Tortury inkwizycyjne - galeria

Z

abytki historyczne naszego Kościoła (ciekawe czy obecnie zostałyby uznane za

przedmioty kultu zwolnione od opłat celnych, gdyby importowano te najlepsze made in Spain):
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Średniowieczny drzeworyt przedstawiający kary za odstępstwo od wiary

Katoliccy oprawcy — śmierć przez łamanie kołem — czy nie przypomina malowideł o śmierci
Jezusa?
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