Herezje antypapieża Franciszka:
1) 19.06.2006 roku, antykardynał Bergoglio uczestniczył w „Trzecim Braterskim Spotkaniu Wspólnoty Ewangelików i
Katolików Odnowionych” w Buenos Aires, gdzie uklęknął by otrzymać „błogosławieństwo” od protestanta - heretyka.
2) W listopadzie 2012 roku, Bergoglio wraz z żydowsko-masońską lożą B’nai B’rith Argentyny był w swej katedrze w
Buenos Aires gospodarzem międzywyznaniowej liturgii.
3) W Argentynie wraz z miejscową żydowską synagogą co roku świętował Chanukę.
4) Już jako antypapież stwierdził, że katolicka religia i judaizm są „połączone bardzo szczególną więzią duchową”.
5) W bulli antypapieskiej ogłaszającej rozpoczęcie 8.12.2015 Roku Jubileuszowego z okazji pięćdziesięciolecia
Vaticanum II, Bergoglio wygłosił kolejną herezję, a mianowicie herezję Marcina Lutra. Herezją Marcina Lutra było
pomylenie komentarzy świętego Pawła na temat prawa mojżeszowego z prawem moralnym.
6) 10 września 2017 roku Antypapież Franciszek „pobłogosławił” cudzołożne „małżeństwo” kolumbijskiego
prezydenta i jego „żony” (konkubiny).
7) Zbezcześcił tradycję Wielkiego Czwartku odprawiając Nowotwór mszy w więzieniu dla młodocianych i zamiast
umycia stóp „kapłanom” (jak to jest w katolickim zwyczaju, na wzór wydarzeń z Wieczernika), umył i ucałował stopy
dwunastu więźniów, w tym dwóch kobiet, z których jedna była muzułmanką.

Antypapież Franciszek Żyd, uważa:
1) Nie ma katolickiego Boga, doktrynalna pewność już nie istnieje, a kto twierdzi, że zna odpowiedzi na wszystkie
pytania, nie ma Boga w sobie. Ponadto prozelityzm jest nonsensem, a ateiści mogą pójść do nieba.
2) Stwierdził też, że nauczanie moralne o 6 i 9 przykazaniu to chaotyczna masa doktryn, które nie mogą być uparcie
narzucane, nie należy mieć obsesji w takich kwestiach jak aborcja, „małżeństwa” homoseksualistów i antykoncepcja.
Według niego obiektywne cudzołóstwo dopuszcza heretyckie „duszpasterskie rozwiązania”. Każdy ma swoją własną
wizję dobra i zła, duchowa ingerencja w życie osobiste jest niemożliwa („kimże jestem, aby osądzać”).
3) Antypapież Franciszek neguje istnienie piekła, herezja dotycząca unicestwienia dusz i nieistnienia kar piekielnych
powinna ucieszyć morderców, złodziei, więźniów oraz szefów zorganizowanej przestępczości, a także heretyków,
ateistów i apostatów.
4) Jego wypowiedzi przedstawiają grzechy śmiertelne jako drobiazgi, piętnują jako „nawiedzonych” tych, którzy
twierdzą inaczej, trywializują cudzołóstwo, potępiają moralne osądy, wynoszą sumienie jako autonomiczny i najwyższy
autorytet, a w rezultacie odżegnują się od posiadania przez magisterium prawa do nakazywania czegokolwiek
indywidualnemu sumieniu.
5) „Przymyka oko” na antykoncepcję i cudzołożne „związki cywilne”, pochwalił przemówienie antykardynała Waltera
Kaspera za utorowanie drogi dla udzielania „sakramentów” ludziom żyjącym w cudzołożnym ponownym
„małżeństwie”.
6) Chwali się, że jego ulubionym „egzorcystą” jest luteranin, czyli świecka osoba, która nie ma w ogóle ani władzy, ani
pozwolenia by wypędzać szatana.
7) Notorycznie uchyla się od błogosławienia Znakiem Krzyża i wezwaniem Trójcy Świętej, co jest jawną oznaką
wyparcia się dwóch centralnych dogmatów świętej katolickiej wiary.
8) Antypapież Franciszek popiera Koran.
9) Antypapież Franciszek uważa protestancki ruch „charyzmatyczny” za przejaw działania Ducha Świętego. Ruch
„charyzmatyczny” wywodzi się od adeptów sekty ruchu zielonoświątkowego, który powstał w XIX wieku wśród
protestantów.

10) Antypapież Franciszek w ruchu charyzmatycznym: 13.10. 2016 r., potępił prozelityzm, czyli próbę nawracania ludzi
na katolicką wiarę: „Nie wolno ich (innowierców) przekonywać o swojej wierze. Prozelityzm jest najsilniejszą trucizną
na ścieżce ekumenizmu”.
11) Antypapież Franciszek naucza herezji, że cudzołożnicy nie są ekskomunikowani i mogą przyjmować sakramenty.
Wyraźnie odrzuca on nierozerwalność małżeństwa. Jest zatem heretykiem.
12) Antypapież Franciszek akceptuje związki homoseksualne.
13) Antypapież Franciszek nagradza i promuje aktywność proaborcyjną. W 2017 roku Antypapież Franciszek przyznał
zwolenniczce proaborcyjnej Lilianne Ploumen order honorowy św. Grzegorza Wielkiego.
14) Antypapież Franciszek naucza, że ateiści mogą iść do nieba.
15) Antypapież Franciszek głosi, że pluralizm religii jest Wolą Boga.
16) 4 lutego 2019 roku Antypapież Franciszek podpisał wraz z wielkim imamem z kairskiego Uniwersytetu Al-Azhar
dokument zatytułowany: „Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia”.
17) Antypapież Franciszek przewodniczy pogańskiej ceremonii 3 października 2019 roku w ramach przygotowań do
heretyckiego Synodu Amazońskiego. Uczestnicy padli na twarz w akcie adoracji, a następnie zaczęli tańczyć przed
rzeźbionymi wizerunkami dwóch nagich kobiet w ciąży. Jeden z posągów został przedstawiony antypapieżowi
Franciszkowi przez kobietę, a ten go „pobłogosławił”. Kobieta ta nazwała ten posąg „Matką Bożą Amazonki”.
Miejscowa kobieta podeszła do antypapieża Franciszka i podała mu czarny pierścień, który wyglądał identycznie do
tej, którą miała na sobie i który Bergoglio począł „błogosławić”. Pierścień ten przedstawiał pogańską magię i morderczą
współczesną/marksistowsko-modernistyczną neojezuicką „teologię wyzwolenia”. Watykan odmówił komentarza na
temat pierścienia.

Postepowanie Begoglio, jest przeciwne do nauki Jezusa Chrystusa i katolickiej wiary, ponieważ Pan Jezus głosił,
dokładnie coś przeciwnego: Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata.” (Mt 28, 18-20)
I rzekł do nich:
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto
nie uwierzy, będzie potępiony.” (Mk 16,15-16)

Antypapież Franciszek jest masonem, głosi on w ten sposób ewangelię dokładnie przeciwną Ewangelii Chrystusowej,
a więc ewangelię antychrysta. Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię
różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty! (Gal 1,9)

Kościół katolicki potępiał masonerię od początków jej istnienia: Masoneria to nasz śmiertelny wróg.

Lista herezji jest bardzo długa.
„Kto modli się z heretykami, sam staje się heretykiem.” – św. Agaton

