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Jak zostać kanonizowanym w Kościele rzymskokatolickim? 

W następstwie zorganizowania „szczurzych ścieżek”, gdy w różnych 
zakonach i klasztorach, Kościół rzymskokatolicki ukrywał nazistowskich 
zbrodniarzy wojennych oraz przemycał ich, chroniąc z dala od wymiaru 
sprawiedliwości, aby ukrywali się w profaszystowskich peronistycznych 
krajach w Ameryce Południowej (Watykan zaciekle odmawia ujawnienia tych 
danych ze swojego tajnego archiwum), papież Jan XXIII awansował 
jezuickiego teologa, Michaela Schmausa na kardynała, nazywając Schmausa 
„teologiem z Monachium”. W istocie nim był. To Schmaus był tym, który 

zredagował traktat „Empire and State” [Imperium i Państwo] przedstawiając rzymskokatolickie teologiczne 
podstawy do wspierania przez Kościół rzymskokatolicki Hitlera oraz partii nazistowskiej rosnącej w siłę w koalicji z 
Centrum, katolickiej partii Bawarii pod przewodnictwem tajnego szambelana papieskiego, Franza von Papena. 
Podczas I wojny światowej, von Papen był odpowiedzialny za atak terrorystyczny – eksplozję na wyspie Black Tom 
położonej w Zatoce Nowojorskiej – w tym czasie, największy atak terrorystyczny, jaki kiedykolwiek miał miejsce na 
terytorium USA. Von Papen został skazany przez komisję denazyfikacyjną na przymusowe roboty, ale nigdy nie 
został stracony, prawdopodobnie za sprawą interwencji papieża Piusa XII. 
 
Ten sam papież – Jan XXIII – jako pierwszy wydał w 1962 roku instrukcję „Crimen Sollicitationis” [Criminale 
Solicitationes] nakazując biskupom na całym świecie, aby chronili pedofilów – księży i zakonnice – kosztem braku 
ochrony wobec dzieci, które były ich ofiarami. Dokument dowodzi, że Watykan doskonale wiedział o 
występowaniu wśród swojego duchowieństwa – i to przez dziesięciolecia – tych wszystkich okropieństw, 
począwszy od homoseksualnej pedofilii aż po zoofilię. Chociaż Watykan próbował sugerować, że odnosi się to 
wyłącznie do zachowania tajemnicy spowiedzi, nie jest to określone w treści, która zagraża ekskomuniką 
informatorom, którzy powiadomią władzę o pedofilskich przestępcach seksualnych, jeśli tymi pedofilami okaże się 
być duchowieństwo. Kopia dokumentu dostępna jest on-line. 
 
Papież Jan Paweł II sprawił, że kardynał Joseph Ratzinger (późniejszy papież 
Benedykt XVI) ponownie opublikował tę dyrektywę. W rzeczywistości, Ratzinger 
w swojej młodości nosił swastykę oraz mundur hitlerowski, zdjęcia dostępne są 
w sieci. To również Jan Paweł II był tym, który kanonizował profaszystowskiego 
założyciela Opus Dei – Josemaría Escrivá de Balaguer – i skierował ku procesowi 
beatyfikacji (pierwszy krok w kierunku świętości) osobę arcybiskupa Alojzije 
Stepinaca, przywódcy religijnego współpracującego z faszystowskimi Ustaszami1, 

                                                 
1
 Ustasze – Chorwacki Ruch Rewolucyjny (chorwacki: Ustaša – Hrvatski revolucionarni pokret) – chorwacki ruch faszystowski, 

w okresie przed II wojną światową organizacja terrorystyczna. Jej członkowie, Ustasze, byli odpowiedzialni za śmierć setek 
tysięcy obywateli Jugosławii, w szczególności Serbów. Ideologia ruchu była mieszanką faszyzmu i ultrakonserwatyzmu. 
Ustasze popierali utworzenie Wielkiej Chorwacji, mającej rozciągać się od rzeki Driny do granicy z Belgradem. Ruch podkreślał 
potrzebę budowy „czystej rasowo” Chorwacji, dopuszczał prześladowania i ludobójstwo Serbów, Żydów oraz Romów. Ustasze 
byli nacjonalistami i fanatycznymi katolikami – utożsamiali katolicyzm z chorwackim nacjonalizmem. Deklarowali, że 
wyznania katolickie i muzułmańskie są religiami narodu chorwackiego. Islam Bośniaków postrzegali jako religię, która 
„trzyma prawdziwą krew Chorwatów”. [przyp. tłum.] 
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odpowiedzialnymi za holokaust w Jugosławii. Tenże Alojzije Stepinac był świadkiem zabójstwa 750 tys. Serbów 
oraz bardzo wielu Żydów. 
 

W istocie, ten sam Watykan, który zorganizował ochronę nazistowskich 
zbrodniarzy wojennych, następnie zaaranżował ochronę pedofilskich 
przestępców seksualnych. Jezus oczywiście miał inny punkt widzenia mówiąc: 
„Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, lepiej będzie 
dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi 
morza” (Ewangelia św. Mateusza 18:6). Jednakże, jak się wydaje, Watykan nie 
zgadza się z tym. Sama tylko archidiecezja Los Angeles, wydała blisko 800 
milionów USD na ugody prawne plus koszty obsługi prawnej, bezpośrednio na 

rzecz ochrony wybryków jedynie kardynała Rogera Mahony’ego. Był on pośród kolegium kardynałów, które 
wybrało obecnego papieża, a który to papież publicznie oświadczył, że nie może osądzać tego, czy dwóch 
homoseksualistów pozostających w związku ze sobą jest czymś dobrym czy złym. 

 
Pismo Święte nazywa wszystkich odrodzonych chrześcijan „świętymi”. Pojęcie świętości z pominięciem świętości 
wszystkich wierzących jest obce Pismu, podobnie jak Nowy Testament naucza o kapłaństwie wszystkich 
wierzących, a pogląd o odrębnym kapłaństwie – jako klasy duchownych – jest nieznany Słowu Bożemu. Jednak po 
raz kolejny Kościół rzymskokatolicki nie zgadza się z tym. Świętym dla Watykanu jest człowiek chroniący pedofilów 
i otaczający czcią pronazistę. 
 
Jan XXIII oraz Jan Paweł II – obydwaj zostali kanonizowani. Heil Hitler! Hej chłopczyku/dziewczynko – czy chcesz 
cukiereczka? PAX Vobiscum2! 
 
James Jacob Prasch 
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2
 PAX Vobiscum – (łac.) pokój z wami! Liturgiczne pozdrowienie z rzymskokatolickiej mszy; zaczerpnięte z Pisma Świętego, 

gdzie większość listów apostoła Pawła i Piotra rozpoczynało się słowami Gratia vobis et PAX lub Gratia misericordia et PAX; w 
Ewangeliach również występuje PAX Vobis (pokój wam): Ewangelia św. Łukasza 24:36; św. Jana 20:21; 20:26. [przyp. tłum.] 


