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by Dongski, 7 Nov. 2013

Napanood ko ang paborito kong TV program na “Bandila” dito sa
Sydney, Australia kahapon ng alas 4 ng hapon. Napinsala na naman ng
bagyo ang bago lang tinamaan ng lindol na Bohol at Cebu. Si Wilma raw
ang bagyo at parating naman si Yolanda. Ito na nga ang sinasabi ko na
mangyayari sa ating Bansa kapag patuloy na sumuway sa Utos Ng Diyos
ang mga Filipino. Ito na nga ang kapalit sa pagsasamba ng mga diyusdiyusan at pagluluhod sa mga rebulto nito. Ito na nga ang parusa ng
Diyos sa pagiging Katoliko ng karamihan sa atin.
Ang pinakamasaklap ay pinapanigan nina Karen Davila, Julius Babao at
Ces Drilon si Pope Francis. Ipinakita sa Balita ang bata na ayaw lumayo
kay Pope Francis habang nag-speech. Inawat ng isa sa mga Obispo at
Security Guard ngunit bumalik pa rin at umupo sa upoan ni Pope
Francis at nang malaunan kumapit sa hita niya habang nakatayo. Meron
daw na “parable” sa Biblia na huwag itaboy ang mga bata kay Hesu
Kristo. Hindi ito “parable”, ito po ay totoong nangyari. Lumalabas na si
Pope Francis ay katulad ni Hesu Kristo.
Matagal ko nang pinag-i-email, twitter, facebook, youtube, google ang
tungkol kay Pope Francis. Siya ang 2nd Beast na tinutukoy ng Book of
Revelation sa Biblia. Ang 1st Beast ay si Pope Benedict XVI. Ang mga ito
ay mga 666 Beast dahil sila ay naghahatid ng maraming kaluluwa sa
Purgatoryo! Sila ang mga minamahal na Alagad ni Satanas!
Tingnan mo ito;
http://ulraxnsydney.blogspot.com.au/2013/03/pope-benedict-xvipope-francis-i.html
Page 1 of 3

Medyo malalim ng konti pero wala naman tayong ibang
pagbebentangan! 1.2 bilyon ang populasyon ng mga Katoliko sa buong
mundo, ito ang pinakamarami! Ang mga Buddhist, Hindu, Muslim at
Mormon ay natalbogan.
13 anyos akong nagpapaintindi ng Salita Ng Diyos. Ang dami ng Artikulo
ang aking ginawa para lang maiabot sa aking mga Kababayan. Me
nakakatawa, nakakaiyak, nakakaasar, nakapanghimagsik, nakakabastos
at marami pa. 13 anyos kong pinaghirapan sa lahat ng aking kakayahan!
Naglilibot lang ako sa Una at Pangalawang Utos Ng Diyos na ibinigay kay
Moses na dapat din nating tanggapin at sundin dahil pinili natin ang
Diyos na Ama Ni Kristo Hesus na maging Diyos ng Sambayanan! Ganito
lang naman ang usapan o covenant, “God will be our God and we will be
His people if we obey His Commandments.” He will bless us if we follow
Him, but will curse us if we disobey Him.
THE SINULOG – Fame or Shame? Sinulat noong 2001;
http://www.dtcele.com.au/downloads/1931347/THE+SINULOGFameOrShame2ndEdition.1.pdf
PURGATORIAN BARBEQUE – Sinulat noong 2007;
http://www.dtcele.com.au/downloads/148678/PurgatorianBarbeque.
pdf
ANG 190 NA NAMATAY SA LINDOL NOONG 15 OKTOBRE 2013 AY MGA
WALANG PAKUNDANGAN, WALANG GALANG SA DIYOS, MGA HAYOP,
MGA BASTOS! Kasusulat lang last week of October 2013;
http://www.dtcele.com.au/downloads/2517094/190+NAMATAY+AT+
NAPINSALA+SA+LINDOL.pdf
Dalawang linggo bago naglindol sa Bohol inadvertise ko ng todo ang
Laban kay Lady of Peńafrancia. Tatlo kami sa Sandigan Radio Program
dito sa Burwood, NSW Australia. Pinagbawalan akong magcomment sa
Gobyerno at Relihiyon. Me mga nagsubmit na mga Journalist tungkol
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kay Dr. Jose Rizal pero me mga nakasama namang mga diwata sa
kanyang voice recording. Meron ding mga guests na nag-uusap tungkol
sa pagiging Bading nila. Pinagsasabi pa sa “Air” ang “sucking”, “fucking
the ass” at iba pang malalaswa na linguahe. Walang problema sa dalawa
kong mga kasamang Journalist. Palapit na ang kapistahan kay Lady of
Peńafrancia ay inadvertise nila sa Radyo ang pagnonovena at
pagpoprocession. Alam naman nila na ako ay anti-Catholic dahil
pinapabasa ko naman sila sa aking website; http://www.dtcele.com.au/
nguni’t pinapabroadcast pa sa akin kung saan ang Novena at me balak
ba akong sasali sa Procession. Sinabi ko lang na ayokong sumali sa
discussion na ‘yan subali’t kinukulit ako, at sa aking pag-usok, sinabi
kong, “Si Lady of Peńafrancia ay si Satanas na nagpakita bilang
magandang Engkantada doon sa lugar na Peńafrancia. Si Maria daw siya
na ina ni Kristo Hesus, subali’t ang totoo ay siya si Satanas na Multong
Bakla!”
Mahigit tatlong taon ako sa 2RDJ88.1fm Radio Station sa Burwood, NSW
Australia at ako’y pinatalsik dahil doon sa sinabi ko. Wala namang
listener na nagrereklamo, ‘yong dalawang kasama kong babae na mga
Journalist ang nagsumbong sa Management. Ang aking ginagawa na
pagpamalita sa Salita Ng Diyos ay nakakabuti naman sa Sambayanang
Filipino. ‘Yan na nga ang pangarap ko, na magiging dakilang Bansa ang
Pilipinas! Madaling intindihin ang aking linguahe dahil halos binibisaya
ko ang aking panagalog at pag-English. Ang di ko lang malaman kung
nasaan ang utak ng iba nating Kababayan, nasa Talampakan?
13 anyos na pinilit kong maintindihan ang Salita Ng Diyos, nguni’t ako
ay kinokontra at kinakampihan ang Kalaban! Wala na akong panahon,
wala na rin akong pera. Gusto kong ipaghanda rin ang aking sarili sa
Pagbalik Ni Kristo Hesus. Kaya ito ang masasabi ko sa Gago at Gagang
mga TV Newscaster;
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