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Zalecane do czytania dla dorosłych i młodzieży

ALBERTO, CZĘŚĆ TRZECIA

OJCOWIE ŚWIĘCIOJCOWIE ŚWIĘCI



A L B E R T O Niezapomniana relacja byłego jezuickiego księdza o jego 
nawróceniu się do Pana Jezusa Chrystusa.

DR ALBERTO R. 
RIVERA - 1985Dr Rivera był zobowiązany do pozostania pod adresem który widać w górnej części 

karty identyfikacyjnej, aż do momentu wydania decyzji o zakończeniu okresu 
próbnego któremu był poddany w 1967 roku, na krótko przed jego nawróceniem się 
do Pana Jezusa Chrystusa.)

Powyżej widać kilka z ostatnich zdjeć dr Rivery, pochodzących z okresu, kiedy był on 
dyrektorem Szkoły Parafialnej w San Lorenzo, w hiszpańskiej Tarrasie.

ALBERTO, PODWÓJNY KRZYŻ, OJCOWIE ŚWIĘCI, SIŁA i PROROK zostały napisane i opublikowane przez 
Wydawnictwo Chick, w oparciu o relację Alberto Rivery o jego życiu, a także na podstawie innych informacji przez 
niego dostarczonych. Aż do swego odejścia do Pana Jezusa, które nastąpiło dwudziestego czerwca 1997-ego roku, dr 
Rivera zajmował się historycznymi i biblijnymi badaniami dotyczącymi rzymskiego katolicyzmu i biblijnymi proroctwami 
dotyczącymi tej organizacji. Podróżował po wielu krajach głosząc Ewangelię o ratunku od piekła jedynie w Panu 
Jezusie Chrystusie, w kościołach, szkołach i wielu innych miejscach. Pomagał wielu rzymskim katolikom poznać 
jedyną drogę zbawienia, nauczając ich, aby swój ratunek od należnej im kary piekła powierzali tylko i wyłącznie Panu 
Jezusowi Chrystusowi. Wielu sposród nich, dziś jako byli rzymscy katolicy uważają że mają względem dr Rivery dług 
wdzięczności, za jego bezkompromisowe i pełne wiary głoszenie Prawdziwej Ewangelii Chrystusowej. Tylko przyjecie 
prawdziwej Ewangelii umożliwiło im przyjąć dar wiecznego życia i wieczne bezpieczeństwo w Panu Jezusie Chrystusie.

Donna Eubanks
(Była siostra przełożona)

Clark Butterfield 
(Były ksiądz rzymsko-katolicki)

“Jestem teraz prawdziwą 
Chrześcijanką. Tylko z łaski Bożej. 
Po 23 latach spędzonych jako 
zakonnica w zakonie Sióstr św. 
Józefa, potwierdzam, opierając się 
na mojej znajomości rzymskiego 
katolicyzmu i moich osobistych 
doświadczeniach, że dr Rivera mówi 
prawdę o religii rzymsko-katolickiej.”

“Po przeczytaniu ALBERTO 
uświadomiłem sobie, że jako były 
ksiądz, nie jestem osamotniony w 
moich staraniach niesienia wieści 
o zbawieniu milionom niewolników 
rzymskiego-katolicyzmu. To 
zaszczyt dla mnie móc poświadczyć 
prawdziwość świadectwa dr Rivery.”

Wszelkie podobieństwo między jakimkolwiek imieniem, jakąkolwiek postacią, osobą i/lub instytucją w tej publikacji z jakąkolwiek żyjącą lub umarłą 
osobą albo z instytucją nie jest zamierzone, a wszelkie takie podobieństwo, które może zaistnieć jest wyłącznie przypadkowe z wyjątkiem odniesień 
do Boga lub Pana Jezusa Chrystusa lub bezpośrednich cytatów ze Słowa Bożego (Biblii) lub odniesień do postaci historycznych albo instytucji 
użytych w celach dokumentacyjnych. Wydrukowano w Polsce.
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OJCOWIE ŚWIĘCI
ZOBACZYCIE MATKĘ OBRZYDLIWOŚCI (AP. 17,5 ) W CAŁEJ 
JEJ POLITYCZNEJ, EKONOMICZNEJ I MILITARNEJ POTĘDZE

6:30

PATRZ ! 
Ktoś maluje coś 

na ścianie!

AAACH!
Trzymaj go, Sam! 

Wezwę policję!

Skręcę ci twój         
nazistowski kark, jeśli 
spróbujesz uciekać!

Och nie!
Zatrzymaj go, Sam! 
ZATRZYMAJ 

GO!

Hmm, nie 
poznaję tego 
samochodu.

Wszystkie cytaty w tej publikacji, pochodzące od różnych autorów, niezależnie od tego, czy byli rzymskimi katolikami, liberałami lub członkami 
tajnych stowarzyszeń, są dokładne, ponieważ korespondują z informacjami, jakie dr Rivera otrzymał, będąc księdzem jezuickim w Watykanie. 
Niezależnie od różnej pozycji cytowanych książek, informacje te jako całość dają prawdziwy obraz wypełniania się Bożego proroctwa.

A więc to jest twoja 
świątynia? Jest rzeczywiście 

piękna wujku Saul.
Tak, Sam. To 
centrum mego 

życia.

O, tam jest ktoś na parkingu. 
Chodźmy zobaczyć, kto to jest.

Puść mnie 
ty żydowska 

ŚWINIO!

Świątynia Beth Israel
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Rabinie Szapiro, czy jest 
pan zaniepokojony wzrostem 
działalności antyżydowskiej?

Ale proszę pozwolić powiedzieć 
mi jedno ... Nasi ludzie nigdy 
już nie zostaną umieszczeni w 

obozach śmierci.

A oto William Schmidt, który 
rzekomo malował swastykę na 

Domu Modlitwy Izraela.

Jesteśmy OBURZENI tym faszystowskim 
postępkiem! Ci ludzie będą zatrzymani!

Oczywiście, że nie byto! To 
wszystko wielkie kłamstwo!

Mówi pan, że 
nie było żydowskiego 

holokaustu? *

Oni mają wszystko! A ta historia o 
zabiciu około 6 milionów Żydów, to jeszcze 

jedno kłamstwo żydowskiej prasy.

Później, w wieczornych wiadomościach ...

*White        Power (Nov-Dec., 1979), The Revolutionary Voice of National Socialism, Cicero, IL.

Oczywiście że jestem! Za 
każdym razem, gdy widzę 

swastykę, doznaję przykrości.

Hmm, no 
tak ... Dziękuję 

panu, panie 
Schmidt.

Mamy super 
gorący temat! Złapali 

faceta malującego 
swastykę na Domu 
Modlitwy Izraela.

Nagłośnij 
to!

Dobrze 
szefie!

 Studio telewizyjne 
w Los Angeles.

Co pani ma na myśli 
mówiąc: „rzekomo”? Ja zrobiłem to! 

Już czas, by ludzie uświadomili sobie, że 
ci wszawi Żydzi są przyczyną wszystkich 

naszych problemów.


