
 
 

«Нині настав початок нашого спасіння, бо з неплідного лона  
народжується Діва на спасіння душ наших» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СЛОВО ЖИТТЯ від 19.09 до 03.10.2021 – ІІв.  15, 12-13: «Це Моя заповідь, 
щоб ви любили один одного, як Я вас полюбив! Ніхто не спроможен 
любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів життя віддає» 
від 03.10 до 17.10.2021 – Ів.  15, 16: «Не ви Мене вибрали, а Я вас вибрав  
і призначив, щоб ви йшли і плід принесли, і щоб тривав ваш плід; і щоб 
усе, про що б ви тільки попросили в Отця у Моє ім’я, Він дав вам» 
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заради спасіння наших душ, щоб ми були вічно щасливими, пролив 
Свою кров на хресті. Він сам хоче жити в нас і любити через нас наших 
ближніх. 

 
 

Слово життя Ів. 15,16 
 

«Не ви Мене вибрали, а Я вас вибрав і призначив,  
щоб ви йшли і плід принесли, і щоб тривав ваш плід; і щоб усе,  
про що б ви тільки попросили в Отця у Моє ім’я, Він дав вам» 
 

Те, що ти отримав дар віри ‒ чи через своїх побожних батьків, чи 
через своїх віруючих друзів, або ж ти повірив, коли читав життя святих 
чи інші книги ‒ за цим усім був Бог, який тебе вибрав. Він призначив 
тебе, щоб ти йшов і приносив плід, духовний плід, пов’язаний з молит-
вою, з намаганням зберігати Божі заповіді, з життям з віри, з усвідом-
ленням того, що Бог може покликати тебе у вічність навіть найближчим 
часом, а тоді вже не матимеш часу приносити жертви і прощати тим, які 
свідомо чи несвідомо тебе скривдили. Вже не матимеш часу для того, 
щоб підбадьорювати інших або свідчити їм про Ісуса, щоб спаслися 
їхні душі. Час короткий. 

Бог тебе вибрав. Задумайся над цим Божим словом: «Не ви Мене 
вибрали, а Я вас вибрав». Якби хтось вибрав тебе і вшанував якимись 
людськими почестями, це принесло б тобі радість, але рано чи пізно ти 
втратив би цю гідність. Але Бог покликав тебе до гідності спадкоємців 
Божого Царства, як співгромадянина небесної Батьківщини, де ти маєш 
вічно жити разом з ангелами та святими. Тому, доки є час, принось 
плоди покаяння, борися зі злом та брехнею у цій нелегкій боротьбі, а 
також зі системою цього світу, яка через мас-медіа і громадську думку 
бойкотує Бога та спасительну віру. У цій боротьбі ти потребуєш знову і 
знову черпати силу з молитви і знову отримувати в ній Божу мудрість 
і силу. Правдива молитва завжди веде нас до покаяння, тобто до очи-
щення від дрібних гріхів. Якщо ти так збережеш духовну чуйність і не 
дозволиш обманути себе здавалося б малими гріхами, то не обманешся 
і великими. Тому потрібно боротися за чистоту мислення, черпати 
підбадьорення в читанні життя святих, Святого Письма, і говорити з 
Ісусом про свої проблеми, віддавати їх Йому та просити за світло і силу, 
щоб переможно пройти цією життєвою боротьбою. На цій дорозі Ісус 
дав тобі Свою матір ‒ дав Її тобі з хреста, перед тим, як помер за тебе. 
Звертайся до Неї з довірою як до своєї духовної матері, проси Її про 
охорону в боротьбі з тілом, світом і дияволом. Вона тебе не покине. 
Тоді ти принесеш багато плодів і з радістю перейдеш до вічного життя. 
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Ісусові свій біль і попечену руку. І сталося чудо! Ісус мене зцілив! Я 
навіть не відчувала, що в мене є опечена рука, біль цілком пропав, я 
спокійно стояла на відправі. Хоч і мала на руці, пальцях великі пухирі, з 
яких витікала вода, та на свята я могла все робити. Шкіра злізла, але я не 
відчувала болю та мила посуду в теплій воді, і навіть тією рукою 
смажила. Господь допустив біль, але також його і забрав. Рана на руці 
була велика, але анітрохи не боліла. В цій ситуації, я усвідомила, що 
коли прийде час випробувань, Ісус своїх не залишить. Буде з ними, 
подібно, як коли з мучениками, яким давав силу в терпінні, забираючи 
їхній біль.                                                                                          Ірина, Самбір 

 

Після закінчення навчання, я почала шукати роботу. Ходила на різні 
співбесіди, але завжди там були такі умови, що потрібно було вміти об-
манювати та мати певний дрескод, тобто вимоги щодо одягу. Коли мій 
брат довідався про мої пошуки то сказав, що з таким одягом в якому я 
ходжу (я завжди старалася одягатися так як личить християнці) роботи 
не знайду і взагалі в світі пропаду. Одна наша вірна порадила мені з ві-
рою молитись в тому намірі 54 вервиці (27 просимо а тоді 27 дякуємо) 
через три дні Матінка Божа вже знайшла мені роботу ще й з дуже доб-
рими умовами. Дякую Господу Богу і Пречистій Діві Марії за вислухану 
молитву і їхню опіку наді мною.                                                                   О. 

 
 

 Слово життя Ів. 15,12-13 
 

«Це Моя заповідь, щоб ви любили один одного, як Я вас полюбив!  
Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді,  

коли він за своїх друзів життя віддає» 
 

Сьогодні найбільш зловживане і скомпрометоване слово ‒ це слово 
«любов». Ним прикривають усю моральну розбещеність і збочення, а 
також усі найгрубші злочини. Це не має нічого спільного з любов’ю 
агапе, яка є безкорислива, жертовна і, як каже апостол Павло, «дов-
готерпелива, лагідна, не заздрить, не чваниться, не надимається, не 
бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла; не 
тішиться кривдою, а радіє правдою» (1 Кор. 13,1-6). 

Крім того, Ісус тут каже, що наша взаємна любов має бути чистою, 
маємо жертвуватися заради ближнього, заради його вічного спасіння, 
навіть ціною того, що втратимо, тобто пожертвуємо, наше фізичне 
життя. Ми не здатні на це у силі нашої природи. Для цього ми потребу-
ємо, щоб Святий Дух влив у наші серця цю Божу любов, яка пов’язана з 
правдою, а водночас є Божим даром, який ми повинні прийняти і з ним 
співпрацювати. Прикладом любові є для нас Ісус, який з любові до нас 
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Слово Патріарха Іллі  
на свято Різдва Пресвятої Богородиці 

 

Ми переживаємо радість від того, що святкуємо народження Ісусової 
та нашої Матері. 

Марія ‒ це нова Єва, новий початок. Через першу Єву у людство 
прийшов гріх. Через Марію прийшло спасіння. Вона ‒ Непорочне За-
чаття. Вона єдина з людей від моменту свого зачаття була збережена 
від первородного гріха. Єва хотіла бути емансипованою від Бога, а 
Марія повністю залежна від Бога: «Я раба (dúlé) Господня» (Лк. 1,38). 

Dúlos ‒ це не слуга, а раб. Марія є зразком покори. Вона не слу-
гиня, а раба Господа. У тому різниця. Слуга піде зі служби, коли йому 
щось не подобається, але раб залишається, він не має права навіть на 
своє життя, він є власністю господаря. Марія сказала ангелу: «Hé dúlé 
Kyriú...»  ‒ «Я раба Господня, нехай буде мені по слову твоєму», тобто: 
«Я не маю права на свою волю». А тому Вона могла виконати Божу 
волю. «Слово стало Тілом і оселилося між нами» (Ів. 1,14). Як це ста-
лося? Святий Дух це вчинив. 

І ми повинні бути рабами Господа через Його Пресвяту Матір, як 
написано у Псалмі: «Змилуйсь, о Господи, бо я раб Твій, син Твоєї не-
вільниці; Ти розкував мої кайдани» (Пс. 116,16). Так, ми повинні бути 
її духовними синами та дочками. 

І через тебе хоче діяти Святий Дух. Але є умова: чи ти є рабом 
Господа? Тепер постав собі питання: «Кому я служу? Богу чи дияво-
лу?» Від того згодом отримаю свою нагороду. 

«Кому я служу? Своєму его?» Якщо людина служить своєму его, 
якщо відкидає Божі закони та Ісусові заповіді, а також свій розум, то 
її обманює дух брехні і вона помалу йде шляхом до загибелі, незалежно 
від того, чи це папа, чи кардинал, чи єпископ, чи священик, чи монах, 
чи зразковий католик, чи євангелист або православний. Якщо його 
гордість надимається понад усе і він вибирає тільки те, що сам хоче, 
то він не є вільний, він є рабом гріха. Отож, кому служиш? 

Слова однієї пісні говорять, що коли будемо служити Господу, 
Він нас благословить. Благословить нас, але не наші свавілля. Він бла-
гословить нас, щоб ми могли ще більше Йому служити, ще більше Його 
любити, Він благословить нашу місію, на яку нас посилає, а також дасть 
нам благословення для того, щоб використати дорогоцінний час для 
своєї власної душі. Святий Франциск Салезький каже: «Одна душа ‒ 
це досить велика єпархія». А я до цього завжди додавав: «Святий 
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Франциску, я хотів би тебе доповнити: найперше ‒ моя душа». Це свя-
тий егоїзм. Боротися за святість кожен повинен почати від себе самого. 
Тоді буде справджуватися: «Люби ближнього, як самого себе». Бо якщо 
я себе не люблю, якщо в моєму серці нема Божого Царства, то як я можу 
передати його іншим? Чого не маю, того не дам. І прислів’я каже: 
«Слова заохочують, а приклад потягає». Апостол Павло писав у листі 
до Коринтян: «Буква вбиває, а Дух оживляє» (2 Кор. 3,6). Ми можемо 
вивчити напам’ять ціле Святе Письмо, можемо вміти цитувати усіх 
Отців Церкви, але якщо не будемо з’єднані зі Святим Духом, то в нас 
не буде ні Божого життя, ні Божої сили! Тому необхідно відкритися 
Святому Духові. І сам Ісус сказав: «Оживлює дух, тіло ж не допомагає 
ні в чому. Дух – ті слова, що їх Я вимовив до вас, вони й життя» (Ів. 6,63). 

Коли станемо на Божому суді, нам буде показано, що з кожним із 
нас Бог мав Свої плани. Однак є багато людей, які йдуть власним шля-
хом та ігнорують Бога. Бог хоче використати кожного з нас для поря-
тунку безсмертних душ, але якщо ми не навчимося послуху віри, то 
будемо лише «для одноразового використання», як Самсон-свавільник. 
Сьогодні серед християн є багато таких Самсонів, а також Йон… 

Найбільшим прикладом наслідування Ісуса є для нас Його Мати, 
Пресвята Богородиця, яка сказала: «Я раба Господня» (по-грецьки 
«Hé dúlé Kyriú») – і за ту ціну, що Їй загрожувала смерть. Адже згідно 
зі Законом, жінку чи дівчину, яка чекала дитину і не мала чоловіка, 
повинні були каменувати.  

Марія є блаженна, бо повірила в те, що було сказане Їй від Господа! 
Неможливе стало можливим через її віру. У Ній через Святого Духа 
Слово Боже стало Тілом (Ів. 1,14). 

В годину Христової смерті Вона стояла в досконалій духовній єд-
ності під Його хрестом. Вона вірила: «А на третій день воскресне!» 

«Бачивши матір і біля неї учня, що стояв, а його ж любив Він, 
Ісус мовить до матері: „Жінко, ось син твій”. А тоді й до учня мовить: 
„Ось матір твоя”. І від тієї хвилі учень узяв її до себе» (Ів. 19,26-27). 

Останньою волею Ісуса, перед самою Його смертю, щодо Церкви, 
яку представляв Іван, було передання Ісусової матері: той учень прийняв 
Її до свого найвласнішого, eis ta idia ‒ в себе (Ів. 19,27). 

Бог дав нам обіцянку: «Я дам вам нове серце і нового духа» (Єз. 
36,26). Цим новим непорочним серцем є Марія, а Її Він дав нам через 
Ісуса на Голготі. Нового Духа Він дав нам у день П’ятидесятниці. 

Задумаймося над словом «учень»: «Ісус побачив учня» ‒ «сказав 
учню» ‒ «учень Її прийняв». Отож, хто не є учнем Ісуса, тому Його про-
хання здаватиметься незрозумілим. Духовне прийняття Матері Ісуса 
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пекло після смерті! Єдина дорога спасіння ‒ це Син Божий і Спаситель 
Ісус Христос, тільки в Ньому через покаяння маємо прощення гріхів. 

 

+ Ілля 
Патріарх Візантійського 
Вселенського Патріархату 

+ Методій, ЧСВВр + Тимотей, ЧСВВр 
єпископи-секретарі 

8. 09. 2021 
 

 

Свідчення про вислухану молитву 
 

Довший час я мала проблеми зі шлунком. Щодня молилася семи-
денницю, але молилася так, ніби Господь Бог зобов’язаний мене оздоро-
вити – я ж молюся і прошу. Але мені ставало щораз гірше. Тоді я почала 
каятися і перепрошувати Ісуса, що зробила Його слугою, що мала свої 
вимоги, щоб мені вже стало легше. Я далі молилася семиденницю, але 
вже з цілого серця просила за оздоровлення. Вже того самого тижня я 
цілком випадково потрапила до лікаря, який направив мене на аналізи, а 
потім назначив відповідне лікування. Я стала цілком здорова. Звичайно, 
це не тільки завдяки лікам, а головне завдяки Божому Милосердю.  

Дякую Матінці Божій, що не залишила мене. Дякую Ісусу за те, що 
лікує найперше душу, а потім і тіло. Слава Йому.                                 Л. 

 
Ісусова смерть забирає усі болі та страждання 
Під час страсного тижня Ісус дав ласку і духовно підготуватися до 

свят. 
Сталося так, що в п’ятницю зранку я роззлостилась на чоловіка та 

сина. Хоч в цей день мала б бути тиха і смиренна – я на них накричала і 
їх нестало біля мене. Згодом поставила варити холодець. Коли він почав 
кипіти, хотіла його зняти з вогню і промити. Баняк мав 20л. І я сама його 
з пихи тягнула наперед себе (бо не хотіла просити про поміч), тоді 
рушник зачепився за плитку і 2л. жирного бульйону вилилось мені 
прямо на руку: від ліктя аж по пальці. В той момент я зрозуміла, що 
Господь мене зупиняє. Я не нарікала, Бог дав ласку і Духа покаяння. 
Усвідомила собі, що якби зараз померла, то за свою пиху була б у пеклі. 
Тоді почала взивати: «За мої гріхи я засуджена на кару смерті, Ісусе, 
згадай мене!». І взивала так декілька раз, біль був страшний… Потім, 
вдома 2 години не витягала руку з холодної води і думала, як маю піти 
до церкви, бо там о 15:00 год. буде виставлення плащаниці. Я вирішила, 
що у будь-якому випадку піду, хоч би і довелося терпіти великий біль. 

 Коли прийшла до церкви, отець перед відправою мав коротку 
проповідь і сказав: «Все можна віддати до Ісусової смерті: біль, тривогу, 
переживання…». Коли ішла цілувати плащаницю, то з вірою віддала 
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За цю нову антиєвангелію, згідно з Гал. 1,8-9, кожен її пропагандист є 
виключений з Церкви. 

Легалізується гомосексуалізм, а єретичні теологи, лжепророки, не 
тільки приймають це, але й пропихають. Настільки вдалося змінити 
мислення людей, що збочення поступово стало невід’ємним правом, 
аспектом так званої вільної людини. Який злочинний обман! Тут вже 
немає місця для правди, для покаяння і для спасіння! Це дорога сліпої 
людини до загибелі. 

Однак, є й інші причини цього відриву людської особистості від 
глибин її природи. Якщо плідність відділиться від подружжя, засно-
ваного на ціложиттєвій вірності, то з благословення вона переміниться 
на протилежне, тобто стане прокляттям для окремих людей і для сус-
пільства. Тоді дорога до погибелі назветься позитивним поняттям 
«право особи на щастя». Так доходять, наприклад, до того, що штучний 
аборт, а насправді злочин убивства ненародженої дитини матір’ю, 
називають «правом» та наступною формою «визволення». Ці оманливі 
парадигми поступово, впродовж останнього півстоліття, в надзвичайних 
масштабах пропагувалися і нав’язувалися духом брехні та смерті. 

У Церкві єресі порушили екзистенційні догми, які є основою для 
збереження справжньої моралі. Людині потрібні мотивація і сила віри, 
щоб боротися з родовищем зла, яке є в нас, з гріхом. Якщо стовпи правди 
і світла впали, то і мораль не має свого обґрунтування. Якщо запере-
чується гріх, то не має сенсу ні Спаситель, ні християнство взагалі. 
Таке духовне самогубство і зрада Христа ‒ це плід поклоніння ідолу 
его, батьком якого (починателем) є диявол (Ів. 8). 

Суспільство сатанізується. Настає анархія, руйнування справедли-
вого законодавства, антизакони, декадентська філософія, заперечення 
різниці між добром і злом, наркоманія, вільна мораль, розв’язна сек-
суальність, пов’язана зі злочинністю і безправ’ям, аборти, евтаназія, 
зловживання наукою, технікою та медициною для самознищення, екс-
периментальні вакцини... Все це породжує страждання, епідемії та фа-
льшиві пандемії, війни та Божі кари. Якщо первородний гріх вибухає 
нерозкаяною гордістю та розгнузданою сексуальністю, то людина вже 
не хоче упокоритися, не хоче прийняти правду, залишається в самооб-
мані, в брехні, відкидає Бога і йде дорогою до власної погибелі. А це 
програма первородного гріха в нас – самознищення дочасне і вічне.  

Ядро спокуси людини, ядро її падіння, виражене в Біблії словами: 
«Будете як Бог» (Бут. 3,5). Це означає бути вільними від закону Творця, 
вільними від самих законів природи, абсолютними господарями своєї 
долі. Але те, що чекає такого нерозкаяного егоїста вкінці цієї дороги ‒ це 
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виражає у своїх працях святий Людовік де Монтфорт. Отож необхідно 
вірою прийняти Марію.  

Церква побудована на дванадцяти «стовпах» – на апостолах. Де 
були ці «стовпи» в годину смерті Ісуса? Їх представляв лише один з 
апостолів ‒ Іван. Він представляв інших апостолів і всю Церкву. Тому 
і ти стань під хрест, якщо ти справді учень, подивися Ісусові в обличчя 
і прийми Його заповіт. Не формально, а щиро, саме так, як того хоче 
Ісус. Нічого більше і нічого менше. Цей заповіт ми повинні приймати 
щодня. 

У книзі пророка Єзекиїла написані такі слова: «Я дам вам нове 
серце, і новий дух вкладу в ваше нутро. Я вийму кам’яне серце з вашого 
тіла й дам вам серце тілесне» (Єз. 36,26). Хто це каже? Господь. Саме 
Він виконує цю духовну операцію, ніхто інший. А з нашого боку ви-
магає того, що зробив учень: він Її прийняв eis ta idia, тобто до свого 
найвласнішого, до свого нутра. Це десь там, де душа відділяється від 
духа. Отож перше запитання: «Чи ти вже прийняв Ісусів заповіт?» А 
наступне запитання: «Чи ти ублажаєш Пресвяту Богородицю?» Марія 
сказала: «Ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди» (Лк. 1,48). Це 
Боже слово. Але як можливо, що деякі християни хулять і ображають 
Пресвяту Богородицю? Навіть деякі відомі християнські письменники 
порівнюють Її з демонами. Це жахливе богохульство. Якщо вони дійсно 
люблять Ісуса, то як можуть ненавидіти і очорнювати Його матір? Марія 
не є Богом, а лише людиною, але людиною, сповненою ласками. Вона 
дійсно Богородиця. А крім того, Ісус дав нам Її за Матір у годину 
Своєї смерті. Кожен з нас має не тільки вшановувати Її, але й прийняти. 
Ми повинні слухатися Її, як матір, і наслідувати. Через Ісусові слова: 
«Жінко, ось син твій!» відбувається справді духовне усиновлення. 
Наче б Ісус сказав: «Так, це твій син, твоя дочка, відсьогодні опікуйся 
ним (нею). Оберігай його, щоб не впав у гріх, щоб диявол не обманув 
його». А після слів, адресованих учню: «Ось мати твоя!», сказано, 
що він з вірою прийняв Її до свого найвласнішого ‒ eis ta idia. Чому 
це необхідно? Вона є та комірчина, в якій маємо зустрітися з Богом. 
Вона ‒ той ґрунт, який дає стократний урожай ‒ не як той кам’я-
нистий ґрунт, кам’яне серце, де зерно Божого слова, навіть якщо й 
проросте, скоро засохне; а також не як ґрунт, де терня відразу заглу-
шить Боже слово. Марія – це та земля, де захований скарб. Тим скарбом 
є Ісус. Хто правдиво вшановує Ісусову матір, той має і скарб ‒ Ісуса. 
Це остання воля Ісуса з хреста ‒ щоб ми Її прийняли. «Через Марію 
до Ісуса!» ‒ таке було гасло святого Людовіка де Монтфорта. 
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У народі кажуть: «Яка матуся, така й Катруся». Тобто яка мати, 
така дочка. Особливо жінки сьогодні мали б старатися не бути Євами, 
а стати дочками Марії, щоб так, як Вона, боротися за спасіння без-
смертних душ. Апостол Іван під хрестом пережив своє безкровне му-
чеництво. Він єдиний з апостолів не помер мученицькою смертю. Йому 
вже не було потрібно підтверджувати своє свідчення кров’ю, як іншим. 
Він не зрадив Ісуса ще тоді, на Голготі. Нехай же і ми будемо такими 
апостолами, свідками, як учень Іван, який прийняв Матір Ісуса. Він 
також став пророком і написав для нас книгу Одкровення ‒ Апокаліпсис, 
яку Ісус відкрив йому на острові Патмос. 

Сьогодні діє дух антихриста і змінює мислення настільки, що люди 
не відрізняють добра від зла. Вороги Христа вже вбили духовне життя. 
Вони вбили Ісуса в людських душах. Але Ісус воскресне! І Церква 
воскресне! Настане духовне воскресіння. Як це станеться? Святий 
Дух це вчинить, ніхто інший. Через кого? Через Пресвяту Богородицю, 
яка сказала: «Я раба Господня», через чоловіків і жінок, які приймуть 
Духа Христового, які дійсно малі, дійсно покірні, які прийняли Марію 
так, як Іван під хрестом. Вони матимуть характер Марії ‒ будуть слуха-
тися Бога і наступати на голову пекельного змія. Вони будуть боротися 
проти єресей, проти брехні та проти духа смерті, будуть проповідувати 
Правду ‒ живого Христа ‒ і наслідувати Його, бо тільки в Ньому є спа-
сіння, ні в кому іншому. 

 
 

BВП: Що таке клерикалізм  
і чи псевдопапа Франциск є архиклерикалом? 

 

Що таке церковний клерикалізм? Це не лише духовна хвороба ми-
нулого, що уразила первосвящеників, фарисеїв та садукеїв, які засудили 
на смерть нашого Господа Ісуса Христа. Клерикалізм і сьогодні уражає 
передовсім церковних прелатів, а також деяких священиків. Світський 
словник визначає клерикалізм як використання релігії в інших цілях. 

Карикатурною фігуркою клерикала минулого є людина, яка тоне 
в гордій думці про власну славу. Через свій церковний уряд він пред-
ставляє себе перед іншими як надлюдину або майже бога. Всі мусять 
приймати цю його позицію і поклоніння йому вважати правильним. 

Проте Бог дійсно дає людям, яким довіряє завдання пастирів, Свій 
авторитет. Однак клерикал виступає в Божому авторитеті, хоча сам має 
Бога лише як засіб для здобуття кар’єри та марної слави. Він вимагає 
пошани, виняткового становища та послуху, які належать лише тому 
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але й служить утвердженню ціложиттєвої вірності, а тим самим і гар-
монійних подружніх відносин. 

Відокремлення сексуальності від дітонародження 
В теперішній час існує серйозна криза моралі, тісно пов’язана з від-

ступництвом від католицьких догм. 
Через моральний занепад сучасного світу був розірваний нероз-

ривний зв’язок між сексуальністю та подружжям. З відділенням від 
подружжя сексуальність втратила свій вихідний пункт і стала всюди-
сущою злою силою. Після відділення від подружжя сексуальність була 
відокремлена і від дітонародження. Тоді з цього логічно виплила абсур-
дна брехня, яку сьогодні так переконливо пропагують, що кожна гидота 
і гріх, пов’язані зі сексуальністю, є так звано гідними людини і рівно-
цінними подружньому життю. Це призводить до ліквідації інституту 
подружжя та сім’ї, основної клітини суспільства. 

Хто відкинув моральні принципи, той шукає задоволення пожад-
ливості в перелюбі, а багато хто ‒ навіть у гріховній та злочинній пе-
дофілії, зоофілії, некрофілії, содомії... Гендерна ідеологія легалізує 
збочення, про які навіть соромно говорити і які часто пов’язані з пси-
хічними відхиленнями, з демонічною одержимістю та хворобами, як 
показує Євангелія (глухота, німота, сліпота, паралізація...). Такі люди 
стають медіумами нечистих демонів, яких Ісус не толерував, але ви-
ганяв. Родовище зла в нас має на меті наше самознищення. Засобом для 
цього є також масова мРНК-вакцинація, яка вже належить до процесу 
чіпування і яка пов’язана з редукцією людства, тобто із запрограмо-
ваним масовим геноцидом. Усі ці злочини закодовані в родовищі зла, 
яке називаємо первородним гріхом. Ми всі носимо його в собі і мусимо 
відділятися від нього, а не підкорятися і служити йому. 

Збочена сексуальність не є нейтральною річчю, вона істотно впли-
ває на психіку людини. Хто стане рабом цього протиприродного потягу, 
той стане відкритим для інших злочинів, таких як убивства, насильство, 
цинізм, садомазохізм, а навіть бунт проти Бога та сатанізм... Первород-
ний гріх ‒ це корінь зла і злочинності в нас. За ним є духовна сила зла, 
яка через диявола, пекельного змія, перейшла на наших прабатьків. 
Вона приховано діє в нас, і ми повинні протистояти цій силі брехні та 
гріха, інакше знищимо собі життя, як дочасне, так і вічне. 

В ексгортації «Amoris laetitia» замість об’єктивної правди та Божих 
заповідей як норма подається «суб’єктивний підхід». Це призводить 
до краху всієї моралі, бо за суб’єктивним підходом приховується корінь 
первородного гріха, метою якого є програма диявола – вічне прокляття. 
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стві, виходить із цього спільного отруйного кореня. Він породжує всі 
гріхи і в результаті є причиною вічної погибелі.  

Людина мусить признати зло в собі і конкретні гріхи, і тільки тоді 
може реально бачити свій стан і те, що сама собі не допоможе. Тоді 
нарешті усвідомить, що її єдине спасіння є у прощенні гріхів. Умовою 
для цього є покаяння. В день Воскресіння Ісус сказав апостолам: «Буде 
проповідуватися покаяння на відпущення гріхів». Відпущення гріхів 
пов’язане з таїнством воплочення Божого Сина і з Його відкупительною 
смертю на хресті. Своїм хрестом Ісус врятував нас від дороги самоз-
нищення ‒ від дороги гріха, яка веде до пекла. 

Покаяння полягає не тільки в тому, що признаю собі гріх, але й у 
тому, що віддам свої гріхи розп’ятому Божому Синові і через віру 
прийму прощення. Ми щодня грішимо. Якщо правдиво каємося і в 
самому зародку зізнаємося перед собою навіть у малих гріхах та не-
гайно йдемо з ними до Божого світла, то справджується: «Якщо ходимо 
у світлі, кров Христова очищує нас від кожного гріха» (1 Ів. 1,7). Якщо 
людина має біль навіть через малі упадки і має потребу відразу ж кая-
тися, то відділяється від гріхів та отримує світло і силу, щоб уникати 
важких гріхів. Якщо цього не робить, то стає все більш сліпою на себе 
і її стосується вислів: гордість передує падінню. 

Справжня самокритика вчить нас ходити у правді, мати правдиве 
відношення до себе, до Бога і до ближнього та виховує нашу совість. 

Тепер подивімось на коріння наших гріхів. Апостол Павло у пер-
ших главах послання до Римлян розрізняє «гріх» в однині (для означен-
ня якого використовує і синонім «стара людина») і «гріхи» у множині 
як плоди «старої людини» (див. Рим. 1-8). 

Біблійний опис початку світу, людини та гріха ‒ падіння ‒ не подає 
нам інформацію на зразок сучасної історіографії, але говорить через 
образи. Однак основні елементи події зрозумілі, а догматична реаль-
ність очевидна. Людина була б у боргу перед своїм ближнім стосовно 
основного, якби не проповідувала йому Христа, який приніс нам на-
самперед прощення гріхів і визволення з їхнього рабства, а тим самим 
справжнє щастя вже на землі та вічне життя в небі. 

При неспотвореному, реалістичному спостереженні за людиною та 
історією можемо щодня бачити очевидність первородного гріха. Зна-
ходимо явні прояви відчуження, яке спричиняє гріх, який також по-
рушує відношення людини: до Бога, до інших людей та до себе самої. 

Як на людину переходить первородний гріх? Він переходить через 
передачу життя, що пов’язане зі сексуальністю, яка у шлюбі має своє 
значення і порядок. Вона не тільки пов’язана з продовженням роду, 
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пастирю, який заради спасіння безсмертних душ оберігає скарб спа-
сительної віри і моралі та є справжнім Христовим учнем. Клерикал 
відкинув свою совість і Божі заповіді. Його богом є его, він вміє робити 
інтриги і зловживає довіреним йому Божим авторитетом ‒ навіть ціною 
того, що сам піде до погибелі.  

Найбільший тиран, який через інтриги здобув кар’єру у світі і йде 
по трупах, має той самий отруйний корінь, що й церковний клерикал. 
Однак у клерикала злочинність прикрита побожними фразами, загор-
нута у перебільшено величаві титули та застрахована недоторканістю. 
Люди зовсім не припускають, що за церковними шатами і за мітрою 
на голові може приховуватися така зіпсованість. Жахливою і шокуючою 
реальністю сьогодні є гомомережа на найвищих місцях у Церкві, яку 
Бергольйо прикриває і привілеює. Архиєпископ К.М. Вігано сміливо 
вказав на ці злочини, закликав Бергольйо до відставки і до ліквідації 
цієї гомомережі. 

Сьогодні провідні лікарі, фахівці, застерігають від експеримента-
льної вакцинації і мають для цього вагомі аргументи. Архиклерикал 
Бергольйо, повний анальфабет у медицині, відкинув усі наукові відо-
мості, начебто він сам був найбільшим спеціалістом з вірусології ‒ і 
католики повинні сприймати його надзвичайно серйозно. Вони му-
сять думати, що коли небезпечну вакцинацію просуває він, то вона 
вже не є небезпечною. Але це відлякуючий приклад церковного мра-
кобісся та клерикалізму! Під його керівництвом Церква стала опіумом 
людства! Насправді Бергольйо є злочинцем, церковним ошуканцем, і 
своїми колосальними єресями він виключив себе з Церкви.  

Уявімо собі літак, що летить над океаном. Бергольйо підійде до 
кабіни пілота, викине пілота, сяде на його місце, і всі повинні почува-
тися зобов’язаними довіряти йому більше, ніж пілотові. Цей невіглас 
перейме керування і літак разом з пасажирами попаде в смертельну 
аварію! Те саме стосується вакцинації, яку сьогодні запроваджує у 
всьому світі Бергольйо, а запланований результат ‒ геноцидна катаст-
рофа і вічне засудження для багатьох. 

Архиклерикал Бергольйо є відлякуючим прикладом клерикалізму. 
Він пропагує ідолопоклонство, содомію та небезпечну експеримента-
льну мРНК-вакцинацію, а всі повинні плескати і радіти, немовби він 
вів їх до неба, хоча насправді він затягує їх до пекла. 

Архиклерикал Бергольйо повністю втілив духа антихриста. Він 
перейняв харизматичну лексику, яка використовувалася під час духо-
вного пробудження в Аргентині, і так набув імідж духовної особи. Як 
добрий актор він скопіював живу духовність, однак використовує її 
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лише як зовнішнє прикриття, бо його дух перебуває в бунті проти 
Бога! А цей обман ‒ найсильніший важіль духа антихриста. 

Яким мав би бути сьогодні справжній єпископ і священик? Він 
повинен набути навики внутрішньої молитви, тобто перебування в 
Божій присутності перед Божим лицем у правдивому розкаянні. Він 
має наголошувати на основах духовного життя, які пов’язані з частою 
думкою про смерть, про Божий суд, про небо і пекло. І єпископ, і 
священик сьогодні повинен вказувати на реальність гріха, на небезпеку 
засудження, а тому сам має будувати особисте відношення до Спасителя 
і з’єднуватися з Його хрестом і з Його смертю, до якої ми були занурені 
у хрещенні (Рим. 6,3-6). Він має усвідомлювати, якою великою ціною 
він був спасенний ‒ не золотом чи сріблом, а дорогоцінною кров’ю на-
шого Господа (1 Пт. 1,18-19). Зразком для священика та єпископа пови-
нен бути Христовий апостол, наприклад той, який стояв під Христовим 
хрестом, а також той, який спочатку переслідував Церкву, а потім, коли 
правдиво навернувся, проповідував Христа і пожертвував за Нього 
навіть своїм життям як мученик. Такий священик є alter Христос. Кле-
рикал ‒ це карикатура, яка профанує святе священство та всю Церкву. 
Людина, яка посвятила себе Богу, але служить его і не чинить правди-
вого покаяння, створює простір для духа антихриста. І цей дух через 
своїх клерикальних слуг зайняв такі позиції в Церкві, що майже пере-
творив її на блудницю антихриста. 

На 12-15 вересня 2021 року Бергольйо запланував вакцинаційну 
місію у Словаччині. При цьому він випустить інфекцію прокляття, по-
в’язану з легіонами демонів брехні та смерті. Відлякуючим прикладом 
вакцинаційних клерикалів у Словаччині є прелати Бобер у Кошицях 
та Баб’як у Пряшеві. Вони самі йдуть до пекла і тягнуть зі собою тих, 
які некритично їм довіряють. Так здійснюють злочин проти Бога, 
проти Церкви та проти католиків на сході Словаччини! 

 

За духовне пробудження Словаччини моляться 
єпископи Візантійського Вселенського Патріархату 

29.08.2021 
 

 

BВП: Що зашифровано  
в документах Синоду про синодальність 

 

9 та 10 жовтня 2021 року у Ватикані має розпочатися Синод про 
синодальність. Цими днями був опублікований підготовчий документ 
і так званий Vademecum. Цей документ має того самого духа і ту саму 34 

 

дацією інституту папства. На що чекати? Нехай чеські єпископи 
розпочнуть власний синодальний шлях вже під час цієї урочисто-
сті святої Людмили. Початковим жестом стане радикальна відмова 
Шенборну. Було б доречно запросити до Стара Болеслава 28 вересня 
колишнього нунція в США архиєпископа К.М. Вігано, або навіть за його 
відсутності публічно визнати його правовірним і законним наступником 
апостола Петра. Почавши цей власний синодальний шлях, Чехія стане 
зразком відродження для цілої Католицької Церкви, а також допоможе 
врятувати інститут папства. Бергольйо повністю спотворив папство, 
зловживши ним на шкоду Церкві та народам, а тепер поетапно його 
ліквідує. 

Нехай чехи, які є в серці Європи, за прикладом багатьох християн-
ських та національних героїв проявлять свою відвагу. Нехай чеський 
святий Прокоп вдарить своєю палицею непроханого гостя, який зазіхає 
на скарб віри, як співаємо у пісні. Нехай він як екзорцист par excelence 
вижене також усіх демонів, які прагнуть знищити чеський народ! 

Свята Людмило, покровителько Чехії, молися за нас! 
 

+ Ілля 
Патріарх Візантійського 
Вселенського Патріархату 

+ Методій, ЧСВВр + Тимотей, ЧСВВр 
єпископи-секретарі 

26. 08. 2021 
 

 

BВП: Родовище зла в нас ‒ первородний гріх 
 

Літургія Римського обряду починається проявом покаяння: «Ви-
знаймо перед Богом наші провини». Потім настає хвилина мовчання. 
Для того, щоб священик і віруючі справді призадумалися над собою, 
було б корисно хоч іноді використати і цей іспит совісті: «Щоб не 
обманювати себе, усвідоммо, що в кожному з нас є родовище зла. Тепер 
признаємо собі, як воно проявляється. По-перше: я егоїст, пропихаю не 
Божу волю, а свою. По-друге: я гедоніст, вишукую задоволення, навіть 
гріховну насолоду. По-третє: я осуджувач, осуджую інших, але своєї 
помилки не бачу і не хочу визнати» (хвилина тиші). 

Свящ.: Господи, помилуй! Люди: Господи, помилуй! 
Свящ.: Христе, помилуй! Люди: Христе, помилуй! 
Свящ.: Господи, помилуй! Люди: Господи, помилуй! 
Цей короткий покаянний імпульс веде нас до того, щоб ми знову 

усвідомили реальність своєї гріховності та наших конкретних гріхів. 
Чому ми грішимо? Бо в нас є корінь зла ‒ первородний гріх. Війни, 
катування, садизм, тиранія, вбивства ‒ усе зло, яке було і буде в люд-
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Берголіанська секта, яка сьогодні окупує Ватикан, стає для народів 
троянським конем для завершення процесу їхньої самоліквідації. 12 
вересня Бергольйо має особисто навідатися в Угорщину, хоча грубо 
образив прем’єр-міністра та весь народ і до сьогодні не вибачився. 
Тим не менше, він нахабно напросився в Угорщину через так звану 
церковну урочистість. Досить кілька годин його присутності, і церковні 
та мейнстрімні медіа розкрутять духовне торнадо. Вони замовчувати-
муть усі злочини Бергольйо та представлятимуть його святим, якщо не 
прямо Спасителем людства, що буде наступною грубою маніпуляцією, 
богохульством і насмішкою над правдою. 

На 12-15 вересня Бергольйо пхається і у Словаччину. Ця особа про-
пихає ісламізацію та содомію, за що Біблія погрожує дочасним і вічним 
вогнем. Водночас він пропагує ідолопоклонство демону Пачамамі, тим 
самим порушуючи Першу і найбільшу заповідь. Цими архиєресями він 
виключив себе з Церкви і ніхто не сміє його слухатися та підпорядко-
вуватися йому, якщо не хоче, щоб і його уразила інфекція прокляття, 
яке є на Бергольйо. Цей релігійний ошуканець незаконно окупує уряд 
папи і посилає до Чехії людину того ж рангу, щоб вона принесла не 
благословення, але духовне прокляття – хаос і самознищення. 

Чеська єпископська конференція (ЧЄК) грубо занедбала і до сьо-
годні не чинила адекватне покаяння за те, що не виступила проти до 
неба волаючої зневаги нашого Господа і Спасителя у театрі в Брно у 
2018 році. Також ЧЄК не каялася за велике згіршення, яке дала Церкві 
і народу комедією з масками під час Святовацлавського паломництва 
у Стара Болеславі. 

Тепер Бог дає новий шанс для покаяння, відповідальність за ви-
користання якого лягає насамперед на архиєпископа Яна Граубнера, 
голову ЧЄК. Він зобов’язаний написати публічну заяву до Ватикану про 
те, що Чеська Церква у ювілейну річницю мученицької смерті святої 
Людмили відмовляється від присутності скомпрометованої особи, якою 
є кард. Шенборн. Якщо голова ЧЄК занедбає цей свій обов’язок і 
не відмовиться від нав’язаного візиту, то цим виявить свою внут-
рішню єдність з Юдою Шенборном як у єретичній вірі, так і в його 
збоченій моралі. Якщо голова ЧЄК напише відкритий лист про відмову, 
а архиєретик Шенборн все-таки приїде до Чехії, то обов’язок єписко-
пів – публічно докорити йому і не дозволити йому жодного публічного 
виступу. 

Відомо, що вже наступного місяця, тобто у жовтні, Бергольйо ро-
зпочинає дворічний синодальний процес, який має завершитися лікві-
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термінологію, що й мейнстрім-медіа, які просовують ідеологію НСП 
та Нью Ейдж. Він використовує маскувальну термінологію та фрази, 
які важко зрозуміти звичайному християнину. Однак з деструктивної 
діяльності псевдопапи Бергольйо відомо, що це чітко підготовлена 
програма, яка повністю відповідає програмі світових еліт ‒ перевести 
Католицьку Церкву до Нью Ейдж Вавилону поганських культів. 
Вони вшановують не одного Бога і Божого Сина, нашого Відкупителя 
Ісуса Христа, а демонів і сатану. Жестом інтронізації демона Пачамами 
у Ватикані (2019) Бергольйо здійснив публічне ідолопоклонство, а цим 
заперечив Першу заповідь Декалогу «Не матимеш інших богів». Цим 
жестом відступництва від єдиного Бога Бергольйо накликав на себе 
прокляття і виключив себе з Містичного Тіла Христового ‒ Церкви. Це 
повинен знати кожен звичайний християнин. Отож Бергольйо не є за-
конним папою, він лише окупує папський уряд, щоб зловжити ним для 
самознищення Церкви. Через т.зв. синодальний процес він злікві-
дує і сам інститут папства. Його мета ‒ реалізувати наміри світових 
еліт: одна влада, одна валюта та одна релігія, яка, однак, буде вшано-
вувати демонів і сатану. Це прихована мета синодальності Бергольйо. 

Знову нагадаймо собі, що Бергольйо скасовує сутність християн-
ської моралі, пропихаючи легалізацію шлюбів содомітів. Бог застерігає 
від самої содомії дочасними і вічними карами. У посланні до Римлян 
розкриваються причини цієї аномалії. Це невіра, ідолопоклонство та 
нерозкаяність (Рим. 1). Ми повинні усвідомити, що ґрунт для духовних 
злочинів, які сьогодні чинить Бергольйо проти Христа і Божого люду, 
підготував ще ІІ Ватиканський Собор. Він також використовував двоз-
начні, маскувальні формулювання і мовчанкою схвалив єресі модернізму. 
Цим спричинив їхній подальший вибух. У декларації «Nostra aetate» 
він відкрив двері для пошани до язичницьких культів, а тим самим і до 
їхніх демонів. 

Сьогодні Бергольйо лише завершує програму аджорнаменто зі 
світом. Він затято пропихає експериментальну мРНК-вакцинацію, проти 
якої радикально виступили провідні фахівці в галузі імунології та ві-
русології. Але цих непідкупних вчених, які заради правди ризикують 
своїм життям, він взагалі не бере до уваги. Незважаючи на факти про 
смертність і важкі незворотні наслідки, Бергольйо постійно мантрує: 
«Вакцина для всіх!», «Це треба зробити!». 

Нещодавно в рамках пропаганди вакцинації була опублікована 
книга з його маніпулятивними висловлюваннями. Коротка цитата: «... 
щоб усі на світі мали однаковий доступ до вакцини від коронавірусу, 
щоб не існувало жодних «примх» при виборі найпопулярнішого виро-
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бника». Бергольйо, дилетант у медицині, самовпевнено нав’язує само-
губне мислення, що кожен мусить вакцинуватися і лише вирішується 
питання виробника. Він створює враження, що мРНК-вакцина є абсо-
лютно ефективна і нешкідлива. Але правдою є протилежне! Відомий 
американський лікар єврейського походження попередив Ізраїль, що 
внаслідок теперішньої експериментальної вакцинації до двох-трьох 
років настане масова смертність! Але Бергольйо не цікавлять загаль-
новідомі факти, він поводиться як безумний, який ризикує всім. У цій 
ситуації він міг би боятися морально дискредитувати себе. Та навіть 
це не зупиняє його, він далі цинічно зловживає церковним авторитетом і 
т.зв. послухом і знає, що аж коли виявиться, що він спричинив підступ-
ним нав’язуванням вакцинації, то вже буде надто пізно, катастрофічні 
наслідки будуть непоправними. Діяльність Бергольйо ‒ це явний сата-
нізм. І ця людина сьогодні під прикриттям маніпуляційних термінів 
розпочинає т.зв. Синод про синодальність і цим прикриває чітко роз-
роблений план ліквідації Церкви. У тексті він сам визнає, що пропихає 
те, що не може зробити навіть ООН: «Синодальна Церква є також 
пророчим знаком для Організації об’єднаних націй (ООН), яка не 
спроможна запропонувати спільний проект, за допомогою якого за-
проваджувалося б добро (насправді зло) для всіх». Бергольйо виступає 
як фальшивий апокаліптичний пророк (Одкр. 19,20), який приходить 
з конкретним проектом редукційної глобалізації, і то з таким, який 
навіть ООН не була здатна запровадити. 

Цитата з документа: «Слухати „без упереджень”. Взяти слово „зі 
сміливістю і відвертістю”». 

Коментар: Бергольйо та установлений ним секретаріат, за його при-
кладом, нікого слухати не буде, бо згідно з документом «основою участі 
у синодальному процесі» аж ніяк не є «презентація протилежних ін-
тересів». Зрозуміло, які інтереси має Бергольйо, все заздалегідь ви-
значене і тепер лише грають комедію про слухання, прозорість і про 
консультацію з Божим народом. 

Цитата: «Діалог з Церквою, суспільством та іншими християнсь-
кими конфесіями». 

Відповідь: Бергольйо ніколи не веде ніякого діалогу, з його боку 
відбувається лише монолог. До сьогодні він не відповів на Dubia 4-х 
кардиналів (2016), на Корекцію декількох десятків богословів та про-
відних діячів Церкви. На публічне питання архиєпископа К.M. Вігано 
щодо прикриття злочинів МакКарріка (2018) він не відповідав цілий 
рік. Коли через рік відповів, був викритий у брехні. Таким є діалог, 
слухання та консультації Бергольйо. Коли до нього приїхав китайський 
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Угорщині вірна Христові і відділена від єресей Бергольйо, які запере-
чують саму сутність Церкви. Водночас цим виявите, що ви готові 
прийняти законного і правовірного папу, чим допоможете врятувати 
інститут папства, який Бергольйо вже запланував зліквідувати. 

Нехай Бог дасть Вам та всім угорським патріотам мудрість і від-
вагу виступити проти духа брехні та смерті, якого вносить Бергольйо. 

Молимося за вас. 
У Христі 

 

+ Ілля 
Патріарх Візантійського 
Вселенського Патріархату 

+ Методій, ЧСВВр + Тимотей, ЧСВВр 
єпископи-секретарі 

8. 09. 2021 
Копію листа надсилаємо уряду Угорщини та просимо опублікувати його у ЗМІ. 

 

 

ВВП: Зупиніть наругу над пам’яттю святої Людмили 
пропагандистом ісламізації, содомії та експериментальної 

вакцинації архиєретиком Шенборном 
 

Архиєретик Бергольйо посилає до Чехії скомпрометовану особу, 
свого прибічника кардинала Шенборна. Кожен щирий християнин і 
громадянин Чехії повинен протестувати проти цієї наруги над пам’яттю 
1100-річчя мученицької смерті святої Людмили особою, яка зрадила 
Христа, топче Божі заповіді та служить системі ліквідації не лише 
християнства, але й людства. Свята Людмила прийняла правовірне 
вчення, а не вчення та практику, які запроваджує віденський кардинал 
для знищення віри та народу. Якби вона жила, то рішуче відмовилася 
б від зустрічі з цим архиєретиком. 

В теперішній час псевдопапа Бергольйо рішучо пропагує небезпеч-
ну мРНК-вакцинацію, всупереч усім провідним експертам з вірусології. 
Загальновідомим є факт, що Шенборн у соборі св. Степана у Відні 
організував центр вакцинації саме для цієї експериментальної мРНК-
вакцинації! Це злочин і зловживання Церквою для пропаганди до неба 
взиваючого гріха проти П’ятої заповіді! Запросити цю людину та про-
являти пошану до неї як до найважливішої особи усієї урочистості – це 
грубий обман віруючих та клерикальна маніпуляція народом. Шенборн 
має внести до Чеської Церкви і до чеського народу такого духа, якого 
репрезентує, тобто духа ісламізації, содомії, ідолопоклонства та експе-
риментальної вакцинації. Це справжня мета цього диявольськи продума-
ного візиту, про який 21 серпня повідомив Бергольйо і який несподівано 
нав’язав чеському народу. 
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Амінь. І в цьому ж святому імені Єгошуа наказую вам: вже ніколи не 
повертайтеся! Амінь. Амінь. Амінь. Я не сумніваюся і вірю. Амінь. 

Господи Ісусе Христе, хай на звільнене місце прийде Твій Святий 
Дух, Дух правди і життя, і Твоє Царство. Господи Ісусе, за заступницт-
вом Твоєї Пресвятої Матері, святих апостолів і мучеників, оберігай нас 
і дай нам в повноті Свого Духа та світло, щоб ми перебували у тій 
правді, що наш «старий чоловік» був з Тобою розп’ятий (Рим. 6,6), а з 
ним і родовище зла, первородний гріх. Знаємо, що хрещенням і ми були 
занурені з Тобою до Твоєї смерті і разом з Тобою були духовно поховані 
(Рим. 6,4). Тому хочемо протягом усієї решти часу нашого життя, а 
потім і всю вічність, вірою жити Твоїм життям в нас. Амінь. 

Ймовірно, патріоти та футбольні фани, які є також патріотами і 
звикли скандувати, будуть розмахувати на площі угорськими прапорами 
чи іншими емблемами і, напевно, матимуть і транспаранти, якими вияв-
лять свою незгоду з цим небажаним візитом. Звичайно, вони будуть 
скандувати і прості гасла, наприклад «Юда, геть!», або під час промови 
Бергольйо ‒ «Ганьба, ганьба!» Це вже справа патріотів, що усвідомлю-
ють реальну небезпеку, яку становить Бергольйо. 

Шановний кардинале, якщо ви, угорські єпископи, відповідально 
усвідомлюєте серйозність ситуації, то ви неодмінно мали би публічно 
виразити свою неєдність з відступником та єдність із Христом. Було б 
зрадою Христа і народу сердечно і з усмішкою вітати Бергольйо чи 
навіть обніматися з ним. З цієї нагоди ми лише нагадуємо вам, що 
німецькі єпископи під час візиту папи Бенедикта до Німеччини де-
монстративно навіть не подали йому руку.  

Інший спосіб вираження правди: перед Літургією головний моде-
ратор сказав би учасникам правду, що ця Літургія, очолювана публіч-
ним архиєретиком Бергольйо, недійсна. Або ж цю важливу інформацію 
могли би проголосити Ви самі чи інший уповноважений єпископ. Цей 
справді визволяючий жест став би початком процесу справжньої від-
нови не лише Церкви в Угорщині, але й цілої Католицької Церкви. 

Якщо Ви жодним чином не виразите свою неєдність з архиєретиком 
і відступником Бергольйо, то Ви, пане кардинале, разом з угорськими 
єпископами станете причиною прокляття для Церкви та народу. 

Вже наступного місяця (10 жовтня) Бергольйо розпочинає синода-
льний процес, який за два роки має завершитися скасуванням інституту 
папства. Було б ідеально, якби ви ще перед його приїздом проголосили 
свій власний синодальний шлях і повідомили, що не визнаєте Берго-
льйо папою і вже не будете брати участь у його недійсній Літургії. Це 
також був би сильний жест для вираження того, що ваша Церква в 
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кардинал зі серйозною проблемою, яка стосувалася Церкви, то взимку 
на площі кілька годин чекав у черзі, а вкінці Бергольйо все одно його 
не прийняв. Це є те слухання без упереджень! 

Цитата: «Vademecum задуманий як „посібник”, який пропонує „прак-
тичну підтримку” єпархіальним референтам при підготовці Божого 
народу». 

Коментар: У своїй програмі самознищення Церкви Бергольйо мак-
симально зловживає церковним авторитетом, але не для філософству-
вання, а для практичного руйнування та ліквідації. Посібник не містить 
ніяких теорій, це практична інструкція, як діяти, щоб Церква підступно 
і поступово була зліквідована.  

Цитата: «Містить приклади з нещодавніх Синодів, словник термі-
нів для синодального процесу». 

Коментар: Згадаймо нещодавні Синоди. Синод про Амазонію пред-
ставляв не тільки безумство, але й відступництво до ідолопоклонства 
та окультизму. Синод про молодь підступно ввів у церковні документи 
термін ЛГБТ та ін. Усі синоди Бергольйо мали деструктивний характер, 
а тепер мають стати основою синодального процесу! Тому Бергольйо 
потребує маніпуляційну термінологію, щоб усі ці злочини та інтриги 
сховати під позитивними поняттями і витренувати в цій підлості також 
єпархіальних референтів. 

Цитата: «...спільна дорога, яка дає можливість проповідувати 
Євангелію відповідно до довіреної місії». 

Коментар: Спільна дорога Бергольйо ‒ це не вузька дорога Христа, 
що веде до вічного життя, але широка дорога, що веде до вічної погибелі. 

Бергольйо проповідує не Євангелію, а антиєвангелію, за яку на 
нього впало прокляття і виключення з Церкви. (Гал. 1,8-9). Євангелія, 
яка веде до спасіння, пов’язана з правдивим наверненням і насліду-
ванням Христа. Він абсолютно відкидає Ісуса Христа і Його вчення та 
побожними фразами обманює католицьку громадськість.  

Цитата: «Також слід було б обдумати відносини з іншими релі-
гіями, зі світом політики, культури, фінансів, праці, профспілок та 
меншин». 

Коментар: Зараз Церква перебуває у внутрішній кризі, бо стовпи 
правди були замінені єресями, а моральні закони ‒ привілеюванням 
аморальності. Дух правди замінився духом світу. Найбільшою потребою 
є правдиве відродження Церкви через покаяння та повернення до здо-
рового біблійного коріння і до Традиції. Бергольйо пропихає фальшиве 
відродження, без покаяння, без навернення до Бога, а замість повер-
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нення до здорового коріння він повертається до коріння ідолопоклон-
ницького поганства.  

 

+ Ілля 
Патріарх Візантійського 
Вселенського Патріархату 

+ Методій, ЧСВВр + Тимотей, ЧСВВр 
єпископи-секретарі 

9. 09. 2021
 

 

BВП: Відповідь на Бергольєву відеорекламу вакцинації 
 

Псевдопапа Бергольйо разом з шістьма прелатами з американського 
континенту зняв відеорекламу з метою масового приймання людьми 
експериментальної вакцинації, яка належить до процесу чіпування. Та-
ким чином не тільки Бергольйо, але й ці прелати публічно підтвердили 
своє виключення з Церкви. Вони збунтувалися проти суті віри і моралі 
(пор. Гал. 1,8-9). Для маскування свого злочину, на який поширюється 
Нюрнберзький кодекс, Бергольйо зловживає словом «любов». Щоб ви-
крити духа брехні, який є за Бергольйо, ми додамо після його брехли-
вого висловлювання ‒ «любов» ‒ прямо слово «брехня». Бергольйо 
свідомо і цинічно обманює громадськість, а це не любов, це найважчий 
злочин проти Бога та проти людства. 

Доповнена цитата Бергольйо: «Вакцинація вакцинами, які ‒ безвід-
повідально ‒ схвалені компетентними органами, ‒ це вчинок любові ‒ 
брехні! А „допомогти” більшості людей це зробити є також вчинком 
любові ‒ брехні! Любові ‒ брехні ‒ до себе, любові – брехні ‒ до наших 
сімей та друзів, і любові ‒ брехні ‒ до всіх людей. Любов ‒ брехня ‒ є 
також соціальною і політичною. Існує соціальна та політична любов ‒ 
брехня; вона універсальна, завжди переповнена маленькими особисти-
ми великодушними жестами, здатними перетворювати та вдоскона-
лювати ‒ обманювати ‒ людське суспільство. Вакцинація ‒ це простий, 
але важливий спосіб піклування ‒ ліквідації ‒ одного другим, особливо 
щодо найбільш вразливих. Я молюся ‒ до свого бога, батька брехні, ‒ 
щоб кожен вніс свою лепту, свій маленький жест любові ‒ брехні, ‒ 
якою б малою вона не була; любов ‒ брехня – є завжди великою. Спри-
яйте цими малими жестами кращій – ліквідації ‒ майбутності. Мій 
бог, батько брехні – хай „благословить” вас; і дуже вам дякую ‒ за те, 
що ви дали себе обманути і йдете зі мною шляхом брехні до пекла». 

Ісус сказав: Диявол ‒ брехун і вбивця (Ів. 8,44), а церковний обман-
щик Бергольйо – його слуга, який прокладає йому дорогу! 

Однак сьогодні необхідно знати, якою є справжня і Богом об’яв-
лена любов. Греки використовують три слова для означення любові: 
1) ерос ‒ це тілесна любов, 2) філіа ‒ це любов батьків до дітей, любов 
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та содомії. Троянським конем для в’їзду в Угорщину є зловжита цер-
ковна урочистість. Через неї, використовуючи мас-медіа, він хоче 
внести дезорієнтацію та атмосферу розкладу. Крім того, що стосується 
його служіння Євхаристії, то він як апостат служить недійсно. Він 
вносить не благословення, а навпаки ‒ прокляття. 

 

3) Якою мала би бути реакція на його візит? 
Даний візит ‒ це не тільки психологічна, але й духовна боротьба. 

Тому треба використати духовну зброю: молитву, піст і екзорцизм. З 
цієї причини ми запропонували угорським католикам і некатоликам 
дві форми екзорцизму, щоб з вірою промовляли його перед візитом, 
під час візиту і після візиту псевдопапи. 

 

Скорочений традиційний екзорцизм 
In nómine Patris et Fílii + et Spíritus Sancti. Amen. 
EXORCIZÁMUS te, ómnis immúnde spíritus, ómnis satánica potéstas, 

ómnis incúrsio infernális adversárii, ómnis légio, ómnis congregátio et 
secta diabólica, in nómine et virtúte Dómini nostri Iesu + Christi, eradicáre 
et effugáre a Dei Ecclésia, a archiheretici Jorge Bergoglio. Imperat tibi 
Deus Pater +; Imperat tibi Deus Fílius +; Imperat tibi Deus Spíritus 
Sanctus +. Imperat tibi sacraméntum Crucis +. Imperat tibi excélsa Dei 
Génitrix Virgo Maria +. Imperat tibi sanctus Michael archangel +. Imperat 
tibi fides sanctórum Apostolórum Petri et Pauli ceterorúmque Apostolórum 
+. Imperat tibi Mártyrum sanguis +. 

Vade, sátana, invéntor et magíster omnis falláciæ, hostis humánæ 
salútis. Vade! Amen. Amen. Amen.  

 

Екзорцизм – ІІ версія 
Господи Ісусе Христе, Ти сказав Своїм апостолам: «Виганяйте 

демонів!» (Мт. 10,8). Апостолам, які не могли вигнати демона, Ти сказав: 
«Роде невірний, доки Мені бути з вами?» Після вигнання демона Ти 
повчив їх і нас: «Коли матимете віру, як зерно гірчичне, і не будете 
сумніватися у своєму серці, і як скажете оцій горі (демонів): „Підні-
мися і кинься у (пекельне) море”, то станеться так» (пор. Мт. 17,20; 
Мр. 11,23). Тому, посилаючись на цю обіцянку, я наказую демонічним 
силам: демони церковного фарисейства, садукейства, єресей, гендеру, 
содомії, трансгендеризму та всякої збоченої нечистоти; демони цинізму, 
брехні та смерті; демони ідолопоклонства, пов’язані з Пачамамою, 
вакцинацією та чіпуванням; демони, які пропихають геноцид, ‒ я нака-
зую вам в ім’я нашого Господа Ісуса Христа, в Його святому і власному 
імені Єгошуа: вийдіть з релігійного спокусника та обманця, архиєретика 
та Юди Хорхе Бергольйо та киньтеся у вогняне озеро! Амінь. Амінь. 
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поховані (Рим. 6,4). Тому хочемо протягом усієї решти часу нашого 
життя, а потім і всю вічність, вірою жити Твоїм життям в нас. Амінь. 

 

У Христі 
 

+ Ілля 
Патріарх Візантійського 
Вселенського Патріархату 

+ Методій, ЧСВВр + Тимотей, ЧСВВр 
єпископи-секретарі 

31. 08. 2021
 

 

BВП: Відкритий лист кардиналу Петеру Ерде  
щодо візиту Франциска (12 вересня) 

 

Шановний кардинале! 
Ви надали журналістам інтерв’ю про Євхаристійний конгрес, який 

має завершитися урочистою Літургією за участю «папи» Франциска, а 
також Ви згадали про Літургію ромською мовою у супроводі співів. 
На жаль, журналісти не запитували Вас про основні речі. З цієї нагоди 
ми хотіли би нагади про них. Їх є три: 

1) Ким є «папа» Бергольйо? 
2) Яка мета його візиту в Угорщину? 
3) Якою мала би бути реакція на його візит? 
 

1) Ким є «папа» Бергольйо? 
Бергольйо є недійсним папою. Чому? Тому що, відповідно до 

Святого Письма (Гал. 1,8-9), він сам себе виключив з Церкви пропові-
дуванням фальшивої євангелії. Цю реальність підтверджує і догматична 
конституція «Cum ex apostolatus officio». 

а) Жестом інтронізації ідола демона Пачамами у Ватикані він про-
явив себе як публічний ідолопоклонник, який заперечує Першу заповідь 
Декалогу. 

б) Публічним просуванням легалізації шлюбів содомітів він сис-
тематично руйнує християнську мораль. 

в) Пропагуючи експериментальну вакцинацію, яка вже є частиною 
процесу чіпування, він здійснює злочин проти людяності, а до того ж, 
веде Церкву та людство до вогняного озера. 

г) Він робить усе для того, щоб Європа, включаючи Угорщину, 
була ісламізована – «кожна парафія, кожен монастир, кожне про-
чанське місце» (це його власні слова). 

 

2) Яка мета його візиту в Угорщину? 
Метою не є моральне і матеріальне благо угорського народу та 

Церкви. Він приїжджає як політичний агітатор глобалізації, ісламізації 
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до свого народу і т.п., 3) агапе ‒ це любов до Бога і водночас чиста 
любов до ближнього. Протилежністю любові є себелюбство, тобто 
егоїзм. Любов безкорисливо жертвується, віддає себе. Божа любов 
(агапе) полягає в тому, що Бог не тільки сотворив нас із любові, дав 
нам існування, але й коли ми згрішили, вершиною Його любові стало 
те, що Він за нас віддав Свого Єдинородного Сина на смерть, щоб 
кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне (Ів. 3,16). 

Людське его і людська гордість відкидає правду, Божу любов і віч-
не життя, а любить брехню і фальшиве добро. Щоб прийняти Божу 
любов, з нашого боку потрібне певне упокорення. Ми повинні назвати 
брехню брехнею, а правду правдою ‒ а це справжній героїзм. Фальши-
ва, егоїстична любов ненавидить це. Бог спас нас, але всі ми не будемо 
спасенні, бо маємо вільну волю і можемо вирішити: або прийняти пра-
вду і Божу любов, якою є Ісус, або відкинути. Прийняття Ісуса пов’я-
зане не тільки з прощенням гріхів, але й зі шляхом очищення, який 
насправді веде до правдивої внутрішньої свободи, яка є лише у єдності 
з Ісусом. Ми звільняємося від отруйного кореня в нас, яким є наше его. 
Покаятися, змінити мислення (Мр. 1,15), прийняти правду і відвернутися 
від брехні та духа брехні ‒ це необхідний крок до нашого спасіння. 

Мета нашого життя ‒ це духовне з’єднання з Богом, який є Правдою 
(Ів. 14,6) і Любов’ю (1 Ів. 4,8). Щоб прийняти Божу любов, ми повинні 
прийняти Ісуса і дати Йому владу в нашому розумі, щоб у ньому па-
нувала правда. Мусимо дати Йому і свою волю, щоб ми були здатні 
боротися зі злом і змагатися за найбільше добро ‒ за власне спасіння, ‒ 
навіть ціною терпінь, приниження та смерті. Справжню любов ми 
бачимо у мучеників і святих. Вони ‒ герої любові! Вони віддали життя 
за вірність Богу і дали добрий приклад для всіх. Їхні життєписи над-
звичайно актуальні на сьогоднішній час. 

Найбільша заповідь любові ‒ «Люби Бога всім серцем, всією душею 
і всією силою». Любов пов’язана з пізнанням. Чим більше ми пізнаємо, 
тим більше любимо. Якщо ми дотримуємося Божих заповідей, гово-
римо з Богом у молитві перед Його обличчям, якщо визнаємо Йому 
свої гріхи і стараємося наслідувати нашого Господа, то дістаємо світло 
пізнання, а також силу. 

У зв’язку з цим Ісус говорить про втрату душі заради Нього та 
Євангелії (Мр. 8,35). Це означає, що ми повинні втрачати, тобто відді-
лятися від духовної отрути первородного гріха, який інфікує нашу душу. 

Чиста любов не може існувати без правди, не може бути пов’я-
зана з брехнею, як це демонструє теперішній псевдопапа. 

Візантійський Вселенський Патріархат 
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BВП: Чи кардинал Купіч є слуга Божий, чи слуга сатани? 
 

Чиказький кардинал Блейз Купіч наказав вакцинуватися «усім 
працівникам та священикам». Якщо цього не зроблять, їм загрожує 
притягнення до дисциплінарної відповідальності! 

Цитата Купіча: «Мета цієї політики полягає в тому, щоб усі праців-
ники та духовенство були повністю вакциновані проти ковіду». Крім 
вакцинації, священики повинні показати посвідчення і це має бути по-
дано на веб-сторінці архидієцезії, щоб вона мала докладну інформацію 
про стан вакцинованості кліру і працівників. 

«Якщо хтось отримає виняток (за станом здоров’я), йому дове-
деться щотижня проходити тестування та представляти результа-
ти на порталі архидієцезії. Невакциновані муситимуть всюди в при-
міщеннях архидієцезії (тобто у храмах, парафіяльних будівлях, школах, 
пасторальних центрах...) носити маску. Вони також не матимуть 
доступу до дієцезіальних їдалень. Архидієцезія також має право за-
боронити їм вхід до своїх споруд (храмів та усіх церковних будівель)». 
Кардинал Купіч наказує священикам, щоб відмовляли віруючим у про-
ханні про звільнення від вакцинації на підставі заперечення сумління. 
Він написав: якщо священики підпишуть віруючому такий формуляр, 
це означає недотримання католицького вчення! Він заявив, що като-
лицькі миряни не можуть використовувати вчення Церкви для оправ-
дання таких рішень, які по суті є відкиданням справжнього морального 
вчення Церкви щодо вакцин. 

Заява Купіча ‒ це сукупність брехні та грубих маніпуляцій. Вести 
політику, згідно з якою католик більше не має права на совість, і пог-
рожувати, що надання йому такого права означає недотримання ка-
толицького вчення ‒ це вершина злочинного зловживання церковним 
урядом. Деспотизм Купіча є гріхом проти Святого Духа, оскільки він 
зловживає церковною владою для запровадження злочинної, сатанин-
ської системи, яка веде до редукції людства через експериментальну, 
фатально небезпечну вакцинацію. Відповідно до Нюрнберзького кодек-
су, Купіч повинен постати перед судом за просування злочинів проти 
людяності. Цей церковний Юда і вбивця людських душ не уникне 
Божого суду. Треба знати, що ця людина через своє єретичне і злочинне 
мислення та вчинки виключила себе з Містичного Тіла Христового ‒ 
з Церкви, і ніхто вже не сміє його слухатися як апостата і публічного 
бунтівника проти Бога (див. Гал. 1,8-9). На того, хто його слухається, 
переходить прокляття, яке накликав на себе Купіч, так само як і фаль-
шивий папа Бергольйо та група клерикалів, запроданих дияволу. 
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тика, фальшивого папи Бергольйо, розповсюджувача духовної інфекції 
брехні та смерті. 

 

Скорочений традиційний екзорцизм 
In nómine Patris et Fílii + et Spíritus Sancti. Amen. 
EXORCIZÁMUS te, ómnis immúnde spíritus, ómnis satánica potéstas, 

ómnis incúrsio infernális adversárii, ómnis légio, ómnis congregátio et 
secta diabólica, in nómine et virtúte Dómini nostri Iesu + Christi, eradicáre 
et effugáre a Dei Ecclésia, a archiheretici Jorge Bergoglio. Imperat tibi 
Deus Pater +; Imperat tibi Deus Fílius +; Imperat tibi Deus Spíritus 
Sanctus +. Imperat tibi sacraméntum Crucis +. Imperat tibi excélsa Dei 
Génitrix Virgo Maria +. Imperat tibi sanctus Michael archangel +. Imperat 
tibi fides sanctórum Apostolórum Petri et Pauli ceterorúmque Apostolórum 
+. Imperat tibi Mártyrum sanguis +. 

Vade, sátana, invéntor et magíster omnis falláciæ, hostis humánæ 
salútis. Vade! Amen. Amen. Amen.  

 

Екзорцизм – ІІ версія 
Господи Ісусе Христе, Ти сказав Своїм апостолам: «Виганяйте 

демонів!» (Мт. 10,8). Апостолам, які не могли вигнати демона, Ти сказав: 
«Роде невірний, доки Мені бути з вами?» Після вигнання демона Ти 
повчив їх і нас: «Коли матимете віру, як зерно гірчичне, і не будете 
сумніватися у своєму серці, і як скажете оцій горі (демонів): „Підні-
мися і кинься у (пекельне) море”, то станеться так» (пор. Мт. 17,20; 
Мр. 11,23). Тому, посилаючись на цю обіцянку, я наказую демонічним 
силам: Демони церковного фарисейства, садукейства, єресей, гендеру, 
содомії, трансгендеризму та всякої збоченої нечистоти; демони цинізму, 
брехні та смерті; демони ідолопоклонства, пов’язані з Пачамамою, 
вакцинацією та чіпуванням; демони, які пропихають геноцид, ‒ я нака-
зую вам в ім’я нашого Господа Ісуса Христа, в Його святому і власному 
імені Єгошуа: вийдіть з релігійного спокусника і обманця, архиєретика 
і Юди Хорхе Бергольйо та киньтеся у вогняне озеро! Амінь. Амінь. 
Амінь. І в цьому ж святому імені Єгошуа наказую вам: вже ніколи не 
повертайтеся! Амінь. Амінь. Амінь. Я не сумніваюся і вірю. Амінь. 

Господи Ісусе Христе, хай на звільнене місце прийде Твій Святий 
Дух, Дух правди і життя, і Твоє Царство. Господи Ісусе, за заступницт-
вом Твоєї Пресвятої Матері, святих апостолів і мучеників, оберігай нас 
і дай нам в повноті Свого Духа та світло, щоб ми перебували в цій 
правді, що наш «старий чоловік» був разом з Тобою розп’ятий (Рим. 6,6), 
а з ним і родовище зла, первородний гріх. Знаємо, що хрещенням і ми 
були занурені з Тобою до Твоєї смерті і разом з Тобою були духовно 
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б Бергольйо не приїхав, він вносить хаос, розклад моральних принципів 
і руйнування справедливого законодавства. Бергольйо, який пропихає 
духа автогеноциду, хоче для поширення свого впливу зловжити релігій-
ною урочистістю в Будапешті. Як відступник і архиєретик він звершує 
Таїнства недійсно. Це також є причиною недійсності святої Літургії, в 
якій Бергольйо повинен бути головним служителем. А ще гірше те, що 
своєю діяльністю він переносить прокляття на тих католиків і християн, 
які відкриваються його сугестивній брехні, або навіть підпорядкову-
ються йому. Тому головна відповідальність у цій ситуації лягає на вас, 
єпископи Угорщини. Ваш обов’язок ‒ зробити історичний крок, відді-
литися від цього Юди, проголосити свій власний синодальний шлях і 
прийняти законного папу. Бог дав особистість, яка може в цій важкій 
добі займати цей відповідальний уряд ‒ колишнього американського 
нунція, який сміливо виступив проти гомолобі на найвищих місцях 
Ватикану і закликав Бергольйо піти у відставку.  

Цього героїчного жесту, дорогі єпископи Угорщини, хоче від вас Бог! 
Вам нема чого втрачати! З цим вашим кроком настане духовне відро-
дження не тільки в Католицькій Церкві, але й у цілому християнстві. 

Також звертаємося до всіх щирих християн Угорщини, щоби, якщо 
можливо, за кілька днів перед духовним тайфуном Бергольєвого візиту, 
а також під час нього і після нього, використали духовну силу і владу, 
які Ісус Христос дав Своїм вірним слугам. Тому моліться нижчеподаний 
екзорцизм: або в традиційній формі по-латинськи, скорочено, або акту-
ально виправлений екзорцизм рідною мовою. Додаємо обидві форми 
екзорцизму. 

Ісус сказав: «Виганяйте демонів!» Це Христовий наказ! Наш обов’я-
зок ‒ використовувати цю духовну зброю в кризовій ситуації. Тому 
необхідно очиститися через правдиве покаяння і в дусі під Христовим 
хрестом знову прийняти очищення своєї душі Його кров’ю та внутрі-
шньо з’єднатися з Ісусом, з Його смертю, в яку ми, християни, були 
занурені у хрещенні (Рим. 6). 

Слуги сатани в теперішній час використовують демонічні сили. 
Вони діють так, що засліплюють розум, паралізують волю і люди 
стають їхніми медіумами. Тому треба використовувати духовну силу 
екзорцизму. Ісус сказав: «Істинно, істинно кажу вам: Чого б ви тільки 
попросили в Отця, Він дасть вам у Моє ім’я» (Ів. 16,23). У цій боротьбі 
йдеться про найвищі духовні цінності: не тільки про дочасне, але й 
про вічне життя угорського народу, про його буття чи небуття. Кожен 
громадянин Угорщини несе відповідальність за свій народ і за його май-
бутнє. Тому застосуйте духовну зброю, якою є екзорцизм, до архиєре-
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Жінка, яка пережила Голокост, Віра Шарав, нещодавно висловилася 
на тему сучасних антиковідних заходів, включаючи локдауни, обов’я-
зкову вакцинацію і тестування. Порівняння цього з нацистським режи-
мом вона обґрунтувала також тим, що тоді вся наукова еліта була «за-
ражена» соціально-дарвіністською концепцією євгеніки. І тому Гітлер 
міг посилатися на «фахівців в області медицини». «Паспорти вакцина-
ції ‒ це ворота до тоталітарної держави та ретельного контролю 
над громадянами, як це зараз відбувається в комуністичному Китаї». 

Кардинал Купіч, слуга не Бога, а сатани, запроваджує церковний 
фашизм та комуністичну диктатуру, яка переростає в ковід-сатанізацію 
та становить загрозу для всієї Америки. 

Шановні єпископи та священики США, чи ви виступите проти цієї 
системи запланованого геноциду, пов’язаної з насильницькою вакци-
нацією, чи піддастеся їй? Однак йдеться не лише про фізичне життя ‒ 
вже йдеться про вічну погибель у пеклі, до якого Купіч та йому подібні 
Юди, зловживаючи церковною структурою, затягують цілу Америку. 

Чому, шановні американські єпископи та священики, Бог допускає 
на ключових місцях таких церковних гієн, слуг лжепророка, які руйну-
ють усі природні і моральні заповіді та закони і лицемірно називають це 
справжньою церковною мораллю та вченням Церкви? Відповідь така: 
Бог допускає це для того, щоб ви прокинулися від сну до реальності і 
сміливо виступили за Ісуса Христа, за Його спасительне вчення, за ваше 
фізичне існування і за ваше спасіння від вічного прокляття у пеклі. 

Недостатньо того, що багато з вас симпатизують архиєпископу К. 
М. Вігано, який показав себе героєм віри і єдиний з вас відкрито висту-
пив проти цієї злочинної системи сатанізації. Необхідно, щоб і ви, за 
його прикладом, відділилися від берголіанської апостатичної структури, 
самознищення якої разом з папством Бергольйо вже запрограмував че-
рез т.зв. синодальний процес. Якщо ви хочете врятувати інститут папс-
тва, єдиний спосіб сьогодні ‒ це відділитися від архиєретика Бергольйо 
та від його послідовників (якими в США є Купіч та кілька інших Юд у 
церковних шатах), а потім визнати правовірним і законним папою того, 
який довів свою вірність Христові і Його вченню, незважаючи на пере-
слідування та погрожування смертю, тобто на безкровне мучеництво. 
На що ви чекаєте, шановні єпископи та священики Америки? 

Треба вийти з дому рабства і почати відродження своєї дієцезії 
через скасування антихристівських ковід-принципів. Шановні єпископи 
та священики, ніхто не забере у вас храми, а якщо й забрали б, то Бога 
вам не заберуть! Будете служити Божому народу в катакомбах, як це 



15 

було у ранній Церкві. Це звільнить вас від берголіанського прокляття, 
яке Купіч вносить до Америки. 

Якщо ви залишитеся у берголіанській структурі, то втратите все, 
насамперед Христа і вічне життя. Тому не бійтеся вийти, бійтеся за-
лишитися під прокляттям! Ви боїтеся залишити недійсного папу, але 
він не боїться зліквідувати папство. Чого тоді будете триматися, якщо 
тепер втратите Христа, а згодом буде зліквідована папська структура? 

Рішенням сьогодні є проголосити власний синодальний шлях, 
тобто відділитися від Бергольйо і прийняти законного папу. Це 
Божа воля для вас, дорогі американські єпископи та священики. 
Якщо ви зробите цей крок, до вас приєднаються й усі інші правовірні 
єпископи з цілого світу. Якщо ви залишитеся у системі Бергольйо і 
будете респектувати його антиєвангелію та духа антихриста, то закін-
чите у вогняному озері разом з ним ‒ з цим лжепророком. 

Усі щирі єпископи та священики Америки, дайте Богові обіцянку 
однієї години внутрішньої молитви щодня. Закличте людей до безпе-
рервної молити у формі одногодинних молитовних сторож (див. https://
youtu.be/pyaOf102__Y https://vkpatriarhat.org/zaklyk-do-mobilizatsii-dlia-khrystyian
-ssh-3/). Тоді Бог дасть світло і силу до справжнього відродження Церкви. 

 

+ Ілля 
Патріарх Візантійського 
Вселенського Патріархату 

+ Методій, ЧСВВр + Тимотей, ЧСВВр 
єпископи-секретарі 

30. 08. 2021
 

 

BВП реагує на заклик  
до польських єпископів та священиків 

 

11 серпня 2021 року польські науковці-католики відкритим листом 
звернулися до єпископів та священиків. 

Цитата: «Звертаємося до вас у справі використання церков та па-
рафій для створення центрів вакцинації проти COVID-19». 

Коментар: Шокує, що Церква у Польщі прийняла за свою програму 
створення центрів вакцинації у парафіях з метою нав’язування като-
ликам експериментальної вакцини. 

Цитата: «В рамках програми вакцинації використовуються 
клітини HEK-293. HEK-293 – це ембріональні клітини нирок людини. 
Клітини HEK-293 походять з абортів. Клітинна лінія HEK-293 
використовується для виробництва двох видів експериментальних 
вакцин проти COVID-19. Хіба це не причина для того, щоб глибше 
замислитися?» 
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2) Якщо хтось дозволив себе обманути і прийняв вакцину, то пови-
нен каятися і рахуватися з можливістю близької смерті, Божого суду 
та вічності, і в жодному разі не приймати наступну серію вакцин. 

3) В ці дні бойкотувати телебачення, мейнстрім-медіа і не підда-
ватися впливу цього духа брехні і смерті та духовного прокляття. 

Що мали б робити єпископи Словаччини? Нехай кожен єпископ 
особисто напише від імені своєї дієцезії відкритий лист до Ватикану з 
вимогою скасування контроверсійного візиту псевдопапи Бергольйо, і 
хай правдиво застерігає пастирським листом своїх вірних від цієї не-
безпеки. А також нехай принаймні два або три єпископи проголосять 
власний синодальний шлях, тобто відділяться від єретика Бергольйо. 
Потім хай приймуть правовірного папу, щоб цим допомогти врятувати 
інститут папства. Бергольйо вже запланував до жовтня 2023 року зни-
щити папство своїм синодальним процесом. Власний синодальний шлях 
вимагає героїзму, подібного до того, який проявили ті святі єпископи 
і папи, які в минулому заради вірності Христові пожертвували навіть 
своїм життям як мученики. 

Нехай Семиболісна Мати Божа випросить ласку радикального кроку 
для порятунку Словаччини від смертельної інфекції берголіанства! 

 

+ Ілля 
Патріарх Візантійського 
Вселенського Патріархату 

+ Методій, ЧСВВр + Тимотей, ЧСВВр 
єпископи-секретарі 

29. 08. 2021
 

 

BВП: Лист до єпископів та усіх християн Угорщини. 
Екзорцизм над псевдопапою Бергольйо. 

 

Шановні єпископи Угорщини! Дорогі християни! 
В неділю, 12 вересня 2021 року, псевдопапа Бергольйо повинен 

принести з собою в Угорщину духовну інфекцію ‒ темну хмару демонів. 
Бергольйо своїм бунтом проти Христа і Євангелії виключив себе з 
Церкви і вже навіть не є християнином. Він є віровідступником і апоста-
том, який через зловживання церковним авторитетом цілеспрямовано 
тягне Церкву і цілі народи до дочасної та вічної погибелі. Зовні це 
проявляється тим, що він пропихає масову ісламізацію Європи, запро-
ваджує поклоніння демонам, і навіть у головному храмі Риму вшану-
вав поганський культ демона Пачамами. Він добивається легалізації 
співжиття содомітів, від чого Біблія перестерігає вогнем дочасним 
(2 Пт. 2,6) і вічним (Юди 1,7). Він пропагує експериментальну вакцина-
цію і старається через певні етапи сатанізувати ціле християнство. Куди 
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Бергольйо не має ні справжньої віри, ні справжньої моралі, а навіть 
не є папою. Пастирський лист наче б говорив про когось цілком іншого, 
створюючи для віруючих ореол святого папи, якого тут немає! 

У листі Бергольйо оспівується як великий поклонник Пречистої Діви 
Марії. В Панамі на зустрічі з молоддю Бергольйо дозволив показати гру-
бо єретичну сцену, яка висміювала таїнство воплочення Божого Слова, 
була хулою на Святого Духа і зневажливим висміюванням Пречистої 
Діви Марії. А Бергольйо після інсценізації захоплено підняв великий 
палець на знак того, що повністю ототожнюється із цим цинічним бого-
хульством. 

Вершина злочину пастирського листа така: «Ми вас запрошуємо і 
заохочуємо: необхідність реєстрації принесіть як жертву за Церкву 
і за спасіння безсмертних душ». 

Іншими словами: Вакцинуйтеся експериментальною вакциною, і 
тоді буде велика ймовірність, що багато з вас до двох років опиняться 
на цвинтарі ‒ так висловилися про вакцину світові фахівці. І цю жертву, 
мовляв, маєте принести «за Церкву і за спасіння безсмертних душ». 
Ця жертва приноситься за берголіанську секту, а не за Христову Церкву. 
Ця жертва прийняття експериментальної вакцинації ‒ це не жертва 
Богу, а жертва сатані. А спасіння тих душ, які її принесуть, знаходиться 
під серйозною загрозою. Сатана вимагає не тільки людських жертв, але 
й людських душ! А до цього найбільшого злочину заохочує словацьких 
католиків пастирський лист КЄС! Цей пастирський лист, який підступно 
пропагує небезпечну вакцинацію, ‒ це: 

1) гріх проти П’ятої заповіді, який кличе про помсту до неба; 
2) гріх проти Святого Духа і грубе богохульство; 
3) зловживання церковним авторитетом для здійснення злочину 

проти людяності, яким є експериментальна вакцинація. 
До того ж, ця вакцина не тільки містить клітини абортованих дітей, 

що є проявом сатанізму, але й належить до процесу чіпування, від якого 
Святе Письмо кількакратно застерігає покаранням у вогняному озері. 
Яким же злочином псевдопапи Бергольйо є те, що разом з масонськими 
колами він пропихає т.зв. редукцію, тобто геноцид, людства ‒ а у цьому 
злочині співпрацює голова КЄС Зволенський. Необхідно остерігатися 
цього спокусника, який зрадив Христа і тягне душі до вічного прокляття. 

Як мали би поводитися люди? 
1) Однозначно, не брати участі в Літургіях, які буде служити Бер-

гольйо, тому що, з одного боку, вони є недійсними, а з іншого боку ‒ 
накликають прокляття на кожного, хто бере в них участь. До того ж, 
умовою участі є вакцинація.  
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Коментар: Так, це причина для того, щоб глибоко замислитися! 
Де є коріння духовної сліпоти польських пастирів? 

Цитата: «Ми маємо моральне право запитувати, чи допустимий 
процес виробництва мРНК- та мДНК-препаратів, які називаються 
„вакцинами”, а також чи припустиме їхнє використання, особливо в 
наших парафіях, а до того ж при співпраці наших духовних пастирів». 

Коментар: Ісус творив чудеса у Божій силі, і це було підтверджен-
ням того, що наблизилося Царство Боже. Фарисеї навмисно брехали і 
стверджували, що Він робить чуда в єдності з Вельзевулом, князем злих 
духів, і що Його діяльність не від Бога, а від злого (Мт. 12,24 і наст.). 

У чому суть гріха проти Святого Духа? Оманливо представляти 
Божу дію як демонічну – це гріх проти Святого Духа. Подібно, коли 
демонічна дія представлена як Божа дія ‒ це також гріх проти Святого 
Духа. Церква виступає в Божому авторитеті, а її головна мета ‒ спасіння 
душ. Сатана ‒ брехун і вбивця. Його головна мета ‒ вкинути душі у 
пекло, сьогодні через поетапну чіпізаційну вакцинацію. Кінцева мета 
сучасної вакцинації ‒ запровадження сатанинської системи, царства 
темряви, через позбавлення людини власної волі та перетворення її у 
біоробота! Святе Письмо застерігає від цього карою у вогненному озері. 
мРНК-вакцинація належить до процесу поступового чіпування. Якщо 
мета сатани поступово просувається через вакцинацію при храмах та 
у парафіях, тобто від імені та в авторитеті Церкви, то такі єпископи і 
священики грішать проти Святого Духа. Цю злочинну заміну у великих 
масштабах постійно робить псевдопапа Бергольйо. Пропихання мРНК-
вакцинації також є головною метою його візиту у Словаччину 12-15 
вересня 2021 року. За його прикладом і в єдності з ним також польські 
єпископи і священики починають пропихати вакцинацію та сатанізацію. 
Таким чином вони мають співучасть у його гріху проти Святого Духа. 

Цитата: «Чи знають священики положення Нюрнберзького кодексу, 
сформульовані у 1947 році? Це міжнародний документ, що виник на 
підставі жорстоких експериментів, які проводилися над людьми під 
час Другої світової війни». 

Коментар: Злочини, засуджені в Нюрнберзі, були найважчими злочи-
нами проти людяності. Сьогодні польський єпископат та священство фак-
тично беруть у них участь через пропихання експериментальної вакцинації. 

Цитата: «Шановні священики, як ми повинні пояснити вашу згоду 
на створення центрів вакцинації при наших церквах і парафіях?» 

Коментар: При сучасній інформованості, про які вакцини насправді 
йдеться, шокуючим є створення центрів вакцинації при парафіях. Це 
запрограмоване духовне самогубство Церкви у Польщі. 
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Цитата: «Ось конкретний приклад, поданий однією з наших підпи-
санток: Під час останньої зміни до нашої лікарні привезли пенсіонера 
з дому престарілих із психічними розладами. Я запитала опікуна цього 
пацієнта, як довго треба чекати на місце у домі престарілих, бо ще 2 
роки тому треба було чекати аж 2,5 роки. Він відповів, що на місце 
взагалі не чекають, бо вже мають нестачу престарілих, адже сьогодні 
їм вводять препарати мРНК, після яких пенсіонери вже не прокида-
ються, вони помирають вночі. Ці смерті приписують старості». 

Коментар: До цього не потрібно додаткових коментарів. 
Візантійський Вселенський Патріархат (BВП) закликає польських 

єпископів та всіх священиків Польщі до правдивого покаяння. 
Для того, щоб прийшло благословення і спасіння, має бути зняте 

прокляття, яке лежить на Польщі. З великим болем знову повторюємо 
вам, що джерелом прокляття для всієї Польщі є фальшива канонізація 
Івана Павла II. Він вчинив апостатичний жест в Асижі (1986 р.), без 
якого навіть Бергольйо не міг би інтронізувати демона Пачамаму. 
Крім того, його канонізацію здійснив найбільший архиєретик усіх часів 
і відступник Бергольйо. Отож ця канонізація і з цієї причини недійсна! 
Тому жест покаяння полягає в тому, щоб усунути з храмів образи і 
статуї Івана Павла ІІ. 

Іван Павло II втілив найбільшу єресь II Ватиканського Собору, 
пов’язану з т.зв. пошаною до поганських культів, тобто до їхніх демонів! 
Це гріх проти Першої заповіді Декалогу. Перша заповідь визначає наше 
відношення до Бога, а отже і наше спасіння. Крім того, йдеться і про 
проповідування фальшивої євангелії, за яку приходить прокляття (Гал. 
1,8-9). Іван Павло II відкрив двері для синкретизму з поганством через 
реалізацію літери і духа II Ватиканського Собору. Тому ціла сучасна 
Церква перебуває в духовній сліпоті, а дух брехні та смерті обманює і 
Божий народ. 

Фальшивий папа Бергольйо пропихає не тільки мРНК-вакцинацію, 
але й легалізацію співжиття содомітів та пошану до демона Пачамами. 
Він, як архиєретик, виключив себе із Церкви, але канонізував Івана 
Павла II. Сьогодні він уже докладає зусиль для сатанізації Церкви, а 
ви, дорогі єпископи та священики Польщі, активно підтримуєте його 
в цьому, організовуючи центри вакцинації у парафіях. Покаяння для вас 
і для цілої Польщі полягає в тому, щоб проголосити реальність, що 
канонізація Івана Павла II недійсна і неканонічна. Водночас відділіться 
від фальшивого папи Бергольйо через так званий польський синодаль-
ний шлях, який прийме правовірного папу. Таким чином Церква вряту-
ється від синодального процесу Бергольйо, який має розпочатися ще 
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словацького народу несе повну відповідальність глава КЄС Зволенський. 
Безумовно, багато єпископів не погоджується зі змістом листа. Тут йдеть-
ся про зловживання КЄС для вчинення організованого злочину проти 
Церкви та словацького народу. 

Зміст листа ‒ це груба маніпуляція релігійними почуттями. У пас-
тирському листі написано: 

Цитата: «Всюди ми будемо сприймати папу Франциска як Петра ‒ 
Скелю: адже усі потребують знати, що Бог нам об’явив». 

Коментар: У чому полягає функція папи як скелі? Папа зобов’я-
заний захищати правовірне вчення. Що робить Бергольйо? Він скасовує 
Першу заповідь Декалогу ‒ запроваджує ідолопоклонство демону Па-
чамамі. Він пропихає содомію, чим скасовує суть Шостої заповіді. У 
цьому Бергольйо є скелею ‒ він невідступно захищає ідолопоклонство 
та содомію всупереч Богу та Його слову. 

Цитата: «... у що треба вірити, що від нас вимагає Бог і як ми по-
винні поводитися». 

Коментар: Запитувати Бергольйо, що від нас вимагає Бог ‒ це нон-
сенс, бо Бергольйо є архиєретик і ворог Бога. Бог і Його заповіді за-
стерігають нас від усього того, що робить Бергольйо. 

У 2018 році в Ірландії Бергольйо закликав батьків підтримувати 
дітей у прийнятті гомосексуалізму. По дорозі з Панами він схвалив сек-
суальне виховання, яке є злочином проти дітей і проти Божої заповіді. 
При цьому він заявив, що дітям необхідно подавати сексуальність без 
суворості, тобто без моральних обмежень! Це наступний злочин проти 
Божих заповідей та проти невинних дітей. 

Жестом цілування ніг транссексуалу він схвалює злочинне перео-
перовування статі. Це звірство. І це він приносить у Словаччину? Це 
нам через нього об’являє Бог чи антихрист ? Вся гендерна ідеологія ‒ 
це бунт проти Бога, а Бергольйо пропагує її. Це не Божа, а диявольська 
програма. Це все злочини та звірства, які фальшивий папа приносить 
до Словаччини зі своїм візитом. Чи усвідомлює це автор пастирського 
листа та голова КЄС Зволенський? 

Бергольйо пропихає легалізацію шлюбів гомосексуалістів. Бог за-
стерігає нас від содомії, навіть під карою пекельного вогню (Юди 1,7; 
2 Пт. 2,6). 

Бог не вимагає від нас, щоб ми цілували ноги транссексуалам, що 
робить Бергольйо. Бог не вимагає від нас, щоб ми пропагували сексу-
альне антивиховання з гендерною ідеологією та маніпулятивним спо-
нуканням до операції зі зміни статі, як цьому відкриває двері Бергольйо. 
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Мушу визнати, що я не виконував свого душпастирського служіння 
для спасіння безсмертних душ так, як мав би його виконувати. Моя 
найбільша провина полягає в тому, що я займаю уряд, який має бути 
стовпом правди, а сам не проповідую і не захищаю правду. Замість того 
я брешу і обманюю душі, довірені мені Богом. Тому деякі священики 
та багато віруючих Греко-Католицької Церкви досі не усвідомлюють, 
що Франциск Бергольйо через свої єресі та публічне ідолопоклонство 
не є дійсним папою. Його злочини публічні і добре відомі. Як пастир, я 
зобов’язаний повідомити Ватикан, що вірні та священство Пряшівсь-
кої архиєпархії дистанціюються від запланованого контроверзійного 
візиту, обумовленого вакцинацією. З огляду на власне сумління я осо-
бисто також зобов’язаний відмовитися від візиту та оприлюднити 
свою позицію; тим самим я вважаю шкідливий візит до Пряшева та 
заплановану Літургію св. Івана Золотоустого 14 вересня 2021 року 
скасованими. Більше того, у це свято Воздвиження Чесного Хреста 
візитом архиєретика був би зневажений не тільки Христовий хрест, 
але й була б спрофанована і сама Східна Літургія. 

 

Підпис 
........................... 
Архиєпископ Пряшівський». 
 

Шановний архиєпископе Яне! Ситуація, до якої Тебе поставив Бог, є 
для Тебе вирішальною: або однозначно обереш Ісуса Христа і правду, 
або обереш антихриста і залишишся у брехні та самообмані. Бог пообі-
цяв каяннику прощення, але не обіцяв йому завтрашній день. Отже, або 
будеш спасенний, або будеш навіки засуджений. Сьогодні Бог дав Тобі 
шанс, а Ти чітко виступи за спасіння своєї душі і за спасіння душ, які 
Бог Тобі довірив. Якщо відкинеш правдиве покаяння, загинеш (Лк. 13,3). 

В Христі 
 

+ Ілля, Патріарх Візантійського Вселенського Патріархату 
   27.08.2021 

 

 

BВП: Відповідь на т.зв. пастирський лист  
Конференції єпископів Словаччини (КЄС)  

щодо візиту псевдопапи Франциска 
 

У неділю 29 серпня 2021 року у Словаччині було зачитано пастир-
ський лист Конференції єпископів Словаччини (КЄС) щодо візиту псев-
допапи Франциска Бергольйо. За цей злочинний лист проти Церкви та 
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цього року в жовтні, а у жовтні 2023 року має завершитися скасуванням 
інституту папства. 

Дорогі єпископи і священики Польщі, опам’ятайтеся, кайтеся та 
моліться. Цього від вас хоче Бог! 

 

Візантійський Вселенський Патріархат 
17. 08. 2021 

Оригінал заклику до священиків Польщі:  
https://www.petycjeonline.com/list_otwarty_do_kapanow_kocioa_rzymskokatoli

ckiego_--_o_nie_wykorzystywanie_kocioow_i_parafii_dla_tworzenia_punktow_szczepie
_przeciwko_covid-19_i_poczenie_si_z_narodem_polskim 

 
 

 

BВП: Єпископи Польщі, кайтеся і прийміть Духа правди 
та відваги кардинала Стефана Вишинського 

 

Шановні польські єпископи! 
З життєпису цього святого ми дізнаємося, що в історичні моменти, 

коли польська Церква була спустошена війною, а потім пригноблена 
комуністичним режимом, кардинал Вишинський рішуче став на її за-
хист. Завдяки йому комунізм не міг нищити Церкву в Польщі так, як в 
інших країнах, наприклад у Чехії. У стратегічний момент кардинал 
зайняв героїчну позицію, Церква змобілізувалася, і тоді комуністи 
вже були змушені поважати її позицію. 

Для порівняння: у Чехії семінарії були ліквідовані, залишилася 
лише одна семінарія у Літомержицях. Коли у 1965 році у семінарію 
вступив теперішній чеський кардинал Дука, то для Оломоуцької дієцезії 
був висвячений лише один священик, хоча того року в ній померло 
понад 30 священиків. Кількість семінаристів на усіх п’яти курсах для 
всіх чеських дієцезій становила близько 70 осіб. Усі чоловічі монастирі 
в Чехії протягом однієї ночі були зліквідовані, єпископів інтернували 
або ув’язнили. Тоді ми, ще будучи семінаристами, з подивом читали 
статистику, що в ті роки у Польщі було 7000 семінаристів і що не був 
зліквідований жоден чоловічий монастир. Шановні польські єпископи, 
це заслуга вашого героя, кардинала Стефана Вишинського! 

Сьогодні ж, навпаки, багатьох єпископів справедливо називають 
церковними клерикалами. Необхідно знати, що є, а що не є клерикаліз-
мом. В науковому словнику сказано: клерикалізм ‒ це використання 
релігії (Католицької Церкви) для інших цілей.  

Яка мета Церкви та справжнього пастиря ‒ єпископа? Метою є 
проповідування Христа, Його Євангелії та правдивого покаяння, без 
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якого ніхто не буде спасенний (Лк. 13,3). Отже, мета ‒ вести душі без-
печною дорогою спасительної віри і Божих заповідей до щасливої 
вічності. Якщо Церква та духовний пастир – єпископ – занедбує це, то 
з його вини душі йдуть широкою дорогою до вічної погибелі ‒ до пекла. 
Якщо якийсь єпископ або папа зловживає своєю владою в інших цілях 
і пропагує содомію, транссексуалізм, поганство, навіть легалізацію 
шлюбів гомосексуалістів, ісламізацію, або нав’язує експериментальну, 
фатально небезпечну вакцинацію, то це є прояв клерикалізму. Такий 
клерикал є протилежністю кард. Вишинського. Клерикал служить мож-
новладцям (елітам) і приймає від них олеандри та інші винагороди. 
Він стає зрадником Христа, дає велике згіршення довіреним йому 
душам і затягує їх на дорогу до погибелі. 

З болем мусимо констатувати, що сьогодні найбільшим клерикалом 
є псевдопапа Бергольйо, який разом зі своєю гомомережею є повною 
протилежністю кард. Вишинського. Кого ви хочете наслідувати, поль-
ські єпископи, і якого духа хочете мати? Відступника Бергольйо чи 
героїчного святого, поляка кард. Вишинського? 

Навіщо Церква проголошує святих для всезагального вшанову-
вання? Насамперед для того, щоб ми наслідували їхнє героїчне життя 
та вірність Христу навіть ціною мученицької смерті! 

Сьогодні Бергольйо ліквідує Церкву набагато інтенсивніше, ніж 
фашистський чи комуністичний режим. Наступного місяця він навіть 
розпочне синодальний процес, який через два роки має завершитися 
ліквідацією інституту папства. Хіба ви цього не знаєте, польські єпис-
копи? Не буде достойним кардинала Вишинського, який є справжнім 
святим і героєм віри, щоб його беатифікацію проголошував делегат фа-
льшивого папи, єретика, відступника та ліквідатора Церкви, тим самим 
роблячи весь обряд беатифікації недійсним. Згідно з догматичною 
буллою «Cum Ex Apostolatus Officio» все, що робить єретик, є недійсним. 

Чесне і правдиве рішення в цій ситуації ‒ щоб декрет про беатифі-
кацію проголосив делегат польського єпископату, а делегат апостатич-
ного псевдопапи щоб був вами відкинутий. Цим радикальним жестом 
польський єпископат публічно відділиться від прокляття, яке накликає 
і на польську Церкву архиєретик Бергольйо, та розпочне не Бергольєвий 
синодальний процес, а власний синодальний шлях. На ньому ви зможете 
найближчим часом прийняти правовірного і законного папу. І сьогодні 
Бог дав особистість, яка має того ж духа, що й кардинал Вишинський, 
і може в цей важкий час обіймати відповідальний папський уряд. 
Йдеться про колишнього американського нунція, який сміливо виступив 
проти гомолобі на найвищих місцях у Ватикані та закликав Бергольйо 
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му суді? Із затятим відкиданням правдивого покаяння Ти потрапив би 
у пекло! 

Пастирський лист від 6 серпня 2021 року, який пропагує візит 
псевдопапи Бергольйо до Пряшева, є відлякуючим прикладом хули на 
Святого Духа. Це повне промивання мізків греко-католикам Пряшів-
ської архиєпархії. Наприкінці цього т.зв. пастирського листа є заклик 
до участі у Літургії, передумовою чого є прийняття експериментальної 
вакцинації! Це до неба взиваючий злочин проти П’ятої заповіді, а до 
того ж, це гріх проти Святого Духа та злочинне зловживання автори-
тетом Церкви. Навпаки, твоїм обов’язком було закликати вірних ні в 
якому разі не йти на Літургію і не приймати вакцину, якщо умовою 
участі у Літургії є експериментальна вакцинація. 

Люди зазнають тиску на роботі і їм загрожує звільнення, якщо 
вони не приймуть вакцину. Як легко вбити свою совість, прийнявши 
вакцину з благословення своїх духовних пастирів, щоб мати можли-
вість зустрітися з т.зв. Святішим отцем! Тоді вже не матимуть проблем і 
на роботі. Але після цього настануть справжні проблеми зі здоров’ям, 
або й масова смертність, але буде вже пізно. Ще гіршою є загроза вічної 
погибелі через поступове відступництво, за яке несеш відповідальність 
Ти, архиєпископе Яне! 

Шлях брехні та смерті в так званому пастирському листі огорнений 
сугестивними релігійними фразами, за якими є дух брехні та смерті ‒ 
дух антихриста. Цей шлях веде через поступове вакцинаційне чіпу-
вання до вогняного озера. Сьогодні лжепророк дозволяє називати себе 
скелею Петра. Це клерикальна маніпуляція. Але лжепророк буде кину-
тий у вогняне озеро за те, що спокусив мільйони християн своїми єре-
сями та зловжив урядом папи.  

Шановний архиєпископе Яне! Яке конкретне покаяння Ти повинен 
вчинити в даній ситуації? Визнати перед собою і перед Богом свої зло-
чини, жаліти за них і в якості надолуження за них написати відкритий 
лист до Ватикану приблизно такого змісту: 

«Я, Ян Баб’як, єзуїт і архиєпископ із Пряшева, звертаюся з цим 
терміновим повідомленням до Секретаріату Ватикану. Релігійна та 
політична атмосфера у Словаччині дуже загострена. Народ розділений 
через обманливе тестування та експериментальну вакцинацію. Існує 
серйозна загроза, що запланований на 14 вересня візит у Пряшів може 
завершитися великим скандалом. Причина полягає в тому, що псевдо-
папа Франциск Бергольйо, всупереч усім провідним фахівцям, пропагує 
експериментальну мРНК-вакцинацію. 
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му це так? Тому що польські єпископи все ще підпорядковуються архи-
єретику Бергольйо, який цілковито служить цій антихристовій системі. 
Тому ви маєте духа страху перед можновладцями і сліпо та боягузливо 
їм підкоряєтеся. Тому ви пропагуєте безглузді маски, чіпізаційну вак-
цинацію, а тим самим і сатанізацію Польщі. А тому таким важливим є 
цей крок ‒ відділитися від лжепапи Бергольйо і не дозволити пап-
ському легату брати участь у беатифікації! 

 

+ Ілля 
Патріарх Візантійського 
Вселенського Патріархату 

+ Методій, ЧСВВр + Тимотей, ЧСВВр 
єпископи-секретарі 

1. 09. 2021
 

 

BВП: Відкритий лист до архиєпископа Яна Баб’яка 
щодо візиту псевдопапи Бергольйо до Пряшева 

 

Шановний архиєпископе Яне! 
Я звертаюся особисто до Тебе зі закликом до правдивого покаяння. 

Коли у Словаччині розпочався коронапсихоз, Ти вчинив грубий злочин 
зловживання церковним авторитетом проти V Божої заповіді, зму-
шуючи священиків до тестування під загрозою позбавлення права 
священнодіяти. Зараз Ти чиниш іще більший тиск через пропихання 
вакцинації, пов’язаної з візитом псевдопапи Бергольйо. 

Кожен священик, а також кожен віруючий повинен поставити собі 
питання: Чи Бергольйо є дійсним папою, чи ні? Псевдопапа Бергольйо 
публічною інтронізацією демона Пачамами виступив проти Першої і 
найбільшої заповіді та сам себе виключив з Церкви. Це правда чи 
брехня? Також він виключив себе з Церкви пропагуванням легалізації 
співжиття содомітів. Він накликає прокляття на всіх, які йому підпо-
рядковуються і мають з ним єдність. Він прагне особисто внести цю 
інфекцію прокляття і до Пряшева. Згідно з догматичною буллою «Cum 
Ex Apostolatus Officio» все, що він робить, є недійсним, і його як єретика 
ніхто не може слухатися. 

Чому Бергольйо приїжджає у Словаччину? Щоб, зловживаючи цер-
ковним авторитетом, викопати тут гріб для Церкви і для народу. 

Ти, архиєпископе Яне, як духовний пастир, не перестерігав овець 
від небезпеки, а навпаки, через грубе зловживання церковним автори-
тетом зводиш їх на широку дорогу до вічної погибелі. Перед Божим 
судом, а також перед людським судом, Ти несеш повну відповідальність 
за всі наслідки Твоєї злочинної поведінки і твоєї зради нашого Господа 
Ісуса Христа. Куди б Ти потрапив, якби сьогодні Ти опинився на Божо-
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піти у відставку. Через цей захист Церкви і він, подібно як кардинал 
Вишинський, ризикує власним життям. 

У пастирському листі та в організаційних вказівках було зазначено, 
що єпископи, священики та віруючі на беатифікації повинні бути в 
масках! Запитуємо: Чи єпископи та священики Польщі усвідомлюють, 
що цим виражають свою підпорядкованість системі фальшивої пан-
демії, яка пропагує експериментальну вакцинацію? Цим вони дають 
згіршення віруючим і народу та стають інструментом прокляття, ге-
ноциду і сатанізації Польщі! 

11 серпня 2021 року польські вчені-католики відкритим листом 
звернулися до вас, єпископи. 

Цитата: «Звертаємося до вас у справі використання церков та 
парафій для створення центрів вакцинації проти COVID-19». 

Вони навели конкретний приклад того, які плоди приносить вак-
цинація: «На місце в будинку престарілих колись треба було чекати 
більше двох років. Сьогодні вже чекати не треба, і навіть є вільні місця. 
Чому? Престарілим вводять ін’єкції мРНК, після чого багато з них 
більше не прокидається ‒ вони помирають вночі. Але ці смерті припи-
суються старості». 

Чи усвідомлюєте, чим насправді є центри вакцинації, які ви ство-
рюєте на парафіях, і кому вони служать? Небезпечна вакцина робить 
людей (якщо вони переживуть вакцинацію) генетично модифікованими 
організмами. Її основою є тканина, по-садистськи вирвана з ненаро-
дженої дитини перед її вбивством. Вакцина від ковіду вже належить 
до процесу чіпування! Вона є складовою частиною програми редукції, 
тобто геноциду людства. Ця злочинна вакцинація є умовою участі в 
зустрічі з Бергольйо у Словаччині 12-15.09.2021. Відлякуючим прик-
ладом агітації за вакцинацію є архиєпископи Бобер і Баб’як. Відповідно 
до Нюрнберзького кодексу, Бергольйо і словацькі та їм подібні прелати 
повинні постати перед судом! 

Як протиставитися поневолюючій системі конкретно на беатифікації? 
Як жест свободи, відкиньте маски і почніть говорити правду! 27 

липня 2021 року в Києві відбувся хресний хід за участю майже півміль-
йона віруючих, і ні митрополит Онуфрій, ні жоден єпископ та священик, 
ані віруючі не мали масок! Ніхто з них не захворів і не помер. Подібне 
церковне свято з великою кількістю учасників без масок відбулося у 
Почаєві 5 серпня. В даний час у Данії і в 11 штатах США скасували всі 
абсурдні ковід-обмеження. 

Чому польський єпископат піддався клерикалізму і хоче збирати 
олеандри від можновладців цього світу, які, однак, служать сатані? Чо-


