
WIJ, VRIJE KATHOLIEKEN CONSTATEREN DAT:

...corona een ziekte is zoals de griep. De maatregelen zoals die nu door regering, 
overheden en bedrijfsleven genomen worden, staan in geen verhouding tot de ernst van corona.

...de ‘vaccins’ heel veel bijwerkingen hebben, waarvan velen al het slachtoffer geworden zijn.

...medicijnen die bewezen hebben te werken, niet gebruikt mogen worden.

...de coronamaatregelen strijdig zijn met de Liefde van God voor de mensen; 
manipulatie en uitsluiting  zijn in strijd met de vrije wilsbeschikking die Jezus ons geleerd heeft.

...God en naastenliefde ondergeschikt zijn gemaakt aan een zogenaamde wetenschap 
die enkel angstvisioenen en angstprognoses voorspiegelt die nooit uitkomen.

...de kerkleiding zich niet verzet tegen het manipuleren van gelovigen (kinderen zelfs) om een ‘vaccin’ te nemen 
dat ook volgens onze eigen regering experimenteel van aard is, 

de menselijke genen manipuleert en onbekende effecten heeft op middel- en lange termijn.

...de kerkleiding zich niet verzet tegen het aanpraten van een schuldcomplex aan kinderen, 
als zouden zij verantwoordelijk zijn voor het overlijden van hun (groot)ouders.

...de kerkleiding zich niet verzet heeft tegen het isoleren van ouderen en het moeten sterven in eenzaamheid, 
het ergste dat iemand kan overkomen.

...de kerkleiding zich niet verzet tegen het ruineren van de levens van mensen, 
het ontnemen van hun werk, hun sociale verbanden, hun opleiding en hun ontspanning.

...dat de heilige missen nog steeds niet in ere hersteld zijn, dus zonder corona beperkingen.

...dat de leiding van de kerk niet opkomt voor de integriteit van het menselijk lichaam.

...de bisschoppen de abortussen vergoeilijken waarmee de ‘vaccins’ gemaakt zijn.

DAAROM ROEPEN WIJ, VRIJE KATHOLIEKEN, DE LEIDING VAN DE KATHOLIEKE KERK OP 
TOT EEN KRITISCHE HOUDING OVER DE CORONAMAATREGELEN:

Dat de kerkleiding de gelovigen weer hoop moet bieden in plaats van angst.

Dat de kerkleiding zich weer gaat gedragen als herder van de kudde en dat gelovigen die 
kritische vragen stellen en feiten aandragen niet langer doodgezwegen worden door de kerkleiding.

WIJ, VRIJE KATHOLIEKEN, ZIJN VRIJ OMDAT WE GELOVEN IN JEZUS CHRISTUS EN WAT HIJ ONS GELEERD HEEFT:

Dat manipulatie en angst altijd overwonnen worden.

Vrij omdat Jezus onze leidraad is en een manipulerende paus onmogelijk een leidraad kunnen zijn.

Wij zijn vrij omdat we onze gezonde verstand dat we van Onze Lieve Heer gekregen hebben, 
wèl gebruiken en ons niet monddood laten maken.

Ik, (naam en achternaam)____________________________________________________________________________ 

ga akkoord met het bovenstaande en teken de petitie.

Datum:                                              Handtekening:                                                                                

Vul de tekstvakjes hieronder. Volg de instructies om de digitale handtekening af te ronden. 
Sla de ingevulde pdf op en stuurt het bestand als bijlage naar: petitie@vrijekatholieken.nl
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