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Masakra w Langwedocji
Nad LwiÂ± zatokÂ± w kierunku pÂ³n-zach, poczÂ±wszy od Marsylii rozciÂ±ga siÃª stara prowincja Langwedocji.Â
Langwedocja w XIIIw. mimo, Â¿e stanowiÂ³a czÃªÂ¶Ã¦ Francji, to jednak politycznie byÂ³a niezaleÂ¿nym
regionem-ksiÃªstwem, ktÃ³rego kultura, jÃªzyk ,rÃ³Â¿ne instytucje wiÃªcej miaÂ³y wspÃ³lnych cech z HiszpaniÂ± krÃ³lestwami: Aragonii, Kastylii i Leonu niÂ¿ z samÂ± FrancjÂ±.
KsiÃªstwem tym rzÂ±dziÂ³y szlacheckie rody, z ktÃ³rych najwiekszÂ± rolÃª odgrywali hrabiowie Tuluzy oraz potÃªÂ¿ny
dom TrencavelÃ³w.
W granicach KsiÃªstwa rozkwitaÂ³a kultura o najwyÂ¿szym stopniu rozwoju w caÂ³ym Ã³wczesnym chrzeÂ¶cijaÃ±skim
Â¶wiecie z wyjÂ±tkiem Cesarstwa Bizantyjskiego, ktÃ³re to Ã³wczesna Langwedocja przypominaÂ³a pod bardzo
wieloma wzglÃªdami.
Obszar ten byÂ³ bardzo prÃªÂ¿ny gospodarczo, bogaty i handlowo stabilny.
W przeciwieÃ±stwie do reszty Europy wielkim szacunkiem cieszyÂ³a siÃª tu nauka.
W KsiÃªstwie dziaÂ³aÂ³o szereg uczelni, w ktÃ³rych nauczano literatury, sÂ³awiono poezjÃª, matematyki, dyscyplin
umysÂ³owych, jÃªzykÃ³w klasycznych- studiowano arabski, grecki, hebrajski, kwitÂ³a filozofia.
W Narbonne i Lunel powstaÂ³y szkoÂ³y nauczajÂ±ce starodawnej ezoterycznej tradycji Â¿ydowskiej- KabaÂ³y.
WiÃªkszoÂ¶Ã¦ tutejszej arystokracji byÂ³a wszechstronnie wyksztaÂ³cona, a przede wszystkim umiaÂ³a pisaÃ¦ i
czytaÃ¦, podczas gdy wiÃªkszoÂ¶Ã¦ arystokratÃ³w pozostaÂ³ej czÃªÂ¶ci Europy nie potrafiÂ³a nawet siÃª podpisaÃ¦.
Langwedocja w owym czasie osiÂ±gnÃªÂ³a tak wysoki rozwÃ³j kulturalny jakiego Europa nie ujrzaÂ³a ponownie, aÂ¿
do okresu Renesansu i w odrÃ³Â¿nieniu od fanatycznej Europy obowiÂ±zywaÂ³a tu cywilizowana zasada: tolerancji
religijnej, gdzie takÂ¿e rozwija siÃª herezja Â¶redniowiecznego chrzeÂ¶cijaÃ±stwa.

Doktryna KatarÃ³w
Katarzy ( gr .Katharis - czysty ) byli ludÂ¼mi bardzo uduchowionymi wierzyli Â¿e duch byÂ³ czysty, a Â¶wiat fizyczny
zostaÂ³ skalany.
Katarzy wyznawali doktrynÃª o reinkarnacji i uznawali Â¿eÃ±ski pierwiastek w religii.
W katarskich zborach byli kaznodzieje i nauczyciele obojga pÂ³ci zwano ich parfait â€“ czyli doskonali.
W praktyce Katarzy gÂ³osili kazania bez zezwolenia wyÂ¶wiÃªcania ksiÃªÂ¿y, bez bogato dekorowanych
koÂ¶cioÂ³Ã³w jak w KoÂ¶ciele katolickim zazwyczaj byli prostymi nonkonformistami. Swe obrzÃªdy KoÂ¶ciÃ³Â³
naboÂ¿eÃ±stwa odprawiali zazwyczaj na Â³onie natury, praktykowali takÂ¿e medytacjÃª.
Prowadzili Â¿ycie peÂ³ne wyjÂ±tkowej poboÂ¿noÂ¶ci i prostoty, stosowali regulacjÃª urodzeÃ± oraz surowo
przestrzegali zakazu stosunkÃ³w homoseksualnych.
Byli wegetarianami, z dozwoleniem spoÂ¿ywania ryb.
Odrzucali KoÂ¶ciÃ³Â³ katolicki odmawiajÂ±c racji bytu wszelkim hierarchiom koÂ¶cielnym oraz wyÂ¶wieconym
poÂ¶rednikom miÃªdzy czÂ³owiekiem a Bogiem.
W miejsce â€žwiaryâ€• pojmowanej z â€ždrugiej rÃªki â€ž wprowadzili indywidualne , poznanie i przeÂ¿ycie o
charakterze mistyczno â€“ religijnym jako doÂ¶wiadczenie osobiste.
Takie doÂ¶wiadczenie nosiÂ³o nazwÃª z gr. gnosis - co oznaczaÂ³o poznanie.
Gnosis dla KatarÃ³w byÂ³o wartoÂ¶ciÂ± nadrzÃªdnÂ±, eliminujÂ±cÂ± poÂ¶rednikÃ³w na drodze do poznania Boga.
Katarzy byli dualistami, wierzyli nie w jednego Boga lecz w dwÃ³ch â€“ jeden z nich byÂ³ to bÃ³g miÂ³oÂ¶ci- w
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bezcielesnej formie, Â¼rÃ³dÂ³em czystego ducha nie skalanym materiÂ±.
UwaÂ¿ali, Â¿e caÂ³y Â¶wiat materialny pochodzi od boga zÂ³ego- boga zbuntowanego.
Odrzucali sakramenty takie jak chrzest i komunie Â¶w.
Rzym â€“ Roma opÂ³ywajÂ±cy w bogactwa i zbytki byÂ³ dla KatarÃ³w ucieleÂ¶nieniem panowania â€“boga zÂ³a na
ziemi.

Katarzy zagroÂ¿eniem dla KoÂ¶cioÂ³a katolickiego ?

Ich gnostyczna doktryna i przekonania pozostaÂ³y nieortodoksyjne w porÃ³wnaniu z poglÂ±dami Rzymu.
W tym regionie KoÂ¶ciÃ³Â³ rzymski nie cieszyÂ³ siÃª autorytetem, ktÃ³ry wynikaÂ³ miÃªdzy innymi z powodu upadku
moralnego kleru.
Katarami w wiÃªkszoÂ¶ci byli ludzie, ktÃ³rzy znaleÂ¼li ucieczkÃª od ortodoksyjnego katolicyzmu- surowoÂ¶ci pokut,
bezpodstawnych dogmatÃ³w, ciÂ±gÂ³ych przejawÃ³w dominacji KoÂ¶cioÂ³a rzymskiego oraz wytchnienie od nie
majÂ±cych koÃ±ca dziesiÃªcin.
Kataryzm nie tylko opanowaÂ³ tereny Langwedocjii ale i wiÃªkszoÂ¶Ã¦ sÂ±siednich prowincji w tak duÂ¿ym stopniu,
Â¿e zaczÂ±Â³ wypieraÃ¦ katolicyzm.
W mniemaniu najwyÂ¿szych wÂ³adz koÂ¶cielnych caÂ³a Langwedocja â€žzaraÂ¿ona byÂ³a herezjÂ±
albigeÃ±skÂ±â€•
Z tego powodu w roku 1145 do Langwedocjii wysÂ³ano Â¶wiÃªtego Bernarda, ktÃ³ry miaÂ³ gÂ³osiÃ¦ kazania przeciwko
heretykom.
Gdy juÂ¿ przybyÂ³ na miejsce okazaÂ³o siÃª, Â¿e bardziej niÂ¿ herezja przeraziÂ³ Â¶w. Bernarda upadek moralny
jego wÂ³asnego KoÂ¶cioÂ³a.
Heretycy, zaÂ¶ wywarli na nim bardzo korzystne wraÂ¿enie co dobitnie wyraziÂ³ w swoich sÂ³owach:
â€ž Â¯adne kazania nie sÂ± bardziej chrzeÂ¶cijaÃ±skie niÂ¿ ich -stwierdziÂ³-a ich obyczaje sÂ± czysteâ€•.

Czego obawiaÂ³ siÃª PapieÂ¿?
Dlaczego dokonano tych wszystkich zniszczeÃ± i spustoszeÃ±?

Â Lecz strach PapieÂ¿a przed Katarami wynikaÂ³ zupeÂ³nie z czego innego bowiem powiadano o nich Â¿e sÂ±
straÂ¿nikami wielkiego Â¶wiÃªtego Skarbu zwiÂ±zanego ze staroÂ¿ytnÂ± i fantastycznÂ± wiedzÂ±.
To wÂ³aÂ¶nie w Langwedocji w VIIIw powstaÂ³o Â¿ydowskie KrÃ³lestwo Septymanii i tam kultywowana byÂ³a stara
tradycja Â£azarza (Szymona Gorliwego) zarÃ³wno Katarzy podobnie teÂ¿ i templariusze wykazywali niezwykÂ³Â±
tolerancjÃª wobec kultur islamskiej i Â¿ydowskiej.
Przestrzegali teÂ¿ zasady rÃ³wnoÂ¶ci pÂ³ci i szczegÃ³lnie za to przeÂ¶ladowaÂ³a ich papieska inkwizycja.( Formalnie
utworzona w 1233)r.
SpoglÂ±dajÂ±cc w przeszÂ³oÂ¶Ã¦ kult Katarski byÂ³ najmniej groÂ¼ny spoÂ¶rÃ³d innych sekt Europy.
Â A mimo tego papieÂ¿ skierowaÂ³ swe armie na ten lud pod pretekstem Â¶w, misji by dokonaÃ¦ czystek.
Papieski edykt unicestwiajÂ±cy miaÂ³ gÂ³Ãªbszy wydÂ¼wiÃªk odniÃ³sÂ³ siÃª bowiem nie tylko do KatarÃ³w rÃ³wnieÂ¿
do osÃ³b ich wspierajÂ±cych oraz zwykÂ³ych ludzi, ktÃ³rzy zamieszkiwali te tereny.
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KoÂ¶ciÃ³Â³ znalazÂ³ wreszcie pretekst 14.01.1208.roku zamordowano w Langwedocji jednego z papieskich legatÃ³w
(prawdopodobnie zabÃ³jcy nie mieli nic wspÃ³lnego z Katrami).
W roku 1208 papieÂ¿ Innocenty III upomniaÂ³ mieszkaÃ±cÃ³w Langwedocji, Â¿e ich zachowanie nie jest
chrzeÂ¶cijaÃ±skie
Rok pÃ³Â¼niej pod wÂ³adzÂ± Szymona de Montfort papieska armia liczÂ±ca 30 000 Â¿oÂ³nierzy wkroczyÂ³a na
tereny Langwedocji.
PapieÂ¿ ogÂ³osiÂ³ KrucjatÃª
Mimo, iÂ¿ szaty papieskiego wojska zdobiÂ³ czerwony krzyÂ¿ ich celem byÂ³o zniszczyÃ¦ ascetycznÂ± sektÃª
KatarÃ³w (tzw. czystych) ; ktÃ³ry wedÂ³ug KrÃ³la Francji Filipa II i jego poplecznika papieÂ¿a byli heretykami.
W tej Â¶wiÃªtej â€žczystceâ€• wspomagaÂ³ papieÂ¿a fanatyk z Hiszpanii Dominik Guzman, ktÃ³rego tak dalece
przepeÂ³niÂ³a nienawiÂ¶Ã¦ i wÂ¶ciekÂ³oÂ¶Ã¦ do herezji, Â¿e w roku 1216 zaÂ³oÂ¿yÂ³ zakon zwany dominikaÃ±skim.
A ci z kolei w roku 1233 stworzyli niechlubnÂ± instytucjÃª zwanÂ± â€žÂ¦wiÃªtÂ± InkwizycjÂ±â€•.
W roku 1218 podczas oblÃªÂ¿enia Tuluzy zginÂ±Â³ Szymon de Monfort nadzorujÂ±cy militarne dziaÂ³ania z ramienia
PapieÂ¿a.
Masakra pochÂ³onÃªÂ³a dziesiÂ±tki tysiÃªcy ofiar i trwaÂ³a ponad 35 lat.
LudobÃ³jstwo z polecenia PapieÂ¿a dotknÃªÂ³o nie tylko samych KatarÃ³w ale wielu ludzi ich wspomagajÂ±cych lub
choÃ¦by zamieszkujÂ±cych tereny Langwedocji.
Nakazano cofnÂ±Ã¦ wszelkÂ± pomoc i poparcie dla Â¯ydÃ³w, ktÃ³rych rÃ³wnieÂ¿ wymordowano.
Do roku 1243 najeÂ¼dcy zdobyli niemal wszystkie twierdze i punkty oporu, wybito ludnoÂ¶Ã¦ miast i wiosek, w samym
tylko miasteczku Beziers cytâ€• wyciÃªto w pieÃ± co najmniej 15 tysiÃªcy mÃªÂ¿czyzn, kobiet i DZIECI. Wiele osÃ³b
wymordowano w sanktuarium KoÂ¶cioÂ³aâ€•.
Fanatyzm i okrucieÃ±stwo Watykanu zilustrujÂ± przytoczone wÃ³wczas sÂ³owa wysÂ³annika papieÂ¿a Innocentego III
Cyt.: â€¦pewien oficer zapytaÂ³ wysÂ³annika papieÂ¿a jak odrÃ³Â¿niÃ¦ heretykÃ³w od wyznawcÃ³w prawdziwej wiary
,usÂ³yszaÂ³ â€“Zabijcie wszystkich BÃ³g rozpozna swoich â€“ â€ž

Masakra w Langwedocji zwana rÃ³wnieÂ¿ KrucjatÂ± przeciwko Albigensom- ponoÃ¦ od pobliskiego miasta Albi.
Albi to odmiana staro-europejskiego sÂ³owa ylbi (elf Â¿enski).
NaleÂ¿y tutaj wspomnieÃ¦ ,Â¿e Katarzy nazywali mesjaÃ±skÂ± sangreal â€“ Albi gens â€“ co oznaczaÂ³o â€žRÃ³d
ElfÃ³wâ€•.
Krucjata byÂ³a tym okrutniejsza, Â¿e do niej nawoÂ³ywaÂ³ sam papieÂ¿, nagrodÂ± za udziaÂ³ w niej byÂ³
odpust zupeÂ³ny, miejsce w raju, oraz wszystkie Â³upy jakie udaÂ³o siÃª zabraÃ¦.

Kulminacyjny punkt Rzezi w Langwedocji dopeÂ³niÂ³ siÃª w twierdzy Montsegur gdy w roku 1244 ponad 200
zakÂ³adnikÃ³w przywiÂ±zano do stosÃ³w i spalono Â¿ywcem. Wszystko to papieska armia czyniÂ³a na rozkaz
PapieÂ¿a, ktÃ³ry uwaÂ¿aÂ³, Â¿e czyni w imiÃª Boga.
Samo zdobycie cytadeli zajÃªÂ³o najeÂ¼dÂ¼com 10 miesiÃªcy.
OblegajÂ±cych byÂ³o ponad 10 000 tys, usiÂ³owali oni otoczyÃ¦ gÃ³rÃª i odciÂ±Ã¦ obroÃ±cÃ³w od pomocy i zamorzyÃ¦
gÂ³odem.
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Jednak udawaÂ³o siÃª wspomagajÂ±cym Montegur dostarczaÃ¦ zaopatrzenie na ich przetrwanie i obronÃª twierdzy.
Na trzy miesiÂ±ce przed upadkiem Montegur w miesiÂ±cu styczniu 1244 roku udaÂ³o siÃª uciec z niej dwom
â€ž:DoskonaÂ³ymâ€•- wedÂ³ug relacji wiarygodnych Â¶wiadkÃ³w zabrali oni ze sobÂ± gÂ³Ã³wnÂ± czÃªÂ¶Ã¦ majÂ±tku
KatarÃ³w w postaci â€“monet, srebra i zÂ³ota.
Skarby najpierw przetransportowano do gÃ³rskiej pieczary, a nastepnie do jakiegoÂ¶ Zamku warownego, po czym
zaginÂ±Â³ po nich Â¶ladâ€¦..
W dniu 1 Marca 1244 roku skapitulowaÂ³a Twierdza Montsegur.
W tym czasie obroÃ±cy liczyli okoÂ³o 400 osÃ³b- w tym okoÂ³o150-200 â€žDoskonaÂ³ychâ€• resztÃª stanowili
giermkowie, rycerze, Â¿oÂ³nierze oraz ich rodziny.
NajeÂ¼dÂ¼cy przedÂ³oÂ¿yli im zadziwiajÂ±co Â³agodne warunki kapitulacji-zgodÃª na opuszczenie twierdzy z
caÂ³ym dobytkiem, lekkÂ± pokutÃª, darowanie dotychczasowych zbrodni.
ByÂ³ to nadzwyczaj wyrafinowany i podstÃªpny plan Watykan bowiem podejrzewaÂ³ (z legend, ze sÂ³yszenia),Â¿e w
Twierdzy ukryto coÂ¶ waÂ¿nego, co by zatrzÃªsÂ³o podwalinami KoÂ¶cioÂ³a Rzymskiego.
Aby rozwaÂ¿yÃ¦ warunki obroÃ±cy cytadeli zaÂ¿Â±dali dwutygodniowego rozejmu z zaprzestaniem dziaÂ³aÃ±
wojennych na co napastnicy wyrazili zgodÃª, natomiast w zamian za to obroÃ±cy dobrowolnie zaproponowali
zakÂ³adnikÃ³w. Uzgodniono rÃ³wnieÂ¿, Â¿e jakakolwiek prÃ³ba ucieczki z fortecy zakoÃ±czy siÃª straceniem
zakÂ³adnikÃ³w.

W dniu 15 marca 1244 roku wygasÂ³ rozejm.
NastÃªpnego dnia o Â¶wicie ponad dwustu â€žDoskonaÂ³ychâ€• zostaÂ³o brutalnie wywleczonych z Twierdzy.
Â¯aden z nich nie wyparÂ³ siÃª swej wiary.
Wzniesiono jeden stos u podnÃ³Â¿a gÃ³ry i spalono Â¿ywcem wszystkich razem.
Pozostali uwiÃªzieni w murach Montsegur musieli na to patrzeÃ¦.
Pomimo, tak ogromnego ryzyka zaÂ³odze obroÃ±cÃ³w udaÂ³o siÃª ukryÃ¦ w fortecy â€žCzterech DoskonaÂ³ychâ€•,
ktÃ³rzy w nocy z 16 na 17 marca 1244 roku w towarzystwie przewodnika dokonali ucieczki.
Zeszli zachodniÂ± pionowÂ± Â¶cianÂ±, zawieszeni na linach opuszczajÂ±c siÃª na kaÂ¿dym z uskokÃ³w ponad 100
metrÃ³w.
Pytanie: Co chcieli osiÂ±gnÂ±Ã¦ tak ryzykownÂ± i Â¶miaÂ³Â± ucieczkÂ±? KtÃ³ra stanowiÂ³a wielkie zagroÂ¿enie dla
Â¿ycia pozostaÂ³ej w twierdzy zaÂ³ogi i zakÂ³adnikÃ³w.

Podanie Â gÂ³osi,Â¿e czterej uciekinierzy z Twierdzy Montegur zabrali ze sobÂ± â€žniezwykÂ³yâ€• skarb KatarÃ³w.
Nie mogÂ³o to byÃ¦ zÂ³oto ani kosztownoÂ¶ci bo zostaÂ³y one wyniesione trzy miesiÂ±ce wczeÂ¶niej.
Â
Â Â
Â
Â WskazÃ³wka; na jeden dzieÃ± przed wygaÂ¶niÃªciem rozejmu dnia 14 marca 1244 roku w Montsegur odbyÂ³o siÃª
jakieÂ¶ Â¶wiÃªto.
Pytanie: Czy Ã³w skarb wyniesiony w nocy z 16-17 byÂ³ niezbÃªdny dla Â¶wiÃªta w dniu 14 marca? I dlaczego nie
wyniesiono go wczeÂ¶niej?
Czy byÂ³ to dowÃ³d na to Â¿e Jezus przeÂ¿yÂ³ ukrzyÂ¿owanie?
Czy jakaÂ¶ relikwia bÂ±dÂ¼ manuskrypty ?
http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=5&title=Masakra-w-Langwedocji
Page 4/5
MemHT Portal

Watykan
http://watykan.andrzejstruski.com
Â W kaÂ¿dym bÂ±dÂ¼ razie byÂ³o to coÂ¶ tak bardzo waÂ¿nego, co zmieniÂ³o by caÂ³kowicie punkt widzenia ludzi i
zniszczyÂ³o by podwaliny Rzymskiego KoÂ¶cioÂ³a Katolickiego.

Punkt Zapalny
Wiarygodne Â¼rÃ³dÂ³a donoszÂ±, Â¿e Katarzy mieli zwiÂ±zki ze szczegÃ³lnÂ± staroÂ¿ytnÂ± wiedzÂ± i Â¿e
przechowywali niewyczerpalny skarb, ktÃ³ry siÃªgaÂ³ dalej niÂ¿ korzenie chrzeÂ¶cijaÃ±stwa doprowadziÂ³ Rzym do
jednego wniosku:
Tablice Â¦wiadectwa, Arka ,rÃªkopisy jerozolimskie, albo dowÃ³d na to, Â¿e Jezus przeÂ¿yÂ³ ukrzyÂ¿owanie, Â¿e
Maria Magdalena byÂ³a matkÂ± dzieci Jezusa, a rÃ³d desposynii nie wyginÂ±Â³ i Â¿yje - muszÂ± byÃ¦ ukryte w
Langwedocji.

Cyt. â€žTo wystarczyÂ³o do zniszczenia fundamentalnych koncepcji ortodoksyjnego KoÂ¶cioÂ³a rzymskiego.
Â Zdesperowany i fanatyczny reÂ¿im widziaÂ³ tylko jedno rozwiÂ±zanie -padÂ³y wiÃªc sÂ³owa :
"ZABIÃ† ICH WSZYSTKICH! â€ž Â

ZebraÂ³a i opracowaÂ³a na podstawie Â¼rÃ³deÂ³ {bibliografia poniÂ¿ej}.
ZbiorÃ³w wÂ³asnych i Â¼rÃ³deÂ³ internetowych [zdj.] Magdalena Struska.
Â© Magdalena Struska PowyÂ¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodÂ± autora tekstu.

cytaty zaciagniete z bloodline of the holy grail - wyd.amber oraz the Holy Blood and the HolyGrail wyd.ksiÂ±Â¿ka i
WiedzaÂ Â
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