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+, Szczêœã Bo¿e, oby dobry Ojciec Jezusa Chrystusa bùogosùawiù
Polakom w Paragwaju, Pernambuco i w caùej Ameryce
Poùudniowej.
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Przedstawienia ruchome (Meuble héraldique) Bergoglio i Franciszka na
tle flagi Pernambuco. Foto in Greenwich 2013 Collage &
Entdeckungskiste von Stefan Kosiewski

http://sowamagazyn.wordpress.com/2013/03/19/franciszek-ma-gwiazde-masonskaw-herbie-czy-unia-europejska-ma-gwiazdki-maryjne-na-fladze/
sowamagazyn.wordpress.com is no longer available.
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16:56 Stefan Kosiewski
+, Szczêœã Bo¿e,
oby dobry Ojciec Jezusa Chrystusa bùogosùawiù Polakom w Paragwaju,
Pernambuco i w caùej Ameryce Poùudniowej. Z Panem Bogiem
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Po dokonanej PODMIANCE w herbie FA£SZYWEGO DZIEWICTWA
antypapie¿a ZECh FO156 ZR
Geschrieben von europäisches magazin (») 3. 4. in der Kategorie Der Bischof, gelesen: 469 x

Na balkonie bazyliki œw. Piotra nie wisiaù we Wielkanoc 2013 r.
herb papieski, albowiem po ujawnieniu spisku antykoœcielnego,
Kuria Rzymska musiaùa wyci¹ã naprêdce z niego masoñsk¹
gwiazdê piêcioramienn¹ antychrysta i zamieniã j¹ w
ukryciu, po cichu na oœmioramienn¹, gdy¿ biedaczyna nie
wiedziaù, jezuita, biskup Koœcioùa œw., kardynaù je¿d¿¹cy dla picu
(czy jak to siê teraz w Polsce mówi: dla pijaru) po Buenos Aires
tramwajem, ¿e niepokalane serce Maryi okala wieniec gwiazd
oœmioramiennych: http://de.scribd.com/doc/133854080/Podokonanej-PODMIANCE-20130403-Stefan-Kosiewski-w-herbie-FALSZYWEGODZIEWICTWA-antypapieza-ZECh-FO156-ZR-pdf
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Speùnij ¿yczenia Matki Bo¿ej z Fatimy
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“Módlcie , módlcie siê wiele, czyñcie ofiary za grzeszników, bo
wiele dusz idzie na wieczne potêpienie, gdy¿ nie maj¹ nikogo,
kto by siê za nie ofiarowaù i modliù”.
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Zanoœmy proœbê do Pana Jezusa Miùosiernego i po ka¿dej
tajemnicy ró¿añca œw. dodajmy modlitwê podan¹ przez Matkê
Bo¿¹ Ró¿añcow¹ 13 lipca 1917 r.
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“O mój Jezu, przebacz nam grzechy nasze, zachowaj nas od
ognia piekielnego, zaprowadê wszystkie dusze do nieba,
zwùaszcza te, które najbardziej potrzebuj¹ Twojego
miùosierdzia”.
Imprimatur Fatima, 13 sierpnia 1978
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+ Albert, biskup Leiria
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http://ligon.wordpress.com/2013/09/19/przedstawienia-ruchome-meubleheraldique-bergoglio-i-franciszka-na-tle-flagi-pernambuco-foto-in-greenwich-2013collage-entdeckungskiste-von-stefan-kosiewski/
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QR code for this recording:

13 marca 2013 obrany zostaù kard. Bergoglio za papie¿a i zaraz poinformowaliœmy:

Franciszek ma gwiazdê masoñsk¹ w herbie, czy Unia
Europejska ma gwiazdki maryjne na fladze?
Written by sowa(») 19. 3. in category Church – religion, read: 429×
Je¿eli gwiazda przyjêta przez Franciszka w herbie papieskim jest
symbolem Maryi, to nale¿y siê modliã, by Unia Europejska wyznaùa
publicznie, ¿e ma tak samo 12 gwiazdek maryjnych na fladze a
Stany Zjednoczone, ¿eby przyznaùy siê do kilkadziesiêciu gwiazd
symbolizuj¹cych Bogarodzicê.
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Deus, omnium fidelium pastor et rector, famulum tuum Franciscus, quem pastorem
Ecclesie tue preesse voluisti, propitus respice: da ei, quesumus, verbo et exemplo,
quibus preest, proficere; ud at vitam, una cum grege sibi credito, perveniat
sempiternam. Per Dominum.
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Dobrzy ludzie, choãby i patrioci od Kaczyñskiego, wpiszcie
¿yda tam, gdzie siê prosi, bo ja nie mam sumienia po
przykrych doœwiadczeniach Wielkanocnych, kiedy papie¿
Franciszek (prawdziwe nazwisko z piemonckich ¿ydów:
Bergoglio, czy wczeœniej u¿ywane w rodzinie nazwisko
Bergmann?) rozczarowaù Polaków nie wypowiadaj¹c do Katolików po polsku sùów
Prawdy Najwy¿szej: Chrystus Zmartwychwstaù/ Christos Woskries – pa ruski, by
masoñskie lenistwo mogùo zapanowaã ob¿ydliwym dziwactwem posoborowym nad
Tradycj¹ jp2 i Benedykta XVI i nie ¿yczyù Radosnych Swi¹t Zmartwychwstania
Pañskiego, lecz ¿ydowskiego œwiêta bùona Pascha po wùosku.
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Z Panem Bogiem, Jezusem i z Maryj¹ w Duchu œw.
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https://shoudio.com/user/sowa/status/6551
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Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski
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13:14 Teresa Wlosek

dzien dobry pan szdrowia duzso suksesof milego dnia zsyczy dla pana

Wrzesieñ 19, 2013 - Posted by sowa
http://sowa.quicksnake.es/Viaje-a-Polonia/Szcz-Boe-oby-dobry-Ojciec-JezusaChrystusa-bogosawi-Polakom-w-Paragwaju-Pernambuco-i-w-caej-AmerycePoudniowej
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