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''Jest skrzętnie ukrywanym przez biskupów faktem, że występowanie z Kościoła nie jest jego
wewnętrzną sprawą. Wszystko co trzeba zrobić żeby wystąpić z dowolnego kościoła to napisać
zrozumiałe i jednoznaczne oświadczenie woli, podpisać się i wysłać do proboszcza parafii chrztu za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wystąpienie jest skuteczne od dnia odebrania pisma. Ten zaś
pokazany jest na rewersie zwrotki. To wszystko.''
źródło: www.wystap.pl/wystap-z-kosciola

Apostazja nie usuwa zainteresowanego z szeregów Kościoła
Muszę zgodzić się z cytowanym panem Jackiem Krzysztofowiczem. To chwilowa moda. Powiem
więcej. Chciałbym by ta moda jak najszybciej się skończyła i więcej ludzi zrozumiało, że zgodnie z
prawem kanonicznym wypisać z Kościoła się nie da a sama apostazja to nic innego jak klątwa
kościelna czy też ekskomunika.
Apostata nadal jest katolikiem!
Można wystąpić z Kościoła na podstawie przepisów prawa o ochronie danych osobowych, choć są
pewne niuanse, które w Polsce takie wystąpienie utrudniają i bywa, że sprawa opiera się o sąd.
Więcej rzetelnych informacji dla ludzi, którzy naprawdę chcą wystąpić z Kościoła Katolickiego na
wystap.pl
Nieistotne są niuanse prawa kanonicznego. To wewnętrzne przepisy tego związku wyznaniowego
i nikt kto chce z niego wystąpić nie musi być specjalistą od jego praw. Możliwość wystąpienia
z każdego związku wyznaniowego powinna być gwarantowana przepisami prawa państwowego ds
ochrony danych osobowych i ich przetwarzania. Z kodeksu prawa kanonicznego jasno wynika, że
apostazja nie wyklucza z grona katolików: wystap.pl/oto-trup-instrukcji-biskupow
Apostazja to wielka ściema KK i założycieli portalu o tej nazwie!
Otóż "apostazja kanoniczna" jest "ekskomuniką" nakładaną przez KK na odstępcę a nie formalnym
aktem wystąpienia z KK!!! Czyli propagatorzy apostazji zachęcają do poniżającego spektaklu
wymyślonego przez KEP polegającego na poniżeniu "apostaty" w obecności 2 świadków przed
katabasem prosząc go o rzucenie klątwy na niego a nie zgody na wystąpienie z KK!!! Dowodem na
to, że apostazja to ściema był proces Roberta Biniasa - który ponad 10 lat temu dokonał apostazji
a w KK cały czas figurował jako wierny! Czyli mimo zastosowania się do instrukcji apostatycznej
KEP osiągnął dokładnie to samo co osiągają bez łaski i upokorzenia występujący po włosku o co
walczy - "wystap.pl" wielu już otrzymało zwrotne potwierdzenie z parafii takie samo jakie
otrzymują apostaci! Po masowej krytyce niezgodnej z prawem kanonicznym instrukcji KEPu o
apostazji, na ostatnich obradach w marcu KEP miał wydać nową. Do tej pory nic nie wyszło z KEPu a więc apostazja zdechła i nie obowiązuje, bo jej nie ma!

Reasumując: Propagatorami tej akcji są założyciele portalu apostazja.pl, którzy zostali wpuszczeni
przez Kościół w maliny i nie potrafią się do tego przyznać i przeprosić za wprowadzanie
w bagienko, tylko brną w nim dalej próbując wciągać w to niezorientowanych twierdząc, że to
jedyna droga. Dzięki takiemu działaniu zrażają tysiące chętnych do wystąpienia z KK! Jedyna
metoda wystąpienia z KK w sposób godny bez egzorcyzmów i poniżania się przed katabasem to
wystąpienie po włosku czyli korespondencyjnie! Jak to zrobić wraz z pomocą i gotowymi
dokumentami. Polecam! Natomiast jak wygląda walka o utrzymanie apostazji:
youtube.com/watch?v=jxu7D3-x2fk&feature=youtu.be

Apostazja jest aktem kościelnym
Poczytajcie sobie. Dokonanie aktu apostazji nic nie zmienia, wciąż jest się wiernym kościoła
katolickiego. Pozdrawiam.
Cywilizowany sposób?
“Apostazja znana jest od wieków, tyle, że kiedyś kończyła się na stosie, albo szubienicy, a teraz
można zrobić to legalnie, w cywilizowany sposób". Jeżeli zdaniem Pana Milewczyka i organizacji
patronującym akcji upokarzająca wizyta na plebanii w towarzystwie dwóch świadków polegająca
m. in. na argumentowaniu motywów chęci zaciągnięcia na siebie ekskomuniki (apostazja nie jest
wystąpieniem a prośbą o ekskomunikę) to po prostu ręce i nogi opadają! Cywilizowana metoda
gwarantująca wystąpienie z Kościoła polega na stosowaniu zapisów prawa świeckiego (Ustawy
o Ochronie Danych Osobowych)! Polska jest jedynym krajem w Europie, gdzie organa państwowe
nie mają kontroli nad danymi osobowymi przetwarzanymi przez kościoły i związki wyznaniowe.

