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Rogaty Watykan.
 
  Â Â   Â   OstrzeÂ¿enie! ArtykuÂ³ zawiera treÂ¶ci, ktÃ³re mogÂ± uraziÃ¦ uczucia religijne. Te osoby, ktÃ³re mimo to, ten
artykuÂ³ przeczytajÂ± i bÃªdÂ± siÃª czuÂ³y uraÂ¿one z gÃ³ry przepraszam. IntencjÂ± mojÂ± jest przekazanie
wartoÂ¶ci, jakie zawiera zaszyfrowany przekaz Apokalipsy i ukazania bÂ³ÃªdÃ³w zamierzonych, lub niezamierzonych a
poczynionych przez kapÂ³anÃ³w chrzeÂ¶cijaÃ±skich. W tym miejscu dodam, Â¿e wedÂ³ug mnie duÂ¿a czÃªÂ¶Ã¦
kapÂ³anÃ³w speÂ³nia swa powinnoÂ¶Ã¦ najlepiej jak potrafi, jednak ogÃ³lny wizerunek religii, zakÂ³Ã³cajÂ± ci, dla
ktÃ³rych kapÂ³aÃ±stwo jest drogÂ± do osiÂ±gania wÂ³asnych ziemskich celÃ³w.  Â  Â  Â   Â   Â W Watykanie rogi sÂ±
wszÃªdzie a i diabÂ³Ã³w w Piotrowej stolicy nie brakuje, morda demona przywita ciÃª i poÂ¿egna, chyba, Â¿e
â€žSzwajcarâ€• prÃªdzej siÃª z tobÂ± rozprawi. Poza wszechobecnÂ± orgiÂ± bogactwa wszÃªdzie rogi, lecz rogatego
wraÂ¿enia dozna tylko wnikliwy obserwator. ProszÃª nie myliÃ¦ wnikliwego obserwatora z pokornym sÂ³ugÂ±, ten
zawsze bÃªdzie Â¶lepy. Bazylika najÂ¶wiÃªtszego apostoÂ³a i jej otoczenie, to stolica cierpienia i krwi caÂ³ych
narodÃ³w, ktÃ³rzy w pokorze, (jak to mÃ³wiÂ± wedle woli proboszcza) albo i nie, budowali chwaÂ³Ãª prawie Â¶wiÃªtego
koÂ¶cioÂ³a. Â  Â  Nie wiem ilu odwiedzajÂ±cych Babilon, zauwaÂ¿yÂ³o demony u wezgÂ³owia Piotra, ale jestem
pewien, Â¿e wielu patrzyÂ³o na wszechobecny przepych, tak samo jak pewne starotestamentowe maÂ³Â¿eÃ±stwo. 
â€žOchâ€¦ ojâ€¦ ojâ€¦ ajâ€¦ widzisz Mojra te bogactwo. A jak zaczynali!!!?. W stajence.â€• Â   Â   Rogi, diabÂ³y i
demony, tylko dla nielicznych sÂ± widoczne na pierwszy rzut okiem. SÂ± widoczne tylko dla oka ludzi wolnych od
wszelkiego kultu. Tubylczy kult â€žmiÂ³oÂ¶Ã¦ bliÂ¼niegoâ€• i wszÃªdobylska â€žÂ¶wiÃªtoÂ¶Ã¦â€• czarnych a
uduchowionych, to â€žprosta droga do Bogaâ€•, (wystarczy danina, co Â³aska). Ta czarna Â¶wiÃªtoÂ¶Ã¦ (papa jest na
biaÂ³o) zaÂ¶lepia wszystkich, nawet tych, ktÃ³rzy nie mieniÂ± siÃª byÃ¦ sÂ³ugami. CÃ³Â¿, wiÃªc pÂ±tnik i turysta
zobaczy? Â  Â  Â   Â   Ano to, co z Â³aski mu â€žSzwajcarâ€• pokaÂ¿e. Firma papy od Â¶wiÃªtych oÂ³tarzy, skutecznie
zaÂ¶lepia umysÂ³y. Tak skutecznie, Â¿e tylko â€žzatwardziali grzesznicyâ€• potrafiÂ± swÃ³j umysÂ³ przed takim
zniewoleniem obroniÃ¦. Â  Â  Â   Â   â€žOddali duszÃª diabÂ³uâ€•? Â  Â  Tak na moje oko, domniemam, Â¿e ten czart
to tu wszÃªdzie ma swoje symbole. JeÂ¿eli wszÃªdzie sÂ± jego znaki, naleÂ¿y zastanowiÃ¦ siÃª, czy te apostoÂ³y
oddaly duszÃª diabÂ³u, czy nie? Nie do wiary, przecieÂ¿ to apostoÂ³y Â¶wiÃªte, gdzieÂ¿by, ktÃ³ry Chrystusa wydaÂ³.
No, bo i nie wydali, oni tylko lody krÃªcÂ± a o Chrystusie to i dobrze mÃ³wiÂ±. Ale chyba biedak, nie miaÂ³ maszynki do
lodÃ³w, no to apostoÂ³y do rogatego jak w dym. JuÂ¿ u progu na Piotrowym placu, dwie rogate fontanny pokorne
owieczki witajÂ±, jak dwie rÃ³Â¿e, co przez 1 tydzieÃ± kwitnÂ± a 51 kÂ³ujÂ±. Â Â 
                                                    
  Foto 1 Wizerunek czarta kontrolujÂ±cego fontannÃª u progu maszynki do lodÃ³w. Â 
 
  Czy wszyscy zdajÂ± sobie sprawÃª jak dziaÂ³ajÂ± fontanny na otoczenie i dobrobyt ich wÂ³aÂ¶cicieli? JeÂ¿eli nie, to
proszÃª zwrÃ³ciÃ¦ uwagÃª na otoczenie fontann, ktÃ³re nie dziaÂ³ajÂ± a dla porÃ³wnania proszÃª przyjrzeÃ¦ siÃª
miejscom, gdzie fontanny sÂ± czynne.  W Watykanie przybysza witajÂ± dwie fontanny, umiejscowione po pÃ³Â³nocnej i
poÂ³udniowej stronie placu i kaÂ¿da z nich posiada indywidualne ezoteryczne zdobienia. Ale to juÂ¿ inna sprawa, tak
zwany urok, ezoteryki, ktÃ³ry w caÂ³ej krasie kwitnie w Â¶wiÂ±tyni pierwszego apostoÂ³a. Kwitnie i dziaÂ³a ku chwale
biaÂ³ego ojca czarnych kapÂ³anÃ³w, ktÃ³rzy z ochotÂ± klÂ±twy na ezoterykÃ³w rzuca, a swoim owieczkom wciskÂ± kit,
jaka ta ezoteryka jest nie boska i prosto od czarta pochodzi. Â   O watykaÃ±skiej ezoteryce i o tym, jak PapieÂ¿ kartÂ±,
tarota wita sÂ³ugi swoje w drzwiach Bazyliki w artykuleÂ  Ezoteryczny-Watykan---Tajemnice-Watykanu--cz-II Â  Â  
  Â A teraz powrÃ³Ã¦my do znakÃ³w czarta, nigdzie na tej biednej ziemi nie ma aÂ¿ tyle rogÃ³w diabelskich i
demonicznych twarzy w jednym miejscu. Mistrzowie watykaÃ±skiej rzeÂ¼by i obrazu solidnie siÃª starali, ku chwale
czarnych kapÂ³anÃ³w. Â  Â     
  Foto 2 Czart u wezgÂ³owia grobu pierwszego apostoÂ³a Â 
  NajwaÂ¿niejsze to miejsce w Bazylice a i w caÂ³ym chrzeÂ¶cijaÃ±skim klubie jednego pasterza, to i ochronÃª musi
mieÃ¦ przedniÂ± Na czterech filarach, opoki pierwszego z apostoÂ³Ã³w dyÂ¿uruje aÂ¿ oÂ¶miu takich czartÃ³w z
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rogami. KaÂ¿dy z tych oÂ¶miu â€ždozorcÃ³wâ€• mÃ³gÂ³by nocami straszyÃ¦ za dobrÂ± zapÂ³atÂ±. Â Â  Â     
  Foto 3 AnioÂ³ek pilnuje grobu Â¶w. Piotra.  Â 
 
  Ten to i czÂ³owieka przypomina, tylko jakiegoÂ¶ takiego niedobrego. Za sam facyjatÃª skrupulatny sÃªdzia takiemu
daÂ³by doÂ¿ywocie.  Â   Widocznie Jego Â¦wiÂ±tobliwoÂ¶Ã¦ i przyboczne apostoÂ³y majÂ± gusta mniej wybredne. Â  
AÂ¿ siÃª na usta ciÂ¶nie bojowe zawoÂ³anie, â€žza mnÂ± do nieba (barany), wedle tych rogÃ³wâ€•. Â   JuÂ¿ dwa
milenia Â mijajÂ± a apostoÂ³y ciÂ±gle Boga nie sÂ³yszÂ±, ale mÃ³wiÃ¦ umiejÂ±; â€žBÃ³g zapÂ³aÃ¦, BÃ³g zapÂ³aÃ¦,
BÃ³g zapÂ³aÃ¦â€•, super wymiana baranek mamonÃª a BÃ³g oddaje, i ciekawe jest to, kiedy pÂ³ynnoÂ¶Ã¦ utraci,
cwane te apostoÂ³y. Â  Â   Â   Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  I cÃ³Â¿
â€žbankierâ€• na to?  Biblia GdaÃ±ska: Â   2:2 - Znam uczynki twoje i pracÃª twojÃª, i cierpliwoÂ¶Ã¦ twojÃª, a iÂ¿
nie moÂ¿esz cierpieÃ¦ zÂ³ych i doÂ¶wiadczyÂ³eÂ¶ tych, ktÃ³rzy siÃª mieniÂ± byÃ¦ ApostoÂ³ami, a nie sÂ±, i
znalazÂ³eÂ¶ ich, Â¿e sÂ± kÂ³amcami;  Â   SÂ³owa zawarte w tym wersecie jednoznacznie â€žpokazujÂ± palcemâ€•
na moÂ¶ci kardynaÂ³Ã³w i biskupÃ³w, nic nie ujmujÂ±c nieomylnemu, walÂ± ich prosto miÃªdzy oczy. Â  Â   â€ži
doÂ¶wiadczyÂ³eÂ¶ tych, ktÃ³rzy siÃª mieniÂ± byÃ¦ ApostoÂ³ami, a nie sÂ±, i znalazÂ³eÂ¶ ich, Â¿e sÂ± kÂ³amcami;â€•
Â  Nieomylny kÂ³amcÂ±, prosto herezja, albo jego ksiÂ±Â¿Ãªtowie kardynalni, nie!!! i biskupy w Â¿adnym razie, one
sÂ± Â¶wiÃªte wszystkie.  Â   SÂ± jeszcze inne ciekawe kawaÂ³ki w Apokalipsie, dowody milenijnej Â¶lepoty
kardynalnych.  Â  Â   Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  RozdziaÂ³
XIII  Â  Â   XIII/ 1 â€“ â€žI widziaÂ³em bestyjÃª wystÃªpujÂ±cÂ± z morza, majÂ±cÂ± siedm gÂ³Ã³w i rogÃ³w
dziesiÃªÃ¦; a na rogach jej byÂ³o dziesiÃªÃ¦ koron, a na gÂ³owach jej imiÃª bluÂ¼nierstwa.â€•  Â   XIII/ 1 No to
zobaczmy, czego nieomylni i kardynalni przez dwa milenia nie wypatrzyli.  Â  Zwrot â€žwystÃªpujÂ±cÂ± z morzaâ€• nie
wskazuje Â¿adnej istoty, ktÃ³ra byÂ³aby uprzednio w morzu a nastÃªpnie z niego wystÂ±piÂ³a. Z morza a Â¶ciÂ¶lej z
wody nie moÂ¿na wystÂ±piÃ¦, na takÂ± czynnoÂ¶Ã¦ jest wiele okreÂ¶leÃ±, jednak wÂ¶rÃ³d nich nie istnieje
okreÂ¶lenie â€žwystÂ±piÃ¦ z wodyâ€•. WyjaÂ¶nienie tej czynnoÂ¶ci mieÂ¶ci siÃª w zakresie dziaÂ³aÃ± okreÂ¶lanych
mianem â€žwystÂ±piÃ¦â€•. Tu â€žbestyja z Apokalipsyâ€•, jest postaciÂ± symbolizujÂ±cÂ± coÂ¶, lub kogoÂ¶
wystÃªpujÂ±cego. WystÂ±piÃ¦ moÂ¿na z za plecÃ³w, z za parawanu, z ukrycia. Â   SkÂ±d ta bestyja wystÃªpuje? Â  Â  
CaÂ³a treÂ¶Ã¦ Objawienia Â¦w. Jana odnosi siÃª do religii chrzeÂ¶cijaÃ±skiej, naleÂ¿y, wiÃªc w jej klimacie, w jej
cechach, i w jej wartoÂ¶ciach poszukaÃ¦ wystÃªpujÂ±cej bestyji. Â  Â   Kolejne informacje zawarte w tym i nastÃªpnym
wersecie okreÂ¶lÂ± szczegÃ³Â³owo cechy postaci wskazywanej symbolem â€žbestyjaâ€• Â  â€žMorzeâ€• to woda a
woda, Â¶ciÂ¶lej â€žwodyâ€• w treÂ¶ci Apokalipsy symbolizujÂ± ludzi. PostaÃ¦ wskazywana przez bestyjÃª, wystÂ±pi z
za plecÃ³w chrzeÂ¶cijaÃ±skich wiernych. BÃªdzie to postaÃ¦, lub wartoÂ¶Ã¦, ktÃ³ra okreÂ¶la cechy istniejÂ±ce, lecz
niewidoczne w tej religii. WystÂ±pienie w takim kontekÂ¶cie moÂ¿e oznaczaÃ¦ rÃ³wnieÂ¿ odkrycie lub ujawnienie,
jakiejÂ¶ tajemnicy, ktÃ³ra posiada wartoÂ¶Ã¦ symbolizowanÂ± bestiÂ±. Odkrycie to bÃªdzie przebiegaÂ³o raczej w
sposÃ³b niezamierzony lub wbrew trendowi. BÃªdzie to ujawnienie jakiejÂ¶ maÂ³o chlubnej karty chrzeÂ¶cijaÃ±stwa. Â 
 TreÂ¶Ã¦ wersetu w sÂ³owach: â€žmajÂ±cÂ± siedm gÂ³Ã³w i rogÃ³w dziesiÃªÃ¦â€•, informuje jednoznacznie, Â¿e
iloÂ¶ci gÂ³Ã³w i rogÃ³w nie pasuje do siebie. IstniejÂ±ce tu dwa okreÂ¶lenia liczbowe w kontekÂ¶cie do caÂ³ego
przekazu apokalipsy, muszÂ± mieÃ¦ indywidualne znaczenie.  Â  Pierwsze okreÂ¶lenie â€žmajÂ±ca siedem gÂ³Ã³wâ€•,
jest wskazaniem klucza Apokalipsy. SÂ³owo siedem w treÂ¶ci Apokalipsy nie jest jednoznacznym liczebnikiem, jest
zaszyfrowanym kluczem, ktÃ³ry okreÂ¶la w sposÃ³b symboliczny, wszystkie postacie i wartoÂ¶ci, ktÃ³re pochodzÂ± z
nieba. PostaÃ¦ bestii, posiadajÂ±cej siedem gÂ³Ã³w symbolizuje, jednÂ± z cech â€žwystÃªpujÂ±cej z wodyâ€• postaci.
MÃ³wi, Â¿e gÂ³owy, czy gÂ³owa, inaczej wiodÂ±ca wartoÂ¶Ã¦ tej postaci, swoje Â¼rÃ³dÂ³o posiada w niebie. Religia
chrzeÂ¶cijaÃ±ska, swÂ± wiodÂ±cÂ± wartoÂ¶Ã¦ opiera na synu Boga, inaczej mÃ³wiÂ±c;- jej gÂ³owa, Chrystus,
uznawany za syna Boga pochodzi z nieba. W taki sposÃ³b zaszyfrowana w sÂ³owie â€žsiedemâ€• informacja
przedstawia nam bestiÃª, jako postaÃ¦ Â¶ciÂ¶le zwiÂ±zanÂ± z religiÂ± chrzeÂ¶cijaÃ±skÂ±. Â   WartoÂ¶Ã¦
pochodzÂ±ca z nieba przedstawiona w sÂ³owach:- â€žmajÂ±cÂ± siedm gÂ³Ã³w i rogÃ³w dziesiÃªÃ¦;â€•, jest z
jednej strony boska z innej diabelska, bo posiada gÂ³owÃª z nieba i rogi, ktÃ³re sÂ± symbolem diabÂ³a. Jednak, gdy
gÂ³Ãªbiej spojrzeÃ¦ na tÃª kwestiÃª, dojdzie siÃª do informacji, ktÃ³ra mÃ³wi, Â¿e dziesiÃªÃ¦ rogÃ³w poprzez liczebnik
â€ždziesiÃªÃ¦â€• to symbol dziesiÃªciu przykazaÃ±. Kolejny aspekt, ktÃ³ry wiÂ±Â¿e tÃª postaÃ¦ z chrzeÂ¶cijaÃ±stwem.
 Â  Â  Potwierdzeniem wskazania na dziesiÃªÃ¦ rogÃ³w jako dziesiÃªÃ¦ przykazaÃ±, jest kolejna informacja zawarta w
treÂ¶ci wersetu:-â€ža na rogach jej byÂ³o dziesiÃªÃ¦ koronâ€•. Na rogach bestii byÂ³y korony, dziesiÃªÃ¦ koron na
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dziesiÃªciu rogach, dwukrotnie uÂ¿yty liczebnik dziesiÃªÃ¦. Za drugim razem wskazuje wartoÂ¶Ã¦ pozytywnÂ±
symbolizowanÂ± koronami, jednak tych koron na rogach juÂ¿ nie ma:- â€žbyÂ³o dziesiÃªÃ¦ koronâ€•. Na rogach
byÂ³y korony, taka informacja wyklucza aspekt rogÃ³w diabelskich a zarazem mÃ³wi, Â¿e ich pierwotna wartoÂ¶Ã¦ z
nieba, zostaÂ³a utracona. Â   WartoÂ¶Ã¦ utracona mÃ³wi, Â¿e obecnie dziesiÃªÃ¦ przykazaÃ± nie posiada statusu
wynikajÂ±cego z wartoÂ¶ci symbolizowanej koronÂ±. Wniosek jest tylko jeden, przykazania nie dziaÂ³ajÂ± tak jak
powinny dziaÂ³aÃ¦, inaczej mÃ³wiÂ±c nie sÂ±, skuteczne, lub zostaÂ³y Â¼le zastosowane. Â  Â   WedÂ³ug przekazu
biblijnego, dziesiÃªÃ¦ przykazaÃ±, jako wytyczne do postÃªpowania, byÂ³y przeznaczone dla przywÃ³dcÃ³w i
kapÂ³anÃ³w. Â  Te przykazania sÂ± skierowane tylko do tych, ktÃ³rzy z wÂ³asnej woli podejmujÂ± siÃª byÃ¦ na czele
swojej spoÂ³ecznoÂ¶ci, lub podjÃªli siÃª sÂ³uÂ¿ebnej roli wzglÃªdem zasad przewodnika, na drodze do Boga. KapÂ³ani
i przywÃ³dcy spoÂ³eczni, powinni sami we wÂ³asnym Â¿yciu i postÃªpowaniu stosowaÃ¦ wskazania zawarte w
dziesiÃªciu przykazaniach, taka byÂ³a wola Boga. Â   To oni powinni stosowaÃ¦ siÃª do przykazaÃ± a swojÂ± postawÂ±
byÃ¦ wzorem dla ludzi. Z kolei ludzie, nie posiadajÂ±c obowiÂ±zku stosowania przykazaÃ±, mogliby czerpaÃ¦ z wzoru
swych wÂ³adcÃ³w lub kapÂ³anÃ³w i rÃ³wnieÂ¿ tak postÃªpowaÃ¦. Â  Â   Jednak kapÂ³ani widzÂ±c ograniczenia, jakie
by wynikaÂ³y ze stosowania wskazaÃ± zawartych w przykazaniach, nakazujÂ± stosowanie dziesiÃªciu przykazaÃ±
wiernym, sami z tego czerpiÂ±c rÃ³Â¿ne profity. W taki sposÃ³b dziesiÃªÃ¦ przykazaÃ± straciÂ³o moc sprawczÂ±,
symbolizowanÂ± koronami. Z kolei postaÃ¦ bestii w tym kontekÂ¶cie kolejny raz wskazuje na religiÃª
chrzeÂ¶cijaÃ±skÂ±. Â  Â   Ostatni zwrot tego wersetu: â€ža na gÂ³owach jej imiÃª bluÂ¼nierstwaâ€•, Â¶wiadczyÃ¦
musi rÃ³wnieÂ¿ o jakoÂ¶ci religii chrzeÂ¶cijaÃ±skiej. WartoÂ¶ci religii chrzeÂ¶cijaÃ±skiej symbolizowanej siedmioma
gÂ³owami, jako pochodzÂ±ce z nieba, dodatkowo wzmocnione koronami dziesiÃªciu przykazaÃ±, sÂ± wedÂ³ug Boga
toÂ¿same z wartoÂ¶ciami bestii piekielnej. Bo rogi tu przytoczone tylko w liczebniku odnoszÂ± siÃª do przykazaÃ±,
natomiast one same pokazujÂ± diabelski charakter wskazywanych tu wartoÂ¶ci religii chrzeÂ¶cijaÃ±skiej. Taki
charakter religii potwierdzony jest w ostatnim wskazaniu wersetu. Na gÂ³owach z nieba imiÃª bluÂ¼nierstwa, czyli
wartoÂ¶Ã¦ poczÂ±tkowa religii, lub wartoÂ¶Ã¦ wniesiona przez Chrystusa jest zamieniona na bluÂ¼nierczÂ± postawÃª
w dziaÂ³aniu lub w zasadach religii chrzeÂ¶cijaÃ±skiej. JedynÂ± potrzebÂ± Boga jest to, by czÂ³owiek Â¿yÂ³ w
radoÂ¶ci, doznajÂ±c z takiego Â¿ycia szczÃªÂ¶cia. Natomiast kult chrzeÂ¶cijaÃ±ski niewiele radoÂ¶ci wnosi w swoich
doktrynach Â¿alu za grzechy wszechobecnego smutku w modlitwie. CzÂ³owiek tak postÃªpujÂ±cy bluÂ¼ni, bo czyni
wbrew woli Boga.  Â  Â   Przeciwnie wzglÃªdem potrzeb Boga skierowana droga Â¿ycia, musi prowadziÃ¦ do piekÂ³a i
takiej drogi pilnujÂ± zastÃªpy demonÃ³w strÃ³Â¿ujÂ±cych w Watykanie. Â  Ludzie, ktÃ³rzy emocjonalnie biorÂ± udziaÂ³
w kulcie smutku, Â¿alu i pokuty, majÂ± odciÃªtÂ± drogÃª do Boga, stÂ±d tak drastyczne informacje dotyczÂ±ce cech
religii chrzeÂ¶cijaÃ±skiej. Â   Kolejny werset, dowodzi pochodzenia mocy chrzeÂ¶cijaÃ±stwa i potwierdza informacje
pierwszego. Â  XIII./ 2. â€žA ta bestyja, ktÃ³rÂ±m widziaÂ³, podobna byÂ³a rysiowi, a nogi jej jako
niedÂ¼wiedzie, a gÃªba jej jako gÃªba lwia; i daÂ³ jej smok moc swojÃª i stolicÃª swojÃª, i moc wielkÂ±â€•. Â   
XIII/ 2 Odszyfrowanie treÂ¶ci wersetu: Â  ChrzeÂ¶cijaÃ±stwo, ktÃ³re mi ukazano posiadaÂ³o zwierzÃªce wrÃªcz cechy.
Bestia przebiegÂ³a jak RyÂ¶ a na terenie, ktÃ³ry przebiegÂ³oÂ¶ciÂ± zdobÃªdzie, stoi mocno jak NiedÂ¼wiedÂ¼. Mowa
jej jest donoÂ¶na i straszna jak ryk Lwa. Religia ta, kiedyÂ¶ Chrystusowa, moc uzyskaÂ³a od Smoka, cesarstwa
rzymskiego. SwojÂ± stolicÃª chrzeÂ¶cijaÃ±stwo objÃªÂ³o po tym cesarstwie i objÃªÂ³o olbrzymie terytorium wraz z
poddanymi i pierwszym papieÂ¿em, ktÃ³ry zamieniÂ³ stanowisko cesarza na papieÂ¿a.
 
  Kolejne fotografie przedstawiajÂ±ce demoniczny wizerunek Watykanu. Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 
STRUÂ¯E SERCA BAZYLIKI WATYKANU
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