1000 LAT KATOLICKICH ZDRAD
973r. - Zjazd w Kwedlinburgu – Katolicki Cesarz Niemiecki zabiera na dwór cesarski syna Mieszka I jako rękojmie zawartego pokoju
między Hodonem i Mieszkiem po ataku podwładnego cesarza Hodona na Polskie ziemie.
1234r. Sprowadzony przez Konrada Mazowieckiego Katolicki Zakon Krzyżacki (Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu
Niemieckiego w Jerozolimie), który dostał w tylko w dzierżawę ziemię Chełmińską, z nadania papieża Grzegorza IX bezprawnie
przejmuje pełną władzę na dzierżawionych ziemiach odrywając je od Polski i tworząc osobny byt państwowy, który przez kolejne
stulecia najeżdżał i plądrował Polskie ziemie.
1308r. – Zakon Krzyżacki dokonuje rzezi w polskim Gdańsku zabijając setki Gdańszczan.
1321r. – Watykan skazuje Zakon Krzyżacki na grzywnę oraz oddanie Pomorza Królowi Polskiemu za rzeż dokonaną w 1308 roku,
jednak po apelacji zakonu Watykan odstępuje od wyroku i pozostawia Pomorze pod władaniem Zakonu Krzyżackiego. Polska
pozostaje bez żadnego odszkodowania za zbrodnie dokonane na ludności polskiej przez katolicki Zakon Krzyżacki.
1411r. - Pokój Toruński - po pokonaniu zakonu krzyżackiego pod naporem władców katolickich i papieża wymuszone zostało
oddanie Zakonowi Krzyżackiemu ziem polskich i zwolnienie poddanych zakonu z przysięgi na wierność Królowi Polskiemu.
1444r. - Po podpisaniu korzystnego dla Polski 10 letniego pokoju z Turkami Władysław Warneńczyk pod namową legata papieskiego
Juliana Cessariniego zrywa zawarty pokój i ginię pod Warną wprowadzając w Polsce okres bezkrólewia oraz powodując przejęcie
Węgier, których był królem, przez Habsburgów i odłączenie ich od Królestwa polskiego.
3 czerwca 1460r. - Papież Pius II nakłada ekskomunikę na króla Polski Kazimierza Jagiellończyka i czynnie wspiera Zakon
Krzyżacki w wojnie Polsko-Krzyżackiej zwanej wojną trzynastoletnią.
1509r. - Papież Juliusz II odwołuje brewę, w której zmuszał Prusy Zakonne (dawny Zakon Krzyżacki) do złożenia hołdu lennego
Królowi Polskiemu, który miał być składany wedle wcześniejszych traktatów i porozumień, doprowadzając do kolejnej wojny
Polsko-Krzyżackiej wywołanej przez Zakon przy wsparciu Watykanu.
1520r. - Edykt Toruński – Wydany przez Zygmunta I Starego wprowadzał cenzurę na pisma protestanckie pod groźbą banicji i
konfiskaty majątku. Był początkiem represji Kontrreformacyjnych Kościoła Katolickiego wobec ludności Królestwa Polskiego.
1555r. - Sejm Piotrkowski uchwalił, że król ma zwołać sobór narodowy i ustanowić niezależny i suwerenny Polski Kościół
Narodowy.
Król Zygmunt II August pod naporem nuncjusza apostolskiego z Watykanu zignorował postanowienia Sejmu oddając całkowicie
sprawy Kościoła polskiego Watykanowi.
24 czerwca 1575r. - Tumult cmentarny. Podburzeni przez katolicki kler katoliccy wierni zaatakowali kościoły protestanckie, gdy nie
udało im się wedrzeć na teren świątyni ewangelikanów zniszczyli pobliski chrześcijański niekatolicki cmentarz wywlekając martwe
ciała z grobów. W tym ciała patriotów i bohaterów narodowych tj. Stanisława Myszkowskiego, kalwina, bliskiego współpracownika
króla Zygmunta Augusta sygnatariusza unii Lubelskiej z 1569r. (tworzącej jeden organizm państwowy - Rzeczpospolitą Obojga
Narodów w miejsce Unii Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.)
1577r. - Biskupi Katoliccy rzuczają klątwę na Konfederację Warszawską i jej uczestników z 1573r. którzy zagwarantowali wolność
religijną w Rzeczypospolitej. W 1578r. klątwę tę podtrzymuje papież Grzegorz XIII wydaną bullą.
1589r. - Drugi Synod Piotrkowski – Biskupi Katoliccy razem z nuncjuszem papieskim za aprobatą Zygmuna III Wazy (tzw. Króla
Jezuitów) odebrali równię praw innowiercom zapewnioną w konfederacji warszawskiej z 1573r., znieśli pobór podatków dla
duchowieństwa katolickiego oraz nadali im wiele przywilejów podatkowych i majątkowych, nadali biskupom jurysdykcję nad
szlachtą, zarządzili likwidację szkół niekatolickich, burzenie synagog, zakazano targów w niedzielę i święta, wniesiono do króla o
rozprawienie się z prawosławnymi (stanowiącymi w tamtym czasie ~40% populacji Rzeczpospolitej Obojga Narodów).
1594r. - Zygmunt III Waza jako koronowany król Polski i Szwecji łamie postanowienia zawarte w Uppsali ze Szwedami, w których
obiecał zachować wolność religijną dla szwedzkich protestantów i brak ingerencji katolickiej w sprawy szwedzkie. Złamane
postanowienia oraz oddanie wysokich stanowisk w Szwecji katolikom doprowadziły do buntu, wojny i obalenia władzy Zygmuna III
w Szwecji, a w rezultacie do stulecia wojen Polsko-Szwedzkich zakończonych Potopem Szwedzkim.
1603r. - Wpisanie na indeks ksiąg zakazanych dzieł Jana Mączyńskiego, polskiego leksykografa i tłumacza, posła lubelskiego na
sejm, arianina (arianie == Bracia Polscy), wydawcy pierwszego Polsko-Łacińskiego Słownika (o którym Jan Kochanowski napisał
fraszkę "Na słownik Mączyńskiego") oraz Rozprawy o Języku Słowiańskim (dzieło zagubione/zniszczone) przez "mecanasa
uczonych" katolickiego biskupa Bernarda Maciejowskiego.
1610r. - Władysław IV Waza, syn Zygmunta III Wazy traci tron Rosji i niweluje unię Polsko-Rosyjską ze względu na opór króla
Zygmunta III Wazy (fanatycznego katolika) wobec przejścia Władysława na prawosławie. Zakończyło się to wygnaniem Polaków z
Kremla w 1612r. i ustanowieniem dynastii Romaowów w Rosji, która odtąd jeszcze bardziej zagrażała Polsce i w przyszłości
doprowadziła do rozbiorów Polski (przy udziale katolickich zdrajców z Targowicy błogosławionych przez katolickiego papieża).

1638r. - Katoliccy biskupi likwidują protestancką Akademię Rakowską niezgodnie z obowiązującym w królestwie prawem i wbrew
sprzeciwowi świeckich posłów zarówno wyznania katolickiego jak i niekatolickiego.
21 listopada 1655r. - Przeor Augustyn Kordecki podczas oblężenia klasztoru na Jasnej Górze przez Szwedów w pisemnym liście do
Króla Szwecji poddał klasztor pod władanie Króla Szwedzkiego i uznał władzę Króla Szwedzkiego Karola X Gustawa nad Polską.
20 października 1658r. - Przeor Augustyn Kordecki wydaje pismo, w którym kłamliwie stawia siebie w roli bohatera i obrońcy
klasztoru na Jasnej Górze. Kłanstwo to będzie przez kolejne 300 lat rzutowało na historię Polski, zostanie także powtórzone w
Trylogii Henryka Sienkiewicza jako prawda utwierdzając Polaków w przekonaniu, że faktyczni zdrajcy katoliccy byli bohaterami.
1658r. - Wydano nakaz opuszczenia Rzeczpospolitej lub przjeścia na katolicyzm przez Braci Polskich, nakaz wydano za namową
katolickiego biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego. Nakazu takiego nie zastosowano wobec żadnych innych protestantów.
1689r. - Skazanie i zabicie poprzez ścięcie oraz konfiskata dóbr należących do Kazimierza Łyszczyńskiego, zasłużonego wojskowego
i patrioty Polskiego broniącego Rzeczpospolitej za prywatne rozważania i zapiski (wykradzione przez sąsiadów) ateistyczne.
22 maja 1733r. - Sejm Konwokacyjny pod inspiracją Kościoła Katolickiego odebrał niekatolickim obywatelom Polski prawa
polityczne, dostępu do urzędów i pełnienia funkcji publicznych.
1772r. - Pierwszy Rozbiór Polski – błogosławiony przez Katolickiego papieża Piusa IX.
1792r. - Zawiązanie Konfederacji Targowickiej przez biskupów katolickich przeciw Królowi Polskiemu i Konstytucji 3 Maja pod
protektoratem prawosławnej Rosji.
Katolicki nuncjusz papieski skutecznie naciskał na króla Stanisława Augusta Poniatowskiego o dołączenie do Konfederacji
Targowickiej, która mimo bycia wspieraną i kierowaną przez prawosławną Rosję została pobłogosławiona przez katolickiego papieża,
który sprzedał wiernych katolicyzmowi Polaków prawosławnemu caratowi Rosji.
1793r. - Drugi Rozbiór Polski – błogosławiony przez Katolickiego papieża Piusa IX
1794r. - Powstanie Kościuszkowskie – Polscy patrioci zdradzeni przez Kościół Katolicki starają się walczyć o to co pozostało z
Polski. Katoliccy biskupi z Targowicy zostają powieszeni za zdradę.
1795r. Październik – Trzeci rozbiór Polski.
1795r. Grudzień - Papież Pius VI wydaje brewę potępiającą powstanie kościuszkowskie i błogosławi Trzeci Rozbiór Polski.
1831r. - Katolicki Papież Grzegorz XVI wydaje brewe "Impensa charitas" skierowaną do katolickich biskupów działających na
okupowanych przez Rosję ziemiach polskich nakazując gaszenie powstańczych zapałów i promowanie uległości i poddaństwa wobec
prawosławnego Cara Rosji wśród Polaków.
1832r. - Katolicki Papież Grzegorz XVI w encyklice "Cum Primum" potępia Polskie Powstanie Listopadowe skierowane przeciwko
prawosławnej Rosji nazywając je buntem przeciw legalnej władzy prawosławnego Cara (nad katolickimi Polakami) oraz nakazuje
poddaństwo władcy Rosji i nakazuje arcybiskupom i biskupom działającym na terenie okupowanej Polski głoszenie poddaństwa
carowi i gaszenie jakichkolwiek przejawów narodowościowych, które mogłyby zaszkodzić prawosławnej Rosji, z którą Kościół
Katolicki współpracował.
1864r. - Katolicki Papież Pius IX potępia Polskie Powstanie Styczniowe skierowane przeciwko prawosławnej Rosji, uznał władzę
prawosłaengo Cara Rosji nad katolickimi Polakami, których bunt i dążenia niepodległościowe nazwał "niesprawiedliwym rokoszem"
i potępił polskie pretensje do niepodległości nazywając je "knowaniami rewolucyjnymi".
1894r. - Katolicki Papież Leon XII nakazuje polskim biskupom, duchownym i wszystkim Polakom posłuszeństwo wobec zaborców,
w tym wobec protestanckich Prus i prawosławnej Rosji.
1918r. - Polska odzyskuje niepodległość po 123 latach niewoli. Katolicki Watykan nie uznaje niepodległej Polski.
1919r. - Po 6 miesiącach od uzyskania niepodległości przez Polskę, pod naciskiem sojuszników Polski, Watykan niechętnie uznaje
niepodległość Polski.
1933r. - Katolicki Watykan podpisuje Konkordat z 3 Rzeszą Adolfa Hitlera sankcjonując jako pierwszy kraj na świecie rządy
Nazistów na arenie międzynarodowej.
1939r. Październik – Watykan jawnie wspierający 3 Rzeszę ustanawia Niemieckich biskupów na podbitych terenach Polski łamiąc
Konkordat zawarty z Polską.
1943r. 15 Prażdziernika – Rząd na uchodźctwie postanawia przelać swoją głęboką katolicką wiarę na sztandary i zmienia dewizę
Wojska Polskiego z "Honor i Ojczyzna" na "Bóg, Honor i Ojczyzna" marnując czas i pieniądze Polaków, którzy w tym samym czasie
wykrwawiają się rzeczyiwście walcząc o ojczyznę.

1945-1950r. Watykan pomaga uciekać Nazistom, oprawcom narodu Polskiego, przed sprawiedliwością oraz Międzynarodowym
Trybunałem Wojskowym badającym i skazującym zbrodniarzy wojennych.
Biskup Katolicki Alois Hudal osobiście pomaga w ucieczce do Brazylii Franzowi Stanglowi SS-manowi odpowiedzialnemu za
prowadzenie obozów zagłady w Treblince i Sobiborze.
Wśród uratowanych przez Kościół Katolicki Nazistów znajdowali się m.in. Josef Mengele (Anioł Śmierci z Auschwitz-Birkenau),
Klaus Barbie oraz Adolf Eichmann.
1950r. - Kościół Katolicki w Polsce Ludowej w porozumieniu z komunistycznymi władzami okresu stalinowskiego ustanawia, że
będzie zwalczał pozostałości polskiej partyzantki (Żołnierzy Wyklętych) nazywając ich bandami podziemia.
1980' – Co szósty ksiądz (16.66%) współpracuje z PRLowskimi Służbami Bezpieczeńśtwa donosząc na opozycję i zwykłych
obywateli, którzy ufali Kościołowi.
1980r. 16 Sierpnia – biskup Katolicki Lech Kaczmarek odmawia odprawienia Mszy dla strajkujących stoczniowców w Gdańsku.
Dopiero po porozumieniu z komunistycznymi władzami PRL msza zostaje odprawiona.
1980r. 17 Sierpnia – współpracujący z władzami PRL prymas Wyszyński potępia w swoim kazaniu strajki na Stoczni, zaleca powrót
do pracy.
1983r. - Jan Paweł II zatwierdza nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, który zmiejsza wagę przestępstw seksualnych duchownych
Katolickich wobec małoletnich. W efekcie tego Kościół Katolicki staje się bezpieczną przystanią dla księży pedofili, którzy
wykorzystują dzieci na całym świecie jak i w Polsce.
1989r. - Powstaje Komisja Majątkowa mająca zwrócić zagrabione Kościołowi Ziemie, jej działanie nie jest kontrolowane przez żadne
urzędy. Komisja fałszowała dokumenty, zawyżała obszary i zaniżała ceny gruntów przejmowanych przez Kościół. Nastąpiło i trwa do
tej pory rozkradanie ziem Polskich przez Kościół Katolicki i Watykan.
1998r. - Polska ratyfikuje Konkordat, który przyznaje Kościołowi Katolickiemu przywileje na terenach 3 Rzeczpospolitej Polskiej
jakich nie mają inne związki wyznaniowe. Od tej chwili polscy podatnicy są okradani przez Kościół Katolicki i Watykan z ich ciężko
zarobionych pieniędzy.
2001r. - Papież Jan Paweł II w dekrecie "O ochronie świętości sakramentów" nakłada klauzulę tajności na przestępstwa seksualne
księży - "sprawy te objęte są sekretem papieskim" - co powoduje jeszcze silniejsze tuszowanie przestępstw seksualnych
dokonywanych przez kapłanów Kościoła Katolickiego wobec dzieci – w tym polskich dzieci.
2013r. - Arcybiskup Józef Wesołowski oraz ksiądz Wojciech Gil zostają oskarżeni o dopuszczanie się czynów pedofilskich na
Dominikanie, Wojciech Gill przyznaje się do winy.
W reakcji na odkrycie skandali pedofilskich w Kościele Katolickim Arcybiskup Józef Michalik przerzuca winę za pedofilę w Kościele
na molestowane dzieci i rodziców twierdząc, że winę ponoszą rozwodnicy i edukacja seksualna, a nie molestujący dzieci księża
katoliccy.
2020r. – Kościół Katolicki razem z rządzącą partią polityczną, którą oficjalnie wspiera łamiąc prawo RP o rozdziale Kościoła od
Państwa, ogranicza prawa Kobiet w sprawie aborcji płodów z wadami letalnymi zmuszając je do rodzenia w każdym przypadku. Na
strajki reaguje agresją i ponownie jak przez pozostałe stulecia szczuje na obywateli Polski, którzy walczą o swoją ojczyznę i godność.
2020-2021r. - Trwa pandemia COVID, rząd zamyka wszystko, nawet lasy, w udawanej trosce o zdrowie obywateli. Kościoły jednak
w porozumieniu z Katolickim Episkopatem Polskim pozostawia otwarte, a episkopat kłamliwie naraża życie Polek i Polaków
twierdząc, że w kościele zaraza się magicznie nie rozprzestrzenia. W momencie gdy wiele biznesów zostaje przymusowo
zamkniętych przez rząd bezczelni księża żebrzą o dodatkowe pieniądze mimo, że ich biznes jest otwarty i niczym nieskrępowany.
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