
Prostozidarski načrt uničenja Katoliške Cerkve

Kot skozi zgodovino je tudi v naših časih katoliška Cerkev izpostavljena velikim preizkušnjam, podvržena 
vsakovrstnim napadom in najrazličnejšim preganjanjem. Na tem svetu se neprestano nahaja med 
preganjanjem sveta in Božjo tolažbo, "potuje", kot pravi drugi vatikanski cerkveni zbor, "daleč od Gospoda 
in se ima za pregnanko, ter išče in misli na stvari, ki so zgoraj, kjer je Kristus sedeč na  Božji desnici" 
(Lumen Gentium št. 6), vse do takrat, do Kristusove slavne vrnitve, v kateri se bo zedinila z njim v slavi. 
No, motijo se tisti, ki želijo z vsemi silami uničiti Cerkev in na tem neutrudno delajo. Cerkev je neuničljiva: 
sam učlovečeni Bog, Jezus Kristus nam je zagotovil, da je peklenska vrata ne bodo nikoli premagala!
Italijanski katoliški časopis Teologica je pod gornjim naslovom objavil dokument katerega hrvaški 
(slovenski) prevod zaradi zanimivosti objavljamo. 

Prostozidarstvo in Satanov kult
"In že drhtijo mitre in krone. Živel, o satan, o upornik, o maščevalna moč razuma! Slava ti, velikodušni  
upornik! Dvigam svojo čašo: Za svobodo, to maščevalko utesnjenega človeškega duha. Zruši lažni prestol  
Petrovega naslednika! V prah s tiaro in mitro."
To poveličevanje satana je italijansko prostozidarstvo vzelo za svojo himno.

Maksimilijan Kolbe (1894. - 1941.) je bil očividec proslave 
dvestoletnice ustanovitve prostozidarstva (l. 1917), katerega 
člani so ob tej priliki na Trgu sv. Petra peli prej omenjeno himno 
satanu in nosili satanovo zastavo, na kateri je pisalo: "Satan 
mora kraljevati v Vatikanu, papež bo njegov suženj."
Maksimiljan Kolbe je po tem sklenil ustanoviti svojo Militia 
Imaculatae (Vojska Brezmadežne).
Vir: Dr. Lisl Gutenwenger, Pater Maximilian Kolbe, Stein am 
Rhein 1983.)

1. Odstranite že enkrat za zmeraj sv. Mihaela, zaščitnika katoliške Cerkve
iz vseh molitev pri sv. maši in izven nje. Odstranite njegove kipe, češ, da odvračajo od češčenje Kristusa.

2. Odstranite vse postne spokorne vaje kot so zdržek od mesa ob petkih in post; preprečite vsa dejanja 
samozatajevanja. Namesto njih se mora spodbujati dela užitka ter srečo in ljubezen do bližnjega. Recite: 
"Kristus nam je že zaslužil raj" in "vsak človeški napor je nekoristen". Vsem recite naj jih resno zaskrbi za 
svoje zdravje. Zagovarjajte potrošnjo mesa, še posebej svinjskega.

3. Naročite protestantskim pastorjem, naj preučijo sveto mašo in ji odvzamejo svetost. Širite dvom v 
resnično prisotnost v hostiji in trdite, da je hostija - kar je blizu protestantski veri - samo kruh in vino, ki se 
ju mora sprejeti samo kot znamenje.
Povečajte število protestantov v semeniščih in šolah. Pospešujte ekumenizem kot pot k edinosti. Obtožite 
vsakogar, ki veruje v resnično prisotnost, kot osebo, ki seje razdor in je neposlušna Cerkvi.

4. Prepovejte latinsko mašno bogoslužje, češčenje in speve, ker to združuje občutek skrivnosti in 
češčenja. Predstavite jih kot čarovniške coprnije. Ljudje bodo prenehali imeti duhovnike za ljudi z večjo 
inteligenco, ki jih je potrebno spoštovati kot nosilce svetih skrivnosti.

5. Ohrabrite žene, da si v cerkvi ne pokrivajo glave s tančico. Lasje delujejo vznemirjujoče. Zahtevajte, naj 
bodo žene bralke in duhovnice. Prikažite to kot demokratično idejo. Utemeljite gibanje za osvoboditev 
ženske. Kdor vstopa v cerkev mora biti oblečen v lahkotna oblačila, da bi se tu počutil kot doma. To bo 
zmanjšalo pomembnost sv. maše.

6.   Branite vernikom kleče prejemati sv. obhajilo. Recite redovnicam, da morajo preprečevati, da bi otroci 
pred in po obhajilu imeli sklenjene roke. Recite, da jih Bog ljubi takšne kakršni so in, da želi, da bi se 
počutili popolnoma udobno. Ukinite v cerkvi klečanje in vsako priklanjanje. Odstranite vse klečalnike. 
Recite ljudem, da morajo med sv. mašo svojo vero pričevati stoje.
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7.  Odstranite sveto glasbo orgel. V cerkev vpeljite kitare, judovske harfe, bobne, tolkala in glasno 
smejanje. To bo ljudstvo odvrnilo od osebne molitve in od pogovora z Jezusom. Odvzemite Jezusu čas za 
klic otrokom k verskemu življenju. Okoli oltarja izvajajte liturgične plese, prireditve in koncerte v dražljivih 
oblekah.

8.  Odvzemite sveti značaj pesmim Materi Božji in sv. Jožefu. Njuno češčenje imenujte malikovanje. 
Osmešite tiste, ki pri tem vztrajajo. Vpeljite protestantske pesmi. To bo naredilo vtis, da katoliška Cerkev, 
končno, priznava protestantizem kot pravo vero ali vsaj enako katoliški Cerkvi.

9.   Umaknite vse hvalnice, pa tudi tiste Jezusu, ker te v ljudeh vzbujajo misel na stanje sreče in 
sproščenosti, ki pa že iz otroštva izhaja iz mrtvičenja in pokore do Boga. Vpeljite nove pesmi da bi 
prepričali ljudi v to, da so prejšnji obredi na nek način lažni.
Zagotovite pri vsaki sv. maši vsaj eno pesem v kateri se Jezus ne omenja, ter naj ta pesem govori samo o 
ljubezni do ljudi. Mladina bo navdušena, ko bo slišala, da se govori o ljubezni do bližnjega. Pridigajte 
ljubezen, strpnost in edinost. Ne omenjajte Jezusa, prepovejte karkoli bi spominjalo na sveto hostijo.

10. Odstranite vse svetniške relikvije iz oltarjev, postopno pa tudi te oltarje. Zamenjajte jih s poganskimi 
mizami brez posvetitve, ki bi bili lahko uporabljeni za žrtvovanje ljudi med satanskimi mašami. Ukinite 
cerkveni zakon, ki zahteva darovanje sv. maše samo na oltarjih, ki imajo relikvije.

11. Prekinite z navado darovanja sv. maše v navzočnosti presvetega zakramenta v tabernaklju. Ne 
dopustite kakršen koli tabernakelj na oltarjih na katerih se daruje sv. maša. Miza mora izgledati kot 
kuhinjski miza. Mora biti prenosna, da bi bilo videti, da nikakor ni sveta, ampak da lahko služi dvojnemu 
namenu, kot npr. miza za predavanje ali igranje kart. Kasneje postavite vsaj en stol ob to mizo. Duhovnik 
mora sesti tu, da bi pokazal, da se po obhajilu počiva kot po obedu. Duhovnik nikoli ne sme klečati, niti se 
priklanjati v času sv. maše. Ko se je, se tudi nikoli ne poklekne. 
Duhovnikov stol mora biti nameščen na mestu tabernaklja. Spodbujajte ljudstvo, naj časti in občuduje 
duhovnika namesto sv. Evharistije in bo poslušen njemu namesto Kristusu. Recite ljudem da je duhovnik 
Kristus, njihova glava. Tabernakelj namestite na drug prostor, ki ni viden.

12.   Umaknite svetnike iz cerkvenega koledarja, nekatere vedno v določenih obdobjih. Prepovejte 
duhovščini pridigati o svetnikih, razen o tistih, ki se omenjajo v Evangeliju. Recite ljudem, da bi se zaradi 
tega lahko morebitni navzoči protestanti zgražali. Izogibajte se vsega, kar moti protestante.

13. Ko berete Evangelij, izpuščajte besedo "sveti", npr. namesto "Evangelij po svetem Janezu", recite 
preprosto: "Evangelij po Janezu". Tako bo narod pomislil, da jih ni treba več častiti.
Pišite vedno nove biblije, vse dokler ne bodo enake s tistimi protestantskimi. Izpuščajte pridevnik "Sveti" v 
vzkliku "Sveti Duh". To bo odprlo pot. Poudarjajte žensko naravo Boga kot matere polne nežnosti. Ukinite 
uporabo naziva "Oče". 

14.   Naredite vse, da bi izginile vse knjige osebnega usmiljenja, ter jih uničite. Dosledno, tako bodo 
prenehale litanije Presvetemu Srcu Jezusovemu, Materi Božji, svetem Jožefu kot pripravo na sveto 
obhajilo. Zahvala po obhajilu bo prav tako postala odveč. 

15.   Naj prav tako izginejo vsi kipi in slike angelov. Zakaj bi se morali spotikati ob kipe naših sovražnikov? 
Imenujte jih legende ali zgodbice za lahko noč. Ne dovoljujte pogovora o angelih, ker bi to užalilo naše 
prijatelje protestante.

16.   Ukinite mali eksorcizem za izganjanje hudobnih duhov, namesto tega se trudite razglašati, da hudiči 
ne obstajajo. Pojasnite, da je to metoda uporabljena v Bibliji za označevanje zla in, da brez zlobnih ne 
morejo obstati zanimive zgodbe. Posledično, ljudje ne bodo verjeli v obstoj pekla, niti se ne bodo bali, da 
bi v njega kdaj padli. Ponavljajte, da pekel ni nič drugega kot oddaljenost od Boga in, da ni hujšega od 
tega, če gre v bistvu samo za življenje, kot je tukaj na zemlji.

17.  Učite, da je bil Jezus samo človek, ki je imel brate in sestre in je sovražil oblastnike. Pojasnite, da je 



imel rad družbo vlačug, posebno Marije Magdalene, da mu ni bilo mar za cerkve, niti za sinagoge. Recite, 
da je svetoval nepokorščino verskim voditeljem, pojasnite, da je bil veliki učitelj, ki je zašel s prave poti, ko 
je zavrnil poslušnost verskim voditeljem. Omalovažujte pogovor o križu kot zmagi, nasprotno, prikažite to 
kot poraz.

18.    Spomnite se, da lahko zavedete redovnice v izdajo svojega poklica, če jim govorite o njihovem 
materinstvu, očarljivosti in lepoti. Dosezite, da bodo odložile redovno obleko, to pa bo seveda privedlo tudi 
do odlaganja njihovih venčkov. Objavite svetu, da v njihovih samostanih obstajajo nesoglasja. To bo 
preprečilo nove poklice. Recite redovnicam, da ne bodo sprejete, če se ne odrečejo svoje redovne obleke. 
Prav tako, pospešujte med ljudstvom izgubo zaupanja do redovne obleke. 

19.  Zažgite vse veroučne učbenike. Recite katehetom, naj poučujejo ljubezen do od Boga ustvarjenih 
stvari namesto samega Boga. Odkrito ljubiti je znak zrelosti. Naredite, da se bo izraz "seks" vsak dan 
uporabljal v vaših veroučnih razredih. Naredite iz seksa novo religijo. Vpeljite slike seksa v verski pouk, da 
bi naučili otroke realnosti.
Zagotovite, da bodo slike jasne. 
Ohrabrite šole, naj postanejo napredni misleci na področju spolne vzgoje. Vpeljite spolno vzgojo s 
pomočjo škofovega ugleda, tako starši ne bodo imeli nič proti temu.

20.  Zadušite katoliške šole, z zmanjševanjem števila poklicev redovnic. Razložite redovnicam, da so malo 
plačane socialne delavke in, da bo jih Cerkev kmalu ukinila. Trudite se, da bo katehet, katoliški laik, 
dobival enako plačo kot tisti v državnih šolah. Zaposlite katehete nekatolike. Duhovniki morajo prejemati 
enako plačo kot ustrezni javni uslužbenci. Vsi duhovniki morajo odložiti svojo duhovniško obleko in križe, 
da bi jih vsi lahko sprejeli. Osmešite tiste, ki se temu ne prilagodijo.

21. Uničite papeža tako, da mu zrušite njegova semenišča. Ločite semenišča od papeža rekoč, da bi jim 
tako vlada lahko pomagala. Zamenjajte nazive verskih zavodov s svetovnimi imeni zaradi širjenja 
ekumenizma. Npr. namesto "Šola Brezmadežnega spočetja" recite "Nova višja šola". Ustanovite oddelke 
za ekumenizem v vseh škofijah in poskrbite za njihov nadzor s strani protestantov.
Prepovejte molitve za papeža in tiste namenjene Mariji, ker te onemogočajo ekumenizem. Razglasite 
pristojnost mestnih škofijskih oblasti. Trdite, da je papež samo simbolna funkcija. Pojasnite ljudem, da 
papežev nauk služi samo za pogovor, ni pa ga potrebno upoštevati.

22. Borite se proti papeževi oblasti s postavitvijo spodnje meje njegov službe. Zmanjšujte mu oblast po 
malem. Pojasnite to z željo, da bi ga zaščitili pred obilico dela.

23. Bodite drzni. Razbremenite papeža z uvedbo škofijskih svetov. Tako bo papež postal samo simbolna 
funkcija, kot v Angliji, kjer vladata Zgornji in Spodnji dom in od katerih kraljica dobiva navodila. Nato 
oslabite škofovo avtoriteto in ustanovite institucijo na duhovniškem nivoju, ki bo njegova konkurenca. 
Recite, da tako duhovniki dobijo pomen ki ga zaslužijo. In na koncu, oslabite pooblastila duhovnika z 
ustanovitvijo župnijskih svetov, ki morajo zagospodariti duhovnikom. To bo prineslo takšno sovraštvo, da 
bodo Cerkev zapustili celo kardinali in bo tedaj Cerkev lahko demokratična, nova Cerkev.

24.  Zmanjšajte število poklicev za duhovništvo tako, da laiki izgubijo strahospoštovanje do njega. Javni 
škandal enega duhovnika bo uničil na tisoče novih poklicev. Hvalite duhovnike, ki so znali zaradi ljubezni 
do žene vse pustiti in jih razglasite za junake.
Častite duhovnike, ki so postali laiki kot pristne mučence, tako utesnjene, da tega niso več mogli 
prenašati. Prav tako obsojajte kot škandal, da morajo biti naši sobratje prostozidarji v duhovščini odkriti, 
njihova imena pa objavljena. Bodite strpni do klerikov homoseksualcev. Recite ljudem, da duhovniki trpijo 
od osamljenosti.

25.   Začnite zapirati cerkve zaradi pomanjkanja duhovnikov. To navado razglasite za dobro in varčno. 
Pojasnite, da Bog sliši molitve kjerkoli smo. Zato so cerkve postale grozljivo razsipanje denarja. Najprej 
zaprite cerkve v katerih se od nekdaj prakticira ljudska pobožnost. 



26.  Uporabite župnijske svete in duhovnike slabotne v veri, da brez težav obsodijo in grajajo vsako 
Marijino prikazovanje in vsako vidno znamenje, še posebno sv. nadangela Mihaela. Zagotovite, da nič od 
tega, v nobeni meri ne dobi odobritve po Drugem vatikanskem zboru.
Označite kot nepokorščino, v odnosu do oblasti, če nekdo posluša sporočila, prav tako, če nekdo 
razmišlja o njih. Razglasite vidce za neposlušne cerkveni oblasti. Naredite, da bodo izgubili dober glas in 
ne bodo cenjeni, ter zato nihče ne bo niti pomislil, da bi upošteval njihovo sporočilo. 

27. Izberite protipapeža. Trdite, da bo on protestante vrnil v Cerkev, morda pa celo Jude. Protipapež bo 
lahko izbran, če bo dana pravica glasovanja škofom. Tedaj bodo lahko izbrani mnogi protipapeži kot 
kompromis. Trdite, da je pravi papež mrtev. 

28. Ukinite spoved pred sv. obhajilom za učence drugega in tretjega razreda, tako, da jim ne bo več do 
nje, ko bodo v četrtem, petem razredu in višjih razredih. Tako bo spoved izginila. Vpeljite (v tišini) skupno 
spoved s skupno odvezo. Pojasnite ljudstvu, da je to zaradi pomanjkanja duhovnikov. 

29. Naj obhajilo delijo žene in laiki. Recite, da je to doba laikov. Začnite z dajanjem hostije na roko, kot 
protestanti, namesto na jezik. Razjasnite, da je Kristus to storil na enak način. Zberite nekaj posvečenih 
hostij za "črne maše" v naših templjih. Potem razdelite, namesto osebnega obhajila, en pehar 
neposvečenih hostij, ki se lahko vzamejo s seboj domov. Pojasnite, da se tako božanski darovi lahko 
jemljejo vsak dan. 
Postavite avtomatske delilnike hostij za obhajilo in jih imenujte tabernaklji.
Recite, da je potrebno izmenjati znamenja miru. Ohrabrite ljudi, da se premikajo po cerkvi, da se bo 
prekinjala pobožnost in molitev. Ne križajte se, namesto tega naredite znamenje miru. Pojasnite, da se je 
tudi Kristus sprehajal, da bi pozdravil učence. Ne dopustite kakršno koli zbranost v teh trenutkih. 
Duhovniki morajo obrniti hrbet hostiji in častiti ljudstvo. 

30. Po izvolitvi protipapeža razpustite škofijske svete, pa tudi duhovniška združenja, ter župnijske svete 
laikov. Prepovejte vsem redovnikom brez dovoljenja razpravljati o teh novih odredbah. Pojasnite, da Bog 
ljubi ponižnost in sovraži tiste, ki iščejo slavo. Obtožite za nepokorščino do cerkvenih oblasti vse, ki 
postavljajo vprašanja. Omalovažujte poslušnost do Boga. Recite ljudem, da morajo ubogati te cerkvene 
starešine.

31. Podelite papežu (protipapežu!) največjo oblast v izbiri svojih naslednikov. Ukažite, pod kaznijo 
izobčenja, vsem tistim, ki ljubijo Boga, naj nosijo žig Zveri. Vendar ga ne imenujte "žig Zveri". Ne sme se 
delati znamenja križa, niti ga uporabljati nad osebami ali čez njih (ne sme se več blagoslavljati). Dejanje 
znamenja križa mora biti označeno za malikovanje in nepokorščino. 

32. Trdite, da so predhodne dogme lažne, razen tiste o papeževi nezmotljivosti. Jezusa Kristusa razglasite 
za izgubljenega revolucionarja. Razglasite, da bo pravi Kristus kmalu prišel. Samo izbranega protipapeža 
se mora ubogati. Recite ljudem, da se morajo prikloniti, ko se bo izgovarjalo njegovo ime. 

33. Ukažite vsem papeževim podanikom, naj se borijo v svetih križarskih bitkah, da bi se tako razširila ena 
edina svetovna vera. Hudič ve kje se nahaja ves izgubljeni zaklad. Brez usmiljenja osvojite svet!
Vse to bo prineslo človeštvu tisto, po čemer je vedno hrepenelo: "zlato obdobje miru".

Vir: IL PIANO MASSONICO PER LA DISTRUZIONE DELLA CHIESA CATTOLICA, Teologica, La rivista 
della nuova Evangelizzazione, št. 14 marec/april 1998 str. 22 - 25.
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