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"A soá egy zsidó kitaláció" - Újabb (bár kissé megkésett,
és utóbb megcáfolt) megvilágosodás Cion goj szektásai
körében

antidogma.hu, sze, 2010/01/27 - 23:05 Soá-mánia

"A soá mint olyan egy zsidó kitaláció", jelentette ki egy nyugalmazott lengyel püspök
január 25-én az egyik tradicionalista olasz internetes honlapon - és ezzel minden
valószínűség szerint befellegzett a nyugalmának. A Williamson-ügy után itt a
Pieronek-ügy. Úgy tűnik, újabban már a Cion szekerének tolására szakosodott goj
szektások közül is egyre többen döbbennek rá arra, hogy az istenüknek tartott zsidó
illuzionista (alias Jézus Krisztus) népének momentán legfőbb megélhetési forrása
valójában nem több átlátszó szélhámosságnál. Talán végül még a bibliás
gyerekmeséket készpénznek vevő saulistáknál is leesik a tantusz, hogy "Jahve
kedvencei" éppen az ő hiszékenységükből csinálnak maguknak készpénzt? Üdv a
fedélzeten! Mindenesetre jobb későn, mint soha.

"Ha tagadhatatlan is, hogy a koncentrációs táborokban halottainak többsége zsidó volt,
a listában voltak cigányok, lengyelek, olaszok és katolikusok is", jelentette ki Tadeusz
Pieronek a pontifex.roma.it honlapon.
"Nem engdhető meg tehát, hogy ezt a tragédiát (a cionista entitás igazolására
folytatott) propagandára kisajátítsák", tette hozzá a 75 éves prelátus, II. János Pál
egykori barátja, hozzátéve: "Történelmileg nem igaz, hogy a koncentrációs táborokban
csak zsidók haltak meg. Sok lengyel is volt köztük, de ezt az igazságot ma gyakran
nem veszik tekintetbe."
Tadeusz Pieronek, a lengyel püspöki kar volt titkára és szóvivője szerint "tehát
ugyanilyen erővel lehetne beszélni és emléknapon megemlékezni a kommunizmus
áldozatairól, az üldözött katolikusokról és keresztényekről és így tovább".
A soát "propaganda-fegyverként és gyakran igazolhatatlan előnyök megszerzése
végett használták", tette hozzá a megvilágosodott püspök.
"Nekik, a zsidóknak, jó sajtójuk van, mert hatalmas anyagi eszközök, mérhetetlen
hatalom és az Egyesült Államok feltétel nélküli támogatása áll rendelkezésükre, és ez
kedvez egy bizonyos arroganciának, amelyet én elviselhetetlennek tartok."
Nyilatkozatában Pieronek püspök arról is beszélt, hogy az Izraelt és a megszállt
Ciszjordániát elválasztó fallal "kolosszális igazságtalanságot követnek el a
palesztinokkal szemben, akiket állatokként kezelnek, és akiknek megsértik az
(alapvető) jogaikat".
"Ezekről a tényekről azonban keveset beszélnek a nemzetközi lobbik cinkossága
miatt", tette hozzá, azt kérve, hogy "nekik (a palesztinoknak) is legyen emléknapjuk".

A katolikus egyház nem először keveredik diszkrepanciába a zsidókkal a "holokauszt"
kapcsán. Éppen egy éve, 2009. január 22-én Richard Williamson érsek, a X. Szent
Piusz Testvériség (FSPX) argentinai szemináriumának akkori vezetője vonta kétségbe a
zsidók elgázosítására vonatkozó fantazmagóriákat egy, a svéd televízióban sugárzott
interjújában. (A La Croix francia katolikus napilaphoz ez év január 14-én eljuttatott
videofelvétel tanúsága szerint Williamson azt mondja a Németországban ellene
"fajgyűlölet szítása" címén indított perről, hogy "faji izgatás, mert kérdésessé tettem a
hatmillió elgázosított zsidót, és ez a német jog szerint bűncselekmény, tehát
megtámadnak". Izrael kapcsán pedig kijelenti: "Sokan azt hiszik, hogy ez az állam
legitim, de ez nem jelenti azt, hogy szükségképpen az is.")

Majd tavaly decemberben XVI. Benedek pápa döntött úgy, hogy felgyorsítja XII. Piusz
pápa boldoggáavatási folyamatát, amely ellen a zsidók azért ágálnak, mert az egykori
egyházfő úgymond hallgatott a soáról. (Nyilván tökéletesen tisztában volt vele, hogy
háborús propagandáról van szó, akárcsak kortársai közül Churchill, Roosevelt és De
Gaulle, akik a háborús emlékirataikban egy szót sem fecsérelnek rá.)

P.S. Isten rendíthetetlen szolgája utóbb természetesen visszakozott és megtagadta
felség- vagyis zsidósértő kijelentéseit, arra hivatkozva, hogy az interjú készítője
félreértette illetve manipulálta a szavait, és nem kért külön engedélyt tőle az interjú
leközléséhez. Bruno Volpe a beszélgetésről készült hangfelvétel alapján tagadja a
manipuláció vádját, és rágalmazás címén jogi lépésekre készül Pieronek ellen.

 Ma történt

Február 13.
1278. február 13. III. Miklós pápa
parancsára elevenen megégetnek 160
eretneket a veronai amfiteátrumban. Az
áldozatok azok közül az albigensek
(katharok) közül kerültek ki, akik
Provence-ból menekültek olasz földre
az ellenük folytatott két véres keresztes
hadjárat után.

1547. február 13. A szicíliai luteránusok
elleni nagy autodafé keretében
Palermóban élve befalazásra ítélnek egy
eretneket. Akkoriban III. Pál
személyében egy hitetlen pápa foglalta
el Krisztus földi helytartójának trónusát.

1590. február 13. III. Gyula pápa
inkvizíciójának parancsára Rómában
felakasztják az eretnekségben bűnös
Lorenzo dell’Aglio da Soncino frátert.

1928. február 13. A magyar
egyetemista ifjúság tüntetést rendez az
1920-as numerus clausus törvény
enyhítése ellen (a felsőház azonban
március elsején mégis elfogadja az
1928:XIV. törvénycikket, amely eltörli
az egyetemi felvételeknél a „népfajok
és nemzetiségek” szerinti korlátozást),
és október 15-25. között megismétli a
tiltakozó akciót.

1945. február 13. Az angolszász légierő
porig bombázza Drezda városát,
legalább 250 ezer polgári személy
halálát okozva. „Drezda: ilyen hely nem
létezik többé”, dicsekedett a
terrortámadást követően Arthur
„Bomber” Harris, a brit légierő
főparancsnoka. Katonailag Drezda
elpusztításának semmi értelme nem
volt, csupán az angolszászok hatalmi
demonstrációját szolgálta. Az angol
propaganda igyekezett a Coventry
elleni 1940. november 14-i német
támadásra adott válaszként beállítani
Drezda lerombolását. Az angol város
bombázásakor azonban mindössze 554-
en vesztették életüket, ráadásul a RAF
már jóval ezt megelőzően is támadott
német polgári célpontokat, például alig
két nappal azután, hogy a britek hadat
üzentek Németországnak, 1939.
szeptember 5-én lebombázták
Wilhelmshaven és Cuxhaven sűrűn
lakott, belső városrészeit. „Drezda
lerombolása az emberiség elleni
bűntettek egyike volt, amelynek okozóit
Nürnbergben vád alá kellett volna
helyezni, ha az a bíróság nem a
szövetségesek bosszújának puszta
eszköze lett volna”, írta utóbb Richard
Crossmann brit munkáspárti politikus. A
Drezda elleni "bomba-holokauszt" a
legrövidebb idő alatt elkövetett,
legkegyetlenebb és legtöbb áldozatot
követelő tömeggyilkosság az emberiség
történelmében.

1974. február 13. A Szovjetunió
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manipuláció vádját, és rágalmazás címén jogi lépésekre készül Pieronek ellen.
Valószínűleg nem ő lesz az egyetlen.
Mindenesetre szánalmas látni, hogy Krisztus mai szolgái már nem csak az effektív, de
az in effigie mártíromságra sem hajlandók a hitükért. Sic transit gloria ecclesii...

Ld. http://www.pontifex.roma.it/

» A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges

1974. február 13. A Szovjetunió
Legfelső Tanácsának elnöksége „a
szovjet állampolgársággal
összeegyeztethetetlen és a
Szovjetuniónak kárt okozó,
rendszeresen elkövetett
cselekményekért” állampolgárságától
megfosztja és az országból
kizsuppoltatja Alekszandr Szolzsenyicin
Nobel-díjas írót. (Vö. 1922. augusztus
16.)
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