było ignorowanie życzenia papieża, by rozpatrywać wszystkie listy, które do
Watykanu spływają od oﬁar molestowania. Collins w rozmowie z dziennikarzem National Catholic Reporter
powiedziała „Nie mogłam dłużej znieść ciągłych zapewnień Stolicy Apostolskiej o trosce w kwestii pomocy oﬁarom
pedoﬁlii. W praktyce odmawiano nawet odczytywania listów nadsyłanych przez dzieci.”
Oﬁary pedoﬁlii odchodzą z komisji
Collins nie jest pierwszą osobą, która opuściła Papieską Komisję ds. Ochrony Nieletnich. Rok temu z komisji odszedł
Peter Saunders niezadowolony z nagminnego tuszowania kwestii pedoﬁlii w kościele. [...] W tym gronie od
początku działań komisji znajduje się też była premier Polski Hanna Suchocka.

~=||=~
To w sumie stara sprawa. Ale warto napisać kilka uwag.
- kościół rzymski broni księży zbrodniarzy a nie oﬁary. Piszę zbrodniarzy bo dla mnie pedoﬁlia to zbrodnia na
dzieciach.
- kościół ukrywa i niszczy dowody stając się współwinnym zbrodni.
- kościół rzymski GWAŁCI oﬁary by te zaniechały ujawnienia zbrodni.
- w tym procederze brał udział nasz kochany ŚWIĘTY JP II.
- o ile dokument został odtajniony to kościół rzymski nadal to przestrzega. Papież Franciszek niby popiera walkę z
pedoﬁlia Ale nie do końca.
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To jest trochę prawdy o tak zwanych namiestnikach czarnego boga oraz sposoby zdobywania władzy doczesnej. To
jest odpowiedź na pytanie :
"Jak kościół rzymski mógł zdobyć tylu wiernych ?"
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