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“Paweł VI Błogosławiony?” – książka ks. Luigi Villa
Aktualizacja: 2010-02-10 5 :32 pm
Jak informuje Wydawnictwo Antyk, prowadzone przez pana Marcina Dybowskiego , ukazała się właśnie zapowiadana książka pt “Paweł VI Błogosławiony?”, autorstwa ks.
Luigi Villa. Książka ta miała przyczynić się do zablokowania forsowanej przez modernistyczne siły, beatyfikacji papieża Pawła VI.
To bolesna książka , która niewątpliwie należało wydać – nie da się zaprzeczyć wielkiemu spustoszeniu w Kościele od czasu pontyfikatu Pawła VI, nie można nie zauważyć, iż ten który
powinien stać na straży, umywał ręce, gdy można było na samym początku polożyć kres rewolucji.
Książka jest jednak o wiele głębsza , niż tylko poruszająca powierzchnię zjawiska. Żyjąc pod okupacją sowiecką byliśmy odcięci od wielu wiadomości na temat Pawła VI, uchronieni przed
tajfunem wprowadzanych zmian pasterską troską ks . Prymasa Wyszyńskiego, nie dostrzegaliśmy wyraźnie tego, o czym wtedy krzyczano na Zachodzie na głos. Krzyk protestu, niosący
wtedy proroctwo ruiny i kryzysu, stłumiony został przez Pawła VI. Dziś już nie ma tego wielkiego i ogarniającego niemal cały ówczesny katolicki świat głosu sprzeciwu. Wystarczyl upływ
czasu, który nieubłagalnie zabrał z tego świata katolików starej dobrej wiary , wystarczyła DEZORIENTACJA i DEZINFORMACJA aktywnych. Tym ważniejsze jest to świadectwo dla nas,
tlą się jeszcze pokłady tego na czym można byłoby rozniecić ognisko sprzeciwu, konrrewolucji i konrreformacji ! Czyż w Polsce od dwudziestu lat nie czeka się na wymarcie katolików
starej dobrej wiary? Czyż nie stosuje się wobec nas usypiającej DEZINFORMACJI i DEZORIENTACJI? Odrzucenie złudnego oczekiwania na hasło od innych, które nie nadchodzi i nie
nadejdzie, mogłoby popchnąć do czynu i wzmożenia wiary u tej reszty, która mogłaby ciężką modlitwą i ciężką pracą a nie lekkoduchostwem ocalić Ojczyzne i Matkę Kościół .
Zmarli świeccy i duchowni mają zrobić grzecznie miejsce “ dzieciom rewolucji” – zrewolucjonizowanym świeckim i duchownym, którzy ze swoim katolicyzmem gitarowym, katolicyzmem
pacyfistycznym, zakompleksionym i wiecznie winnym wszystkiemu, nie zdobędzie się na jakąkolwiek serio KONTRAKCJĘ? Skomlenie i skarga (ale na świat i wobec świata a nie wobec
Boga ) – oto, na co jedynie stać będzie otwartego na świat “katolika ”, na którego wartości ów świat nie chce się jakoś poznać.
Książka, którą oddaję do rąk polskiemu czytelnikowi, została doceniona przez Kościół. Jej wielkość została uznana – bowiem proces wynoszenia na ołtarze Pawła VI został zatrzymany!
Ks. dr Luigi Villa dobrze pamięta czasy Jana XXIII i Pawła VI.
Był przecież sekretarzem słynnego kard. Ottavianiego – czołowego obrońcy Tradycji i Wiary katolickiej na Soborze Watykańskim II . W dziele ks . Villa można zapoznać się nie tylko z tymi
wiadomościami, które znane były w tamtym okresie ( choć nie za żelazną kurtyną), lecz w książce zapoznamy się z wieloma innymi, do niedawna stanowiącymi tabu w ogóle.
Nie miejmy złudzeń – nasze czasy doczekają się krytycznego omówienia w przyszłości, która naszemu zobojętnieniu i tchórzostwu wobec konieczności wyznawania wiary “ zawdzięczać”
będzie cierpienie i męczeństwo pokoleń, które po nas nastąpią. To nieuchronne i nie będą mieć owe pokolenia dla nas żadnej taryfy ulgowej, bo nie będą mdleć przed tymi “ autorytetami” i
“mediami ” przed którymi my mdlejemy.
Spis treści powinien Państwu dać wyobrażenie jakie problemy zostały w ksiązce poruszone.

Spis treści
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Wstęp
Rozdział I Jego “Nowa Religia”
Rozdział II Jego “ otwartość na Świat ”
Rozdział III Jego “otwartość na Modernizm”
Rozdział IV Jego “otwartość na Masonerię”
Rozdział V Jego “otwartość na Demokrację Uniwersalną”
Rozdział VI Jego tolerancja i współudział
Rozdział VII Jego “otwartość na Komunizm”
Rozdział VIII Jego “ Msza ekumeniczna”
Aneks 1 Jego Przysięga koronacyjna
Aneks 2 Gwiazda pięcioramienna: ‘Podpis’ pontyfikatu Pawła VI
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Fragment książki znajduje się tutaj

Aby zamówić książkę, prosimy kliknac tutaj , skladajac zamowienie w Księgarni ANTYK.
Ksiazka jest formatu a5, ma 402 strony i zawiera wiele ilustracji
cena 43 zł + porto i pobranie

ZOB. TAKŻE:
Jan Paweł I i Fatima – „Korona Chrystusa i dni Chrystusa”
Po Ewangelistach, Papież w swojej pierwszej książce najczęściej cytuje rabina
Sensacyjne znalezisko: w rzymskiej Bazylice odkryto relikwie św. Pawła
Audiencja ogólna: o harmonii sztuki i wiary widocznej w średniowiecznych katedrach
Izraelscy żołnierze czytali, że Watykan wspiera Hezbollach
Znany duchowny osobiście ukarany przez Papieża za liczne nadużycia seksualne
Czy “hagiografia ” Papieża- Polaka jest pisana zgodnie z wiarą katolicką?
Błąd Papieski – Bp Richard Williamson, FSSPX
Beatyfikacja Jana Pawła II zgorszeniem dla wiernych – Ks. Karol Stehlin, FSSPX
Odbyło się pierwsze posiedzenie Watykan -FSSPX na temat zbadania rozbieżności doktrynalnych
Dlaczego konserwatywni katolicy nie chcą kanonizacji Jana Pawła II
Watykan nie zmienił stanowiska w sprawie Medjugorie: nie jest to miejsce autentycznych objawień Matki Bożej
“Katolicki głos w Twoim domu” milczy o najnowszej decyzji papieża Benedykta XVI …
Dysydencki teolog Hans Kung chwali nową encyklikę Papieża
Kongregacja Nauki Wiary wyjaśnia nieporozumienia wywołane przez abp. Fisichellę
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ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i /lub pełnego adresu
internetowego: http://www .bibula.com /?p=18232 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach .

Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej
zgody Autora.

Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom
wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.

UWAGI, KOMENTARZE:
Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]
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