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Tagok jelentkezését szeretettel várjuk csoportunkba! 

 

Kézcsók – Miért 
(Vita – Fórum) 

 

Egy e-mail „kering” az interneten – a közelmúltban hozzánk is eljutott (l. alul) –, ami egy videót linkel Ferenc 

pápa lejáratásának szándékával. Tisztázni szeretnénk a helyzetet, így közöljük az ezzel kapcsolatos 

levélváltást. 

* * * 

Dátum: 2018. január 29. 17:23 

Tárgy: Kézcsók a Rothschild és Rockefeller család tagjainak. MIÉRT??? 

 

Kedves M. L. és Vita-fórum tagok! 

Köszönöm L.-nak, hogy e-mailen továbbította nekem azt a YouTube-hamisítványt, amelyen Ferenc pápa 

állítólag cionista milliárdosoknak kezet csókol.  

Megnézve a küldeményt rögtön gyanakodni kezdtem a látott szögletes mozgások és torzítások hatására, hogy 

ez hamisítvány. Ezért az egészet elküldtem egy Rómában dolgozó magyar jezsuitának, aki utánanézett a 

dolognak, és az alábbi levelében igazolta meglátásomat. 

Kérlek Titeket becsapottak és félrevezettek, hogy olvassátok el az alábbi bizonyítékokat, és csak az igazságban 

higgyetek! A valóság bonyolult, nem szabad sajnálni az igazság megkeresésére fordított időt, akkor sem, ha 

az komolyabb munkába kerül. A primitív magyarázatok általában csak részigazságot tartalmaznak. Fontos 

mindig megvizsgálni azt is, hogy kinek az érdeke a hamisítás! 

Jelen esetben kinek jó a fenti hazugság terjesztése? Elsősorban az Iszlám Államnak és a keresztényeket 

muzulmánokká átalakítani kívánó migránsoknak! 

Az Iszlám Állam a keresztényeket egyszerűen legyilkolandó „disznóknak” nevezi, és ahol teheti, megöli őket. 

Embertelen tetteit hamisított felvétel terjesztésével szeretné alátámasztani: lám-lám, a katolikusok vezetője, 

pápája a cionisták vezetőinek kezet csókol, ezért szerintük a keresztény Európa elpusztítása és muzulmán 

Európává átformálása jogos. 

Az említett hamisítvány terjesztői keresztény hitünk legfőbb védelmezőjét – a pápánkat – akarják „kilőni”, és 

ezzel akarva-akaratlanul a muzulmán migránsok európai elözönlését támogatják. 

Kérem, a hozásszólásokat Vita-fórum e-mailcímére küldjék! 

 

Köszönettel és üdvözlettel: 

Nemesszeghy György 

* * * 

Feladó: Ferenc Patsch 

Dátum: 2018. január 29. 9:43 

 

Kedves Nemesszeghy György! 
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Természetesen hamisítványról, fake news-ról van szó, amit szisztematikusan terjesztenek, mert sok 

tájékozatlan emberből vált ki értetlenséget és antiszemita, valamint pápaellenes érzelmeket. 

A felvétel Ferenc pápának a jeruzsálemi Yad Vashem Holokauszt Múzeumban tett látogatását örökíti meg 

(2014. május 26.), és címzi tendenciózus és megtévesztő módon, helytelenül. 

A pápa nagy alázatról tesz tanúbizonyságot, amikor a holokauszt-túlélőkkel és hozzátartozókkal szemben 

kifejezi együttérzését. Sok sebet gyógyított ezáltal, és elhárította a „keresztények által zsidók ellen elkövetett 

bűntett” igaztalan vádját. (Egyébként az eseményen jelen volt Shimon Peres államfő és Benjamin Netanyahu 

akkori miniszterelnök is.) 

Itt a kép eredetije  

És itt egy tisztázó cikk, ami végre igazat ír  

Nem szabad félrevezetéseknek, provokációknak beugrani, amikkel egyesek a pápa ellen akarják hangolni a 

katolikusokat és megosztást szítani köztük! A pápához kell hűségesnek maradni, aki a hit egységének 

letéteményese. Aki ellene uszít, a gonosz malmára hajtja a vizet. 

 

Tisztelettel üdvözli: 

Patsch Ferenc 

* * * 

Dátum: 2018. január 28. 15:27 

 

Kedves Patsch Ferenc SJ Atya! 

Még egyszer köszönöm a SZÍV újságban megjelent cikket Ferenc pápáról. Sok hívőnek szétküldtem, nagyon 

jónak találták. 

Az alábbiakban továbbítom azt az e-mailt, mellyel szisztematikusan terjesztik, hogy Ferenc pápa „kezet csókol 

Rothschild és Rockefeller család tagjainak”, és közben azt kérdezik: miért?  Ennek ürügyén az alábbiakban 

erősen szidalmazzák Ferenc pápát. Mi szeretnénk tisztázni az ügyet, ezért kérdezzük, hogy nem 

hamisítvány-e a felvétel? Ha nem, akkor nem a holokauszttal kapcsolatosak-e ezek a „kézcsókok”? 

 

Köszönettel és üdvözlettel: 

Nemesszeghy György 

* * * 

Dátum: 2018. január 27. 10:11 

Tárgy: Kézcsók a Rothschild és Rockefeller család tagjainak. MIÉRT??? 

 

Kedves Gyuri Bácsi! 

Kaptam megint egy döbbenetes e-mailt a ,,Szent Atyáról". Mondhat nekem bárki bármit, ez a Franci a pápaság 

– talán – legnagyobb szégyene! 

Mostantól biztos nem csókolnék neki kezet, még akkor sem, ha én is pap lennék. Olyanok kezét csókolgatja 

ez a …, akik emberek tízmilliói kárán lettek milliárdosok, akik a világ legnagyobb gazemberei! 

Csak nehogy a Katolikus Egyház essen össze „áldásos munkálkodásai” miatt. 

 

Szomorú üdvözlettel: L. 

Egy link 

http://www.alamy.com/stock-photo-jerusalem-26th-may-2014-pope-francis-visits-the-yad-vashem-holocaust-69634604.html?pv=1&stamp=2&imageid=63AE6B5F-8048-492B-BC70-B2738F340FEA&p=151045&n=42&orientation=0&pn=1&searchtype=0&IsFromSearch=1&srch=foo%3Dbar%26st%3D0%26sortby%3D2%26qt%3Dpope%2520francis%2520holocaust%2520%26qt_raw%3Dpope%2520francis%2520holocaust%2520%26qn%3D%26lic%3D3%26edrf%3D0%26mr%3D0%26pr%3D0%26aoa%3D1%26creative%3D%26videos%3D%26nu%3D%26ccc%3D%26bespoke%3D%26apalib%3D%26ag%3D0%26hc%3D0%26et%3D0x000000000000000000000%26vp%3D0%26loc%3D0%26ot%3D0%26imgt%3D0%26dtfr%3D%26dtto%3D%26size%3D0xFF%26blackwhite%3D%26cutout%3D%26archive%3D1%26name%3D%26groupid%3D%26pseudoid%3D%26userid%3D%26id%3D%26a%3D%26xstx%3D0%26cbstore%3D1%26resultview%3DsortbyPopular%26lightbox%3D%26gname%3D%26gtype%3D%26apalic%3D%26tbar%3D1%26pc%3D%26simid%3D%26cap%3D1%26customgeoip%3D%26vd%3D0%26cid%3D%26pe%3D%26so%3D%26lb%3D%26fi%3D0%26langcode%3Den%26saveQry%3D%26editorial%3D1%26t%3D0%26edoptin%3D
https://www.snopes.com/pope-francis-kisses-david-rockefellers-hand/
https://www.youtube.com/watch?v=CMNo6JPLH5U&feature=youtu.be
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* * * 
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