Sprawa ks. Piotra Natanka

Sytuacja ks. Piotra Natanka jest bardzo skomplikowana i nie jasna dla nas. Jego działania zdają się iść
w kierunku intronizacji Jezusa na Króla Polski, jednak w jednym ze swoich materiałów z 17 marca 2021r.
podał publicznie, że jak trzeba będzie się zaszczepić (jak będą tego od niego wymagać na granicy) to się
zaszczepi, gdyż pielgrzymka do Ziemi Świętej jest ważniejsza. W tym samym materiale powiedział też, że
szczepionka nie szkodzi osobom zdrowym.
(https://www.youtube.com/watch?v=ebXbwGPwEw4)
Nie podoba mi się jego postawa tutaj, gdyż przez polskich proroków Niebo wyraźnie upominało nas, by nie
przyjmować tych specyfików. Oczywiście ksiądz tutaj nie ma racji, że szczepienia zdrowym nie szkodzą,
ponieważ nawet zdrowe osoby zaczynają po nich chorować.
Dodatkowo ksiądz zmusza członków pustelni do masońskiego rytuału zakrywania twarzy, nawet podczas
ślubowań i, o zgrozo, podczas Mszy świętej i nabożeństw(!!!) a nawet przebywając na terenie jego pustelni.
W orędziach Bóg mówił nam jasno, by w kościele, a szczególnie przystępując do Komunii Świętej oraz przed
Najświętszym Sakramentem, nie zakrywać swej twarzy. Pokrętna jest tutaj jego postawa...
Zbiór orędzi proroków złączonych w PMB o szczepionkach i maskach:
O zakrywaniu się przed Bogiem
Szczepionki - przekazy proroków
Wcześniej w materiałach ostro krytykował Rząd za niecne poczynania, a tu nagle on sam nakazuje wiernym
posłuszeństwo wobec restrykcji. Kapłan nie popiera czynami swoich własnych słów, co oznacza hipokryzję,
a jak wiemy z orędzi jest to rodzaj kłamstwa.
Po miesiącu, po wypowiedzeniu słów przez księdza o szczepionkach, czyli 18 kwietnia 2021r. na pustelni w
Grzechyni doszło do pożaru małego pomieszczenia. Odczytałam to jako znak dla niego - upomnienie.
(https://wadowice.naszemiasto.pl/grzechynia-pozar-w-pustelni-niepokalanow-ks-piotra-natanka/ar/c15-8235881)

Jakoś tak w maju tego roku zastanawiałam się nad sensem istnienia Przymierza Miłości Bożej. Pytałam
się Boga w duchu, dlaczego pozwolił na powstanie PMB, skoro w sprawie intronizacji w Polsce już działa
ksiądz Natanek. Pytałam się więc, po co w Polsce kolejny „ruch intronizacyjny”, skoro jest ich już wiele, a
najbardziej znanym jest grupa ks. Piotra i jego Rycerze? Po co jeszcze do tego wszystkiego PMB? Po tych
moich przemyśleniach zaczęły do mnie docierać różne dziwne informacje. Bóg powoli zaczął odpowiadać
na moje rozterki.
Dostawałam przez jakieś 2-3 tygodnie niepokojące doniesienia o tym księdzu, szczególnie od jednego z
naszych proroków. Analizowałam także ogólne jego poczynania i zaczęłam się nad tym głębiej zastanawiać.
Po 1,5 roku istnienia wspólnoty mamy na swoim koncie aż trzy ważne intronizacje Jezusa na Króla Polski,
które przyniosły zauważalne owoce, a najważniejsza z nich to oczywiście intronizacja w Świebodzinie.

Zaś ksiądz Piotr przeprowadzał różne intronizacje, lecz żadna nie dała większych rezultatów przez tyle lat
jego działalności.
Do tego nie tak dawno zainicjował u siebie nowennę do Chrystusa Króla (niby Polski, lecz figurka, która
wyprodukował i sprzedawał ludziom nie jest wizerunkiem Jezusa Króla Polski, lecz ogólnie Króla), by 4 lipca
dokonać intronizacji w rodzinach. Wiemy na pewno, że ksiądz nie uznaje intronizacji świebodzińskiej, a inne
osoby z nim związane traktują to z tzw. przymrużeniem oka (informacja od czytelniczki), a nawet widać to
po organizowaniu oddolnej intronizacji księdza akurat w czasie trwania procesji i zaraz po teatrzyku
biskupów w Chojnie z masońskim obrazem atamana. Nic się nie dzieje przypadkowo...

SŁOWA PANA JEZUSA
10 czerwca zapytałam się naszego duchowego opiekuna strony PMB o księdza Natanka i poprosiłam
o potwierdzenie aktualności komentarza z 2018r. pod postem Cypriana Polaka, gdzie odpowiadając innemu
użytkownikowi podał fragmenty z przekazu Anny od Jezusa. Odpisał mi, że zasadniczo tamte słowa są
aktualne, ale lepiej niech poproszę jeszcze Annę o pomoc.
Przekaz Pana Jezusa z 11 maja 2017 do Anny:
Tu wielkiej ostrożności trzeba w wypowiedziach, bo nie ma zrozumienia co do jego zagubienia.
Tu modlitwy trzeba, by zrozumieć, co się stało z księdzem Natankiem. Dusza jego uległa duchowi
bałwochwalstwa. Pokrętne są jego nauki, dlatego zwodzi dusze. Nie prowadzi go Moja Łaska. Módl się,
by poznać jak pogubionym jest ksiądz Natanek.
Przekaz Jezusa o Rycerzach:
Rycerze ks. Natanka to grupa ludzi modlących się, co wyżej stawia się od innych; zamęt wprowadza, gdyż
dusze miotane są przez nadmierne praktyki religijne i pobożność fałszywą. Duch pychy ich zwodzi, czego
nie widzą. Tak udział w spotkaniach i zjazdach szkodę duszy przynosi, bo nie prowadzi ich Moja Łaska.
Tego samego dnia napisałam do Anny i poprosiłam o opinię. Anna nie ocenia kapłanów i tym bardziej nie
chce tego robić, jeśli chodzi o księdza Natanka. Przekazała mi tylko słowa Pana Jezusa:
Są kapłani, którzy wiernie służą w Mojej winnicy, są tacy którzy są letni i mały owoc przynoszą i są i tacy,
którzy są cierniem i marny owoc przynoszą. Są też i tacy, którzy Mnie zdradzili niczym Judasz.
Za wszystkich tych kapłanów trzeba się modlić, tak jak i trzeba się modlić za ks. Natanka.
Dusza jego została zwiedziona przez szatana i duch pychy zamieszkał w jego sercu. Dlatego osoby z nim
związane mają w sobie niepokój i lęk, a ich działania nie są miłe Bogu. Ksiądz Natanek był dobrym
kapłanem, lecz przez nieposłuszeństwo otworzył się na działanie zła. I tak teraz, gdy nastał czas próby i
oczyszczenia dla każdego, kto zwie się chrześcijaninem, nie zdołał odeprzeć naporu zła.
Tak, uległ wpływowi manipulacji, dlatego dusze, które pragną być wierne Bogu powinny się wycofać z
jego wspólnoty. Jednak niech się modlą za tego kapłana i razem wspólnie zbierają na modlitwach.
Niech Mnie szukają w Najświętszym Sakramencie, a dam im pokierowanie, by mogli Mi służyć z oddaniem
jako Królowi Polski i dla dobra Polski i wszystkich Polaków.
Grzegorz także przekazał mi pewne informacje, lecz nie zgodził się ich opublikować.
5 lipca zadałam pytanie o wiadomego kapłana innym ukrytym osobom, które otrzymują słowa Pana Jezusa
w lokucji czy są obdarowane innymi Bożymi darami i odpowiedzi potwierdzają słowa Anny, więc słów z
Nieba mam więcej niż tylko powyższe przekazy. Odpowiedzi Pana Jezusa poniżej.
Pytanie o ks. Natanka:
Zszedł z drogi Bożej. Nie jest już w Mojej Chwale.
Czy są ważne śluby złożone?
Niebo je przyjęło, ale ma też Moc rozwiązać, jeśli coś nie jest zgodne z Wolą Bożą.

Czy osoby, które odeszły, zdjęły płaszcz, mają grzech?
Nie mają grzechu w Oczach Bożych.
Słowo do ludzi poszukujących odpowiedzi:
Badać co zgodne z Wolą Bożą, ze Słowem Bożym, zadać sobie trochę trudu.

OBRAZ JEZUSA KRÓLA
Po pewnej informacji od Grzegorza przeanalizowałam obraz, który promuje ksiądz i który jest na
płaszczach Rycerzy. Rzeczywiście, ten obraz nie jest obrazem Jezusa Króla Polski – korona nie posiada orłów,
a do tego ma tylko dwie kondygnacje. Mało tego, nie jest to wizerunek nawet Jezusa Króla Wszechświata,
gdyż korona powinna być tiarą, czyli trzy korony, a nie tylko dwie. Dodatkowo Pan Jezus nie ma pierścienia
(co jest bardzo ważnym atrybutem władzy królewskiej) oraz przypinka nie ma oznaczeń Alfy i Omegi.
W sumie jedyne, co się zgadza to berło i kolor płaszcza. Wizerunek Króla Polski nie powinien mieć także
pokazanego serca, gdyż to sugeruje, że chodzi o intronizację Serca Jezusowego, a nie całego Pana Jezusa.
Ułożenie palców prawej dłoni też zostawia wiele do życzenia (dłoń ma być cała otwarta).
Korona Jezusa Króla Polski ma mieć cztery polskie orły i ten wygląd korony nie jest znany od dzisiaj.
Jak wiemy, wygląd samej figury i insygniów władzy królewskiej podyktował Grzegorzowi z Leszna sam Pan
Jezus i nic w tej figurze nie jest przypadkowe.

GŁOSZENIE HEREZJI?
Wiemy na przykład o głoszeniu przez księdza nauki, jakoby to dzieci z próbówek nie otrzymywały dusz.
Pan Jezus przekazał Cyprianowi 15 grudnia 2018 r. takie oto słowa:
•
•
•
•

Czyli Panie, jak jest tak zwane in vitro, też dajesz duszę?
Tak dziecko.
Do każdego zarodka?
Tak dziecko.

Przesłuchałam nagranie kazania z 31 lipca 2019 o tworzeniu człowieka z probówek.
Powiem tak: ksiądz tłumaczy w taki sposób, że nie wiadomo o co mu chodzi (od ok 15 min). Raz mówi o
dzieciach z probówek (In vitro), raz o hybrydach (ludzi ze zwierzętami), raz o innych eksperymentach na
ludziach, a raz nazywa dzieci z probówki hybrydami - lecz ze słów wynika, że chodzi mu o mieszanki między
rasami ludzkimi (czyli człowieka z człowiekiem). Dalej jak słuchamy nagrania to nadal nie wiemy
jednoznacznie o co konkretnie mu chodzi... Z jego słów wynika, że mówi o In vitro. Czasami wplata w te
tłumaczenia słowo „hybrydy”, więc nadal niejasno tłumaczy i miesza pojęcia ze sobą.
Wydaje się na pierwszy rzut ucha, że mówi w porządku, lecz tak właśnie nie jest. Nie wiadomo o czym mówi
dokładnie, ponieważ tłumacząc naukę wiernym jakby stosuje pojęcia zamiennie - raz mówi o In vitro, raz o
hybrydach i eksperymentach. Nauka głoszona tutaj przez kapłana jest NIEJASNA.
W 23:13 minucie ksiądz odpowiada na pytanie „Kim jest ta istota z probówki?”: „Tu pytanie tu dała pani:
Co z nim będzie po śmierci? No to, co ze zwierzęciem - zniknie.”
„Istota z probówki” - czyli co dokładnie? In vitro? Eksperymenty i mieszanie komórek ludzkich i zwierzęcych?
O co konkretnie księdzu chodzi? A no nie wiadomo... Słuchając nagrania odnosi się wrażenie „pomieszania
z poplątaniem”. Jeśli chodzi mu o hybrydy człowieka ze zwierzętami to ma tu rację, taka istota nie ma duszy.
Lecz jeśli o dzieci z In vitro to głosi tutaj herezję!
Tak jak powiedział Pan Jezus: „Pokrętne są jego nauki, dlatego zwodzi dusze.”
Sama słuchałam od czasu do czasu jego kazań i czasami zdarzało się, że słuchałam kilku pod rząd i to, co
słuchałam nie wzbudzało u mnie podejrzeń, choć nie wszystko mi się podobało, o czym mówi. Jednak jak
już coś oglądałam to trafiałam na bardzo nieprzyjemne i niekiedy nawet chamskie wypowiedzi kapłana o
różnych osobach posługujących na jego pustelni, szczególnie o kobietach, co mi się bardzo nie podobało
i budziło niesmak i niechęć (np. często używa określenia „głupia baba” do zachowań kobiet, które nie
zasłużyły na taki komentarz). Kapłanowi nie przystoi wypowiadać się o kobiecie w taki sposób, i to
publicznie, bo jest uważany za autorytet.
Owoce takiego sposobu mówienia na temat kobiet zasiało swoje ziarno u słuchaczy płci męskiej, którzy
myślą o kobietach w negatywny sposób. Uważają je za głupie i szkodliwe w środowisku kościelnym, a także
w pozostałych dziedzinach życia. Podam przykład pewnego mężczyzny podającego się za Rycerza, który
kontaktował się ze mną jakiś czas temu pisząc pogardliwie o płci pięknej i do tego powoływał się na księdza
Piotra, który „miał rację co do kobiet” (mnie także traktował z góry tylko dlatego, że jestem kobietą).
Kapłan chyba nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji wypowiadanych nieprzemyślanych słów...
Jak wsłuchamy się w kazania księdza Piotra to zauważymy wiele sprzeczności i mieszanie różnych spraw ze
sobą, oraz to, że czytane przez niego orędzie to jedno, a interpretacja słów Boga to drugie. Swoje wywody
stawia na pierwszym miejscu niż słowa Boga. Zamiast rozjaśniać ludziom sprawy to jeszcze bardziej je
komplikuje i miesza w głowach.

Opinię o księdzu Natanku pozostawiam czytelnikom.
Chcę również zaznaczyć, że Jezus nie wypowiedział się o przekazach Agnieszki, lecz o samym księdzu.
Swoją drogą ciekawe jest to, że gdy chcesz poczytać orędzia od Agnieszki, to jedyną drogą jest zakup tomów
„Orędzia na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły”, na co zwróciła uwagę pewna czytelniczka. Natomiast
przekazy naszych proroków są za darmo w sieci(!) Dlaczego orędzia Agnieszki nie są powszechnie dostępne
w internecie, skoro są bardzo ważne na czasy ostatnie? Ktoś odpowiedział, że ksiądz z tego się utrzymuje
- to jest zarabianie na słowach Boga.
Prorocy złączeni w PMB nie zarabiają na przekazach, które przekazuje im Niebo, nie robią z tego biznesu,
nie wydają bez końca dziesiątków modlitewników ciągle uaktualnianych i poszerzających swą objętość.
Coś tu chyba jest nie tak, prawda?

Materiały są dostępne tylko dla określonej grupy ludzi, którzy należą do pustelni w Grzechyni, albo
ewentualnie trzeba wydawać pieniądze, by poczytać słowa Boga z Nieba. Czy to wam czegoś nie
przypomina? Skoro coś jest bardzo ważne, to powinno być jeszcze łatwiej dostępne, a nie utrudniane,
prawda?
Nie spotkałam się z czymś takim do tej pory, by osoba słysząca Boga nie udostępniała przekazów za darmo,
skoro ma głosić je ludziom. Nawet zagraniczni prorocy udostępniają przekazy na swoich blogach lub
stronach, by jak najwięcej ludzi je poznało. Z przekazami od Agnieszki tak nie jest. Przedziwne...

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.”
Jezus do Cypriana 16 października 2019 r. o dzieleniu się takimi materiałami:
Słowo daję w Internecie, bo Internet po to dałem ludziom, a dałem go na Czasy Ostatnie, jak o tym mówiłem,
by ludzie mogli uzyskiwać potrzebne treści dotyczące wiary, których nie dostaną gdzie indziej lub w
mniejszym stopniu. Także, by to mogli robić bez kosztów i łatwo się tym dzielić.
Do tego kapłan nie dopuszcza innych proroków i ludzi z lokucjami do siebie, ma tylko Agnieszkę, a więc w
jaki sposób ksiądz jest pewien, że dobrze rozeznaje te orędzia, skoro nie ma u nikogo potwierdzenia?
To wielki brak roztropności. Poza jedną osobą nie uznaje innych Bożych sług!
Radzę nie odrzucać tego od razu, lecz rozważać i prosić Ducha Świętego o rozeznanie, bo sprawa jest bardzo
zawoalowana i istotna - szczególnie dla tych, którzy chcą służyć Chrystusowi Królowi Polski, ojczyźnie
i Polakom.
Dla mnie osobiście prawda jest bardzo ważna i moją intencją oraz zadaniem jest głoszenie jej tutaj. Przez to,
że chciałam poznać prawdę o wielu sprawach Bóg pokierował mnie na te orędzia i dlatego między innymi
dziś istnieje Przymierze Miłości Bożej. Jeżeli ktoś sądzi, że czynię tak tylko po to, by skłócać ludzi, to jest w
wielkim błędzie i mówi tak dlatego, że sam zamyka się na poznanie prawdy. Prawda dla mnie jest ważniejsza
niż odczucia czytelników i wiem, że nie wszystkim spodoba się ten artykuł.
Rozważyć, przemyśleć i pragnąć prawdy. Jeżeli szczerze jej szukamy, to Bóg udzieli nam odpowiedzi.
Na PMB filmów księdza już nie będzie, a wcześniejsze zostały usunięte. Powyższy artykuł jest ostatnim
materiałem dotyczący księdza Natanka na naszej stronie. Myślę, że jest wystarczający.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król POLSKI!

Mała Iskra

przymierzemilosci.pl

