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AKT OSTATNI 

31.   Józef Bizoń powiedział/a 

2013-02-22 (piątek) @ 14:42:40  

OSOBA i CZYN – Karol Wojtyła – 1969 

Zamieszczamy skan z oryginalnego pierwszego wydania w 1969 r. tej książki  
napisanej przez ks. kardynała Korola Wojtyłę 

PO TO ABY STAŁA SIĘ ONA ŚWIADECTWEM PRAWDY. 

Otóż pojawiały się i funkcjonują – zwłaszcza w środowiskach mocno antypapieskich – fałszywe tłumaczenia tej 
książki, które zawierają treści, których nigdy w oryginalnym wydaniu nie było, a które to w obcojęzycznych 
mutacjach stały się rzekomymi dowodami na rzekomą apostazję Papieża Jana Pawła II. 
 
Nie wiemy kto dokonywał tłumaczenia tej książki z języka polskiego na obce języki i udostępniał je autorom 
owych oszczerstw. 
Nie wiemy, czy przekłamania są celowym oszustwem czy nieudolnością tłumaczy. 
Dlatego też zamieszczamy oryginalne pierwsze wydanie z 1969 roku jako świadectwo PRAWDY i to jest naszym 
głównym celem. 
 
Nie wiemy komu ewentualnie należą się prawa autorskie, ale uważamy, że obrona Prawdy i dobrego Imienia 
Świętej Pamięci Jana Pawła II usprawiedliwiają naszą ewentualną samowolę. 
—————– 

A.D. 22 luty 2013 r. 

Józef Bizoń – Boguchwała (Polska) 

Roman Kafel – Dallas (USA) 

Opublikowano na: 

http://jozefbizon.wordpress.com/2013/02/22/osoba-i-czyn-karol-wojtyla-1969/ 
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32.   Zdziwiony powiedział/a 
2013-02-22 (piątek) @ 15:30:12  

Osoba i czyn 

Posted by Marucha w dniu 2012-10-21 (niedziela) 

http://marucha.wordpress.com/2012/10/21/osoba-i-czyn/#comment-205402 
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