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Przez pół wieku w kościele katolickim wydarzyła się dziwna historia, która może mieć
poważne implikacje dla całego świata.

Jak wyjaśnia ta książka, sednem historii jest przesłanie z Nieba, a zatem kwestia wiary i wiary.
Można by pomyśleć, że dotyczy to tylko katolików i przywódców Kościoła, ale jest - o wiele
więcej.

Wiadomość została przekazana w sposób wyjątkowy w historii Kościoła i jego forma i treść są
również unikalne, która plasuje się w klasie; nie można go sprowadzić do szerokiej kategorii
"prywatnych objawień", jakie rozmaici katoliccy święci i mistycy otrzymywali na przestrzeni
wieków. Gdyby tak się stało, niekatolicy i wielu innych pobożnych katolików będzie mogło
zignorować to. Ale ignorowanie tego konkretnego przesłania jest niemożliwe dla katolików i być
może nieroztropne dla kogokolwiek innego na tej niespokojnej planecie .

Wiadomość ta została podana przez NMP do trzech pastuszków niedaleko małej miejscowości
Fatima (Portugalia) w 1917 Daleko od bycia prywatna impreza, został dostarczony z publicznym
cud przed 70.000 świadków, i zgłosił się do szefa gazet na całym świecie. Żadne inne zdarzenie,
nawet tych związanych ze światem słynnego sanktuarium w Lourdes we Francji i Guadalupe w
Meksyku, został uwierzytelniony jako dramatycznie. To, co stawia te same objawienia oprócz
wszystkich poprzednich tego typu imprez, ale jest to tylko jeden z unikalnych aspektów Fatimy.

Kiedy treść przekazu otrzymanego przez dzieci została ujawniona, była również wyjątkowa w
annałach chrześcijaństwa. Zawierało petycję oraz ostrzeżenie o przyszłych karach, jeśli petycja nie
była przestrzegana.

Nigdy przedtem żaden świadek tego rodzaju, publiczny czy prywatny, nie został zgłoszony przez
żadnego świadka o wyglądzie.

Jak we wszystkich tego rodzaju sprawach, Watykan poddał wydarzenia fatimskie drobiazgowej
analizie. Zwykle Kościół niechętnie rozpoznaje takie fakty, często dość subiektywne i trudne do
zweryfikowania. Jednakże w odniesieniu do Fatimy, hierarchii katolickiej, od lokalnych biskupów
Portugalii do szeregu papieży Watykanu jednogłośnie uznane objawienia w Fatimie jako



„wiarygodne”. Papież Jan Paweł II posunął się nawet do stwierdzenia, że Orędzie Fatimskie
"nakłada obowiązek" na Kościół. Ta hierarchia jednomyślne zatwierdzenie przez lata stale
wzmacniane przekonanie katolików o autentyczności objawień fatimskich jako niebiańskiej
wiadomości.

Ale 26 czerwca 2000 roku historia Fatimy przybrała dziwny obrót. Tego dnia kardynał za doktryny
katolickiej w Watykanie i jego bezpośrednim podwładnym odbyła się konferencja prasowa, że Los
Angeles Times przedstawiane jako próba do
„Obalić w miękkiej w kulcie z Fatimy”. Motyw z tej konferencji z aktualnościami był

o że
Proroctwa Fatimy należą do kategorii "prywatnych rewelacji" i, w każdym razie, "należą
do przeszłości".

Co się stało? Jak wyglądały fatimskie ofiary z oficjalnej deklaracji, która uznała je za
godne wiary, oficjalnego obalenia przez wysokiego rangą kardynała? A co z przesłaniem z
jego prośbą i groźbą kary? Oto pytania zadawane każdemu rozważnemu katolikowi, biorąc
pod uwagę dziwne zachowanie przywódców Kościoła w tej sprawie. Ale po rozważeniu
treści przesłania są to również pytania, które każdy człowiek mógłby zadać na ziemi.

Treść Orędzia Fatimskiego składa się w dużej mierze z pytań religii katolickiej, które całkowicie
należą do sfery wiary i wiary. Część komunikatu ma jednak szersze implikacje, które zasługują na
więcej uwagi. Jest to część zapytania, a następnie ostrzeżenia o karach, jeśli zapytanie nie jest
przestrzegane.

Wniosek dotyczy poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi przez papieża w jedności z
wszystkimi biskupami katolickimi świata. Dla tych, którzy są poza Kościołem, ten rytuał może nie
mieć większego znaczenia. Wewnątrz Kościoła takie ceremonie mają jednak ugruntowaną tradycję.
Konsekracje przyczyniają się do uświęcenia, więc w oczach katolików taka ceremonia byłaby
korzystna dla Rosji.

Oczywiście, ta ceremonia może być dokonana jedynie przez Kościół katolicki. Jednak zagrożenie
towarzyszące petycji wykracza daleko poza Kościół katolicki. Jeśli Konsekracja zostanie
zakończona, mówi przesłanie, "świat zostanie poświęcony na okres pokoju". W przeciwnym razie
ostrzega przesłanie, między innymi: "wiele narodów zostanie zniszczonych".

Czy to jest wiarygodne zagrożenie? Czy należy obawiać się niekatolików i niekatolików? Na
pierwszy rzut oka można by pomyśleć nie, ale pytanie zasługuje na bliższe przyjrzenie się. Nie
trzeba wierzyć absolutnie, z Nieba, to przesłanie, aby poważnie się nad tym zastanowić. To właśnie
nadaje Fatimie jego globalny wymiar.

Za zgodą Watykanu na pozory i na temat możliwej zagłady narodów, można by sądzić, że
konsekracja byłaby dokonana dawno temu. W końcu wymaga to jedynie tradycyjnej ceremonii,
która oczywiście nikogo nie skrzywdzi. I nawet jeśli wiadomość ma tylko najdalszą szansę na bycie
autentyczną, korzyść z przeprowadzenia ceremonii zgodnie z żądaniem może mieć nieocenioną
wartość. Biorąc pod uwagę okoliczności, nawet najbardziej sceptyczni obcy wobec Kościoła
mogliby pomyśleć, że konsekracja "zasługuje na próbę".

A jednak, z powodów znanych jedynie niewielkiej grupie watykańskich urzędników, prośba Fatimy
nie została spełniona, mimo że Kościół o tym wiedział od co najmniej sześciu dekad. Kilkakrotnie
dokonano kilku oficjalnych konsekracji, z których jedno nawet wyraźnie nazwał Rosję, ale we
wszystkich przypadkach unikano spełniania specyficznych wymagań wymaganych w Fatimie: że



papież i katoliccy biskupi świata poświęcają się Rosja po imieniu w uroczystej ceremonii
publicznej. Najnowszym przykładem była konsekracja świata w Rzymie w 2001 roku przez papieża
Jana Pawła II i 1500 wizytujących biskupów. Wielu myślało, że Papież może to wykorzystać

przy okazji spełnienia prośby Fatimy, ale ku ich rozczarowaniu Rosja nie została
wspomniana.

Zarówno w Kościele, jak i poza nim Watykan zdaje się zajmować tą sprawą dziwną
niekonsekwencją w stosunku do własnych wzorców i tradycji. Pokazuje także, jak się
wydaje, pogardliwe nieufność dla bezpieczeństwa nie tylko katolików, ale także całej
ludzkości. Jeśli groźba fatimska jest prawdziwa, cena odmowy Watykanu może być
rzeczywiście bardzo wysoka - i zapłaciłaby za to cała ludzkość.

W takich okolicznościach każda rozważna osoba może zastanawiać się, dlaczego Kościół nadal
lekceważy przesłanie i ryzykuje tak katastrofalnymi konsekwencjami.

Jak i dlaczego tak jest, to jest tematem tej książki. Opowieść, którą opowiada, zawiera mieszankę
faktów i pytań wiary. Dla niewierzących fakty mogą nie doprowadzić do konkluzji autentyczności
przesłania, ale idą daleko w tym kierunku - wystarczająco daleko, aby przekonać wiele otwartych
umysłów do uznania autentyczności za prawdziwa możliwość. A dla tych, którzy podzielają wiarę
katolicką, fakty idą znacznie dalej, potwierdzając autentyczność i podnosząc alarmujące pytania o
stan hierarchii Kościoła dzisiaj.

Historia przedstawia Watykan pod wpływem szeregu zmian, które po raz pierwszy doprowadziły go
do rozpoznania Fatimy, a następnie do wyrażenia wątpliwości, a następnie do zamknięcia go i
ostatecznie całkowitego odrzucenia. Podążanie za tym procesem jest trudne, tym bardziej, że to, co
dzieje się w Watykanie, odbywa się w tajemnicy, a postawy muszą być dekodowane za pomocą
często ukrytych stwierdzeń.

Nikt nie może dostrzec w sercach i umysłach urzędników watykańskich, którzy spiskowali, aby
traktować Orędzie Fatimskie w ten sposób. Można je oceniać jedynie na podstawie ich działań i
logicznych konsekwencji deklarowanych życzeń. Kiedy je analizujemy, tak jak w tej książce,
pojawia się niepokojący obraz Kościoła, który dzieli się przeciwko sobie przez pęknięcie, które
idzie prosto na szczyt.

Ta historia ma ironiczny aspekt, który nie zostanie utracony dla niewierzących. Fakty opisane w tej
książce przekonają wielu niekatolików, by otwarli umysł przynajmniej na możliwość
autentyczności Fatimy. Jeśli możemy powiedzieć o ludziach z zewnątrz, o ile bardziej przekonująca
powinna być ta historia dla katolików? A jednak, choć ta historia wierzy niewierzącym, wydaje się,
że ma ona przeciwny skutek dla niektórych watykańskich urzędników. Jak na ironię, niektórzy
ludzie, którzy nie są najbardziej skłonni wierzyć w Fatimę, należą do tych, którzy powinni być
najbardziej prawdopodobni. Wierzenia niegdyś istotne dla wiary katolickiej są teraz porzucane, nie
przez wiernych rangi,

Dodatkowa ironia: stanowisko Papieża w tej sprawie. Jak wszyscy jego poprzednicy od objawień
fatimskich, Jan Paweł II wyznał, otwarcie i wielokrotnie, swoją wiarę w autentyczność objawień.
Trzykrotnie odwiedził sanktuarium w Fatimie i przypisał Matce Bożej z Fatimy przetrwanie w 1981
r. Próby zamachu. A jednak nawet papież wydaje się bezsilny, aby zapobiec bardzo odmiennemu
punktowi widzenia w Fatimie wśród swoich pierwszych kardynałów. Nie był obecny na konferencji



komunikat prasowy z czerwca 2000 r. wspomniany powyżej, w którym dwóch urzędników
na szczycie starało się podważyć wiarygodność proroctw fatimskich i odrzucić je do
przeszłości.

Jak wyjaśnia kilka rozdziałów tej książki, przesłanie fatimskie ma również implikacje
polityczne, które mogły wpłynąć na to, jak manipulowali nimi urzędnicy watykańscy.
Przesłanie konkretnie prosi o Konsekrację Rosji, aby nawrócić ten naród na katolicyzm.
Otwarcie w tym celu otwartej ceremonii jest sprzeczne z tak zwaną "Ostpolitik" przyjętą
przez Watykan, z uwzględnieniem najpierw międzynarodowego komunizmu, a ostatnio
prawosławnego Kościoła Rosji. W tych dwóch obszarach aparat watykański porzucił
tradycyjnie wojowniczą obronę Kościoła w jego nauczaniu, zgadzając się na odrzucenie
komunizmu jako zła i przestanie szukać nawrócenia od rosyjskiego ortodoksyjnego. C '

Można by pomyśleć, że Watykan odmawia poświęcenia Rosji wyłącznie z tych
politycznych powodów. Ale czy to naprawdę wiarygodne? Biorąc pod uwagę stawkę, czy
Watykan ryzykuje unicestwienie narodów, aby uniknąć dyplomatycznego incydentu z
Rosjanami? Rosja-byłoby naprawdę urażony ceremonii rzeczywiście powierzyć kraj pod
opiekę Matki Bożej? A jeśli nawet Rosja byłaby obrażona, co by się stało? Co można
zrobić gorszego niż kara obiecana za to, że nie poświęciła Rosji, to znaczy "wiele narodów
zostanie zniszczonych"?

Ta książka ujawnia i bada manewry polityczne, które wyraźnie wpłynęły na postawy wobec Fatimy
wśród niektórych wysokich rangą dyplomatów watykańskich. Bez wątpienia architekci
Watykańskiego pojednania "Ostpolitik" są zaniepokojeni Orędzie Fatimskim. Wydaje się jednak
mało prawdopodobne, aby te dyplomatyczne rozważania wystarczyły, aby przekonać Watykan, aby
nie robił wiadomości z nieba. Aby tak się stało, musi istnieć kolejna implementacja, coś głębszego i
mroczniejszego niż polityka światowa.

Ten głębszy i mroczniejszy dyskomfort jest ostatecznym tematem tej książki. Ujawnia, w jaki
sposób Kościół katolicki przeszedł transformację, która pozostawiła wielu wiernych w zamieszaniu.
Jednocześnie z zewnątrz widzimy kościół zachowujący normalność funkcjonowania, który ukrywa
jedynie radykalne przemiany stojące za tą fasadą.

Z daleka Kościół katolicki pojawia się jako instytucja, która zmienia się powoli i niechętnie. Proces
reform zainicjowany przez Sobór Watykański II w latach sześćdziesiątych doprowadził Kościół do
bezprecedensowych zmian (np. Mas wernakularnych, porzucenie charakterystycznego nałogu
duchownego itp.), Które być może wydawały się dramatyczne dla wewnątrz, ale prawie
niewidoczne na zewnątrz. W porównaniu z modami świeckimi ostatniej połowy XX wieku Kościół
zdawał się opierać przemianom, aby utrzymać nauczanie w takich sprawach, jak celibat kapłański,
ordynacja kobiet, antykoncepcja, rozwód i aborcja. Z tych wszystkich punktów widzenia Kościół
wydaje się mocno podtrzymywać ugruntowane pozycje, które utrzymywała przez stulecia.

Ale czy to oznacza, że rząd watykański jest zdecydowanie tradycjonalistyczny? Tych spoza, które
są oparte na rzeczy jak wystąpień publicznych Papieża mógł dobrze się myślenie. Ale ,
jak wyjaśniono w tej książce, od wewnątrz my wiemy lepiej.

Dzisiejszy Kościół katolicki nie jest taki, jak się wydaje, a różnica między opinią publiczną
a dokładną rzeczywistością z dnia na dzień się poszerza.

Podczas gdy tradycje zostały oficjalnie utrzymane pod pewnymi względami, w innych
obszarach zostały porzucone lub podważone. I choć nadal zajmowane pozycje przyciągały



publiczną uwagę, inne porzucone lub podważone zostały po prostu uznane za takie.
Katolicy, którzy niegdyś podzielali się wieloma powszechnymi przekonaniami na całym
świecie, teraz dryfują w różnych kierunkach i miejscach, w wyniku sprzecznego i
niepewnego rządu na wszystkich poziomach.

Kościół katolicki, monolityczny w swej reputacji, nie jest już monolityczny; Jest pełen złamań, że
książka ta powraca do swojego źródła. Pokazuje nam fragmentaryczny rząd kościelny, w którym
pierwsze pęknięcie oddziela papieża, ognistego wierzącego, od jego najbliższych podwładnych,
którzy są zupełnie inni .

Czterech z tych wyższych urzędników jest dokładnie badanych w tej książce, która zawiera
obszerną dokumentację ich próby "zamknięcia książki" w Fatimie jako niepoprawne politycznie
wyrażenie tradycyjnej wiary katolickiej. Chociaż nie można mieć pewności co do ich osobistych
motywacji, nie można także uniknąć wniosku, że ich działania przyczyniły się do obecnego kryzysu
wiary i dyscypliny w Kościele.

Wielu komentatorów katolickich zauważyło, że w erze posoborowej wierzenia, niegdyś praktycznie
podzielane przez wszystkich katolików, są teraz marginalizowane i sprowadzane do stanu
osobistego oddania. W pierwszym szeregu wiara w objawienia, cuda i proroctwa. Przez stulecia
Kościół katolicki podniósł się do rangi świętych, z których setki były kanonizowane na podstawie
cudów dokonanych przez jego wstawiennictwo. Wielu z tych samych Świętych doświadczyło
pojawienia się Chrystusa lub Maryi Panny. Tradycja katolicka potwierdza wiarę w dialog między
ziemią a niebem, za pośrednictwem wizjonerskich Świętych, którzy ilustrują siebie jako proroków
swoich czasów i którzy potwierdzają swoje proroctwa przez cuda. Daleko od zachowania tego
świeckiego aspektu wiary chrześcijańskiej," Prywatne objawienia" można lekceważyć jako
"nieistotne" dla wiary - w tym objawienia fatimskie, chociaż Fatima ostrzega nas przed globalną
katastrofą.

Ogólnie rzecz biorąc, posoborowa "modernizacja" Kościoła katolickiego sprawiła, że
przekonania katolickie zostały zredukowane do pomarszczonego rdzenia, a nawet ten
rdzeń jest kwestionowany na wysokim poziomie. Szeroko opublikowany (i otwarcie
heretycki), "teolog" Hans Küng otrzymał tylko niewielki poklep na nadgarstku za
kwestionowanie artykułów wiary tak fundamentalnych jak Zmartwychwstanie i Boskość
Chrystusa.

To proste: nie można już jasno określić, co sądzą niektórzy urzędnicy na czele Watykanu.
Kluczowym urzędnikiem w tym względzie jest Prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Post
tradycyjnie zajmowany jest przez człowieka całkowicie i bezdyskusyjnie zaangażowanego
w zachowanie katolickiej doktryny. Dziś sytuacja jest zajęte przez kardynała Josepha
Ratzingera, którego stwierdzenia dotyczące doktryny katolickiej (w wielu wywiadach, a
nawet w niektórych oficjalnych przemówień) są tak obciążone wieloznacznością, że nawet
eksperci w teologii nie są w stanie powiedzieć z całą pewnością, co on naprawdę wierzy w
wiele obszarów.
Wszystko to, z zewnątrz, może wydawać się nie na miejscu i na wiele sposobów. Nie jest
interesujące dla nie-katolików i niechrześcijan, że katolicy uczęszczają na tradycyjną mszę
łacińską lub współczesną Mszę wernakularną, odmawiają różaniec lub nie. To, co kardynał
Ratzinger myśli o sprawach doktryny katolickiej, zasadniczo nic nie znaczy dla ludzi z
zewnątrz.



Ale to, co kard. Ratzinger myśli o objawieniach, cudach i proroctwach, jest ważne. Jest to
ważne, ponieważ jeśli nie wierzy w objawienia w Fatimie, gardzi Cudem Słońca i ignoruje
proroctwa Orędzia Fatimskiego, może zagrozić całemu światu.

Upadek tradycyjnej wiary powstających w ten sposób jako najbardziej prawdopodobnym
wyjaśnieniem skądinąd niewytłumaczalne zachowanie Kościoła vis-a-vis Fatimy.
Tradycyjna katolicka wiara w objawienia, cuda i proroctwa jest sednem historii Fatimy.
Porzucenie wiary w te rzeczy sprawiło, że Fatima przechodzi z czegoś "godnego wiary" na
nabożeństwo, które doktrynalny przywódca Kościoła próbuje zdyskredytować i obalić.

Ci z zewnątrz mogliby życzyć sobie, aby była to czysto wewnętrzna sprawa Kościoła, ale nie. Nie
trzeba być katolikiem, aby zastanawiać się nad Bogiem i tym, w jaki sposób Bóg może
komunikować się z ludzkością. Ludzie, którym brakuje wiary w jakąś konkretną religię, zazwyczaj
nie zaprzeczają istnieniu Boga, po prostu nie wiedzą, czy Bóg istnieje. W tym stanie niepewności,
jak można coś wymazać? Bóg może zdecydować się komunikować z ludzkością przez Orędzie
Fatimskie, tak dziwne, że może się wydawać wielu. Jak Biblia mówi nam mądrze, Boskie drogi nie
należą do nas.

Ostateczny wynik nie jest tylko tym, w co wierzy Kościół katolicki, ale co może oznaczać dla całej
ludzkości. Ta sytuacja zachęca wszystkich, katolickich lub nie, Chrétien lub nie, do rozważenia, jak
to możliwe, autentyczności Orędzia Fatimskiego. Choć może nie wydawać się powierzchownie,
istnieją pewne przekonujące dowody na poparcie tej idei. W wyczerpującym dochodzeniu
Watykanu nie znaleziono żadnych niespójności, sprzeczności lub rozbieżności, które często
unieważniają tego rodzaju wydarzenia. Przeciwnie, znaleźli wszystko w porządku. Rozpoznali
także wyjątkową naturę Cudu Słońca w obecności tysięcy świadków, jednak bez odpowiedniego
naukowego wyjaśnienia.

Gdy wiadomość została szerzej rozpowszechnione w 1940 roku, wzmocnień autentyczności zaczął
gromadzić. Wiadomość zawierała szereg proroctw, z których każda została zrealizowana zgodnie z
przewidywaniami. Należą do końca pierwszej wojny światowej wyborów papieża Piusa XI,
początek II wojny światowej i ekspansji komunistycznej Rosji. Dowody okazały się wystarczające,
by wzbudzić wiary sześć kolejnych papieży od czasu objawień i miliony wiernych katolików.
namówił też Watykan ramach obecnego papieża do beatyfikacji dwóch zmarłych świadków
objawień, Francisco i Jacinta Marto i upamiętnienia objawień oficjalnej książce Fatima Mszału
Rzymskiego Katolickiego kultu używanych przez

Jeszcze jedna przepowiednia fatimska, która została tylko częściowo ujawniona, jest Trzecią
Tajemnicą Fatimską. Świadectwo nakreślone w tej książce podkreśla

mocno na przewidywanie poważnych problemów w rządzie Kościoła, problemów, które
mają dziwne podobieństwo do tego, co faktycznie dzieje się dzisiaj w Kościele.

W większości katolicy zostali przytłoczeni niedawnej kaskadą objawień wykorzystywania
seksualnego vis-a-vis dzieci i młodzieży, przeprowadzone przez członków duchowieństwa.
Sprawa absolutnie niespotykana w historii Kościoła, nawet w okresie średniowiecza, kiedy
wielu prałatów o wysokim stanie wyśmiewało celibat. Szukając wyjaśnienia tej
przerażającej sytuacji, może się zdarzyć, że katolicy i inni patrzą w stronę wciąż
nieujawnionej Trzeciej Tajemnicy .

Ta książka stanowi dobry powód, aby wierzyć, że Trzecia Tajemnica dokładnie przewiduje, co
dzieje się dzisiaj. Skandale w duchowieństwie, to początek kar obiecanych, jeśli konsekracja nie



zostanie dokonana. Podczas gdy cały świat zostanie ukarany na ostatnim miejscu, kara spada
najpierw na sam Kościół. Obumieranie katolickiego kapłaństwa i jego moralna degradacja są po
prostu pierwszymi oznakami nieszczęścia, które ostatecznie pochłonie całą ludzkość .

Fakt, że cztery watykańscy urzędnicy badane w tej książce znikły umieścić na odpoczynek kwestię
Fatimie, nadal ukrywa tekst Trzeciej Tajemnicy, zapewnia silne poparcie dla tej interpretacji.
Oczywiste jest, że ci urzędnicy nadal mają coś do ukrycia. W przeciwnym razie, dlaczego by nie
opublikować danego dokumentu i dlaczego nie pozwolić, aby Siostra Łucja dos Santos, jedyna
zachowana świadka objawień, potwierdziła jego autentyczność?

Aby zamknąć tę sprawę, wydaje się oczywiste, że prawdziwym powodem, dla którego Watykan nie
wypełnia konsekracji, jest to, aby uwierzytelnić Orędzie Fatimskie. A z drugiej strony, dokonałoby
się uwierzytelnienie przepowiedni apostazji, która dociera nawet do Watykanu. Niewierni
urzędnicy nie będą angażować się w wiadomość, która im wskaże. Zamiast tego próbował zakopać
wiadomość, tak aby uniknąć udzielenia kredytu, co sam wcześniej Watykan
ogłosił godny z przekonaniem.

Praktycznie, w jakimkolwiek innym momencie historii Kościoła członkowie wyższego
szczebla Watykanu byliby na czele tych, którzy wierzą w przesłanie z Nieba, tak
przekonująco wydane. Nie straciliby nigdy czasu przed wzięciem tego pod uwagę i
złożeniem wniosku. Wraz z zamieszaniem następującym po II Soborze Watykańskim i
szybkim postępie sekularyzacji we wszystkich instytucjach, w tym w Kościele w ciągu
ostatnich 40 lat, takie przesłanie otrzymuje obecnie wrogie przyjęcie, nawet od niektórych
watykańskich urzędników. Ignorując przesłanie, ci prałaci są umieszczani nie tylko poza
szeregami wierzących, ale także z szeregów niewierzących ze zdrowym rozsądkiem,
ponieważ nie ...

Pod tym względem Biblia stanowi pouczający przykład. Czwarta księga Królów (4,
Królewska, 5: 1-15 - odniesienie do niektórych Biblii: 2, Królów 5: 1-15) opowiada
historię Naamana, gubernatora syryjskiej armii, wysłanego przez jego króla do Elizeusz
prorok w Izraelu, aby uzyskać cudowne uzdrowienie jego trądu. Nie spotykając się z nim,
Elizeusz kazał Naamanie kąpać się siedem razy w Jordanie, aby zostać
uzdrowionym. Naaman oburzył się, że Elizeusz nie przyszedł osobiście, aby podać swoje
uzdrowienie. Po prostu kąpiel w Jordanie, jego zdaniem, absolutnie nie mogła zrobić nic
lepszego niż kąpiel w którejkolwiek z pięknych rzek Syrii. Oddalającego jako trywialne
instrukcje dotyczące
prorok, Naaman szykował się do odejścia, ale jego doradcy go zniechęcili. Argumentowali,
że gdyby Prorok go o to poprosił, na jego uzdrowienie, jakiś trudny czyn, Naaman by to
zrobił. Dlaczego więc nie stosować się do bardzo powszechnej recepty? Rzeczywiście,
powiedzieli mu: "Dlaczego nie spróbować, skoro to takie proste? W tym momencie
Naaman zgodził się spróbować i oczywiście, w siódmej kąpieli w Jordanie, jego trąd
zniknął.

Istnieje uderzająca zbieżność między tym cudownym wydarzeniem biblijnym a obecnym
podejściem Watykanu do Konsekracji Rosji. Podobnie jak Naaman, urzędnicy watykańscy
nie są w stanie uwierzyć, że coś tak prostego jak konsekracja może przynieść tyle korzyści,
co prawdziwy pokój na świecie. A oni są uparci w swojej pozycji do tego stopnia, że nie
dopuszczają nawet próby środka, pomimo wielokrotnych apeli przez dziesiątki lat od
milionów wiernych, w tym tysięcy duchownych katolickich.



Z zewnątrz może wydawać się niewiarygodne, że niewielka grupa niewiernych na
wysokim poziomie może zablokować akcję tak pożądaną przez ogromną liczbę wierzących.
Aby to zrozumieć, należy wziąć pod uwagę strukturę Kościoła, która bardzo różni się od
demokracji. Biskupi Kościoła katolickiego nie są wybierani przez wiernych, ani nawet
przez swoich rówieśników. Są oni wybierani przez papieża i konsekrowany przez niego lub
(częściej) przez biskupa już stworzony i moc nadawana przez ich konsekracji pochodzi
bezpośrednio od Boga. Po konsekracji każdy biskup ostatecznie odpowiada przed Bogiem
samym i pod Bogiem, musi być posłuszny w sprawach Kościoła, tylko Papieżowi.

Biorąc pod uwagę charakter czasów i styl zarządzania obecnym papieżem, jest pewne, że papież
nie udzieli bezpośrednio biskupom żadnego polecenia, chyba że dojdzie do ogólnego konsensu
między nimi .

Wszystko to, aby powiedzieć, że w końcu to sprawa biskupów Kościoła, około 4 500 z nich,
dobrowolnie postanawiają dokonać konsekracji, jak tego żądają. Biorąc pod uwagę ich ogromne
kompetencje w zakresie mianowania, awansów i innych przywilejów, niewielka grupa urzędująca
w Watykanie łatwo może zapobiec ostatecznemu powstaniu takiej spontanicznej zgody.

Dzisiaj, oczywiście dla duchowieństwa katolickiego, podniesienie głosu w Fatimie jest
warte zwrotu pieniędzy za zapomnienie w odniesieniu do każdego kapłana, biskupa, a
nawet kardynała. Dlatego większość biskupów milczy na ten temat, niezależnie od tego, co
myślą lub w co wierzą. Podobnie dla księży, bardziej podatnych na karę za bycie

"Politycznie niepoprawny".

Książka wspomina również represyjnego traktowania „Priest” (Fatima Fatima Priest), ks
Nicholas Gruner który poświęcił się promowaniu orędzia fatimskiego wielkim kosztem
osobistym. starania Watykanu, by go uciszyć, łącznie z groźbą ekskomuniki, tworząc ostry
kontrast do łagodniejszego traktowania setek innych księży, a nawet biskupów i
arcybiskupów, miesza się z zarzutów o molestowanie seksualne nieletnich. Smutny stan
duchowieństwa katolickiego dziś streszcza się w tym kontrast między leczeniem ks Gruner
i przyznane duchownych katolickich winnych zbrodni rzeczywiście poważne.

Kościół katolicki ma w dłoniach lekarstwo, które może pracować, że nikt inny nie może
zrobić - przynieść pokój na tym świecie rozdartym przez wojnę w nieskończoność.
Zgodnie z oczywistych przypadków przedstawionych w tej książce, którzy uniemożliwić
próbę tego środka mają znacznie odpowiedzieć. A także katolików na świecie, mają
wytłumaczenie swojego postępowania. Ponadto, biorąc pod uwagę jego znaczenie dla
świata w ogóle, zakrycie Przesłania Fatimskiego jest bardziej okoliczność oburzenie
Episkopatów zakryć seksualnym księży rozprzestrzeniają się w prasie w 2002 roku.

Końcowy rozdział tej książki sugestie na temat tego, co mogłoby uczynić ludzi, zarówno
wierzących i niewierzących, aby przekonać przywódców Kościoła katolickiego do
działania zarówno dobro Kościoła i całej ludzkości. Książka ta wyjaśnia, że zarówno
katolicy, jak i niekatolicy mają wiele do zyskania, i wiele do stracenia, jeśli Orędzie
Fatimskie nadal jest pogardzane przez tych mężczyzn, którym powierzono zadanie
wypełniania imperatywów.

Współpracownicy:



Andrew Cesanek uzyskał tytuł Bachelor of Electrical Engineering na Uniwersytecie Stanu
Nowy Jork w Buffalo oraz tytuł magistra inżynierii elektrycznej i komputerowej na
University of Massachusetts. Przez 15 lat pracował jako inżynier oprogramowania wfirmie
Motorola, zanim odszedł z zawodu inżyniera. Teraz jest pełnoetatowym badaczem i
pisarzem dla Fatima Center.

Mark Fellows jest katolickim pisarzem znanym z wielu artykułów w różnych katolickich
czasopismach, w tym The Remnant and Catholic Family News. Jest autorem
książek Dziewiąte Pius o życiu Błogosławionego Piusa IX, drugi Coming ( drugi Coming)
na Całunie Turyńskim, a ostatnio pojawiły Fatimę w Zmierzchu .

Christopher Ferrara zdobył tytuł licencjata i doktora prawa na Uniwersytecie
Fordham. Jest Prezydentem i Starszym Doradcą Stowarzyszenia Katolickich Prawników
Ameryki. Pan Ferrara napisał obszernie dla wydań katolickich. Jego artykuły ukazały się
w The Latin Mass and The Remnant i innych publikacjach. Wraz z dr. Thomasem
Woodsem był współautorem Wielkiej fasady, Vaticanum II i reżimu nowości w
Kościele rzymskokatolickim .

Ojciec Nicholas Gruner, STL, STD (Cand.) Kieruje jedną z największych na świecie prac
Fatimy z kilkoma miejscami na całym świecie. Wykłada w całej Ameryce Północnej na temat
Fatimy i publikuje The Fatima Crusader . Publikuje także program telewizyjny "Fatima: The
Moment Has Come" "oraz audycję radiową" Plan pokoju niebiańskiego "(" Niebiański plan pokoju
").

Ojciec Gregory Hesse, STD, JCD został wyświęcony w 1981 r. W Bazylice Świętego Piotra. Ma
doktorat z teologii tomistycznej i prawa kanonicznego. Od 1986 do 1988 roku był sekretarzem
kardynała Sticklera w Watykanie. Od 1991 roku pracował w Austrii, Niemczech i Stanach
Zjednoczonych; wygłaszanie wykładów i publikowanie artykułów teologicznych, które ukazały się
w Catholic Family News, The Fatima Crusader i innych czasopismach.

Paul Kramer, B.Ph., STB, M.Div., STL (Cand.) Jest prelegentem i autorem licznych
artykułów na temat wiary katolickiej i Fatimy. Ojciec Kramer otrzymał Dyplomy z
filozofii i teologii od Angelicum w Rzymie i jego Master of Theology z College of Holy
Apostles w Connecticut. Jest autorem Theological Vindication of Roman Catholic
Tradition i przygotowuje wydanie tej książki obszernie aktualizowane pod
tytułem Samobójstwo przemiany wiary w liturgii .

John Vennari jest pisarzem, badaczem, katechetą i redaktorem Catholic Family News.
Jego artykuły pojawiły się również w publikacjach takich jak Christian Order i The
Angelus. Jest autorem książek: Zbliżenia ruchu charyzmatycznego i Stała instrukcja Alta
Vendita, planu Subwersji Kościoła Katolickiego.

Przedmowa edytorska

Hipotetyczny człowiek na ulicy byłby zdziwiony, gdyby dowiedział się, że atak
terrorystyczny z 11 września 2001 r. I skandal seksualny, który obecnie niszczy Kościół
katolicki, to ściśle powiązane wydarzenia. Są jednak ściśle ze sobą spokrewnieni. Związek
staje się oczywisty, gdy oba wydarzenia są postrzegane przez pryzmat Orędzia
Fatimskiego.



Często mówi się, że taki jest Kościół, taki jest świat. Jest to przede wszystkim ostrzeżenie
Matki Bożej, kiedy przybyła do Fatimy w Portugalii, 85 lat temu, w serii objawień
potwierdzonych przez bezprecedensowy publiczny cud w historii świata. Od tego czasu
wszystkie prorockie przestrogi Orędzia Fatimskiego zostały spełnione do tego listu - z
wyjątkiem jednego: zagłady wielu narodów, których Dziewica z Fatimy powiedziała nam,
że będzie to ostateczna konsekwencja niepowodzenia by uszanować Jego prośby.

Objawienia fatimskie zostały uznane za autentyczne przez szereg papieży i są teraz
upamiętnione w Mszale Rzymskim (Podstawowa Księga Kultu Katolickiego), dekretem
papieża Jana Pawła II. A jednak, co musi być postrzegane jako tajemnica nieprawości,
proste prośby Dziewicy pozostają niespełnione z powodu świadomych decyzji niektórych
prałatów na najwyższym szczeblu Kościoła katolickiego. Rezultatem, jak przewidziała,
jest
coraz głębszy kryzys w Kościele i świecie, któremu towarzyszy rosnące poczucie, nawet
wśród niekatolików, początek apokalipsy.

Książka ta była pierwotnie pomyślana jako kompilacja najważniejszych pism i przemówień
dotyczących Fatimy w ostatnich latach! 1 Miało się nadzieję, że zebranie tych dzieł pod jednym
tytułem da im szerszą dystrybucję i dłuższe życie półki. Ale ten pomysł wkrótce zastąpił lepszy:
przekształcenie artykułów i przemówień w integralną książkę o spójnym ogólnym temacie. Za
zgodą autorów ks. Paul Kramer i redakcja Stowarzyszenia Misyjnego wyrzeźbili artykuły i
przemówienia (dodając wiele nowych elementów) do dzieła innego niż cokolwiek opublikowanego
do tej pory Fatima.

Właśnie podczas dystrybucji i rozwoju elementów wydarzyło się coś niezwykłego: temat wyłonił
się sam z siebie, jak Opatrzność. Podchodząc do tematu Orędzia Fatimskiego z różnych stron, różni
mówcy i pisarze zjednoczyli się w jednym wniosku: wydarzenia z Fatimy przedstawiają niebiański
punkt centralny w szalejącej teraz w Kościele i świecie bitwie. W tym samym czasie kryzys
Kościoła i światowy kryzys koncentrują się wokół boskich prawd podsumowanych niebiańską
konkluzją w Objawieniach fatimskich. W wypełnianiu Orędzia Fatimskiego leży koniec tego
podwójnego kryzysu. To w odrzuceniu tego Orędzia leży w dużej mierze

Zdumiewające wydarzenia z Fatimy nie były bezużytecznym spektaklem, ponieważ Bóg nie
angażuje się w bezużyteczne spektakle. Matka Boża przyszła na Ziemię, mając jasno na uwadze
nasze obecne okoliczności, i z troską matki, zaproponowała nam wyjście - środki wybrane przez
Boga na nasz czas. W tym przypadku nie można zrozumieć stanu Kościoła i świata dzisiaj, nie
rozumiejąc, co wydarzyło się w Fatimie.

Trzeba również zrozumieć dziwny systematyczny wysiłek niektórych duchownych
katolickich, aby utrudnić wypełnienie się niebiańskich nakazów Orędzia Fatimskiego, w
tym poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi; cudowne nawrócenie Rosji na
katolicyzm; i triumfu Niepokalanego Serca Maryi, które doprowadzi do okresu pokoju na
świecie. Wielkie znaczenie Fatimy we wzorcach bieżących wydarzeń na świecie przejawia
się w ostatnich, niemal szalonych wysiłkach niektórych watykańskich urzędników,
mających na celu "zburzenie" i "demistyfikację" Fatimy, aby uniknąć obrażania różnych
elementów zewnętrznych. Kościołowi - zwłaszcza rosyjskiemu prawosławiu, którego
nieprzejednany sprzeciw wobec Rzymu jest równie intensywny jak po czterdziestu latach

Niepotrzebny "dialog ekumeniczny" z przedstawicielami Watykanu. Poniższe strony przedstawiają
dowody przeciwko najbardziej wybitnym duchownym zaangażowanym w tę kampanię przeciwko
Fatimie, kładąc u ich stóp ogromną odpowiedzialność za kryzys Kościoła i globalny kryzys,
którego wszyscy potrzebujemy. twarz.



Dla tych, którzy uważają nasze przedsięwzięcie za skandalistę, który ujawnia swoją kampanię
przeciwko Fatimie, możemy odpowiedzieć tylko słowami samej Dziewicy: "Jeśliwysłuchamy
Moich próśb, Rosja nawróci się i będziemy mieć pokój. W przeciwnym razie będzie szerzyć swoje
błędy na całym świecie, prowokując wojny i prześladowania przeciwko Kościołowi. Dobrzy będą
męczeni, Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć, różne narody będą unicestwione.
„Rosja nie była nie konwertowane. Te błędy z rosyjski tam w tym holokauście o aborcji
"Zneutralizowane" rozpowszechniły się na całym świecie. Nie ma pokoju. Nawet dzisiaj niekatolicy
i niewierzący żyją w obawie przed unicestwieniem narodów. Aby powtórzyć słowa papieża św.
Grzegorza Wielkiego, lepiej jest, aby wystąpił skandal, niż gdyby prawda była ukryta - szczególnie,
gdy prawda, tak jak w tym przypadku, mogłaby zapobiec globalnej katastrofie.

Przekazujemy tę pracę osądowi papieża i twojemu osądowi, czytelnikowi. Przekazujemy tę pracę
do publicznej wiadomości, ponieważ wiele prywatnych petycji, rozpatrywanych przez ponad pięć
lat przed najwyższymi władzami Kościoła, wszystkie były nieskuteczne. Tymczasem otoczenie
coraz bardziej kruchego papieża sprawia, że skutecznie nie jest w stanie odpowiedzieć na petycje
od duchownych i świeckich ludzi o wspólnej randze. W tym momencie rozpoczęło się odliczanie
do życia Papieża, z możliwymi następcami papieskiego tronu, manewrując na dogodnych
pozycjach podczas następnego konklawe. Jak pokazuje okultyzm biskupów, przez kilka
dziesięcioleci skandale seksualne wśród księży, forum publiczne, w obecnych okolicznościach
są jedynymi forum otwarte dla katolików szukających poprawek słusznych pretensji dotyczących
całego Kościoła.

Naszą motywacją do zaprezentowania tej książki są synowie i córki Kościoła, którzy znają
i kochają wiarę i wierzą, że obecny trend niektórych przywódców Kościoła jest poważnie
wadliwy, co powinno być jasne przez cały czas. obiektywny obserwator ostatnich
wydarzeń w Kościele katolickim. Jeśli popełnimy błąd w którymkolwiek z przytoczonych
faktów, logiki i wniosków, lub popełnimy jakąś niesprawiedliwość, wówczas obowiązkiem
czytelnika będzie przedstawienie nam, a nie obelg lub bezpodstawnych ataków, ale
uzasadniona korekta oparta na faktach - dla naszego własnego dobra i dla dobra Kościoła.
Ale jeśli przedstawiona przez nas sprawa jest uzasadniona, pojawia się kolejny obowiązek
czytelnika: obowiązek działania na dowód, że postępujemy - teraz, gdy jest jeszcze czas.

Ojciec Paul Kramer i Redakcja Stowarzyszenia Misyjnego 8 grudnia 2002 r. Święto
Niepokalanego Poczęcia.

Uwagi :

1. Oto niekt óre z wielu źróde ł w tej książce: "Czy istnieją dwa oryginalne manuskrypty Trzeciej
Tajemnicy"? Autorstwa Andrew M. Cesanka ( The Fatima Crusader, No. 64, Spring 2000); "Trzecia
Tajemnica kardyna ła Ratzingera" ks. Gregory'ego Hessego ( Fatima Crusader , nr 66, Zima 2001);
"Chronologia okultyzmu" Ojca Paula Kramera (opublikowana na www.fatima.org); "Masoneria i
subwersja w Kościele ( Alta Vendita) " autorstwa Johna Vennari (transkrypcja mowy Konferencji o
Fatimie w Rzymie,
październik 2001); "To dodaje nic" przez Johna Vennari ( The Fatima Crusader , Nr 70, wiosna 2002);

"Usłyszmy Świadka, dla Miłości Nieba" Christophera Ferrary ( The Fatima Crusader, No. 70, Spring 2002); "Lucie and
the Pirates", autor: Mark Fellows ( The Fatima Crusader , No. 70, Spring 2002); " Śmiertelna konferencja prasowa z 26
czerwca 2000 r." Autorstwa Ojca Paula Kramera (Transkrypcja mowy Konferencji w Fatimie w Rzymie, październik
2001 r.); "Matka Boża Fatimska przeciw pragnieniu zniszczenia naszego dziedzictwa katolickiego" autorstwa Johna
Vennari (Transkrypcja mowy w Rajdzie Fatimskim przeciwko terroryzmowi, Nowy Jork, listopad 2001); „The "Linia
partyjna" i jej relacja z Fatimą "autorstwa Ojca Paula Kramera (transkrypcja mowy z konferencji w Fatimie w Rzymie,
październik 2001 r.); "Papież Jan Paweł II daje nam klucz do Prawdziwej Trzeciej Tajemnicy" Ojciec Nicholas Gruner
(Artykuł w trzech częściach, The Fatima Crusader, nr 67-69); " Stalinizacja Kościoła katolickiego" (transkrypcja mowy



Konferencji w Fatimie w Rzymie, październik 2001); " Trzecia Tajemnica" Ojciec Nicholas Gruner (Transkrypcja
mowy Konferencji w Fatimie w Rzymie, październik 2001).

wprowadzenie

Wielka zbrodnia została popełniona przeciwko Kościołowi katolickiemu i całemu światu.
Sprawcami tej zbrodni są ludzie, którzy sprawują wysokie urzędy w hierarchii katolickiej;
ich nazwiska zostaną wprowadzone w trakcie tej prezentacji.

Jesteś pośród ofiar tej zbrodni, a także tych, których kochasz. Konsekwencje tego zbrodni
były już katastrofalne i jeśli osoby odpowiedzialne nie zostaną szybko przekierowane z
obecnego nurtu, ostateczny wynik będzie dobrze i prawdziwie apokaliptyczny we
wszystkich jego wymiarach. W rzeczywistości nawet niekatolicy i niewierzący czują teraz,
że świat zmierza ku apokalipsie. Przestępstwo to jest jedną z głównych przyczyn tej
sytuacji.

Sprawa kryminalna, która nas dotyczy, jest powszechnie znana jako Orędzie Fatimskie. W
1917 r. Matka Boża przekazała trzem pobożnym dzieciom z Fatimy (Portugalia) przesłanie
o wyjątkowo pilnej potrzebie Kościoła i ludzkości; wiadomość potwierdzona przez
bezprecedensowy publiczny cud przewidziany z trzymiesięcznym wyprzedzeniem i
świadkiem 70 000 osób; przesłanie, którego proroctwa o przyszłych wydarzeniach świata
do tej pory zostały dosłownie spełnione; orędzie ogłoszone godnym wiary przez najwyższe
autorytety Kościoła katolickiego; przesłanie, którego autentyczność potwierdzają kolejno
Papieże, w tym panujący Papież, który sam wielokrotnie nawiązywał do apokaliptycznych
elementów tego przesłania.

Natura przestępczości była systematyczną próbą, od 1960 roku, ukrywania, denaturowania i
zaprzeczania autentyczności tego przesłania, nawet gdy jego niepokojące proroctwa spełniły się na
naszych oczach. Jak udowodnimy, ta próba zabicia Orędzia Fatimskiego została dokonana przez
nikogo innego jak duchownego na samym szczycie hierarchii katolickiej - mężczyzn należących do
ciała Watykanu otaczającego cierpiącego Papieża i coraz bardziej osłabiony.

Każda zbrodnia ma motyw, przyznając, że przestępca nie jest szalony. Mężczyźni zaangażowani w
tę zbrodnię nie są szaleni i uważamy, że naprawdę mają motyw. Czasami może być trudno
udowodnić motyw, w tym przypadku nie brakuje dowodów na motyw.

Bez zakładając, że przestępcy są świadomi wrogów Kościoła (choć niektóre z nich mogą
być dobrze), w oparciu o dowody, wydaje się, że prawdopodobny motyw zbrodni jest taka:
przestępców uznają, że treść orędzia fatimskiego, w tym tradycyjnym sensie katolickim,
nie może współistnieć z decyzji podjętych po Soborze Watykańskim II (1962-1965),
realizują decyzje bez odchodzenia całkowicie zmienić orientację Kościół katolicki. Zmiana
ta konwersji (jeśli to możliwe) Kościół katolicki, z ustanowienia Bożego, że jego
aktywność naziemnej jest wieczne zbawienie dusz, w jednym współpracownik organizacji
humanitarnych na budowę

Ta nowa orientacja Kościoła realizuje wizję świata jako iluzoryczną, ponieważ jest sprzeczna z
boską misją Kościoła: uczynić uczniów wszystkich narodów, aby ochrzcić ich w Imię Ojca, Syna i
Ducha Świętego. Ta nowa orientacja jest w rzeczywistości celem cenionych przez te
zorganizowane siły, które sprzysięgły się przeciwko Kościołowi przez prawie 300 lat i których

działania są potępiane i potępiane przez więcej deklaracji papieskich niż na jakimkolwiek
innym przedmiocie w historii Kościoła.



To nie znaczy, że sam Kościół nigdy oficjalnie zrzec swego Boskiego misji, co jest
niemożliwe, zgodnie z obietnicą naszego Pana dotycząca przetrwania Kościoła
katolickiego na ziemi aż do końca świat. Ale nie można zaprzeczyć, że od Soboru
Watykańskiego II wiele elementu ludzkiego Kościoła skutecznie przestała realizować tę
misję, aby zbliżyć świat, nowoczesne i politycznie poprawne. Biorąc pod uwagę obietnice
naszego Pana i Matki Bożej Fatimskiej, koniec tego doświadczenia i odbudowa Kościoła
katolickiego jest nieunikniona, ale w międzyczasie, wiele dusz zostanie utracone na
zawsze i nadal będziemy wiedzieć najgorszy kryzys w historii Kościoła - przepowiedział
kryzysowej, jak wykażemy,

Dowody, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, wskazują na zbrodnię, która prowadzi do
celowego ukrycia tej części Orędzia Fatimskiego, które dokładnie przewiduje tę próbę
zmiany kierunku Kościoła i konsekwencji. rujnuje tę próbę. Ukryta część Orędzia,
powszechnie znana jako Trzecia Tajemnica Fatimska, byłaby zatem niebiańskim
oskarżeniem o podjęte decyzje i działania podejmowane przez samych mężczyzn, którzy
dopuszczali się tej zbrodni.

Dowody wskazują, że zbrodnia posuwa się tak daleko, że stara się podporządkować ostatniemu
ocalałemu świadkowi Orędzia Fatimskiego, s. Lucy dos Santos. Siostra Lucy została poddana
Tajne "wywiady" i inne formy nacisku, aby zmienić jego niezmienne świadectwo autentycznej
treści Orędzia, które blokuje drogę w poszukiwaniu nowej orientacji Kościoła przez winnych.

To jest zbrodnia i to jest motyw. Teraz musimy udowodnić jedno i drugie. Dołożymy starań, aby to
zrobić na następnych stronach, używając samych stwierdzeń oskarżonego; zeznania innych
świadków i wiele innych dowodów na potwierdzenie ich winy. A kiedy wyczerpamy prezentację
zeznań, poprosimy Cię, czytelniku, o wydanie werdyktu. Nie jest to wyrok w sensie prawnym,
ponieważ nie mamy prawa tworzyć trybunału kościelnego. Przeciwnie, mamy na myśli wyrok
przedstawiający sumienne przekonanie niektórych wierzących, że istnieje solidna podstawa do
prowadzenia śledztwa w sprawie zbrodni, o której tutaj mówimy, oraz do ścigania tej zbrodni przez
najwyższy organ władzy. Kościół: papież, Jan Paweł II lub jego następca,

Będziemy wtedy czynią werdykt, że idzie się do pewnego rodzaju oskarżenia sprawców
domniemanego przestępstwa. Prosimy również o pomoc do osiągnięcia, że papieżowi, że opłata, w
porozumieniu z boskiego prawa wiernych - nieomylnie określoną przez Sobór Watykański i
gwarantowaną przez prawo Kościoła - do składania petycji bezpośrednio Papieżowi i natychmiast,
aby uporządkować sprawiedliwe poglądy w Kościele. Dokonując tych żądań mamy również na
uwadze nauczanie świętego Tomasza z Akwinu i jednomyślnego nauczania lekarzy i teologów
Kościoła, a mianowicie, że „jeśli wiara były zagrożone, przedmiotem powinien wznowić jego
prałat nawet publicznie. "

Biorąc pod uwagę dowody, które przedstawimy, prosimy o zachowanie dominującej zasady: jak
naucza św. Tomasz, nie ma argumentów przeciwko faktowi - contra factum non argumentum est.
Jeśli stwierdzenie jest sprzeczne z faktem, to

żaden autorytet na ziemi nie może oczekiwać, że w to uwierzymy. Na przykład, gdyby
wysoki rangą prałat opublikował dekret, aby katolicy wierzyli, że Wieża Eiffla znajduje się
na Placu Świętego Piotra, to by tego nie uczyniło, i musielibyśmy odrzucić dekret.
Ponieważ faktem jest, że Wieża Eiffla znajduje się w Paryżu i nie ma żadnych argumentów
przeciwko temu faktowi. Dlatego żaden człowiek, bez względu na jego



autorytet, nie może żądać, abyśmy wierzyli w coś, co jest w oczywisty sposób sprzeczne
z faktem.

Jak widać jednak, że zbrodnia dla Fatimy jest w dużej mierze próbą ze strony niektórych
mężczyzn, którzy lubią wysokie stanowiska w Kościele narzucić katolicką interpretacją
fatimskiego orędzia, które są wyraźnie sprzeczne fakty - na przykład, ludzie twierdzą, że
poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi można osiągnąć przez poświęceniu świat,
celowo unikając jakiejkolwiek wzmianki o Rosji.

Jak naucza sam Kościół (patrz Watykan I i encyklika Jana Pawła II Fides and Ratio ),
wiara nie jest w konflikcie z rozumem. Katolicy nie powinni zawieszać używania rozumu,
zdrowego rozsądku, aby być katolikami. To nie byłaby wiara, ale ślepota - ślepota
faryzeuszy. Podobnie jest z Orędziem Fatimskim. Bez względu na preferencje niektórych
watykańskich mężczyzn, Kościół nie prosi nas, abyśmy wierzyli głupotą, jeśli chodzi o
prawdziwe znaczenie Przesłania.

Dlatego prosimy was, abyście korzystali ze zdrowego rozsądku , aby zachować otwarty umysł,
rozważyć świadectwa bez uprzedzeń i decydować później. Tak naprawdę musiszzdecydować. Jeśli
bowiem oskarżenie, które przynieśliśmy, jest prawdziwe, to stawką w tej sprawie jest zbawienie
milionów dusz (być może włącznie z waszym), dobrobyt Kościoła. i przetrwanie samej cywilizacji
w tym czasie ludzkości. To nie z innego powodu, że Matka Boża przekazała Orędzie Fatimskie
naszemu światu w większym niebezpieczeństwie.

Przesłanie i cud
Rozdział 1

Bóg nie marnuje cudów. Przez historię zbawienia - od Jozuego, przez Mojżesza, przez
dwunastu apostołów, do świętych Kościoła katolickiego przez wieki - Bóg dał cuda w
jednym głównym celu: służą one jako boska gwarancja dla świadek, który błaga o cud w
Jego Imieniu. Kiedy Bóg wybiera świadka, a następnie kojarzy autentyczny cud z
afirmacją świadka, możemy z całą pewnością wiedzieć, że świadek jest godny zaufania.
Bóg nie daje cudów, aby ręczyć za wątpliwych świadków; Bóg nie
wybiera wątpliwych świadków .

Nie, Bóg nie marnuje cudów. Nawet mniej Bóg marnuje publiczny cud w obecności 70
000 ludzi, zarówno wierzących, jak i niewierzących, którzy zdarzyli się dokładnie w tym
samym momencie, przewidzianym trzy miesiące wcześniej przez trzech świadków,
których twierdzenie zostało zakwestionowane: Lucia dos Santos ( znana na całym świecie
jako Sister Lucy) i jej kuzyni, François i Jacinthe Marto1.

Jest 13 października 1917 roku. Na skromnym polu o nazwie Cova da Iria w Fatimie zgromadziło
się około 70 000 ludzi, oczekujących na cud. To jest niesamowite samo w sobie. Nigdy wcześniej w
historii zbawienia wizjoner nie przewidywał z góry miesięcy, że publiczny cud nastąpi w
określonym czasie i miejscu. Nigdy przedtem nie zebrał się wielki tłum, by być świadkiem
przewidywanego cudu publicznego. Jednak to właśnie działo się tego dnia.

Dlaczego tego dnia? Ponieważ Lucia dos Santos i jej kuzyni Franciszek i Hiacynta cieszyli się
występami " Pani" trzynastego każdego miesiąca od maja. Pani ukazała się im nad Covą w kolorze
dębu, a przy każdym zjawieniu tłumy się zwiększyły. Pojawiły się również wątpliwości dotyczące



prawdziwości widzących, a także prześladowania i prześladowania widzących i ich rodzin w czasie,
gdy Portugalia była pod władzą masońskiego i ateistycznego reżimu politycznego .

Następnie, w dniu 13 lipca 1917 roku, Pani pokazała im coś co przerazić i by zmienić je na
zawsze, co czyni z nich świętych, którzy spędzają życie (bardzo krótkie życie w przypadku
Franciszka i Hiacynty), aby modlić się i składać ofiary grzesznikom. Według doniesień z
Lucia w zeznaniach, że Kościół katolicki uznał za godne wiary, Pani pokazał im piekło:

Znów otworzyła dłonie, tak jak przez ostatnie dwa miesiące. Odbicie (światła) wydaje się
przenikać ziemię i zobaczyliśmy jak morze ognia. Zanurzeni w tym ogniu widzieliśmy
demony i dusze [potępionych]. Były jak przezroczyste węgle, czarne lub opalone, mające
ludzką postać. To płynął w ogniu, podniesiony przez płomienie, które z wydanych w sobie
wraz z kłębami dymu. Wpadli z powrotem na wszystkie strony jak iskry w ogromnym
pożarze, bez ciężaru i równowagi, wśród okrzyków bólu i rozpaczy jęki, które nas
przerażeni i sprawił, że drżą ze strachu. (To jest widok z tego wynika, że miałem do
pchania wołanie „Ała!” Powiedział, że słyszał o
mnie. z czarnym węgli embrasés2. Ta wizja nie trwało to chwilę, dzięki dla naszego dobra
Matka Niebios, która przy pierwszym objawieniu obiecała zabrać nas do Nieba. Inaczej
myślę, że umarlibyśmy z powodu terroru i strachu.

Po przedstawieniu dzieciom losu potępionych, który jest uważany za pierwszą część
Wielkiej Tajemnicy Fatimskiej, Pani następnie dała dzieciom drugą część. Wszyscy, w
tym członkowie ciała watykańskiego, którzy są przedmiotem tej prezentacji, zgadzają się,
że druga część Tajemnicy, jak odnotowano w notatkach s. Łucji, jest następujące:

Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby je zbawić, Bóg chce ustanowić w
świecie nabożeństwo do Mojego Niepokalanego Serca.

Jeśli zrobimy to, co wam powiem, wiele dusz zostanie zbawionych, a my będziemy mieli pokój.
Wojna się skończy. Ale jeśli nadal będziemy obrażać Boga, za panowania Piusa XI zacznie się
kolejna gorsza.

Kiedy widzicie noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że jest to wielki znak, że Bóg
wam daje, że ukarze świat za jego zbrodnie, przez wojnę, głód i prześladowania przeciwko Kościół
i Ojciec Święty.

Aby temu zapobiec, przyjdę prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i komunii
rekonstruującej pierwsze soboty miesiąca.

Jeśli wysłuchamy Moich próśb, Rosja się nawróci i będziemy mieć pokój. W przeciwnym razie
będzie szerzyć swoje błędy na całym świecie, prowokując wojny i prześladowania przeciwko
Kościołowi. Dobrzy zostaną umęczeni, Ojciec Święty będzie musiał wiele cierpieć, wiele narodów
zostanie zniszczonych.

W końcu Moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci,
a świat będzie miał pewien czas pokoju.

W Portugalii dogmat wiary zawsze zostanie zachowany i tak dalej. To, nie mów nikomu.
Dla François, tak, możesz to powiedzieć4.

Oto podstawowe elementy tej niesamowitej wiadomości:



•Wiele dusz idzie do piekła z powodu grzechów, które popełniają.

•Aby je zbawić, Bóg chce ustanowić na całym świecie jedynekatolickie
nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

•Musi się to odbywać poprzez poświęcenie narodu Rosji Niepokalanemu
Sercu Maryi (razem z Komagą Restoracyjną w pierwszą sobotę każdego
miesiąca), w której Rosja zostanie nawrócona na wiarę katolicką.

•Jeśli to się stanie, wiele dusz zostanie zbawionych, a pokój zapanuje.

•W przeciwnym razie Rosja będzie rozpowszechniać swoje błędy nacałym
świecie. Nie będzie wojen,
głodu, prześladowania z Kościołem i męczeństwa o dobru. Ojciec
Święty będzie

wiele cierpieć. A jeśli prośby Matki Bożej jeszcze się nie spełnią, wtedy wiele
narodów zostanie zniszczonych.

•Niemniej jednak: "W końcu Moje Niepokalane Serce zatriumfuje, Ojciec
Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a okres pokoju zostanie
udzielony ludzkości".

W tym celu Pani dodała pilną prośbę: aby katolicy wprowadzili w odmawianiu Różańca, pod
koniec każdej dekady, następującą modlitwę: "O mój Jezu, przebacz nam, wybaw nas od ognia
piekielnego, przyciągnij wszystkie dusze do Nieba, szczególnie tych, które najbardziej tego
potrzebują. "Poprzez posłuszeństwo prośbie Pani i jako świadectwo autentyczności Jej Objawień do
Fatimy, Kościół wprowadził tę modlitwę do Różańca i Katolicy recytują to do tej pory.

Kościół przyjął także nabożeństwo z okazji Pierwszej Soboty, które Pani Najświętsza wyjaśniła w
następujący sposób:

"Obiecuję pomóc w godzinie śmierci, z wszystkimi łaskami niezbędnymi do ich zbawienia,
wszystkich, którzy w pierwszą sobotę pięciu kolejnych miesięcy: wyznają i przyjmują Komunię
Świętą, recytują pięć tuzinów Różańca Świętego i Trzymajcie mnie towarzystwo przez piętnaście
minut, medytując nad piętnastoma tajemnicami Różańca z zamiarem Naprawy Mnie. "

Zatrzymujemy się tutaj, aby odnotować na marginesie (dalsza dyskusja) ciekawy wyraz na końcu
dwóch pierwszych części Tajemnicy: "W Portugalii zawsze będzie dogmat wiary, itd."
Niekompletna ekspresja, zakończona "itd." pojawia się w czwartym pamiętniku s. Łucji o
objawieniach. To wyraźnie wprowadza niebiańską przepowiednię, zawierającą inne słowa Matki
Bożej nie zapisane na temat stopnia przylgnięcia do katolickiego dogmatu w Kościele w ogóle,
rozróżniając w szczególności Portugalię, gdzie dogmat wiary zawsze będzie zachowany.

Odcięta od reszty tekstu, komentarz o przynależności Portugalii do katolickiego dogmatu wydaje
się nieuzasadniony i zupełnie bez znaczenia, ponieważ wyrażenie nie wypływa logicznie z dwóch
pierwszych części Tajemnicy. Każdy uznany ekspert z Fatimy doszedł do wniosku, że fraza ta
stanowi początek trzeciej części Tajemnicy - tak zwanej Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. Jak się
przekonamy, Lucie była tak przerażona jego treścią, że nawet po tym, jak kazano jej ją napisać w
październiku 1943 r., Nie była w stanie tego dokonać aż do następnego objawienia, 2 stycznia 1944
r., Gdzie Matka Boża Lady zapewniła go, że musi to zrobić. A jednak, aż do dzisiaj, Watykan nigdy
nie objawił słów Dziewicy, które oczywiście podążają za:Portugalia zawsze będzie trzymała się



dogmatu wiary, itd. "" Itd. "Pozostaje tajemnicą. To trwałe zniesienie jest kluczowym elementem
przestępstwa, które jest przedmiotem tej książki.

Otrzymawszy z samego Nieba przesłanie o wyraźnie znaczącym znaczeniu dla Kościoła i całej
ludzkości, Lucie wiedziała, że ona i jej kuzyni potrzebowali boskiego poświadczenia, jeśli mieliby
wierzyć. Podczas objawienia z 13 lipca s. Łucja zapytała Panią: "Chciałbym prosić, abyście
powiedzieli nam, kim jesteście, i uczynić cud, aby wszyscy uwierzyli, że wasza łaska nam się
pojawia", a pani odpowiedziała "Kontynuuj chodź tu co miesiąc. W październiku powiem, kim
jestem, czego chcę, i zrobię cud, który każdy będzie mógł zobaczyć, aby uwierzyć. "5 Pani
powtórzyła tę obietnicę w późniejszych wystąpieniach Lucie i innym widzącym 19 sierpnia i
ponownie w La Cova 13 września.

I tak, 13 października zgromadziliśmy się w tłumie w La Cova. Dokładnie o czasie
ogłoszonym w lipcu - 12 godzin (czas słoneczny) i 1:30 po południu w Portugalii - to jest
początek. Nagle Lucie powiedziała tłumowi, by zamknął parasole w strugach deszczu,
które zamieniły Cova w błoto. Potem przechodzi w ekstazę, a Pani pojawia się ponownie,
najpierw mówi Lucie, kim jest i czego chce, tak jak obiecała:

"Chcę ci powiedzieć, że tutaj tworzymy kaplicę na Mój honor. Jestem Matki Bożej Różańcowej.
„Pani jest Matką Boga, Dziewica Maryja, która jest obecnie znany również pod tytułem Matki
Bożej Fatimskiej, jeden z wielu przydomków Najświętszej Dziewicy przez Church. Oczywiście,
kaplica została zbudowana, a następnie odbudowany po skokach 6 marca 1922 w bombie
umieszczonej tam przez przyjaciół nazywany blacharz, burmistrz Ourem6 masonem.

A potem rozpoczął się Cud. Przedstawiamy tutaj zeznanie dziennikarza, że nie można oskarżyć o
stronniczość w tym przypadku i nie bez powodu! Cytujemy Avelino de Almeida, redaktora
naczelnego O Seculo , wielkiego lizbońskiego dziennika, antyklerykalnego "liberała" i masońskiego.
Pisze:

Z drogi, gdzie samochody były spiętrzone, i gdzie zostało kilkaset osób, z braku odwagi,
aby przejść przez błotnistą ziemię, widzimy ogromną rzeszę ludzi skręcających ku słońcu ,
który pojawia się w zenicie, bez chmur.

Wygląda jak matowa srebrna tabliczka i można ją naprawić bez najmniejszego zażenowania.
Nie pali oczu. On nie ślepi. Wygląda na to, że dzieje się zaćmienie.

Ale tutaj rodzi wielką wrzawę, a te najbliżej usłyszeć tłum krzycząc: „Cud! Cud! ... Cud! ... Cud!
„W olśniewały oczach ludzi, których postawa transportowane nas do czasów biblijnych, a
oszołomiony, jego głowa odkryto, rozważane błękitne niebo, słońce drżały, słońce było niezwykłe
ruchy nagle, poza wszelkimi prawami kosmicznych „THE słońce tańczył”, zgodnie z typowym
wyrazem chłopów ... 7

Gwałtownie zaatakowany przez całą prasę antyklerykalną, Avelino de Almeida odnowił
swoje zeznanie piętnaście dni później w swoim czasopiśmie " Ilustração
Portuguesa". Tym razem zilustrował swoją opowieść o kilkunastu zdjęciach ogromnego
ekstatycznego tłumu i powtórzył w refrenie cały artykuł: "Widziałem ... widziałem ...
Widziałem. I odważył się na zakończenie:

"Cud, jak krzyczeli ludzie? Zjawisko naturalne, jak mówią uczeni? Na razie nie chcę tego wiedzieć,
ale tylko potwierdzić to , co widziałem ... Reszta to sprawa między nauką a Kościołem.

Na sobotę, 13 października rozpoczyna się dla pielgrzymów jak spacer pokuty, ponieważ
padało całą noc wcześniej. Teraz ta niemal nagła zmiana pogody, która spowodowała
ulewny deszcz, zamienia zakurzone drogi w błotniste wyboje, nagle odniosła sukces na



jeden dzień w słodkiej jesieni najgorszej zimy, nie powiodła się. poruszać nimi, oddawać je
lub rozpaczać. "9

Porównując wiele historii świadków, możemy rozróżnić różne aspekty i rezultat niesamowitych
zjawisk obserwowanych przez wszystkich. Dla każdego z tych zjawisk możliwe byłoby zrównanie
dziesięciu stron świadectw, które same w sobie stanowią imponującą książkę .
Oto pierwszy wspaniały fakt opisany przez dr Almeidę Garrett:

Musiało to być 13:30, kiedy wznosiła się kolumna dymu, dokładnie w miejscu, w którym były
dzieci, odwiązana, słaba i niebieskawa, która szła prosto na dwa metry, być może ponad głowy i s '.
słaby na tej wysokości. Zjawisko to trwało, doskonale widoczne gołym okiem, kilka sekund. Że nie
oznaczony, jak długo to trwało, nie mogę powiedzieć, czy to było bardziej lub mniej minut. Dym
rozproszona gwałtownie, a po jakimś czasie, zjawisko wrócił do wytworzenia drugiego, a następnie
po raz trzeci ... 10

Podczas gdy "niskie i ciężkie niebo było bardzo ciemne, pełne wody, zapowiadało obfite opady i
długi czas", w czasie pojawiania się deszcz przestał padać. Nagle niebo rozjaśniło: "Słońce przebiło
zwycięsko grubą warstwę chmur, które skrywały ją do tej pory, i świeciło intensywnie." (Dr
Almeida Garrett) Ta nagła zmiana pogody zaskoczyła wszystkich naocznych świadków: "To był
deszczowy dzień, delikatny deszcz i ciągły. Ale na kilka minut przed cudem przestało padać.
"(Alfredo da Silva Santos)

I to świadectwo lekarza, człowieka nauki, dotyczące niewytłumaczalnego srebrzystego koloru
słońca, które pozwoliło spojrzeć bezpośrednio na to bez obrażeń oczu:

Nagle usłyszałem gwar tysięcy głosów i zobaczyłem cały ten tłum rozproszony w szerokiej
przestrzeni, która rozciągała się u moich stóp, odwracając się plecami do miejsca, do którego, do
tego czasu, cała niespokojna niecierpliwość zbiegła się i patrzyłem na słońce po przeciwnej
stronie ... Odwróciłem się z kolei w stronę tego punktu przyciągania ze wszystkich oczu i mogłem
zobaczyć słońce, jak bardzo wyraźną tarczę, ostra krawędź, która lśniła bez szkody dla wzroku ...
Nie można go było pomylić ze słońcem widzianym przez mgłę (nie było w tej chwili), ponieważ
nie był on zawoalowany ani nie gram. W Fatimie utrzymywał światło i ciepło i był wyraźnie
zarysowany na niebie, z ostrym krawędzią, jak gra stołowa ... Najbardziej niesamowita jest

W tym samym duchu to zeznanie redaktora naczelnego O Seculo :

"A potem był wyjątkowy show, ... niesamowite show dla tego, który nie był świadkiem. Od szczytu
drogi ... Widzimy ogromną rzeszę ludzi skręcającą w słońce, które pojawia się w zenicie, bez chmur.
Wygląda jak matowa srebrna tabliczka i można ją naprawić bez najmniejszego zażenowania. Nie
pali oczu. On nie ślepi. Wygląda na to, że dzieje się zaćmienie. "(Artykuł z 15 października 1917 r.)

I tak: "Ludzie mogli patrzeć na słońce, gdy patrzymy na księżyc" (Maria do Carmo) 12

Następujące zjawiska słoneczne można było zwielokrotniać bez końca, nawet świeccy redaktorzy
pisma antyklerykalnego. Sprawdź następujące elementy:

"Słońce się trzęsło, wstrząsając tak bardzo! Wydawał się ogniskiem ognia. "(Maria da Capelinha)
13

"Słońce obróciło się jak koło fajerwerków, przyjmując wszystkie kolory tęczy." (Maria do
Carmo) 14



„Wydawało kuli śniegu zwracając na siebie.” (Ks Lourenço) 15

"Ta perłowa tarcza miała zawrotny ruch. To nie była iskra gwiazdy w całym jej blasku. Odwrócił
się z gwałtownym tempem. "(Dr Almeida Garrett) 16

"W pewnym momencie słońce zatrzymało się, a potem zaczęło tańczyć, znów się obracać;
zatrzymał się jeszcze raz i jeszcze raz wrócił do tańca "(Ti Marto) 17

" Słońce przybierało wszystkie kolory tęczy. Wszystko przybrało te same kolory: nasze twarze,
nasze ubranie, sama Ziemia. "(Maria do Carmo) 18

"Światło, którego kolor zmienia się z jednej chwili na drugą, odbija się na ludziach i
przedmiotach." (Dr. Pereira Gens) 19

To, co wydarzyło się później, jest najbardziej przerażającym aspektem cudu i aspektem o głębokich
implikacjach dla naszej epoki, w której człowiek osiągnął zdolność zniszczenia całego świata przez
ogień nieba: słońce zdawało się znikać z nieba i nurkować na ziemię.

" Nagle usłyszeliśmy zgiełk, jak krzyk udręki z tego całego tłumu. Słońce, zachowując gwałtowny
ruch obrotowy, zdawało się odrywać od firmamentu, a czerwona krew posuwała się w kierunku
ziemi, grożąc, że zmiażdży nas swoją magmową masą. To było kilka przerażających sekund ". (Dr
Almeida Garrett) 20

"Widziałem, jak słońce się skręca i zdawało się, że znika. To było jak koło rowerowe. "(Jean
Carreira) 21

"Słońce zaczęło tańczyć i, w pewnym momencie, zdawało się znikać z firmamentu i pędzić na nas
jak koło ognia" (Alfredo da Silva Santos) 22

" Widziałem, jak schodzi, jakby upadł na ziemię. Wyglądało, jakby spadał z nieba i biegł nad nami.
Pozostał trochę ponad naszymi głowami; ale ten atak był bardzo krótkotrwały ... Wydawał się być
bardzo blisko ludzi i ciągle przewracał się do góry nogami. "(Maria do Carmo) 23

"Nagle, w liście wysłanym wieczorem 13 października, pojawia się słońce o dobrze określonym
obwodzie. On zdaje się zbliżać, jak gdyby był na wysokości chmur i zaczyna się obracać na siebie z
zawrotną prędkością, jak kierownicą Fajerwerki przeciwpożarowych, ponad osiem minut, z
kilkoma przystankami. (Ojciec Pereira da Silva) 24

"Nagle słońce zdawało się ześlizgiwać zygzakiem, jakby miało spaść na ziemię" (Abbot
Lourenço) 25

"Widząc słońce pada na nas ..." (opat John Gomes Menitra) 26

"W końcu słońce zatrzymało się i wszyscy odetchnęli z ulgą ..." (Maria da Capelinha) 27
"Z tych tysięcy ust usłyszałem błaganie o radość i miłość do Najświętszej Dziewicy. I tak
uwierzyłem. Byłem pewien, że nie padłem ofiarą sugestii. Widziałem słońce, jakiego nigdy
bym nie zobaczył. "(Mario Godinho, inżynier) 28

Kolejny zadziwiający fakt: wszyscy ci ludzie, którzy byli przeważnie przemoczeni do
kości, sprawdzili z radością i zdziwieniem, że są wyschnięci. Fakt ten jest potwierdzony w



procesie kanonizacyjnym Hiacynty i Franciszka, którzy ostatecznie zostali beatyfikowani
13 maja 2000 roku.

"Kiedy najmniej się tego spodziewaliśmy, wszystkie nasze ubrania były suche" (Maria do Carmo)
29

"Mój garnitur wyschnął w jednej chwili." (John Carreira) 30 Akademik Marques da Cruz zeznał w
następujący sposób:
"Ten ogromny tłum był mokry, ponieważ deszcz nie ustał od świtu. Ale - choć może się to
wydawać niewiarygodne - po wielkim cudzie wszyscy czuli się swobodnie i mieli całkowicie suche
ubrania, co było przedmiotem ogólnego zdziwienia ... To było dla mnie gwarantowane z największą
szczerością, dziesiątki ludzi absolutnej lojalności, których znam od dzieciństwa i nadal żyję (w
1937 r.), a także ludzie z różnych prowincji kraju, którzy są wszyscy byli obecni na
tych wydarzeniach!

I wreszcie, były także duchowe cuda nawrócenia wielu ludzi. W swojej książce " Spotkaj się ze
Świadkami" John Haffert pisze:

" Kapitan pułku żołnierzy na górze tego dnia - z rozkazami uniemożliwiającymi zgromadzenie
tłumu - jest natychmiast nawrócony. Podobno także setki innych niewierzących, jak to pokażą
ich świadectwa32.

" Był niewierzący, który spędził poranek śmiejąc się z" głupków ", którzy byli w Fatimie tylko po
to, aby zobaczyć zwyczajną dziewczynę. Wyglądał teraz na sparaliżowanego, a jego oczy utkwione
były w słońcu. Zaczął drżeć od stóp do głów i, podnosząc ramiona, upadł w błoto na kolana,
krzycząc do Boga. "(Ojciec Lourenço) 33

"Mieszkam ponad dwadzieścia pięć kilometrów od Fatimy. A w maju 1917 r. Usłyszeliśmy o
niezwykłych objawieniach, ale wiadomości przyszły do nas z mieszanką falbanek. Oczywiście, że
w to nie uwierzyłem. Szczerze sądziłem, że to czysta wyobraźnia kogoś ... Na prośbę mojej matki
powróciłem ponownie do Cova da Iria w sierpniu w czasie objawień. Po raz kolejny wróciłem
zniechęcony i zawiedziony. Ale tym razem stało się coś niezwykłego. Moja matka, która przez
wiele lat miała duży guz w jednym oku, została uzdrowiona. Lekarze, którzy ją leczyli, powiedzieli
mu, że nie potrafią wyjaśnić takiego wyleczenia. Mimo to nie wierzyłem w objawienia. Wreszcie, i
znowu na prośbę mojej matki, Po raz kolejny poszedłem do Cova da Iria 13 października ...
Pomimo tego, co stało się z moją matką, byłem rozczarowany i nie wierzyłem w objawienia. Więc
siedziałem w moim samochodzie. Nagle zauważyłem, że wszyscy patrzą w niebo. Naturalna
ciekawość przykuła moją uwagę, wysiadłem z samochodu i spojrzałem też w niebo ... Z tych setek
ust usłyszałem słowa wiary i miłości do Najświętszej Maryi Panny. I wtedy uwierzyłem. "(Mario
Godinho, Z tych setek ust usłyszałem słowa wiary i miłości skierowane do Najświętszej Maryi
Panny. I wtedy uwierzyłem. "(Mario Godinho, Z tych setek ust usłyszałem słowa wiary i miłości
skierowane do Najświętszej Maryi Panny. I wtedy uwierzyłem. "(Mario Godinho, Engineer) 34

Szereg innych przypadków uzdrowienia i konwersji odnotowano w następujących
książkach, między innymi: Documentação Critica de Fátima i Fatima od początku 35.

Dla tych, którzy twierdzą, że cud był fenomenem "kolektywnej histerii", sam Bóg miał
gotowe obalenie: zjawisko to można było podziwiać poza Fatimą. Doskonale
wiarygodnymi świadkami, którzy byli bardzo daleko od Cova da Iria, doniósł, że widział
bezprecedensowy spektakl tańca słońca podobnie jak 70.000 pielgrzymów zgromadzonych
wokół dąb bezszypułkowy, gdzie Dziewica apparue36.



W małej wiosce Alburitel, położonej około szesnastu kilometrów od Fatimy, całe miasto mogło
cieszyć się wizją cudownego słońca. Często cytowanym świadectwem jest ojciec Inacio Lourenço,
ponieważ jest on najbardziej szczegółowy. Ale, jak donosi, widząc, wszyscy mieszkańcy wioski,
przesłuchani przez badaczy, potwierdzili, że widzieli to dokładnie w ten sam sposób.

Świadkowie tego wydarzenia byli w rzeczywistości niezliczeni, ich zeznania są zgodne i jesteśmy
zaatakowani dokumentami, które nam zostawili.

Po pierwsze wiele historii pojawiło się natychmiast w prasie portugalskiej. Należy zauważyć, że
pierwszymi świadkami byli antyklerykalni dziennikarze. Trzy artykuły Avelino de Almeida - jeden
z 13 października, tuż przed wydarzeniem; druga z 15 października, napisana w Vila Nova de
Ourem wieczorem 13; i trzeci artykuł z 29 października - zasługują na specjalną wzmiankę. Mimo
dokuczliwego tonu i ironii Voltairian, która częściowo inspiruje pierwszy artykuł, pomimo
oczekiwanych antyklerykalnych tonów, które wciąż pojawiają się w artykule 15, te teksty od
utalentowanego dziennikarza, który również , jest uczciwa i sumienna, są ważnymi dokumentami
historycznymi38. Ale nie był jedynym, który zgłosił fakty z tego powodu

Potem były oficjalne zapytania. W listopadzie 1917 r. Na prośbę biskupa Lima Vidal, który
wówczas zarządzał diecezją lizbońską, kapłan parafii fatimskiej przeprowadził jego dochodzenie i
przesłuchał kilku świadków parafii. Niestety, przepisał tylko cztery zeznania!

Badacze historycy z radością zrekompensowali zaniedbania oficjalnych śledczych. Sprawozdanie o.
Formigao, uzyskane przez dr. José Marię de Almeidę Garrett, profesora Wydziału Nauk w
Coimbrze, bardzo kompletne sprawozdanie, jest najbardziej naukowym raportem w naszym
posiadaniu39. Ponadto mamy raporty Ojca da Fonseca (którego praca została wykonana, aby
zweryfikować punkty sporne przez ojca Dhanis40, który odmówił zbadania zeznań), Ojciec de
Marchi, Canon Barthas, Ojciec Dias Coelho i ksiądz Richard.

W 1977 roku, aby uczcić sześćdziesiątą rocznicę ostatniego objawienia, to było jeszcze możliwe do
montażu w Fatimie ponad trzydzieści osób, które uczestniczyły Prodigy słoneczną i którzy mogliby
ujawnić swoje wspomnienia. Z tych licznych świadectw, możliwe jest zrekonstruowanie ciągłą
konkretny komentarz, co pozwala nam przeżyć, z godziny na godzinę i minutę za minutą, ten
decydujący dzień, z pewnością jedną z najważniejszych w historii świata. W prawdzie, dowód cudu
słonecznego 13 października 1917, był tak przytłaczający, że w 1952 roku nawet Hollywood
gwarantuje jego autentyczności produkując klasycznego filmu (z

Gilbert Roland) zatytułowany "Cud Matki Bożej Fatimskiej", który do dziś jest
sprzedawany w kasecie wideo.

Dlaczego ten dzień był tak ważny? Ponieważ był to dzień, w którym Niebiańskie
Przesłanie od Matki Bożej zostało uwierzytelnione ponad wszelką rozsądną niepewność;
przesłanie, które ponad 84 lata później znajduje się w samym sercu niebezpiecznej sytuacji
Kościoła i świata w tym momencie historii ludzkości, oferując nam wyjście z tego.

Uwagi:
1. Rozdzia ł ten jest w dużej mierze zapożyczony dosłownie brata Franciszka Marii od Aniołów, Fatima
Joy intymny świat zdarze ń , (wydanie katolickiej kontrreformacji, Saint-Parres-lès-Vaudes, Francja,
1991), rozdzia ł III, s. 60-135.
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Rozdział 2

Rozpoczyna się długa opozycja



Nawet pospieszna lektura dwóch pierwszych części Wielkiej tajemnicy w Orędziu
Fatimskim pokazuje, że jest to niebiańskie wyzwanie dla potęgi świata, którego trzymanie
się nawet w katolickiej Portugalii stale wzrastało od początku XX wieku. wieku.

Jeśli przypomnimy sobie tekst Tajemnicy rozpoczętej w rozdziale pierwszym, oczywiste jest, że to,
co zaproponował Niebo było anatemą dla masońskiego reżimu Portugalii i, prawdę mówiąc, dla
wszystkich sił zorganizowanych przeciwko Kościół, który na początku ubiegłego stulecia planował
(według własnego uznania, jak zobaczymy) ostateczny atak na katolicką cytadelę. Podstawowe
elementy Poselstwa stanowią prawdziwą kartę sprzeciwu wobec tych sił: ratować dusze przed
piekłem; ustanowić na całym świecie katolickie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi;
poświęcić Rosję temu Niepokalanemu Sercu, a w konsekwencji przekształcić ją w katolicyzm;
przynieść pokój na świecie poprzez triumf Niepokalanego Serca .

Orędzie fatimskie jest ważne dla zbawienia dusz; to jest absolutnie oczywiste. Ale trochę mniej
oczywiste - i to właśnie rozwścieczy zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych wrogów Kościoła
- Przesłanie i objawienie Matki Bożej są również bardzo ważne dla właściwego rządu
społeczeństwa ludzkiego , Jeśli ludzkość bierze pod uwagę Orędzie Dziewicy, wówczas pokój
pomiędzy osobami, rodzinami, miastami i krajami, a nawet całym światem, może zostać osiągnięty
w formie katolickiego porządku społecznego.(Zobaczymy w następnym rozdziale, że ten porządek
społeczny nie jest utopijnym marzeniem, ale czymś, co zrealizowano nawet w XX wieku - w
Portugalii, poprzez poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi w 1931 r.). Oczywiście, Grzech
pierworodny przetrwałby, ale zobaczyłbyśmy okres ludzkiej historii, taki jak ten przepowiedziany
przez Izajasza, który pod boskim natchnieniem widział czas, kiedy ludzie nie będą już prowadzić
wojny, nie będą już uczyć się sztuki wojennej zamieniłoby swoje miecze w lemiesze. Ludzka
skłonność do grzechu zostanie znacznie naprawiona i kontrolowana przez dobroczynny wpływ
Kościoła i jego sakramentów. A kto mógłby poważnie udowodnić, patrząc na świat dzisiaj, że
nawet najgorsze "ekscesy" mężczyzn, w katolickiej organizacji społecznej, która istniała
w "Legalized".

Implikacje płynące z prostego tekstu Wielkiej Tajemnicy Fatimskiej są wystarczająco jasne dla
każdego, kto ma minimum inteligencji: taki plan pokojowy dla świata można osiągnąć jedynie
dzięki wolnej współpracy wystarczającej liczby osób. poziom społeczeństwa. (Nie mówimy tutaj o
jakiejś dyktaturze narzuconej przez siłę, jak to ma miejsce w niektórych krajach islamskich, ale o
porządku społecznym pochodzącym w naturalny sposób od wspólnej katolickiej wiary ludu).
Nawet wtedy, plan mógł się powieść tylko w oparciu o cele Stwórcy ludzkości, który namaścił
Jezusa Chrystusa, Odkupiciela ludzkości, jako Króla królów i Pana panów (Obj. 19:16). Jezus jest
Królem, nie tylko jednostkami, ale także społeczeństwami i całym światem. Dlatego Jeśli ten plan
Najświętszej Maryi Panny, Która jest Królową Nieba i Ziemi, ma się udać, ludzkość musi uznać
suwerenne królestwo Chrystusa nad całą ludzkością, tak jak jest ono praktykowane przez Jego
Kościół katolicki. Fakt, że ludzie chcą być popychani, by zrobić to w wystarczającej liczbie -
najpierw w Rosji, a potem gdzie indziej - jest cudem obiecanym przez Dziewicę, jeśli Jego prośby
są honorowane.

Jest zrozumiałe, że książę tego świata, jak Jezus Chrystus rozumie się diabłu, nie łatwo
zaakceptować proponowaną zniszczenie jego kwitnącego królestwa na ziemi. A plan Nieba
nie będą akceptowane zarówno przez tych ludzi, stowarzyszeń i tajnych stowarzyszeń,
których moc i źle zdobyć bogactwo będą konfiskowane, jeżeli plan miały zostać wdrożone
i czy nawrócenie Rosji i triumf Serca Niepokalana - a więc i katolicka Wiara - powinna
nastąpić.



Na tym tle możemy lepiej docenić dlaczego ostra opozycja do orędzia z Fatimy objawiła
się w tym samym czasie objawień i dlaczego to trwa do dziś, nawet poznanie ludzi
Kościoła jako zapytaniami przeciwników Dziewicy.

W czasie pojawienia się Fatimy burmistrz Ourem, siedziba powiatu, od którego zależały
Fatima i Aljustrel (wioska, w której żyły dzieci, które widziały Matkę Bożą), był Arturo de
Oliveira Santos, który nie wyznawał wiary w Boga. Kowal z handlu, był znany jako

"Ferblantier." Miał niewielkie klasyczne wykształcenie i wielkie ambicje. Arturo Santos był młodą,
nieustraszoną parweniuszem, który został redaktorem " Ouriense" , lokalnej gazety, w której jego
anty-monarchistyczne i antyreligijne poglądy wyrażały gorzką gorliwość i talent. W wieku
dwudziestu sześciu lat powrócił do loży masońskiej Wielkiego Wschodu w Leirii.

Jak zauważył wielki katolicki historyk William Thomas Walsh, Santos został indoktrynacji
ezoterycznej tradycji syncretistic religii i przyrodnika, który był głównym przeciwnikiem Kościoła
katolickiego w czasach współczesnych, a kto już reklamowany konieczności, projektowanie i
realizację portugalskiej rewolucji 1910 wyprzedza żwawo w kierunku eliminacji chrześcijaństwa na
Półwyspie Iberyjskim. Ponadto Walsh informuje nas, że w 1911 roku lider Grand Orient, Magahaes
Lima, przewiduje się, że w ciągu kilku lat, żaden młody człowiek chciałby uczyć się do kapłaństwa
w Portugalii, podczas wybitnego Freemason portugalskim Alfonso Costa zapewniał całą swoją
wspólnotę i niektórych delegatów francuskich lożów, że następne pokolenie będzie świadkiem
końca katolicyzmu,

Profesor Walsh nadal pamiętać, że w 1911 roku, nowi mistrzowie Portugalii zajętego mienia
Kościoła, rozproszone, uwięziony i zesłany setki księży i zakonnic i dał kardynał patriarcha
Lizbony pięć dni do opuszczenia miasta i nigdy nie wracaj. Kapłani i zakonnicy uciekli do Francji
lub gdzie indziej. Niektórzy klęczeli w Lourdes i modlili się do Matki Bożej, aby pomogła ich
nieszczęśnemu krajowi, niegdyś dumnemu, że zostanie nazwana " Kraina Najświętszej Maryi
Panny", teraz pokazem niewiary i anarchii, z nową rewolucją co miesiąc ,

Arturo Santos założył nową loże masońskie w Ourem, gdzie przetransportował swoją kuźnię około
roku 1917, został jej prezesem. Przez przyjaciół swojej wspólnoty mógł zostać burmistrzem Ourem.
Tytuł ten zawierał kolejne tytuły Prezydenta Miasta i Izby Handlowej oraz wiceministra handlu.
Dzięki tym wszystkim zaszczytom i autorytetowi, Senhor Santos stał się najbardziej przerażającym
i wpływowym człowiekiem w swoim sektorze w Portugalii.

Pod jego zarządem msza i sakramenty były coraz mniej uczęszczane, było więcej rozwodów i
mniej dzieci. Kiedy aresztowano sześciu kapłanów i przetrzymywany w odosobnieniu przez osiem
dni, katolicki leżał liderów do Rady i Izby były

zbyt pochłonięci dochodowymi kompromisami, więc nie mieli czasu, aby protestować
wystarczająco głośno, by usłyszeli. Dla Ferblantiera i jego przyjaciół walka o " postęp i
oświecenie", jako że woleli wyznaczyć swój konflikt z Kościołem katolickim, była tylko
zwycięstwem2.

W sierpniu 1917 r. Cała Portugalia znała historię objawień fatimskich, choć pod różnymi
interpretacjami. Dziennikarze w prasie antyreligijnej lubili pisać komiczne wersje
opowiadania. Według pism Ojca de Marchi na temat postawy prasy antyreligijnej,
stwierdzili, że "te dzieci były marionetkami jezuickimi. Nie jezuici? Otóż, w szczególności
duchowieństwo, a zwłaszcza Papieża - przyciąga do Cova da Iria nieświadomego i
nieświadomego, aby wydobywać swoje pieniądze. Nie mieli pieniędzy? No cóż, ich
polityczna przynależność, aby ludzkie rusztowanie oświeconej Republiki mogło zostać
sabotowane na korzyść Rzymu i Opozycji. Prasa cieszyła się z radosnych



wycieczek. Masoni byli zachwyceni. "3 Wszyscy lojalni zwolennicy nowego panowania
uznali sytuację za zabawną.

Ale Arturo Santos, burmistrz Ourem, nie znaleźliśmy to tak zabawne, bo otwarte
wydarzenie religijne dzieje się w jego własnej jazdy. Niektóre z jego składników już
wierzył, że Matka Boża objawiła się w Fatimie i nie mógł znaleźć tego wyjaśnienia
zapewnić jego kolegów politycznych, czy to Christian manifestacją religijną, co było
wbrew nadziejom burmistrza zbudować Rzeczpospolitą bez Boga, w dalszym ciągu
rozwijać się w jego własny okręg. Więc postanowił ściąć ciężką rękę ustawy o trzech diod
LED.

W dniu 11 sierpnia 1917 r. Burmistrz Ourem nakazał rodzicom trójki dzieci, aby przedstawili je w
celu wydania wyroku do Urzędu Miejskiego. Ti Marto, ojciec Hiacynty i Franciszka, mówi: "Nie
ma sensu prowadzić tak małych dzieci do sądu tego rodzaju. Co więcej, są trzy mile stąd, a oni nie
mogą iść pieszo i nie wiedzą, jak jeździć na zwierzętach. Nie zrobię tego. I pójdę wyjaśnić
Administratorowi. "Jego żona Olimpia była tego samego zdania. Ojciec Lucie, Antonio, był
skłonny powiedzieć, w porozumieniu z żoną Marią Rosą, że gdyby Lucy kłamała, byłoby miło,
gdyby otrzymała dobrą lekcję, a gdyby powiedziała prawdę (i wątpili w to), wtedy Matka Boża
zaopiekuje się nią. Antonio umieścił swoją córkę na osiołku (trzykrotnie upadła w drodze) i
wyruszyli w podróż, by zobaczyć burmistrza. Ti Marto zostawił swoje dzieci w domu i zostawił je
w spokoju, aby o nich porozmawiać. Przed podróżą Jacinta powiedziała do Lucie: "To nie ma
znaczenia, jeśli cię zabiją, po prostu powiedz im, że jestem jak ty i Franciszek jeszcze bardziej i że
my też chcemy umrzeć. A teraz idę do studni, a François modli się bardzo mocno .

Burmistrz zapytał Lucie, czy widziała damę na Cova da Iria i za kogo ją uważała. Domagał się, że
powie mu tajemnicę zwierzał przez Matkę Bożą do dzieci, a ona nigdy nie obiecuje powrócić do
Cova da Iria. Lucie odmówiła zdradzenia sekretu i złożenia takiej obietnicy. (Matka Boża prosiła
dzieci, aby powrócić do Cova da Iria w dniu 13 każdego miesiąca, a oni obiecali, aby przejść do
wyznaczonego czasu i daty na najbliższe 3 wizyty, jak również). Następnie burmistrz poprosił
Antonio jeśli mieszkańcy Fatimy uwierzyli w tę historię, a on odpowiedział: "O nie, proszę pana!
Wszystko to tylko historie kobiet. "

"A ty, co ty mówisz"? burmistrz zapytał Ti Marto. "Jestem tu, na twoją komendę," odpowiedział, "a
moje dzieci mówią to samo co ja." "Tak, myślisz, że to prawda?" "Tak, proszę pana, wierzę w to, co
mówią. "

asystenci śmiechu. Burmistrz wskazał odniesienia i jeden z jego ludzi kazał im odejść.
Burmistrz następnie ich do drzwi i powiedział do Łucji: „Jeśli nie mów tego sekretu,
będzie cię to kosztować życie!” Wtedy Lucy i jej ojca i Ti Marto i wrócił do Aljustrel.

Wieczorem 12 sierpnia trzech policjantów zaprowadziło dzieci do Ti Marto, gdzie czekał
na nich burmistrz. Powiedział dzieciom, że śmierć może być karą za nie ujawnienie
Wielkiej Tajemnicy, której nauczyli się 13 lipca. Dzieci odmówiły odmówienia tego na tej
podstawie, że nie mogą być nieposłuszne wobec Matki Bożej. "Nieważne", szepnęła
Jacinta do pozostałych. "Jeśli nas zabiją, tym lepiej, bo wtedy zobaczymy Jezusa i Matkę
Bożą".

Rankiem 13 sierpnia Ti Marto wyjechał do pracy na polach. Poszedł do domu, aby umyć ręce
pokryte ziemią. Wokół domu zebrał się tłum ludzi, którzy przybyli, by uczestniczyć w objawieniu,
które miało się odbyć tego dnia w La Cova da Iria. Jego żona Olimpia była zmartwiona i wskazała
na salon. Ti Marto weszła do salonu i kiedy czytaliśmy w jego raporcie do ojca de Marchiego: "Co



musiałem zobaczyć, gdyby nie sam burmistrz? Nawet wtedy, jak przypuszczam, nie byłem dla
niego zbyt uprzejmy, ponieważ widziałem, że jest tam także ksiądz i po raz pierwszy uścisnęłam
dłoń z księdzem. Potem powiedziałem do burmistrza: "Nie spodziewałem się, że cię tu zobaczę,
proszę pana".

Burmistrz powiedział, że zabierze dzieci do Cova da Iria w swoim samochodzie i powiedział, że da
im czas na rozmowę z proboszczem w Fatimie, który, jak powiedział, chciał je przesłuchać. Dzieci i
ich rodzice byli zaniepokojeni jego sugestią, aby wziąć je w swoim samochodzie, ale oni byli
posłuszni. Zabrał ich najpierw do księdza parafii w Fatimie, a potem, zamiast zabrać ich do Cova
da Iria, zobaczył, jak trzaska batem i jedzie drogą w kierunku zapakowanego konia w przeciwnym
kierunku. Zabrał ich do Ourem i zamknął w pokoju w swoim domu.

to W Cova da Iria było około piętnastu tysięcy ludzi i wszyscy zastanawiali się, gdzie są dzieci. W
chwili pojawienia się Matki Bożej wydarzyło się wiele nadprzyrodzonych zdarzeń, zauważonych
również przez tłum podczas jej innych wystąpień w Fatimie, które przekonały wielu ludzi, nawet
niewierzących, że przyjechała. Ale dzieci nie były tam, aby przyjąć Jego Przesłanie. Potem
przyszło kilka osób z wiadomością, że burmistrz Ourem porwał dzieci i po raz pierwszy zabrał je
do kapłana parafii w Fatimie, a następnie do jego domu w Ourem. Tłum szybko doszedł do
wniosku, że obie walczą o porwanie, co w odczuciu wszystkich "zepsuło wygląd i
rozczarowało Matkę Boga. Rozgorzały głosy przeciw burmistrzowi i kapłanowi parafii. Ale Ti
Marto przekonał tłum, żeby się nie zemścił: "Chłopaki, spokojnie! Nikomu nie krzywdź! Każdy,
kto zasługuje na karę,
otrzyma to. Wszystko to (dozwolone) dzięki mocy Jedynego z En Top! "

Następnego ranka burmistrz Ourem ponownie zakwestionował dzieci, które nadal twierdziły, że
widziały piękną kobietę i wciąż nie chciały mu zdradzić sekretu, nawet gdy groził im dożywotnim
więzieniem, torturami i śmiercią. Burmistrz postanowił nakłonić dzieci do pewnego rodzaju
spowiedzi, które zakończyłyby wydarzenie religijne, które miało miejsce w jego jeździe. Potem
kazano im wrzucić do więzienia miejskiego z ciemnymi i śmierdzącymi komórkami z żelaznymi
kratami. Zostały umieszczone we wspólnym pokoju, w którym zgromadzono większość więźniów.
Dzieci były przerażone i smutne, zwłaszcza mała siedmioletnia Hiacynta, która myślała, że już
nigdy nie zobaczy swoich rodziców. Ale uspokoili się nawzajem, powtarzając to, co Matka Boża
powiedziała im o Niebie i ofiarowując swoje cierpienia za nawrócenie.

grzesznicy. Dzieci odmawiały różaniec w więzieniu, a więźniowie przyłączyli się do
modlitwy.

Jakiś czas później burmistrz miał dzieci obecne przez policjanta i po raz ostatni domagał
się Tajemnicy. Potem, gdy odmówiono mu ujawnienia, powiedział im, że zostaną wrzuceni
żywcem do wrzącego oleju. Krzyknął rozkaz i strażnik otworzył drzwi. Zapytał strażnika,
czy olej jest w porządku i bardzo gorący, a odpowiedź brzmiała "tak". Potem kazał
strażnikowi rzucić najmłodszą, najpierw Jacintę, do wrzącego oleju. Strażnik wziął
dziecko i zabrał go. Strażnik zobaczył, że Francois porusza wargami w milczeniu i pyta go,
co mówi. „An Ave Maria” Franciszka odpowiedział, „że moja siostra nie boi.” Łucja i
Franciszek byli przekonani, że na straży wrócił by je
zabić . Franciszek powiedział do Łucji,

"Po co martwić się, jeśli nas zabiją? Pójdziemy prosto do Nieba. "

Później strażnik wrócił do pokoju, w którym burmistrz przesłuchiwał dzieci i
poinformował Lucie i François, że Jacinthe został ugotowany w oleju, ponieważ nie
chciała ujawnić Tajemnicy. Burmistrz próbował przekonać dwójkę pozostałych dzieci do
ujawnienia Tajemnicy albo do tego, co się z nimi stanie. Ponieważ nie chcieli ujawnić
Tajemnicy, Franciszek został zmieciony z powodu tego samego losu. Wtedy strażnik



wrócił po Lucie. Chociaż wierzyła, że Franciszek i Hiacynta zostali zabici za to, że nie
ujawnili Tajemnicy, ona wolała raczej umrzeć niż odsłonić Tajemnicę, którą powierzyła jej
Najświętsza Dziewica. Więc ona również została objęta opieką opiekuńczą, do tego, co
uważała za pewną śmierć.

Okazało się, że Jacinta została po prostu zabrana do innego pokoju, a Francois i Lucie, gdy
nadszedł czas, aby zostać "ugotowanym na oleju", zabrano do tego samego pokoju i wszyscy byli
razem. To była tylko dobra sztuczka, aby wywołać strach przed ujawnieniem Tajemnicy. Lucie,
pisząc swoje wspomnienia, przypominając o incydencie, informuje nas, że była pewna, tak samo
jak jej dwaj kuzyni, że zostaną zamordowani w rękach burmistrza.

Następnego ranka, w innym przesłuchaniu, burmistrz wciąż nie był w stanie ich doprowadzić do
ujawnienia tajemnicy. Przyznał więc, że jest bezużyteczny i odesłał ich z powrotem do Fatimy.
Było 15 sierpnia, święto Wniebowzięcia NMP.

Niech burmistrz Masonem z Ourem posunął się do tego, że groził trzem małym dzieciom
straszliwą śmiercią, aby nie dopuścić do tego, aby ludzie wierzyli i jawnie manifestowali
wiarę w Boga, w Jego Błogosławioną Matkę iw Kościele katolickim. mówi nam, jak
daleko posuną się w swojej desperacji, masoni, by raz na zawsze znieść Kościół i na jego
miejscu postawić swoją Republikę bez Boga - nie tylko w Portugalii, ale na całym świecie.

Uwagi:

1."I będzie sądził pogan i przyjmuje wielu ludzi, i obrócą swoje miecze na lemiesze i oszczepy w
sierpy: jeden naród nie podniesie miecza przeciw innemu narodowi i nie będą już praktykowa ć wojny.
(Izajasz 2: 4) Także "i wykuwą swoje miecze na lemiesze, a ich miecze na łopaty; jeden naród nie
weźmie miecza przeciw innemu narodowi; i nie będą już uczy ć się sztuki wojennej. "(Mica 4: 3)

2. William Thomas Walsh, Matka Boża Fatimska, (Image-Doubleday, New York, Imprimatur 1947),
ss. 95-97.

3. Ojciec John de Marchi BMI, Niepokalane Serce: The True Story of Matki Bożej
Fatimskiej ( Niepokalane Serce: Prawdy Matki Bożej Fatimskiej ) , (Farrar, Straus and Young, New
York, 1952), str. 87.

Rozdział 3

Niebiański plan pokojowy w mikrokosmosie

"Oświecone" umysły "nowoczesnego świata" wyśmiewają pogląd, że prosta publiczna
ceremonia poświęcająca Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi może doprowadzić do
nawrócenia tego narodu, a co za tym idzie, do ogromnych korzyści dla całego świata. , w
tym pokój między narodami. Ale wtedy "współczesny świat" wyśmiewa w ogóle cuda, aw
rzeczywistości - boskie stwierdzenia Kościoła, którego święci dokonują cudów w takiej
obfitości.

Ale poświęcenie Rosji, to jest właśnie to, co Bóg nakazał w tym samym komunikacie, że on
uwierzytelniony cud słonecznego dnia 13 października 1917 - komunikat, który mamy Spieszę
podkreślić ponownie, otrzymał zatwierdzenie najwyższych władz Kościoła katolickiego, w tym
szeregu papieży od czasów objawień w Fatimie. Jak zobaczymy, w 2002 roku, obecny panujący
papież postanowił, że zostanie wprowadzony w Święto Matki Boskiej Fatimskiej w powszechnym



kalendarzu obchodów liturgicznych Kościoła, do włączenia w trzeciej edycji Mszału Rzymskiego
Clean. Więc Magisterium formalnie uznaje autentyczności objawień.

Przypomnijmy, że w orędziu z dnia 13 lipca 1917 roku, Matka Boża obiecała Lucy: „Ja . Chodź
prosić o poświęcenie Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu oraz o Komunię naprawy pierwsze
soboty” dotrzymał słowa, Dziewica pojawiła Lucia ponownie 13 czerwca 1929 w Tuy w Hiszpanii,
gdzie Lucia - podczas Siostra Łucja dos Santos, Nun Doroty (ona chciała wstąpić do Karmelu w
1948 roku) - modlił się w kaplicy klasztornej w czasie Święta godzina kultu i naprawy. Nawet
wśród annałów niebiańskich występów uznanych przez Świętych Kościoła katolickiego ten był
nadzwyczajny.

Pozwolimy s. Lucy zrelacjonować objawienie w jej własnych, prostych, ale całkowicie
dramatycznych warunkach - i pamiętajmy, że tutaj znowu mamy do czynienia z objawieniem, które
Kościół, w tym teraz panujący Papież, ogłosił godnym wiary :

Poprosiłem i otrzymałem pozwolenie od moich przełożonych i spowiednika, aby święcili
godzinę od jedenastej do północy w noc od czwartku do piątku każdego tygodnia.

Kiedy znalazłem się sam w jedną noc, ukląkłem przy balustradzie, w środku kaplicy, aby recytować,
pokłony, modlitwy Anioła. Czując się zmęczony, wstałem i kontynuowałem recytowanie ich z
rękami skrzyżowanymi.

Tylko światło że lampy [Sanktuaryjne]. Nagle cała kaplica rozjaśniła się nadprzyrodzonym
światłem, a na ołtarzu pojawił się krzyż światła, który podniósł się do sufitu.

W jaśniejszym świetle widziałem na górnej części krzyża twarz mężczyzny z ciałem do pasa; na
jego piersi gołąb, równie świetlisty, przybity do krzyża, ciało innego mężczyzny.

Nieco poniżej pasa (tego), zawieszonego w powietrzu, ujrzeliśmy kielich i wielką
żywicielkę, na którą spadło kilka kropel krwi, które spłynęły na policzki Ukrzyżowanego i
rana w klatce piersiowej , Płynąc na Hostii, te krople wpadły do kielicha.

Pod prawym ramieniem Krzyża była Matka Boża (była to Matka Boża Fatimska z Jej
Niepokalanym Sercem ... w lewej ręce ... bez miecza i róż, ale z koroną cierniową i
płomieniami ...)

Pod lewym ramieniem [krzyża] wielkie litery, niczym krystaliczna woda, która spływała ponad
ołtarz, uformowały te słowa: "Łaska i miłosierdzie".

Uświadomiłem sobie, że ukazano mi tajemnicę Trójcy Przenajświętszej ...

Brat Michel słusznie nazwał to objawienie "Theophany Trinitarian". Podobnie jak w przypadku
Cudu Słońca, w historii świata nie ma nic podobnego. Sam Bóg oznaczał w ten sposób szczególne
znaczenie tego, co Matka Boża zamierzała powiedzieć s. Łucji:

Nadszedł czas, kiedy Bóg prosi Ojca Świętego, aby w jedności ze wszystkimi biskupami
świata, z Konsekracją Rosji z Moim Niepokalanym Sercem obiecał, że ją zbawi w ten
sposób.

Sam Bóg o to prosił. Siostra Łucja była w obecności nie tylko Matki Boga, ale Trójcy
Przenajświętszej. Oczywiście, s. Łucja natychmiast przekazała boską prośbę swojemu
spowiednikowi, Ojcu Gonçalvesowi, jak można znaleźć w jej opublikowanej korespondencji2.



Przez co najmniej siedemdziesiąt lat s. Łucja - ta sama Lucie, która nie chciała zaprzeczyć prawdzie
nawet pod groźbą straszliwej śmierci przez masońskiego burmistrza Ourem - złożyła to samo
świadectwo: Matka Boża jako Wysłannik Boży zwrócił się z prośbą o publiczne poświęcenie Rosji
w ceremonii, którą poprowadzi wspólnie papież i wszyscy biskupi świata. Jak zauważono w
Przedmowie i Wstępie, uporczywy wysiłek niektórych ludzi, aby zmienić to świadectwo przez
szacunek dla ludzi (aby nie urazić Rosjan), i aby zaoferować nowy kierunek Kościoła, to jest węzeł
wielkiego kontrowersji z Fatimy, która trwa do dziś i która sprowokowała tę książkę. Wrócimy do
tego tematu we właściwym czasie.

Jakby dla udowodnienia skuteczności Konsekracji, której wymagała Najświętsza Dziewica, Bóg
rozważał możliwość, by tak rzec, poprowadzić projekt demonstracyjny w Portugalii. W rocznicę
pierwszego Objawienia Fatimskiego, 13 maja 1931 r., W obecności 300 000 wiernych przybyłych
do Fatimy, biskupi Portugalii umieścili swój naród pod opieką Matki Bożej, aby chronić ten naród
przed komunistyczna zaraza ogarnia Europę, a zwłaszcza Hiszpanię. W rzeczywistości proroctwo
Dziewicy, by szerzyć rosyjskie błędy na całym świecie, było już osiągane z nieubłaganą ścisłością.
I kto w lipcu 1917 r. Mógł przewidzieć; pojawienie się światowego komunizmu z Rosji - kilka
miesięcy przed rewolucją bolszewicką i przyszedł do władzy Lenina? Tylko Niebo mogło to
przewidzieć; tylko Matka Boża, poinformowana przez Swą Boskość Syn.
W wyniku tej konsekracji (z 1931 r.) Portugalia doświadczyła potrójnego cudu.
Podamy tutaj tylko najprostsze szczegóły.

Przede wszystkim był wspaniały katolicki renesans, wielkie przebudzenie katolickiego
życia, tak uderzające, że ci, którzy go przeżyli, przypisywali go bezsprzecznie dziełu
Bożemu. W tym czasie Portugalia doświadczyła gwałtownej eksplozji powołań
kapłańskich. Liczba zakonników wzrosła prawie czterokrotnie w ciągu 10 lat. Rozwinęły
się również wspólnoty religijne. Nastąpiło ogromne przebudzenie życia chrześcijańskiego
w różnych dziedzinach, w tym rozwój prasy katolickiej, radia katolickiego, pielgrzymek,
rekolekcji duchowych i silnego ruchu Akcji Katolickiej, zintegrowanego z tą strukturą.
życia parafialnego i diecezjalnego.

Ten renesans katolicki był tak wielki, że w 1942 roku biskupi Portugalii zadeklarowali w
zbiorowym liście pasterskim: "Ktokolwiek przymknąłby oko dwadzieścia pięć lat temu i
teraz je ponownie otworzył" - oświadczyli - "nie rozpoznałby już Portugalia, tak głęboka i
tak ogromna, to przemiana dokonana przez skromny i niewidzialny czynnik, jakim było
pojawienie się Najświętszej Maryi Panny w Fatimie. Naprawdę, Matka Boża chce
ocalić Portugalię3. "

Był także cud reform politycznych i społecznych, porozumienie z katolickimi zasadami
społecznymi. Prawie Konsekracja z 1931 r., W Portugalii, doszedł do władzy katolicki gubernator,
Antonio Salazar, który zainaugurował program katolickiej kontrrewolucji. Starał się stworzyć, w
miarę możliwości, katolicki porządek społeczny, w którym prawa rządu i instytucje społeczne
zharmonizowały się z prawem Chrystusa, Jego Ewangelią i Jego Kościołem. Zaciekły przeciwnik
socjalizmu i liberalizmu był przeciwny "wszystkiemu, co umniejsza, dzieli, rozwiązuje rodzinę".

Prezydent Salazar nie mówić o tej kolejności; wprowadził ustawodawstwo chroniące rodzinę, w
tym prawo, które atakowało rozwód. Artykuł 24 powiedział: "Zgodnie z podstawowymi
właściwościami małżeństwa katolickiego, rozumie się, że przez sam fakt celebracji małżeństwa
kanonicznego małżonkowie wyrzekają się mocy prawnej, aby szukać rozwodu6 ..." Skutkiem tej
ustawy było to, że liczba małżeństw katolickich nie zmniejszyła się, ale wzrosła. Tak więc, w 1960



roku - bardzo krytyczny rok, jak się przekonamy - prawie 91 procent wszystkich małżeństw w tym
kraju stanowiły małżeństwa religijne.

Oprócz tych zadziwiających zmian religijnych i politycznych, nastąpił podwójny cud
pokoju. Portugalia została zachowana od komunistycznego terroru, zwłaszcza po szalejącej
w pobliżu hiszpańskiej wojnie domowej. Portugalia została również zachowana po
zniszczeniach II wojny światowej.

Biorąc pod uwagę hiszpańską wojnę domową, biskupi Portugalii ślubowali w 1936 r., Że
jeśli Matka Boża chroni Portugalię, wyrażą swoją wdzięczność odnawiając Zgromadzenie
Narodowe Niepokalanemu Sercu Maryi. Zgodnie z ich słowami, 13 maja 1938 r. Odnowili
poświęcenie Portugalii Niepokalanemu Sercu z wdzięcznością za opiekę Matki Bożej.
Kard Cerejeira przyznał publicznie: „Od Matki Bożej Fatimskiej pojawił się w 1917 roku ...
specjalnym błogosławieństwem Boga zstąpił na ziemię Portugalii ... zwłaszcza jeśli
dokonujemy przeglądu dwóch lat, które upłynęły od naszego ślubu nie możemy nie
zauważyć, że niewidzialna ręka Boga chroni Portugalię, oszczędzając mu kary wojny i
trądu ateistycznego komunizmu ".
Nawet papież Pius XII wyraził swoje zdziwienie, że Portugalii oszczędzono okropności
hiszpańskiej wojny domowej i komunistycznego zagrożenia. W przemówieniu do narodu
portugalskiego Papież mówił o "niebezpieczeństwie czerwonym tak blisko ciebie, tak
groźnym, a jednak tak nieoczekiwanie spiskującym".

Portugalczycy bezpiecznie przeszli to pierwsze niebezpieczeństwo, ale natychmiast znów
pojawił się podmiot oszołomienia. II wojna światowa wkrótce wybuchła. Zgodnie z
jeszcze innym osiągnięciem proroctwa Dziewicy z 13 lipca 1917 r. Wojna rozpoczęła się
"pod rządami Piusa XI" w wyniku "nocy oświetlonej dziwnym światłem ..."

6 lutego 1939 r., Siedem miesięcy przed ogłoszeniem wojny, s. Łucja napisała do swojego
biskupa, prałata da Silva. Powiedziała mu, że wojna jest nieuchronna, ale potem mówiła o
cudownej obietnicy. Mówi, że "w tej strasznej wojnie Portugalia zostanie oszczędzona z
powodu konsekracji narodowej dokonanej przez biskupów do Niepokalanego Serca
Maryi".

I Portugalia został oszczędzony okropności wojny, którego szczegóły są zbyt liczne, by opowiadać
ici9. Bardziej niezwykłe! Siostra Łucja napisała do papieża Piusa XII 2 grudnia 1940 roku, aby
powiedzieć mu, że Portugalia otrzymała w czasie wojny specjalną ochronę, którą inne narody
otrzymałyby, gdyby biskupi poświęcili swój naród Niepokalanemu Sercu Maryi. Napisała:
"Najświętszy Ojcze! ... Nasz Pan obiecuje naszej ojczyźnie szczególną ochronę podczas tej wojny ,
biorąc pod uwagę konsekrację, którą portugalscy wielcy prałaci uczynili z Narodu Niepokalanemu
Sercu Maryi. I ta ochrona będzie dowodem łask, które dałby innym narodom, gdyby tak było,
byliby mu poświęceni. "

W ten sam sposób kardynał Cerejeira z Portugalii nie zawahał się przyznać Matce Bożej z Fatimy
wielkich łask, jakie zdobyła dla Portugalii w tym okresie. 13 maja 1942 r. Powiedział: "Aby
wyrazić, co tu się wydarzyło przez dwadzieścia pięć lat ... słownictwo portugalskie ma tylko jedno
słowo: cud. Tak, mocno wierzymy, że zawdzięczamy cudowną transformację Portugalii w ochronę
Najświętszej Maryi Panny. "

Kardynał Cerejeira popierał to, co będziemy dyskutować podczas tej prezentacji: że
cudowne błogosławieństwa otrzymane w Portugalii przez Matkę Bożą jako niebiańska
nagroda za poświęcenie tego narodu w 1931 roku były jedynie przedsmakiem tego, czym



jest. zrobi to dla całego świata, gdy Rosja zostanie odpowiednio konsekrowana do Jej
Niepokalanego Serca12. Jak powiedział kardynał:

To, co wydarzyło się w Portugalii, głosi cud. I to jest ogłoszenie tego, co Niepokalane
Serce Maryi przygotowuje dla świata13.

To nie jest trudne do zrozumienia, dlaczego Portugalia w tym czasie został wezwany z „ Showcase
Matki Bożej”. I potrójny cud Portugalii jest jednak prekursora tego, co widzimy w Rosji i na
świecie po kolegialnej konsekracji Rosji. Cudowny przykład Portugalii pomaga nam także ocenić,
jak możemy ocenić teraźniejszość. Jeśli porównamy potrójny cud Portugalii z obecnym stanem
Rosji i świata, to oczywiste jest, że Konsekracja Rosji pozostaje zrealizowana. (Powrócimy do tego
punktu w następnym rozdziale ).

Dla wysokich dostojników Kościoła, którzy podejmują działania, które utrudniają
konsekrację Rosji, a tym samym odmawiają Kościołowi i światu, niebiańskiej liberalności
wstawiennictwa Maryi otrzymanej dla Portugalii, to nie tylko monumentalny absurd, ale
także niewspółmierna zbrodnia. To właśnie ta zbrodnia zmotywowała do opublikowania tej
książki.

6 lutego 1939 r., Siedem miesięcy przed ogłoszeniem wojny, s. Łucja (powyżej) napisała do swojego biskupa,
biskupa da Silva (powyżej). Powiedziała mu, że wojna jest nieuchronna, a potem powiedzia ła o cudownej
obietnicy. Powiedziała, że " w tej strasznej wojnie Portugalia zostanie oszcz ędzona z powodu narodowej konsekracji
Niepokalanemu Sercu Maryi dokonanej przez biskupów". Portugalii oszczędzono okropności wojny.

Uwagi:
1. Brat Michał ze Świętej Trójcy, All Truth on Fatima - Vol. II: Tajemnica i Kościół (wydanie
katolickiej kontrreformacji, Saint-Parres-les-Vaudes, Francja, 1984), s. 293.

2. Słowa s. Łucji opisane przez Brata Michała ze Świętej Trójcy, All Truth on Fatima
- Vol. II: Tajemnica i Kościół , str. 293. Zobacz także s. Łucja, Memoriały i Kartas da Irma Lucia
(Porto, Portugalia, 1973, pod red. Ojca Antonio Marii Martins), str. 463-465.

3. Zbiorowy list pasterski z okazji Jubileuszu Objawień w 1942 r. (Zbiorowy list pasterski z okazji
Jubileuszu Objawień w Fatimie w 1942 r.), Merv. XX wiek, s. 338. Cytat z Brata Micha ła z Trójcy
Świętej, All Truth about Fatima - Vol. II: Tajemnica i Kościół , str. 258.

4. Salazar wpływać na rząd Portugalii wzrosła od 1928. Stał Prezesa Zarządu w roku 1933. Później
Salazar otrzymanych za jego wysi łki chwałę i błogos ławieństwo od papieża Piusa XII, „Błogos ławię
wszystkie moje serce mówi Pius XII i wyrażam najbardziej żarliwe pragnienie, że może z
powodzeniem zako ńczyć swoją pracę krajowego przywr ócenia Cytat, zarówno duchowe i
materialne ”Brat Michaela Trójcy. cała prawda o Fatimie - Vol. II: Tajemnica i Kościół , str. 259.

5. Ibid., P. 261. (Słowa

własne Salazara.) 6. Ibid., P. 266.
7. Ibid., P. 267.

8. Ibid., P. 270.

9. Zobacz Brata Micha ła z Świętej Trójcy, All Truth on Fatima - Vol. II: Tajemnica i Kościół , str. 231-276.

10. Ibid., Pp. 270-271.



11.Ibid., P. 255. Kardyna ł Cerejeira wypowiedzia ł te słowa podczas obchod ów Jubileuszu Objawień w
Fatimie w 1942 roku.

11.Bardziej polegamy na słowach zwolennika Fatimy, takich jak kardyna ł Cerejeira, niż na debacie
Fatimy, takiej jak kardyna ł Ratzinger. Zobacz następujące rozdzia ły.

11. Kardynał Cerejeira. Przedmowa do Hiacynty (1942). Obras Pastorais ( Pastoral Works ), wol. II,
str. 333. Por. Także jego homili ę z 13 maja 1942 r. Merv. 20, s. 339. Miasto Brata Michała z Trójcy
Świętej, Cała prawda o Fatimie - t. II: Tajemnica i Kościół , str. 276.

Rozdział 4

Trzecia tajemnica

Zgodnie z przewidywaniami Virginii w 1917 r. Wybuchła II wojna światowa za panowania
Piusa XI. W 1943 r. Józef Stalin był dobrze wyszkolony w zakresie likwidacji katolików i
eksportu ateistycznego komunizmu z Rosji Sowieckiej. W czerwcu tego roku s. Lucie, a
następnie 36 lat, nabawiła się zapalenia opłucnej. To wydarzenie bardzo zaniepokoiło
monsignora da Silva de Leiria-Fatima oraz jego bliską przyjaciółkę i doradczynię
Chanoine Galamba. Oboje obawiali się, że s. Łucja umrze bez napisania
Trzeciej Tajemnicy.

Tak straszne, że nie mogła tego napisa ć

We wrześniu 1943 r. Zasugerowali, że ona to pisze, ale nie zastosowała się do tej sugestii, ponieważ
sama nie chciała wziąć odpowiedzialności za taką inicjatywę. Siostra Łucja przywiązywała wielką
wagę do tego, że bez formalnego zamówienia od swojego biskupa, nie otrzymała jeszcze
pozwolenia od Naszego Pana na ujawnienie Trzeciej Tajemnicy. Oświadczyła jednak, że posłuży
się formalnym poleceniem Monsignora da Silva.

W połowie października 1943 r., Podczas wizyty u s. Łucji w klasztorze Tuy w Hiszpanii (około
380 kilometrów od Fatimy i niedaleko granicy z Portugalią), prałat da Silva przekazał s. Łucji
formalny rozkaz napisania sekretu. Siostra Łucja usiłowała więc wykonać polecenie biskupa, ale
nie mogła tego zrobić przez następne dwa i pół miesiąca.

Samej Dziewicy nakazuje s. Łucji, aby odkryła sekret

Ostatecznie 2 stycznia 1944 r. Matka Boska ponownie ukazała się Lucy, aby dać jej odwagę i
potwierdzić, że jest wolą Boga, że objawia ostatnią część Tajemnicy. Tylko wtedy s. Łucja mogła
przezwyciężyć swój niepokój i napisać Trzecią Tajemnicę Fatimską1. Jednak nawet wtedy, dopiero
9 stycznia 1944 r., S. Łucja napisała następującą notatkę do prałata da Silvy, informując ją, że
sekret został w końcu spisany:

Napisałem to, o co mnie prosiłeś; Bóg chciał mnie trochę przetestować, ale w końcu taka była jego
wola: [tekst] jest zapieczętowany w kopercie i znajduje się w zeszytach2 ...

Prosty arkusz papieru

Od razu okazało się, że Tajemnica zawiera dwa dokumenty: jeden zapieczętowany w kopercie, a
drugi w notesie s. Łucji. (Z jakiego innego powodu przesłałaby notatnik i zapieczętowaną kopertę?)
Na chwilę skupimy się na tym, co zostało zapieczętowane w kopercie.



Lucie nadal była tak zaniepokojona treścią Tajemnicy, że nie chciała powierzyć Sekretu w
zapieczętowanej kopercie (jak również zeszycie) nikomu oprócz biskupa, aby zostać
przewiezionym do prałata da Silva , 17 czerwca 1944 r. S. Łucja opuściła Tuy,

Przekroczyła rzekę Minho i dotarła do Asilo Fonseca, gdzie przekazała arcybiskupowi
Manuelowi Marii Ferreira da Silva (arcybiskupowi Gurza) notatnik, w którym włożyła
kopertę zawierającą Sekret. Tego samego dnia arcybiskup da Silva przekazał Tajemnicę
prałdrowi José Alves Correia da Silva (biskupowi Leirii) w swoim wiejskim domu
niedaleko Bragi. Następnie biskup Leirii przeprowadził Sekret do Pałacu Episkopatu w
Leirii. Te szczegóły będą bardzo ważne, biorąc pod uwagę to, co zostało zgłoszone w
Watykańskim Komentarzu do Trzeciej Tajemnicy wydanym ostatecznie 26 czerwca 2000 r.

Od początku, zgodnie z jednogłośnym świadectwem, Trzecia Tajemnica jest napisana w
formie litery na prostym arkuszu papieru. Ojciec Joaquin Alonso (oficjalny archiwista
dokumentów na temat Objawień Fatimskich) donosi, że s. Łucja i kard. Ottaviani
powiedzieli, że Tajemnica została napisana na prostej kartce papieru:

Lucie mówi nam, że napisała to na kartce papieru . Kardynał Ottaviani, który ją przeczytał,
mówi nam tak samo: "Napisała to na kartce ..."

Kardynał Ottaviani, jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary w 1967 roku, powiedział, że czytał
Trzecią Tajemnicę i że został napisany na jednym arkuszu papieru. Potwierdził ten fakt 11 lutego
1967 roku podczas konferencji prasowej w Rzymie podczas spotkania Papieskiej Akademii
Maryjnej. Kardynał Ottaviani powiedział:

A co ona uczyniła, aby być posłuszną Najświętszej Dziewicy? Napisała na kartce po portugalsku,
co Matka Boska poprosiła, by powiedziała Ojcu Świętemu [sic] ... 4

Potwierdził to kardynał Ottaviani. Na tej samej konferencji prasowej stwierdza:

Ja, który miałem łaskę i dar czytania tego, co jest tekstem Tajemnicy, - ale ja też jestem tajemnicą,
ponieważ jestem przetrzymywany w Secret5 ...

Mamy również świadectwo biskupa Venancio, a następnie biskupa pomocniczego z Leirii- Fatimy.
W połowie marca 1957 r. Został zamówiony przez prałata da Silvę, aby przynosił kopie wszystkich
pism s. Łucji - w tym oryginał Trzeciej Tajemnicy - nuncjuszowi apostolskiemu w Lizbonie za
przeniesienie do Rzymu. Przed sprowadzeniem pism Luciego do Nuncjusza, Monseigneur
Venancio spojrzał na kopertę zawierającą Trzecią Tajemnicę, trzymając ją w świetle i zobaczył, że
Tajemnica została "napisana na małej kartce papieru". 6 Brat Michel najpierw identyfikuje
charakter tego świadectwa:

Jednak dzięki zwierzeniom Mgr Venancio, wówczas pomocniczego biskupa Leirii i głęboko
zaangażowanego w te wydarzenia, mamy teraz kilka danych, których będziemy uważać, aby nie
zaniedbywać. Zebrałem je osobiście od biskupa Venancio 13 lutego 1984 r. W Fatimie. Były biskup
Leirii powtarzał mi na ten temat prawie słowo w słowo, co już wcześniej powiedział Abbe
Caillonowi, który bardzo szczegółowo opisał to na swoich konferencjach.

Oto świadectwo Monsignore Venancio. Według brata Michela:
Bp Venancio opowiada się czas tylko na niego, on wziął się wielką kopertę z

Sekret i próbował, poprzez przejrzystość, zobaczyć, jaka była treść. W dużej kopercie
biskupa, dostrzegł mniejszą kopertę z Lucia, aw ciągu



zwykły arkusz, z trzema czwartymi centymetra marginesu z każdej strony. Zadbał, by
zwrócić uwagę na rozmiar tego wszystkiego. Ostateczna Tajemnica Fatimska jest napisana
na małej kartce papieru8. (podkreślamy)

Poniższe świadectwa pokazują, że ta pojedyncza kartka zawierała od 20 do 25 linii tekstu.
W tej kwestii wszystkie zeznania s. Łucji, kard. Ottaviani, Monseigneur Venancio, ks.
Alonso, brata Michela i brata François

Jesteśmy również pewni, że dwadzieścia lub trzydzieści linii trzeciej Secret9 ... The
Ultimate Tajemnicy Fatimskiej, napisane na małej kartce papieru, nie jest więc bardzo
długo.

Prawdopodobnie od dwudziestu do dwudziestu pięciu linii10 ...

Bp Venancio spojrzał „kopertę (zawierający Trzeciej Tajemnicy) gospodarstwa światło.
On widział wewnątrz małego arkusza którego mierzona dokładny rozmiar. Dobrze wiemy,
że Trzecia Tajemnica nie jest bardzo długa, prawdopodobnie 20-25 lignes11 ... "

Napisany w formie listu

Jest również jasne, że Trzecia Tajemnica została napisana w formie listu do prałata da Silvy. Sama
Łucja mówi nam, że Trzecia Tajemnica została napisana w formie listu. W tej kwestii mamy
pisemne świadectwo o księdzu Jongenie, który 3-4 lutego 1946 r. Zapytał s. Łucję w następujący
sposób:

"" Pokazałeś już pierwsze dwie części Tajemnicy. Kiedy będzie trzecia? "Tę trzecią część
przekazałem listem skierowanym do biskupa Leirii; ... "- odpowiedziała12. ( podkreślamy)

Następnie mamy słowa Chanoine Galamba:

Kiedy biskup odmówił otwarte, Lucy wykonany mu obiecać, że będzie w końcu otworzyć i
przeczytać na świat w jego śmierci [do niej Lucia] lub 1960, w zależności co by się stało abord13.
(podkreślamy)

Aby zostać ujawnionym światu około 1960 roku

Dlaczego 1960? W 1955 r. Kardynał Ottaviani zapytał go, dlaczego koperty nie można otworzyć
przed 1960 r. Powiedziała mu: "bo wtedy będzie się wydawać jaśniejsza (ale claro)." Siostra Łucja
złożyła obietnicę biskupowi Leirii - Fatima, że tajemnica zostanie odczytana światu po jego śmierci,
ale w każdym razie nie później niż w 1960 r. "Ponieważ Najświętsza Dziewica tego chce" 14 i
Canon Barthas: "Co więcej, on (Trzecia Tajemnica) wkrótce będzie znany , odkąd s. Łucja twierdzi,
że Notre-Dame pragnie, aby można ją było opublikować od 1960 r. "

To świadectwo wprowadza trzeci kluczowy fakt dotyczący Tajemnicy: należy go ujawnić około
roku 1960. W rzeczywistości w lutym 1960 r. Patriarcha Lizbony oświadczył:

Biskup da Silva zamknął (koperta zapieczętowana przez Lucie) w innej kopercie, na której wskazał,
że list ma zostać otwarty w 1960 r. Sam, Mgr José

Correia da Silva, jeśli jeszcze żył, czy inaczej, przez kardynała Patriarchę Lizbony15.
(podkreślamy)

Ojciec Alonso mówi nam:



Inni biskupi, dodaje ksiądz Alonso, także przemawiał - i autorytet - z datą 1960 roku, jak wskazano,
aby otworzyć słynny dokument . Tak więc, kiedy biskup, a następnie tytany Tiava i pomocniczy w
Lizbonie, kwestionuje Lucia o dacie, w której Tajemnica zostanie otwarta, zawsze otrzymuje tę
samą odpowiedź: w 196016. (to my podkreślamy)

A w 1959 r. Biskup Venancio, nowy biskup Leirii, oświadczył:

Myślę, że list nie zostanie otwarta przed 1960 Siostra Łucja prosiła, że nie był otwarty przed
śmiercią, czy nie przed 1960. Teraz jesteśmy w 1959 roku, a Łucja jest w dobrym health17
, ( podkreślamy)

Wreszcie mamy ogłoszenie Watykanu z 8 lutego 1960 roku (opublikowane w
oświadczeniu portugalskiej agencji informacyjnej ANI) dotyczące decyzji o uciszeniu
Tajemnicy, dokumentu, do którego powrócimy w rozdziale 6. Ogłoszenie Watykanu
deklaruje :

"... jest bardzo prawdopodobne, że list, w którym s. Łucja pisał słowa, które Maryja Dziewica
skierowała do trzech pasterzy w Cova da Iria, nigdy nie został otwarty." 18 (podkreślenie dodane)

Jak dotąd wszystkie zeznania zbiegają się w następujący sposób: sekret napisany w formie litery na
pojedynczym arkuszu papieru, zawierający 20-25 wierszy tekstu z kaligrafią, z ¾ centymetrowym
marginesem z każdej strony; sekret zostanie ujawniony najpóźniej w 1960 r., a w tym roku,
zwłaszcza, ponieważ "wtedy będzie znacznie wyraźniej".

To jest ten dokument, który biskup Venancio przekazał nuncjuszowi papieskiemu, który następnie
przekazał go do Świętego Oficjum w 1957 r. (Obecnie znanego jako Kongregacja ds. Doktryny
Wiary):

Przybyły do Watykanu 16 kwietnia 1957 r. Sekret został prawdopodobnie umieszczony niemal
natychmiast przez papieża Piusa XII w jego osobistym biurze, w małej drewnianej skrzyni, z
napisem Secretum Sancti Officii. (Tajemnica Świętego Oficjum) 19.

To ważne jest, aby pamiętać, że papież był głową Świętego Oficjum przed reorganizacją Watykanie
przez papieża Pawła VI w roku 1967. W związku z tym było całkiem normalne, że
papież do utrzymania w jego posiadaniu w Trzeciej Tajemnicy i że box pojemnik jest oznaczony
"Sekret Świętego Oficjum". Papież, który był szefem Świętego Oficjum, ta skrzynka była częścią
archiwów Świętego Oficjum. Zapamiętaj te zasadnicze fakty, aby dalej je rozważyć.

Przewidywanie apostazji w Kościele

Jaka jest treść Tajemnicy? Powracamy teraz do wyrażenia, które mówi dużo:
"W Portugalii zawsze będzie zachowany dogmat wiary, itp.", Który, jak zauważyliśmy w
poprzednim rozdziale, pojawia się w Czwartej Pamięci Lucie, na końcu pełnego tekstu pierwszych
dwóch części Wielkiej Sekrety.

W tym miejscu musimy rozważyć ważne świadectwo o. Josepha Schweigla, któremu
powierzono papieżowi Piusowi XII tajną misję: o przesłuchanie s. Łucji w Trzeciej
Tajemnicy. Zrobił to w Carmel w Coimbrze 2 września 1952 r. Po powrocie do Rzymu
ksiądz Schweigl udał się do swojej rezydencji w Russicum i powiedział
koledze następnego dnia:



Nie mogę zdradzić niczego, czego dowiedziałem się w Fatimie o Trzeciej Tajemnicy, ale
mogę powiedzieć, że ma ona dwie części: jedna dotyczy Papieża. Drugi, logicznie - choć
nie powinienem nic mówić - powinien być kontynuacją słów: "W Portugalii zawsze będzie
zachowany dogmat wiary ..." 20

W ten sposób dochodzimy do wniosku, że część Tajemnicy jest w rzeczywistości kontynuacją
wypowiedzi, której Watykan jeszcze nie ujawnił: "W Portugalii dogmat wiary zawsze będzie
zachowany itd."

Wniosek ten jest potwierdzony przez wielu innych świadków, w tym:

Ojciec Fuentes

26 grudnia 1957 r. Ojciec Fuentes przeprowadził wywiad z s. Łucją. Wywiad opublikowano w 1958
r. Z imprimatur jego arcybiskupa, prałata Sancheza de Veracruz w Meksyku. Między innymi
s. Łucja powiedziała ojcu Fuentesowi:

Ojcze, Najświętsza Maryja Panna jest bardzo smutna, ponieważ nikt nie składa sprawy w Jego
Orędziu, ani dobro, ani zło. Ci dobrzy idą dalej, ale nie zwracając uwagi na Przesłanie. Bezbożni,
nie widząc w tym czasie kary Bożej, kontynuują swoje życie w grzechu, nie martwiąc się o
przesłanie. Ale wierzcie mi, Ojcze, Bóg będzie karał świat i będzie to straszne. Niebiańska kara jest
nieuchronna.

Czego brakuje Ojcze, na rok 1960 i co się stanie? Będzie to bardzo smutne dla wszystkiego, wcale
nie radujące się, jeśli świat się nie modli i nie będzie pokutować. Nie mogę podać innych
szczegółów, ponieważ to wciąż sekret ...

Jest to trzecia część Orędzia Matki Bożej, która pozostanie tajna do tej daty w roku 1960.

Powiedz im, Ojcze, że Najświętsza Maryja Panna, wiele razy, także moim kuzynom, Franciszkowi i
Hiacyntom, jak mi mówiła, powiedziała nam, że wiele narodów zniknie z powierzchni ziemi, że
Rosja będzie narzędziem kary Nieba dla całego świata, jeśli nie otrzymamy wcześniej nawrócenia
tego biednego narodu.

Ojcze, diabeł tkwi w procesie decydującej bitwie z Dziewicy, jak wie, co najbardziej obraża Boga i
która w krótkim czasie będzie wygrać największą liczbę dusz, robi wszystko, aby wygrać dusze
poświęcone Bogu, ponieważ w ten sposób pozostawia pole zrozpaczonymi dusz, a więc
wykorzystać je w bardziej łatwo.

Tym, co dotyka Niepokalanego Serca Maryi i Jezusa, jest upadek dusz zakonnych i kapłańskich.
Diabeł wie, że zakonnicy i księża nie dokonując w ich pięknym powołaniu prowadzić wiele dusz
do piekła. ... Diabeł chce przejąć poświęcone dusze; próbuje je zepsuć, aby uśpić innych w
ostatecznym pokusie.

Ojciec Alonso

Przed śmiercią w 1981 r. Ksiądz Joaquin Alonso, który przez 16 lat był oficjalnym archiwistą w
Fatimie, potwierdził, co następuje:



Jest więc całkiem prawdopodobne, że tekst [Trzeciej Tajemnicy] zawiera konkretne aluzje do
kryzysu wiary Kościoła i do zaniedbania samych Pasterzy ... [i do zawiązywania konfliktów
wewnątrz samego Kościoła i poważne zaniedbania pasterskie Wysokiej Hierarchii.

W okresie poprzedzającym wielki triumf Niepokalanego Serca Maryi stanie się straszne rzeczy,
które są przedmiotem trzeciej części Tajemnicy. Które? Jeśli „W Portugalii wciąż zachowują
dogmat wiary” ... można wywnioskować z jasnością, że w innych częściach Kościoła te dogmaty lub
przyciemni, lub nawet utraty 23.

Czy niepublikowany tekst mówi o konkretnych okolicznościach? Jest całkiem możliwe, że nie
mówi on tylko o prawdziwym kryzysie wiary w Kościele w tym okresie pośrednim, ale że, jak na
przykład tajemnica La Salette, istnieją bardziej konkretne odniesienia do wewnętrzne zmagania
katolików lub braki kapłanów i zakonników. Być może jest nawet odniesienie do wad wysokiej
Hierarchii Kościoła.

Jednak żadna z tych rzeczy nie jest obca komunikacji Sylvii Łucji z tymi punktami.

Kardynał Ratzinger

11 listopada 1984 r. Kard. Ratzinger, przewodniczący Kongregacji Nauki Wiary, wygłosił wywiad z
czasopismem Jesus , publikacją Sióstr Paulinów. Wywiad zatytułowany "Oto dlaczego wiara w
kryzysie" został opublikowany za wyraźną zgodą kardynała. W tym wywiadzie kardynał Ratizinger
przyznaje, że kryzys wiary dotyka Kościół na całym świecie. W tym kontekście ujawnia, że
przeczytał Trzecią Tajemnicę, a Tajemnica odnosi się do "niebezpieczeństw zagrażających wierze i
życiu chrześcijan, a zatem (życiu) świata".

W ten sposób kardynał potwierdza tezę ojca Alonso: Sekret odnosi się do ekspansji apostazji w
Kościele. Kardynał Ratzinger mówi w tym samym wywiadzie, że Tajemnica odnosi się również do
"ważności Novissimi (The Last Times / The Last Events)" oraz że "jeśli się nie publikuje, -
przynajmniej na razie, - jest uniknięcie mylenia religijnego proroctwa z sensacją "... Ponadto,
Kardynał ukazuje, że" Ale rzeczy zawarte w tej "Trzeciej Tajemnicy" odpowiadają temu, co Pismo
ogłasza i jest potwierdzone przez wiele innych zjawisk Marian, zaczynając od tych z Fatimy25 ... "

Monsignor Amaral

Kardynał Ratzinger zgadza się z Monseigneur Amaral, trzecim biskupem Fatimy. W przemówieniu
w Wiedniu, w Austrii, 10 września 1984 r., Powiedział:

Jego treść - podkreślił - dotyczy tylko naszej wiary. Identyfikacji (trzeciego) Sekret
z reklam katastrofalne lub ze spalonego jądrowej, jest zniekształca się znaczenie z

wiadomość. Utrata wiary na kontynencie jest gorsza niż zniszczenie narodu; i prawdą jest,
że wiara stale zmniejsza się w Europie26. (podkreślamy)

Kardynał Oddi

17 marca 1990 r. Kardynał Oddi złożył następujące zeznania włoskiemu dziennikowi Lucio
Brunelli w dzienniku Il Sabato:

On (Trzecia Tajemnica) nie ma nic wspólnego z Gorbaczowem. Błogosławiona Dziewica ostrzegała
nas przed apostazją w Kościele.



Kardynał Ciappi

Do tych świadectw musimy dodać świadectwo kard. Mario Luigi Ciappi, który był niczym innym
jak osobistym teologiem papieża Jana Pawła II. W osobistej komunikacji z profesorem
Baumgartnerem w Salzburgu kardynał Ciappi ujawnił, że:

W Trzeciej Tajemnicy przewiduje się między innymi, że wielkie odstępstwo w Kościele
rozpocznie się na szczycie .

Wszystkie te świadectwa odpowiadają powtarzającym się uwagom samej Siostry Lucy. Nie tylko
cytowany powyżej ojciec Fuentes, ale także wielu innych wiarygodnych świadków. Chociaż jest on
związany z tajemnicą dokładnej treści Trzeciej Tajemnicy, jego uwagi do wiarygodnych świadków
są pełne odniesień do duchownych "oszukujących fałszywymi doktrynami"; do
" diabolicznej dezorientacji " sięgającej
"Tak wielu ludzi, którzy zajmują odpowiedzialne stanowiska" w Kościele; do „księży i osób
konsekrowanych dusz”, którzy „są tak oszukanych i zwiedzionych”, ponieważ „THEdiabeł udało
się infiltracji zła pod przykrywką dobrych ... mylących i zwodniczych dusz mających ciężką
odpowiedzialność poprzez ich miejsce zajmują ... są ślepymi przewodnikami innych niewidomych
", i tak dalej28.

Pius XII potwierdza przewidywanie apostazji w tajemnicy

Ale być może najbardziej godnym uwagi świadectwem wszystkich na ten temat, choć pośrednio,
jest kardynał Eugenio Pacelli, zanim został papieżem Pius XII, a jednocześnie nadal służąc
Watykanowi jako Sekretarz za rządów papieża Piusa XI. Mówiąc nawet zanim s. Łucja
potwierdziła na piśmie Trzecią Tajemnicę, przyszły Pius XII dokonał zadziwiającej przepowiedni o
przyszłym przewrocie w Kościele:

Niepokoją mnie Przesłania Najświętszej Dziewicy do Lucy z Fatimy. Nacisk Maryi na
niebezpieczeństwa zagrażające Kościołowi jest boskim ostrzeżeniem przed samobójstwem poprzez
zmianę wiary, liturgii, teologii i duszy. ... słyszę dookoła mnie, innowatorów, którzy chcą
zdemontować Świętą Kaplicę, zniszczyć uniwersalny płomień Kościoła, odrzucić Jego ozdoby i
sprawić, że poczuje wyrzuty sumienia za swoją historyczną przeszłość.

Biograf papieża Piusa XII, biskup Roche, zauważył, że w tej chwili rozmowy Pius XII powiedział
(w odpowiedzi na sprzeciw):

Nadejdzie dzień, kiedy cywilizowany świat zaprze się swojego Boga, gdzie Kościół zwątpi
w wątpliwości Piotra. Będzie kuszona, aby uwierzyć, że człowiek stał się Bogiem. W
naszych kościołach chrześcijanie na próżno będą szukać czerwonej lampy, gdzie Bóg na
nich czeka. Jak Maria Magdalena, płacząc przed pustym grobem, zapytają: "Gdzie oni je
wzięli?"

To jest dość niezwykłe, że przyszły papież wiąże tę intuicję pozornie nadprzyrodzone, a
zniszczenia, które miały miejsce w Kościele, zwłaszcza „Wiadomości Matki Bożej
Fatimskiej do Lucy” i „ta uporczywość Maryi na niebezpieczeństwa zagrażające
Kościołowi. „przewidywanie byłoby całkowicie pozbawione sensu, jeśli został on oparty
na dwóch pierwszych częściach Wielkiej Tajemnicy, które nie wspominają o takich faktach,
jak ” THE samobójstwo zmianę wiary w liturgii, teologii i Jej Jej dusza „lub” innowatorzy,
którzy chcą rozmontować Sacred Kaplicę, zniszczyć uniwersalny płomień



Kościoła, odrzucić jej ozdoby i uczynić ją wyrzuty sumienia ze swojej przeszłości
historyczny. „nie ma żadnego wskazania w dwóch pierwszych częściach” naszych
kościołach, chrześcijanie będą szukać na próżno czerwoną lampę, gdzie czeka na nich Bóg.
"

Jak przyszły papież Pius XII znał te rzeczy? Jeśli nie przez nadprzyrodzoną intuicją i
bezpośrednią wiedzę o jakiejś części wcześniej nieujawnione „Orędzia Matki Bożej do
Łucji z Fatimy” ujawnił te przyszłe wydarzenia w Kościele.

Krótko mówiąc, każdy świadek w sprawie treści Trzeciej Tajemnicy od 1944 roku co najmniej do
1984 roku (data wywiadu Ratzingera) potwierdza, że wskazuje na katastrofalną utratę wiary i
dyscypliny w Kościele, co stanowi przełom wiersze siły przeciwko nim tak długo - „innowacyjną”
qu'entendait przyszły papież Pius XII „o mnie” domagają demontażu Sainte Chapelle i zmian w
liturgii i teologii katolickiej.

Jak pokażemy, postęp ten rozpoczął się w 1960 roku dokładnie w tym roku, w którym (s. Łucja
nalegała) trzecia część Tajemnicy miała zostać ujawniona. Ale przed powrotem do tego
decydującego roku, kiedy zaczęło się wielkie zbrodnie, o których mówimy, musimy najpierw
przedyskutować motyw poprzedzający zbrodnię. Oto, do czego będziemy teraz dążyć.

Siostra Lucy w czasie tego zdjęcia była z Siostrami Dorothei i było to około trzech
lat po tym zdjęciu, że otrzyma ła wiadomość od Naszego Pana Jezusa Chrystusa,
mówiącego jej, aby przekaza ła ją Papieżowi i Biskupom co stanie się z nimi
osobiście, jeśli opóźnią się zbyt długo, aby dokonać konsekracji Rosji. Jezus
powiedział:

"Dajcie poznać Moim ministrom, skoro oni idą za przykładem króla Francji,
który opóźnia wykonanie Mojej prośby, że pójdą za nim w nieszczęściu. Nigdy nie
będzie za późno, aby wezwać Jezusa i Maryj ę. "

Wizja egzekucji papieża i biskupów, która została ujawniona przez Watykan 26 czerwca 2000 r., Zostanie
wyjaśniona w słowach samego Naszego Pana.
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Rozdział 5

Wzór Emerge

Według oskarżenia zawartego we Wprowadzeniu, zbrodnia przeciwko Kościołowi i światu,
którą zamierzamy udowodnić w tej książce, oznacza "systematyczną próbę, od roku 1960,
ukrywania, zniekształcania i zaprzeczania autentyczność tego przesłania - Orędzia
Fatimskiego - nawet gdy jego niepokojące proroctwa wypełniają się na naszych oczach.
"

Ale dlaczego ludzie o najwyższym autorytecie w Kościele popełniają taką zbrodnię? Jak zauważył
Arystoteles, aby zrozumieć działanie, trzeba zbadać motyw. Oto, co zrobimy w tym rozdziale.

Z pewnością udowodnienie motywu jest zawsze trudną sprawą, ponieważ nie można czytać w
umyśle innego, a tym bardziej nie oceniać stanu jego duszy. Aby dojść do wniosku, co motywuje
jak każde przysięgłe w sprawie czysto cywilnej, pozwala oprzeć osąd wyłącznie na zewnętrznych
działaniach oskarżonego, w świetle otaczających okoliczności. Kiedy jury odkrywa, że mężczyzna
zamordował swoją żonę w celu uzyskania na przykład pieniędzy ubezpieczeniowych, opiera swoje
odkrycie o rozsądku na rozsądnym wniosku zaczerpniętym z okoliczności kontekstu. Rzadko się
zdarza, aby morderca w takim przypadku przyznał się:
"Zabiłem ją dla ubezpieczenia". Zamiast tego, można wywnioskować przyczynę niedawnej decyzji

męża o bardzo dużej polisie ubezpieczeniowej na rzecz żony.

Nikt nie oskarży ławy przysięgłych o "lekkomyślny osąd", wywnioskując z okoliczności, że mąż w
naszym hipotetycznym przypadku, nakarmił zamiar zabicia swojej żony za pieniądze. Również w
przypadku Fatimy motyw może wynikać z okoliczności; nie jest to "lekkomyślny osąd", aby dojść
do uzasadnionego wniosku dotyczącego motywu opartego na tym, co powiedzieli i zrobili sami
oskarżeni. Co więcej, jak pokażemy w tym przypadku, mamy ekwiwalent przyjęcia motywu.
Oskarżeni byli dość jednoznaczni o swoich zatwierdzeniach, a ostatecznie o swoich zamiarach
dotyczących przestępstwa.

Nowa i zrujnowana orientacja Kościoła

Zgodnie z zarzutem we wstępie, motywem w tym przypadku jest to, że oskarżeni uznają, że
przesłanie fatimskie, rozumiane w tradycyjnym katolickim sensie, nie może być zgodne z
decyzjami podjętymi od II Sobór Watykański, aby zmienić całą orientację Kościoła katolickiego.
Oznacza to, że przesłanie blokuje drogę do wysiłków, aby dokładnie to, co przyszły papież Pius XII
przewidział w swoim momencie nadprzyrodzonego oświecenia: przywrócić Kościół do instytucji
zorientowanej na świat. Skandal, który szaleje obecnie w katolickiej kapłaństwie, jest tylko
symptomem tego rujnującego wysiłku, aby "zaktualizować" Kościół katolicki. Innym sposobem,
aby to pokazać: obecny stan Kościoła katolickiego jest



wynikiembezprecedensową inwazję Kościoła przez liberalizm . Przypominamy raz jeszcze te
prorocze słowa prałata Pacellego (przyszłego papieża Piusa XII) ogłoszone w świetle
Orędzia Fatimskiego:

Niepokoją mnie przesłania Najświętszej Dziewicy do Lucy z Fatimy. Ta uporczywość Maryi na
temat niebezpieczeństw, które zagrażają Kościołowi jest boskim ostrzeżeniem przed
samobójstwem przez

zmiana wiary, w Jego liturgii, Jego teologii i Jego duszy. ... Słyszę wokół mnie
innowatorów, którzy chcą zdemontować Świętą Kaplicę, zniszczyć uniwersalny płomień
Kościoła, odrzucić Jego ozdoby i sprawić, że poczuje wyrzuty sumienia za
swoją historyczną przeszłość .

Nadejdzie dzień, kiedy cywilizowany świat zaprze się swojego Boga, gdzie Kościół zwątpi
w wątpliwości Piotra. Będzie kuszona, aby uwierzyć, że człowiek stał się Bogiem. W
naszych kościołach chrześcijanie na próżno będą szukać czerwonej lampy, gdzie Bóg na
nich czeka. Tak jak Maria Magdalena, płacząc przed pustym grobem, zapytają: "Gdzie oni
to wzięli?"

We wstępie zauważyliśmy również, że ta wielka zmiana orientacji w Kościele - w "Jego liturgii,
Jego teologii, Jego duszy", zgodnie z przyszłym papieżem Pius XII - była celem od dawna
cenionym przez zorganizowane siły, które od wieków spiskują przeciwko Kościołowi; te same siły,
które działały w Portugalii w 1917 r., ale zostały odparte przez poświęcenie tego narodu
Niepokalanemu Sercu Maryi w 1931 r. Odepchnięcie tych sił na całym świecie było właśnie
przyczyną tego samego Nieba wysłała Matkę Bożą do Fatimy, aby przepisała Konsekrację Rosji.
Te siły wkrótce staną się główną bronią długiej wojny szatana przeciwko Kościołowi.
Prawdę mówiąc, wynik wojny przeciwko Kościołowi naszych czasów koncentruje się
na walce o Fatima.

Nasze przedstawienie dowodu motywu w tej próbie - to jest pragnienie narzucenia nowej orientacji
w Kościele z wyłączeniem Orędzia Fatimskiego - wymaga znacznego zaplecza historycznego,
które teraz zamierzamy osiągnąć. przedstaw się. Tło to zainteresuje nie tylko katolików, ale także
niekatolików, którzy starają się zrozumieć, co dzieje się w Kościele katolickim od czasu Vaticanum
II.

Cel zorganizowanej masonerii: neutralizacja i
"instrumentalizacja" Kościoła katolickiego

Jak widzieliśmy na przykładzie Portugalii w 1917 r., Siły masonerii (i ich towarzyszy podróży,
komuniści) spiskowali, aby nie dopuścić do wypełnienia się przesłania fatimskiego w Portugalii.
Przesłanie zostało opisane jako oszustwo lub dziecinne kłamstwa; sami widzący byli prześladowani
i grożono śmiercią. Taka była nienawiść tych sił do Kościoła katolickiego i Dziewiczej Matki Bożej.

Podobnie jest z tymi siłami dzisiaj na całym świecie. Nie trzeba wchodzić w gorączkowe bagna
teorii spiskowych, aby wiedzieć, że przed rokiem 1960 papieże wymawiali więcej potępień i
ostrzeżeń o spisku masonów i komunistów przeciwko Kościołowi niż o inny temat
historii Kościoła.

W tej kwestii nie możemy nie uwzględnić niesławnej Stałej Formacji Alta Vendita , masońskiego
dokumentu, który sporządził cały plan infiltracji i korupcji Kościoła katolickiego w XX wieku1.
Chociaż od II Soboru Watykańskiego stało się modne, aby ośmieszyć istnienie takiego



spisku, należy zauważyć, że tajne dokumenty Alta Vendita (włoskiego tajnego stowarzyszenia), w
tym Stała Formacja , padły w rękach papieża Grzegorza XVI. Stała instrukcja została wydana na
wniosek błogosławionego Piusa IX kard Cretineau-Joly w swoim dziele Kościoła Rzymskiego i
Revolution2. Poprzez zatwierdzenie skrócie February 25, 1861 (skierowana do autora)
Papież Pius IX nie gwarantuje autentyczność w tej Edukacji Permanente oraz w innych dok
umentach

Masoński, ale nie pozwolił nikomu ujawnić prawdziwych nazwisk członków Alta Vendita
zaangażowanych w dokumenty. Papież Leon XIII również poprosił o publikację. Obaj
papieże niewątpliwie działali, aby zapobiec takiej tragedii. Ci wielcy papieżowie wiedzieli,
że takie nieszczęście było dalekie od niemożliwego. (Papież Pius XII również o tym
wiedział, jak widzimy z jego prorockich wypowiedzi, gdy był jeszcze sekretarzem stanu w
Watykanie).

Pełny tekst Formacji Permanente znajduje się również w księdze monsignora Georgesa E.
Dillona, masonerii Wielkiego Wschodu zdemaskowany 3. Kiedy papież Leon XIII otrzymał
kopię książki biskupa Dillona, był pod takim wrażeniem, że zamówił produkcję i wydanie
włoskiej wersji na osobisty koszt Papieża.

Alta Vendita była najwyższa Loża karbonariuszy, włoskiego tajnego stowarzyszenia
związanego z masonerią i które wraz z masoneria została potępiona przez Kościół
Catholique5. Oszacowania katolicki historyk ks E. Cahill, SJ, prawie nie kwalifikują się
jako „spiskowej FOP” mówi w swojej pracy Wolnomularstwo a ruch
antychrześcijańskich że Alta Vendita była „powszechnie opodatkowane „rdzeń lider czas
masonerii européenne6.„karbonariuszy były bardzo aktywne we Włoszech i Francji.

W swojej książce Atanazy i Kościoła naszych czasów (1974), biskup Rudolf Graber, kolejnym
celem władza i dość niepodważalne pisanie po Soborze Watykańskim II, cytowany poczesne
masonem który oświadczył, że „ten cel (masonerii -Masonry) nie jest zniszczenie Kościoła, ale
używać go w infiltrant7 „. innymi słowy, ponieważ masoneria nie może całkowicie zniszczyć
Kościół Chrystusa, to nie tylko plany w celu wyeliminowania wpływu katolicyzmu w
społeczeństwie, ale w użyciu strukturę Kościoła jako instrument „odnowienia”, „postępu”, w
„Oświecenia” - to znaczy, jako środek postępować zgodnie z wieloma własnymi zasadami i celami.

Omawiając masońską wizję społeczeństwa i świata, biskup Graber wprowadza pojęcie synarchy:
„Mamy tu jest, jest to pełny zestaw tajnych sił wszystkich” zamówień „i szkół zjednoczeni, aby
ustanowić niewidzialny rząd światowy. W sensie politycznym synarchia zmierza do integracji
wszystkich sił finansowych i społecznych, które rząd światowy, w sposób naturalny, musi wspierać
i promować. Katolicyzm, podobnie jak wszystkie religie, zostałby wchłonięty przez uniwersalny
synkretyzm. Daleki od zniesienia, byłby zintegrowany, manewr, który jest już w toku w ramach
stosunków między duchowieństwem (różnych religii) ".

Strategia opracowana w Formation Permanente, aby osiągnąć ten cel, zadziwia swoją odwagą i
umiejętnościami. Od samego początku dokument mówi o procesie, który zajmie dziesięciolecia. Ci,
którzy sporządzili dokument, wiedzieli, że nie zobaczą, że to się udało. Zainaugurowali dzieło,
które miało być realizowane przez kolejne pokolenia inicjowanych. Stała Instrukcja mówi: „W
naszych szeregach żołnierz umiera, a walka trwa nadal.”

Szkolenie wezwał do rozpowszechniania idei liberalnych i aksjomatów w społeczeństwie i
instytucjach Kościoła katolickiego tak że Świeckich, klerycy, duchowni i biskupi są z lat



przeniknięty zasad postępowych. Z biegiem czasu, ta nowa mentalność byłoby tak wszechobecne,
że księża zostaną wyświęceni, a biskupi konsekrowani

Mianowanych kardynałów, których myśl byłaby w zasadzie nowoczesnej myśli
zakorzenione w „Zasadach 1789” (to znaczy zasad masonerii, które zainspirowały
rewolucji francuskiej) - Ściśle mówiąc, pluralizm, równość wszystkich religii, rozdział
Kościoła i państwa, całkowitą wolność wypowiedzi i tak dalej.

Wreszcie, papież z tych szeregów, który poprowadzi Kościół na
"Światła i odnowienie". Należy podkreślić, że ich celem nie było umieszczenie masonem na
katedrze Piotra. Ich celem było stworzenie środowiska, które ostatecznie wytworzyłoby Papieża i
hierarchię zdobytą dzięki ideałom liberalnego katolicyzmu, jednocześnie wierząc, że są katolikami .

Te zliberalizowane przywódcy katoliccy nie będzie wówczas przeciwstawić nowoczesne
idee rewolucji (poprzez stałą praktyką papieży od 1789 do 1958 roku, który jednogłośnie
potępił te liberalne zasady) ale amalgamate lub „chrzcić” do wejść do Kościoła. Efekt
końcowy byłby katolicki kler i laikat maszerujących pod hasłem „Lights”, a wierząc
maszerują pod sztandarem kluczy apostolskich.

Bez wątpienia, myśląc o Stałej Formacji , w Humanum Genus papież Leon XIII zaapelował do
przywódców katolickich, aby "oderwał maskę, z której masoneria zakrywa się i czyni ją widzianą
taką, jaka jest". Publikacja tych dokumentów Alta Vendita była sposobem na "oderwanie maski".

Z obawy, że jesteśmy oskarżeni o niewłaściwe zachowanie " Formacji ciągłej", teraz zacytujemy
długi fragment. To, co następuje, nie jest całą formacją, ale najbardziej odpowiednią częścią naszej
demonstracji. Dokument mówi:

Papież, kimkolwiek by nie był, nigdy nie przyjdzie do tajnych stowarzyszeń. To tajne
stowarzyszenia muszą podjąć pierwszy krok w kierunku Kościoła, aby podbić jedno i drugie.

Zadanie, które będziemy podejmować nie jest dziełem jednego dnia lub miesiąca lub roku; może
trwać kilka lat, może sto lat; ale w naszych szeregach żołnierz umiera, a walka trwa.

Nie zamierzamy pozyskiwać papieży do naszej sprawy, uczynić ich neofitami naszych zasad,
propagatorami naszych idei. Byłoby to absurdalnym marzeniem i jeśli wydarzenia obrócą się w
jakikolwiek sposób, jeśli kardynałowie lub prałaci, na przykład z własnej woli lub z zaskoczenia,
wejdą w jakąś część naszych tajemnic, to wcale nie będzie zachętę do pragnienia wzniesienia się na
Siedzenie Piotra. Ta elewacja zrujnowałaby nas. Sama ambicja doprowadziłaby ich do apostazji,
wymagania władzy zmusiłyby ich do poświęcenia się. O co musimy zapytać, na co musielibyśmy
patrzeć i czekać, bo Żydzi czekają na Mesjasza, to papież zgodnie z naszymi potrzebami ...

Dzięki temu z pewnością mocniej napotkamy atak Kościoła niż broszury naszych braci we Francji,
a nawet złoto Anglii. Chcesz wiedzieć dlaczego? Ponieważ dzięki temu, aby wstrząsnąć wysoką
skałą, na której Bóg zbudował Swój Kościół, nie potrzebujemy już octu Hannibal, nie ma potrzeby
prochu, nie potrzebujemy już naszej broni. Mamy palec następcy Piotra zaangażowany w manewr,
a ten mały palec do tej krucjaty jest tak cenny jak cały Urban II i cały święty
Bernard chrześcijaństwa.

Nie mamy wątpliwości, że osiągniemy ten najwyższy cel naszych wysiłków. Ale kiedy?
Ale jak? Nieznane jeszcze nie zostało ujawnione. Niemniej jednak, ponieważ nic nie
powinno nas odbiegać od planu, a wręcz przeciwnie, wszystko powinno się rozciągać,



tak jakby jutro sukces był zwieńczeniem dzieła po prostu naszkicowanego, chcemy w tej
formacji, która pozostanie tajemnicą dla prostych ludzi. Dajcie wyższym rangą oficerom
Najwyższej Sprzedaży radę, którą powinni napełniać we wszystkich braci, w formie
informacji lub memorandum ...

Teraz, aby zapewnić nas o papieżu o wymaganych wymiarach, pierwszym pytaniem jest
nadanie mu formy ... dla tego Papieża, pokolenia godnego panowania, o którym marzymy.
Odłóżcie na bok starców i starość; idźcie do młodzieży, a jeśli to możliwe, nawet do
dzieci ... Udajecie się sprawić, za niewielką cenę, reputację dobrych katolików i czystych
patriotów.

Ta reputacja umożliwi dostęp do naszych doktryn pośród młodego duchowieństwa i w
głębi klasztorów. Za kilka lat, dzięki sile rzeczy, ten młody duchowny wspiął się po
drabinie; utworzą najwyższą radę, zostaną wezwani do wyboru papieża na tron. A ten
papież, jak większość jego współczesnych, z konieczności będzie mniej lub bardziej
nasycony włoskimi zasadami humanitarnymi, które zaczniemy krążyć. Jest to małe ziarno
gorczycy, które powierzamy ziemi; ale słońce sprawiedliwości rozwinie je do najwyższej
mocy, a pewnego dnia zobaczysz, jak bogate żniwo wyda to małe nasienie.

Na ścieżce, którą narysujemy dla naszych braci, istnieją wielkie przeszkody do przezwyciężenia,
trudności z więcej niż jednym rodzajem opanowania. Będą triumfować poprzez doświadczenie i
klarowność; ale cel jest tak wspaniały, że ważne jest, aby płynąć całą drogę, aby do niego dotrzeć.
Chcesz zrewolucjonizować Włochy, poszukaj Papieża, którego portret właśnie naszkicowaliśmy.
Chcesz ustanowić panowanie wybranych na tronie kurwy Babilońskiej, którą duchowieństwo
podąża pod twoim sztandarem, zawsze wierząc, by kroczyć pod sztandarem kluczy apostolskich.
Zamierzasz usunąć ostatnie ślady tyranów i ciemiężców; odłóż swoje sieci, jak Simon Bar-Jona;
umieścić je raczej w zakrystiach, seminariach i klasztorach niż na dnie morza; a jeśli nie nie
spieszysz się, obiecujemy ci więcej cudu niż jego. Rybak ryb stał się rybakiem ludzi.
Zaprowadzisz przyjaciół wokół Krzesła Apostolskiego. Będziesz głosił rewolucję w tiarze i
jastrychu, paradując z krzyżem i sztandarem, rewolucją, która będzie tylko trochę potrzebna, aby
pobudzić do podpalenia czterech krańców ziemi. world.9.

Powstanie liberalnego katolicyzmu

Jak zauważyliśmy, celem masonerii nie było zniszczenie Kościoła, o czym masoni wiedzieli, że
było niemożliwe, ale zneutralizowanie i instrumentalizację Kościoła - to znaczy uczynić ludzki
żywioł Kościoła narzędziem postępów masońskich, poprzez zachęcanie członków Kościoła do
przyjęcia liberalnych idei. Zliberalizowana hierarchia mogłaby od razu zaangażować się w dzieło
ustanowienia masońskiego ideału nowego porządku światowego ( novus ordo seclorum).) -
fałszywe, pan-religijne "braterstwo", w którym Kościół porzuca swoje roszczenia do bycia jedyną
Arką Zbawienia i zaprzestaje swojego sprzeciwu wobec sił świata. Pierwszy poziom tego procesu
przejawiał się w XIX wieku, kiedy społeczeństwo stopniowo było nasycone liberalnymi zasadami
rewolucji francuskiej. Nawet
w środku z lat 1800, to program, rozmawiał już z poważnej szkody do tej Wiary

Państwo katolickie i katolickie. Niby "najmilsze i najszlachetniejsze" pojęcia pluralizmu,
indyferentyzmu religijnego, demokracji, która wierzy, że wszelka władza pochodzi od
ludzi, fałszywe wyobrażenia o wolności, zgromadzenia międzyreligijne, oddzielenie
Kościoła od Kościoła. Państwo i inne nowości przejęły duchy Europy po okresie
Oświecenia, zanieczyszczając tych samych ludzi Kościoła i mężów stanu .



Potępienie liberalnego katolicyzmu

Papieże z XIX i początku XX wieku zaangażowali się w walkę z tymi niebezpiecznymi falami w
pełnym stroju bojowym. Dzięki obecności umysłu zakorzenionego w bezkompromisowej pewności
Wiary, papieże nie dali się oszukać. Wiedzieli, że złe zasady, tak honorowe, jak się wydaje, nie
mogą przynieść dobrych owoców i że są zasadami zła, ponieważ mają najgorsze, ponieważ
zakorzenione są nie tylko w herezji, ale w apostazja. Podobnie jak generałowie dowodzący, którzy
uznają obowiązek utrzymywania swojej pozycji za wszelką cenę, ci Papieże odwrócili swoje
potężne kanony od błędów współczesnego świata i nieustannie grożą. Encykliki były ich kulami
armatnimi i nigdy nie ominęły celu.

Najbardziej niszczycielski wybuch przyszedł w postaci
pamiętnego sylabusa Błogosławionego Papieża Piusa IX, który dodał do swojej
encyklopedii Quanta Cura (1864). Kiedy dym zniknął, wszyscy uczestnicy bitwy nie mieli
wątpliwości, kto był po której stronie. Linia demarkacyjna została wyraźnie
narysowana. W syllabusie bł. Pius IX potępił główne błędy współczesnego świata, nie
dlatego, że były nowoczesne, ale dlatego, że te nowe idee były zakorzenione w
panteistycznym naturalizmie, a zatem były niezgodne z doktryną katolicką i tym samym
czasie, niszcząc społeczeństwo.

Nauki Syllabusa były antyliberalizmem, a zasady liberalizmu były anty-sylabusami. Było
to wyraźnie postrzegane przez wszystkie strony. Ojciec Denis Fahey zauważyć, że
końcowy, mówiąc: „Pius IX przeciwko deifikacja Pantheistic Rights10”
Mówiąc o drugiej stronie, masonem francuski Ferdinand Buisson powiedział także

"Szkoła nie może pozostać neutralna między Syllabusem a Deklaracją Praw Człowieka 11."

Jednak w XIX wieku nowe pokolenie katolików szukało utopijnego kompromisu między
tymi dwoma. Ci ludzie szukali tego, co uważali za "dobre" w zasadach z 1789 roku i
próbowali wprowadzić ich do Kościoła. Wielu członków kleru, skażonych duchem czasu,
zostało złapanych w sieć, która została "wrzucona do zakrystii i seminariów" przez
masonerię. Ci ludzie zostali wyznaczeni jako liberalni katolicy. Błogosławiony papież Pius
IX spojrzał na nich z absolutnym przerażeniem. Powiedział, że ci "liberalni katolicy" byli
"najgorszymi wrogami Kościoła". W liście do francuskiej delegacji, której przewodniczył
biskup Nevers 18 czerwca 1871 r., Bł. Pius IX oświadczył:

Obawiam się, że nie jest to Komuna Paryska - nie - boję się liberalnego katolicyzmu ...
Powiedziałem to ponad czterdzieści razy i powtarzam to teraz, ponieważ Kocham cię. Prawdziwą
karą Francji jest liberalny katolicyzm, który dąży do połączenia dwóch zasad tak sprzecznych, jak
ogień i woda12.

Powstanie modernizmu
Jednak pomimo tego liczba liberalnych katolików stale rosła. Kryzys osiągnął szczyt na
przełomie wieków, kiedy liberalizm z 1789 roku, który "wysadził się jak wiatr" zamienił
się w tornado modernizmu. Ojciec Vincent Miceli zidentyfikował tę herezję jako taką,
opisując "trójcę rodzicielską" modernizmu. Napisał: "Jego religijnym przodkiem jest
protestancka reformacja ... jego filozoficzne pokrewieństwo jest filozofią oświecenia ...
jego polityczne pochodzenie pochodzi z rewolucji francuskiej".

Co oznacza "modernizm"? Modernizm nie jest ani bardziej, ani mniej niż syntezą lub
połączeniem wszystkich błędów liberalnego katolicyzmu z ogólnym systemem



filozoficznym i teologicznym, który podważa całą wiarę katolicką jako całość. Podczas
gdy wszechstronny przegląd ogromnego modernistycznego systemu myślowego znacznie
przekracza cele tej książki, wystarczy, że naszym celem jest powiedzenie, że poprzez różne
subtelne błędy modernista zaprzecza lub podważa boskość i boskie objawienie Chrystusa,
założenie przez niego jedynego prawdziwego Kościoła i absolutną niezmienność doktryny
katolickiej (która zgodnie z modernistycznymi pretensjami może "ewoluować" wraz ze
zmieniającymi się okolicznościami). Modernistka obejmuje także i popiera liberalne
pojęcia

"Wolność słowa", "wolność sumienia" i błąd religijnego indyferentyzmu, który wierzy, że
wszystkie religie są mniej lub bardziej dobre i godne pochwały, ponieważ wszystkie one powodują
rzekome "religijne znaczenie" w człowieku - błąd, który oczywiście domyślnie zaprzecza
rzeczywistości grzechu pierworodnego, sugerując, że wszyscy ludzie mogą być prawdziwie religijni
i mogą znaleźć zbawienie w różnych religiach, które wymyślają, bez potrzeby chrztu, wiary i
sakramenty Kościoła katolickiego.

Święty Pius X tłumi powstanie modernistyczne

Papież Pius X, który wstąpił na tron papieski w 1903 roku, uznany modernizm jako niezwykle
śmiertelną zarazą, która musi być zatrzymany. Święty Pius X zaangażował się w walkę z
modernizmem, systematycznie definiując i potępiając swoje liczne błędne propozycje. W
szczególności św. Pius X opublikował pamiętną encyklikę przeciwko modernizmowi ( Pascendi )
i Syllabus modernistycznych błędów ( Lamentabili ). W swojej encyklice Pascendi ten wielki
papież napisał: " Nie ma części katolickiej prawdy, którą pozostawiają nietkniętą, żadnej, której
próbują zepsuć". W tej samej encyklice opisał modernizm " synteza wszystkich herezji ",
deklarując, że najważniejszym obowiązkiem papieża jest zapewnienie czystości i integralności
doktryny katolickiej, a gdyby nic nie robił, nie spełniłby podstawowego obowiązku .

Ale Święty Pius X nie poprzestał na tym. Kilka lat po Pascendi, włącznie modernistów musiały być
zgnieciony przed wstaniem spowodować spustoszenie w Kościele święty papież wydał
się przysięga antymodernistyczna z poleceniem, że Anti-modernistyczny Oath zostać zaprzysiężony
przez wszystkich kapłanów i nauczycieli , Nadzorował wydalenie modernistów w seminariach i na
uniwersytetach i ekskomunikowany uparty i skruchy. Pius X wiedział, że nie mniej niż samej
natury Kościoła został zaatakowany przez modernistów, którzy w swojej zuchwałości działali
otwarcie obalić dogmat i Tradycji Katolickiej

[T] on grawitacja zła myśli codziennie i muszą być tłumione za wszelką cenę. Nie mamy już do
czynienia, tak jak na początku, ze przeciwnicy w owczej skórze „, ale z wrogami naświetlone i
nieosłonięte, w naszym własnym domu, że zawarł pakt z głównymi przeciwnikami Kościoła (czyli
-to znaczy masoni, liberałowie,
protestanci, że Żydzi, że muzułmanie, etc ...) starają się obalić ten Faith ... oni chcą

odnawiać się tak, jakby była konsumowana przez wiek, rozwijać ją i dostosowywać do
gustów , postępu i udogodnień świata , jakby była przeciwna nie tylko frywolności
niewielu, ale dobru społeczeństwa. ... Nigdy nie może być dość czujności i stanowczościze
strony tych, którym powierzono wierną ochronę świętego depozytu ewangelicznej
doktryny i tradycji kościelnej, aby przeciwstawić się tym atakom przeciwko niemu15.

Święty Pius X skutecznie powstrzymał ekspansję modernizmu w swoim
czasie. Donoszono jednak, że kiedy otrzymał gratulacje za wyeliminowanie tego
poważnego błędu, Pius X natychmiast odpowiedział, że pomimo wszystkich swoich
wysiłków, nie udało mu się zabić tej bestii, ale tylko wciągnął ją pod ziemię. On ostrzegł,



że jeśli przywódcy Kościoła nie byli czujni, to wrócimy w przyszłości bardziej zjadliwy
niż jamais16. Jak się przekonamy, przepowiednia świętego Piusa X udowodniła -
poprzez zemstę.

Modernizm zaczyna Resole

Nieco znana scena, która miała miejsce za czasów papieża Piusa XI, pokazuje, że podziemny nurt
myślenia modernistycznego był żywy i dobrze zaraz po świętym Piusie X.

Ojciec Rajmund Dulac informuje, że tajny konsystorz od 23 maja 1923 roku papież Pius XI w
wątpliwość trzydziestu kardynałów z Kurii czy zwołać sobór powszechny. Na widowni było wielu
wybitnych prałatów jak Wesołej del Val, De Lai, Gasparri, Boggiani i Billot. Kardynałowie wydali
nieprzychylną opinię. Kardynał Billot zauważył, „Istnienie głębokich różnic w samej Episkopatu
mogą pozostać niezauważone ... [Oni] może prowadzić do dyskusji, że zostanie przedłużony na
czas nieokreślony.”

Boggiani przypomniał modernistyczne teorie, z których, powiedział niektórych duchownych i
biskupów nie jest wolny „Ta mentalność może wypchnąć niektórych Ojców przedstawić koncepcje,
wprowadzić niezgodne z metod tradycji katolickich”

Billot był jeszcze dokładniejszy. Wyraził obawę, że „manipulować” rada „najgorszych wrogów
Kościoła, modernistów, którzy są już przygotowania, jak przedstawiono dowody, aby spowodować
rewolucję w Kościele, nowy 178917.”

Prognozy masońskie
modernistycznego szturmu na soborze ekumenicznym

Zniechęcając ideę Rady z takich powodów, te kardynałowie byli bardziej w stanie rozpoznać „znaki
czasu”, które wszyscy teologowie post-Vaticanum II razem wziętych. Jednak roztropność może
mieć korzenie w coś głębszego. Zostali nawiedzone przez pismach niesławnym oświetlonej
ekskomunikowany Canon Roca (1830-1893), który głosił rewolucję i „reformy” Kościoła, a
przewidywane, z zaskakująco dokładne dane, dywersją Kościół, który zostanie stworzony przez
Radę.

W Atanazego i Kościoła naszych czasów , biskup Graber cytuje przewidywania Roca z „nowo
oświetlonym kościele”, który będzie pod wpływem „socjalizmu Jésus18”. W połowie 19 wieku,
Roca przewidział, że „ten nowy kościół, które być
może nie utrzymać się na doktrynie Scholastic ani o tej formie oryginału do kościoła wcześnie,

niemniej otrzymać konsekrację i jurysdykcji kanonicznej z Rzymu „Roca także, całkiem
niespodziewanie, przewidział liturgiczną” reforma „po Soborze Watykańskim II.” [p] boski
kult w postaci skierowanego przez liturgię, ceremoniał , rytuał, oraz zasad Kościoła
rzymskiego ucierpi w czasie transformacji podczas soboru ekumenicznego , który będzie
go przywrócić czcigodny prostotę złotego wieku Apostołów zgadzając się z nakazami
sumienia i nowoczesna cywilizacja ".

Roca przewidział, że dzięki tej radzie nastąpi " idealne porozumienie pomiędzy ideałami
współczesnej cywilizacji a ideałem Chrystusa i Jego Ewangelii. Będzie to konsekracja
Nowego Porządku Społecznego i uroczysty chrzest współczesnej cywilizacji ". Innymi
słowy, rada ta wprowadziłaby triumf masońskiego planu obalenia Kościoła. Roca mówił
także o przyszłości papiestwa. On pisał: „To jest ofiara off reprezentuje uroczystego aktu



ekspiacji ... Papiestwo spadnie; umrze pod świętym nożem , który ukształtują ojcowie
ostatniej rady, Papieski Cezar jest hostem (ofiara) koronowany na ofiarę. „Roca
entuzjastycznie przewidzieć nie mniej niż” nowej religii, nowy dogmat, nowy rytuał, nowe
kapłaństwo „. Nowi księża Opisał „postępowe” i mówi o „tłumienie” w sutannie i
„małżeństwa prêtres19”.

Stwierdzając pisma francuskiego heresiarch, Abbé Mélinge (który używał pseudonimu Dr
Alta), biskup Graber ostrzegł rewolucyjnego programu

„Wymiana rzymskiej wiary przez pontyfikatu” międzywyznaniowych „stanie pomieścić
ekumenizm uniwersalnego, takiego jak widzimy dzisiaj rozstrzygać w koncelebracji księży i
pastorów protestanckich.” (Mélinge było odnosząc się do niektórych księży renegatów, dziś jednak,
że sam Papież prowadzi wspólnych biur, w tym nieszpory z „biskupów” protestanckich) 20.

Znajdziemy echa niesamowity Roca, z Mélinge i Alta Vendita w słowach Różokrzyżowców, dr
Rudolfa Steinera który oświadczył w 1910 roku: „Potrzebujemy rady i papieża do proclamer21”

Masonic Alliance with Communism

Należy zauważyć, że w swoich wysiłkach zmierzających do osiągnięcia tych celów masoni
byli bliscy komunistom, którzy spiskowali razem z nimi po upadku Kościoła i państwa. Jak
zauważył Papież Leon XIII w Humanum Genus (1884), jego pamiętna encyklika o
zagrożeniu sformułowanym przez tajne stowarzyszenia:

"Naprawdę, ta zmiana i przewrót są celowo planowane i rozwijane przez wiele stowarzyszeń
komunistów i socjalistów; i ich przedsiębiorstwom sekta masonerii nie jest wroga, ale bardzo
sprzyja ich projektom i łączy je z nimi ich główne poglądy ".

Jak mamy od wyciągniętych z wielu niezależnych świadków, Komunistyczna infiltracja Eglise22
rozpoczął od 1930 roku sam (ten sam twórca rosyjskiego komunizmu) Lenin zadeklarowanych w
1920 roku, że chce infiltrować Kościół katolicki, zwłaszcza Watykan. Historyczne dowody zostały
niedawno podsumowane w czcigodnego okresowych Christian Order ( Zamówienie Christian ):

Były komunista i słynny konwertyta Douglas Hyde ujawnił dawno temu, że w 1930 roku,
kierownictwo Komunistycznej wydał dyrektywę o infiltracji światową

Kościół katolicki. Ze swojej strony we wczesnych latach pięćdziesiątych pani Bella Dodd
przedstawiła również szczegółowe wyjaśnienia dotyczące komunistycznej subwersji w
Kościele. Przemawiając jako były wysoki rangą urzędnik Komunistycznej Partii Stanów
Zjednoczonych, Pani Dodd powiedziała: " W latach trzydziestych przywieźliśmy tysiąc sto
ludzi do kapłaństwa, aby zniszczyć Kościół od wewnątrz ." Pomysł polegał na tym, że ci
ludzie są wyświęceni i zdobywają stanowiska wpływów i władzy jako prałaci i biskupi.
Kilkanaście lat przed Vaticanum II oznajmiła: " W tej chwili znajdują się na najwyższych
stanowiskach Kościoła- gdzie pracują, aby wprowadzić zmiany, aby osłabić skuteczność
Kościoła przeciwko komunizmowi. Powiedziała także, że zmiany te będą tak silne, że " nie
będziemy już uznawać Kościoła katolickiego ".

Jak wspomniano Christian Order ( Zamówienie chrześcijańskiej ), istnienie konspiracji
komunistycznej infiltracji Kościoła została potwierdzona obficie nie tylko przez byłych
komunistów Dodd i Hyde, ale również przez dysydentów radzieckich:



Były oficer KGB Anatolij Golicyn, który zrobił dysydentów w 1961 roku i przewiduje się
w 1984 roku, z dokładnością 94%, wszystkie niesamowite ewolucja Bloku
Komunistycznego od tego czasu potwierdziły ją kilka lat temu, że " penetracja katolickich
i innych Kościołów jest częścią "ogólnej linii" partii (tj. niezmiennej polityki) w walce
przeciwko religii. "W rzeczywistości, setki przypadków, przemyconych na Zachód przez
Były archiwista KGB Vassili Mitrochin, opublikowany w 1999 roku, opowiada tę samą
historię o KGB kultywującym jak najbliżej relacje z "postępowymi" katolikami i
finansującymi ich działalność. Jedną ze zidentyfikowanych lewicowych organizacji była
mała włoska katolicka agencja informacyjna Adista który przez dziesięciolecia promował
jakąkolwiek przyczynę lub

Wyobrażalna posoborowa "reforma", której dyrektor został zacytowany w Archiwach Mitrochina
jako agent finansowany przez KGB.

Pani Dodd, która nawróciła się na wiarę na krótko przed śmiercią, była oficjalnym doradcą
Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych. Przekazała obszerną relację o komunistycznej
infiltracji Kościoła i państwa przed Komitetem ds. Działań Nieamerykańskich w Domu w latach50.
Jak gdyby dla ekspiacji swojej roli w obaleniu Kościoła, Dodd wygłosił serię wykładów na
Fordham University i gdzie indziej podczas lat przygotowań w Vaticanum II. Christian
Order ( Zamówienie Christian ) informuje świadectwo mnicha, który z udziałem jednej z
konferencji na początku 1950:

Słuchałem tej kobiety przez cztery godziny, a ona stawiła moje włosy na głowie. Wszystko, co
powiedziała, zostało zrobione na piśmie. Można by pomyśleć, że była ona największym prorokiem
na świecie, ale ona nie była prorokiem. Po prostu eksponował krok po kroku plan bitwy
komunistycznej subwersji w Kościele katolickim. Wyjaśniła, że spośród wszystkich religii świata
Kościół katolicki był jedynym, którego obawiali się komuniści, ponieważ był to jej jedyny
skuteczny przeciwnik. Cała idea polegała na tym, aby zniszczyć nie instytucję Kościoła, ale raczej
wiarę ludu, a nawet, jeśli to możliwe, użyć instytucji Kościoła, aby zniszczyć wiarę poprzez
promowanie pseudo -religia: coś, co przypominało katolicyzm bez być naprawdę . Po zniszczeniu
wiary,wprowadzamy do Kościoła, wyjaśniła, kompleks winy ... do znakowania Kościół przeszłości
jako uciążliwy, autorytarny, pełen uprzedzeń, arogancki, twierdząc, że jest jedynym posiadaczem
prawdy i odpowiedzialności działów ciało religijne przez wieki. Byłoby to konieczne, aby ukorzyć
przywódców Kościoła, aby doprowadzić ich do " otwarcia na świat" i do bardziej elastycznego
podejścia do wszystkich religii i filozofii . Komuniści wykorzystaliby to otwarcie, aby
podważyć Kościół24.

Otóż, gdyby wrogowie Kościoła odnieśli sukces w swoich planach, które właśnie
zarysowaliśmy, zobaczylibyśmy, co następuje w Kościele:

•Po pierwsze , zgodnie z przewidywaniami Roca, przewrót o takiej skali na
soborze ekumenicznym, że cały świat zrozumie, że Kościół katolicki
przeszedłby rewolucję w sensie współczesnych idei. To byłoby jasne dla
wszystkich, że „aktualizacja” Kościoła nie doszło.

•Po drugie , wprowadzona zostanie nowa "teologia", która będzie sprzeczna
z poprzednimi naukami .

•Po trzecie , masoni i komuniści sami vociféreraient swój triumfalny pianie,
wierząc, że Kościół wreszcie „widział światło” w kwestiach takich jak
pluralizm, sekularyzmu, równość religii i innych kompromisów
zostały zrealizowane.



•Po czwarte , w wyniku tej działalności wywrotowej, nowa orientacjaKościoła
przyjdzie mają pierwszeństwo przed tymi samymi dogmatów i tradycji
Kościoła w swoim nauczaniu i praktyce - w tym orędzia fatimskiego, które
powinny być " poprawione "lub pochowane w celu dostosowania do
nowej orientacji.

Teraz pozostaje wykazać, jak daleko ten plan dywersji w Kościele udało się osiągnąć i jak to
wydobywa przyczynę poważnego przestępstwa: próba odwołać autentyczne orędzie fatimskie.
Przez tę zbrodnię oskarżeni opuścili Kościół i świat, narażeni na najpoważniejsze
niebezpieczeństwa, włącznie z zagładą wielu narodów i utratą milionów dusz. Naprawdę jest to
zbrodnia nie tylko przeciwko Kościołowi, ale także przeciwko ludzkości.
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Rozdział 6

The Motif S'Installe

Około 1948 r. Papież Pius XII, na wniosek kardynała Ruffiniego, solidnie ortodoksyjnego,
planował zwołać Radę Generalną, a nawet spędzić kilka lat na koniecznych
przygotowaniach. Istnieją dowody na to, że postępowe elementy Rzymu stopniowo
zniechęcały papieża Piusa XII do zapewnienia jego realizacji, ponieważ ta Rada
przedstawiła precyzyjne znaki w linii Humani Generis i potępiła modernistyczne
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błędy. Tak jak ta encyklika z roku 1950, nowa Rada będzie walczyć z "fałszywymi
opiniami, które zagrażają podstawom doktryny Kościoła".

Jednocześnie "błędy Rosji", o których mówiła Matka Boska Fatimska, przeniknęły do
samego Kościoła. Różne katolickie zakony religijne były infiltrowane. Na przykład ruch
tzw. "Katolickiego robotniczego kapłana" był tak wyraźnie zinfiltrowany przez
komunistów, że papież Pius XII położył temu kres w latach 50. XX wieku.

Niestety, papież Pius XII doszedł do przekonania, że jest zbyt zaawansowany w wieku, aby objąć
ważne stanowisko Rady przeznaczone do walki z rosnącymi szeregami wrogów Kościoła, i
pogodził się z decyzją: " to będzie dla mojego następcy ". 2 Papież Pius XII zmarł 9 października
1958 r.

I oto jesteśmy blisko krytycznego roku dla naszej sprawy. Oto jesteśmy w 1958 roku, dwa lata
przed 1960 rokiem - rokiem, w którym Trzecia Tajemnica miała zostać objawiona zgodnie z
życzeniami Matki Boskiej Fatimskiej, zgodnie z certyfikatem s. Lucy. Przez cały pontyfikat papieża
Piusa XII Święte Oficjum, pod przewodnictwem kardynała Ottavianiego, utrzymało
bezpieczeństwo katolickiego krajobrazu, utrzymując dzikie konie modernizmu w zagrodzie. Wielu
współczesnych teologów modernistycznych zgłasza z lekceważeniem, w jaki sposób, wraz z
przyjaciółmi, byli "zakłopotani" w tym okresie.

Jednak nawet kardynał Ottaviani nie mógł zapobiec temu, co się stanie w 1958 roku: nowy model z
Papieżem „postępowców Uważa korzystne dla ich cause3” wstąpi na tron papieski i zmusi
niechętnie Ottaviani pociągnąć za klamkę, a otwarcie zagrody aby zjednoczyć wszystkie swoje siły
dla oszczędności. Jednak taki stan rzeczy nie był nieoczekiwany. Na wieść o śmierci papieża Piusa
XII, stare Dom Lambert Beauduin, jeden z przyjaciół Roncalli (przyszły papież Jan XXIII)
zwierzył ks Bouyera: „Jeśli oni wybierani Roncalli, wszystko będzie zapisane, będzie mógł
zwoływać Radę i uświęcać ekumenizm. "4

W tym miejscu w naszej prezentacji należy podkreślić, zwłaszcza dla niekatolickich
czytelników, że podstawowe zmiany w orientacji Kościoła, które zamierzamy omówić, są
całkowicie bezprecedensowe i stanowią prawdopodobnie najgorszy kryzys. Jego
historii. Dogłębne przestudiowanie poniższego wyjaśnia, dlaczego Orędzie Fatimskie,
wraz z wezwaniem do poświęcenia się i nawrócenia Rosji jako zobowiązania pokoju na
świecie, stało się nie do przyjęcia dla politycznie poprawnych, zliberalizowanych
duchownych ostatnich pięćdziesięciu lat. , Te zmiany, bezprecedensowe w Kościele
katolickim, nie są błogosławieństwem, ale wielką szkodą dla niekatolików, od czasu

"Odnowa" Kościoła wiązała się nie tylko z obecnymi skandalami kleryków, ale także z
zaniechaniem przez ludzki element Kościoła realizacji akcji - uroczystej konsekracji Rosji - która
byłaby przewaga dla całej ludzkości.

Rada jest zjednoczona w tej chwili, gdy atak Fatima zostaje zaatakowany

I to było dokładnie tak, jak przepowiedział Don Lambert. Roncalli został wybrany i, jak papież Jan
XXIII, zebrał sobór i konsekrował ekumenizm. Rozpoczęła się "tara i rozszczepienie"
przepowiedziane przez Alta Vendita.

Jednym z pierwszych aktów rewolucji było zignorowanie Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. Wbrew
światowym oczekiwaniom, 8 lutego 1960 r. (Zaledwie rok po posiedzeniu Rady) Watykan
opublikował następujące anonimowe oświadczenie agencji informacyjnej ANI:



Watykan, 8 lutego 1960 r. (ANI) - Prawdopodobnie "Tajemnica Fatimska" nigdy nie zostanie
upubliczniona. W bardzo wiarygodnych kręgach Watykanu przedstawiciel Międzynarodowej Unii
Prasowej został właśnie poinformowany, że najprawdopodobniej nigdy nie zostanie otwarty list, w
którym s. Łucja zauważyła słowa skierowane przez Dziewicę Maryję do trzech Pasterze Cova da
Iria ... Jest bardzo prawdopodobne, że "Tajemnica Fatimska" pozostanie na zawsze pod absolutną
pieczęcią.

I w tym samym komunikacie znajdujemy pierwszy bezpośredni atak, pochodzący z
Watykanu, na wiarygodność Orędzia Fatimskiego jako całości:

Chociaż Kościół rozpoznaje Objawienia Fatimskie, nie podejmuje się zagwarantowania
prawdziwości słów, które trzej pasterze twierdzą, że usłyszeli od Matki Bożej.

Udawaj, że słyszałeś? Czy mogą istnieć jakiekolwiek wątpliwości co do prawdziwości ich
świadectw po Cudownym Słońcu? Czy moglibyśmy wątpić, że otrzymali z Nieba autentyczne
proroctwo, mając na względzie całkowite wypełnienie wszystkich przepowiedni Przesłania do tego
czasu - od zbliżającego się końca Pierwszej Wojny Światowej do ekspansji błędy z Rosji, do
drugiej wojny światowej i wyboru papieża Piusa XI?

Widzimy tutaj pierwszy oficjalny atak skupiony na Orędziu Fatimskim, pochodzącym z Watykanu,
w 1960 roku, kiedy Watykan zaczyna dążyć do nowej orientacji Kościoła, który pojawia się (jak
wkrótce zobaczymy) w Sobór Watykański II. Uwagi te są rozpatrywane w związku z komunikatem
z 8 lutego 1960 r .:

•Komunikat prasowy publicznie kwestionuje prawdziwość Lucie, Jacinthe i
François.

•Od 1960 r. Siostra Lucy została uciszona na rozkaz Watykanu5, aby
uniemożliwić jej obronę przed domniemanym oskarżeniem o wątpliwy
charakter jej zeznań.

•Dokumenty oficjalnych archiwów fatimskich, zebrane w latach 1965-1976
przez księdza Alonso (ponad 5000 dokumentów w 24 tomach) zostaną
zakazane z publikacji, nawet jeśli dokumenty te potwierdzą, że proroctwa
fatimskie w pierwszych dwóch częściach Tajemnica (wybór papieża
Piusa XI, deklaracja II wojny światowej, ekspansja komunizmu na całym
świecie itd.) Została ujawniona prywatnie przez s. Łucji na długo przed ich
ukończeniem, jej zeznania są doskonale precyzyjne i założony.

Zbrodnia została rozpoczęta. A teraz motywem zbrodni - pragnienie, aby rządziło pewniki
Kościół fatimskiego orędzia i kierowania w kierunku adaptacji

"Oświecony" dla świata - rozwijałby się na dobre z początkiem Soboru Watykańskiego II 11
października 1962 roku. Przypominamy sobie ponownie słowa s. Łucji o woli Matki Bożej, aby
Trzecia Tajemnica została ujawniona w 1960 roku, ponieważ " wtedy będzie jaśniej (ale claro).
"Teraz stanie się bardzo jasne.

"Błędy Rosji" Infiltruj Kościół

Po pierwsze, tuż przed początkiem soboru nastąpiłaby kolejna zdrada Orędzia Fatimskiego, znak
wielu przyszłych wydarzeń, bezprecedensowy. Wiosną 1962 roku w Metz we Francji kardynał
Eugene Tisserant spotkał się z nikim innym, jak metropolitą Nikodemem z rosyjskiego Kościoła
prawosławnego - agentem KGB, podobnie jak inni prawosławni prałaci. Podczas tego spotkania
Tisserant i Nikodim wynegocjowali to, co zostało określone w Pakcie Metz, a ściślej - w Umowie



Watykan-Moskwa6. Istnienie Watykanu-Moskwy jest niezaprzeczalnym faktem historycznym,
poświadczonym w każdym szczególe przez biskupa Roche'a, który był osobistym sekretarzem
kardynała Tisseranta.

W gruncie rzeczy porozumienie było następujące: papież Jan, zgodnie z jego głębokim
pragnieniem,
"Korzystałoby" w Radzie z pomocy dwóch rosyjskich ortodoksyjnych obserwatorów. W zamian za
to Kościół katolicki uzna, że Sobór Watykański II powinien powstrzymać się od jakiegokolwiek
potępienia sowieckiego komunizmu lub radzieckiej Rosji. Zasadniczo Rada naruszyłaby moralną
wolność Kościoła katolickiego, działając tak, jakby najbardziej systematyczna forma ludzkiego zła
nie istniała w historii ludzkości - nawet jeśli w tym samym czasie Otwarcie Rady, Sowieci
prześladowali, uwięzili i zamordowali miliony katolików.

Jego wolność została w ten sposób zdławiona przez komunistów, Rada nawet nie
wspomniała o komunizmie. Przez tę porażkę Rada odstąpiła od nauczania papieża Leona
XIII, bł. Piusa IX, św. Piusa X, a także papieża Piusa XI, który przypomniał Kościołowi,
że nie możemy przestać potępiać tego zła nieporównywalne. Jak
mówi Divini Redemptoris :

To groźne niebezpieczeństwo, już zrozumiałeś. Czcigodni Bracia, to komunizm
bolszewicki i ateistyczny twierdzi, że obala porządek społeczny i podkopuje
fundamenty chrześcijańskiej cywilizacji .

W obliczu takiego niebezpieczeństwa Kościół katolicki nie mógł milczeć i w rzeczywistości nie
milczała. Stolica Apostolska, której szczególną misją jest obrona prawdy, sprawiedliwości i
wszystkich dóbr wiecznych zaprzeczonych i zwalczanych przez komunizm, w szczególności
Stolica Apostolska nie podniosła głosu.

A jednak Rada nie chciała nic mówić o komunizmie sowieckim, ale raczej chciała rozpocząć
"dialog" z siłami, które wcześniej były zwalczane przez Kościół.

Dlaczego? Nie był to z pewnością "zbieg okoliczności", że milczenie Rady w sprawie komunizmu
nastąpiło dokładnie w tym samym czasie, co ujawniła komunistyczna infiltracja Kościoła
katolickiego, jak pokazaliśmy w poprzednim rozdziale, przed
Vaticanum II przez kluczowych świadków, którzy nie mieli powodu do kłamstwa (Dodd, Hyde, Go
licyn,

Mitrokhin i inne). Nawet bez tych zeznań, nasz zdrowy rozsądek powinien nam
powiedzieć, że siły komunizmu (pracujące z masonerią) nieuchronnie będą próbowały
zniszczyć Kościół katolicki od wewnątrz. Szatan jest na tyle sprytny, aby wiedzieć, że
Kościół Katolicki jest jedyną cytadelą, przeciwko której musi poprowadzić burzę, aby
podbić cały świat dla dobra królestwa ciemności.

Taka była sytuacja Kościoła w chwili, gdy Sobór Watykański II został niesłusznie
zmuszony do przestrzegania haniebnej ciszy nad złem komunizmu. I nie trzeba dodawać,
że zgodnie z Porozumieniem Watykan-Moskwa, Konsekracja Radzieckiej Rosji do
Niepokalanego Serca przez Ojców Soborowych, aby go doprowadzić do nawrócenia,
byłoby absolutnie wykluczone. Ten wczesny dryf w kierunku nowej orientacji Kościoła,
którą Rada radykalnie przyspieszyła, był już w kierunku przeciwnym do
Orędzia Fatimskiego.



I tak jest to nadal od czasu spotkania w Metz, która opracowała badania z Ostpolitik ,
wdrażania polityki przez Sekretarza Stanu Watykanu, w którym
Kościół przestał wszystko potępienie i podczas walki z reżimów komuniści, aby korzystać

"Dialog" i "cicha dyplomacja" - polityka, która do tej pory uciszała Watykan o zepsutym
prześladowaniu Kościoła w Czerwonych Chinach.

Więc 12 października 1962, dwóch księży przedstawiciele Kościoła prawosławnego wylądował
samolot na lotnisko Fiumicino i uczestniczyli Soboru Watykańskiego II. Rada rozpoczęła się, gdy
obserwatorzy prawosławni obserwując przebieg, upewniając się, że był przestrzegany Umowę
Watykan-Moskwa. Pisemna interwencja 450 ojców soborowych przeciw komunizmowi została
tajemniczo „stracone”, po czym doprowadza się do Sekretariatu Rady i ojców soborowych, którzy
stali się wypowiedzieć komunizm były grzecznie poprosił, aby usiąść i taire8.

Przywódcy Kościoła opuścili most zwodzony komunistom, jednocześnie komuniści i masoni
próbowali go zniszczyć od wewnątrz (by przypomnieć przewidywania Belli Dodd):

•Zachęcanie do " promowania pseudo-religii, czegoś, co wyglądałoby jak
katolicyzm, bez bycia naprawdę"

•Określając "Kościół przeszłości" jako opresyjny, autorytarny, uprzedzony,
arogancki w swoim roszczeniu do bycia jedynym posiadaczem prawdy i
odpowiedzialny za podziały religijnych ciał na przestrzeni wieków,

•Przez upokarzanie przywódców kościelnych, aby doprowadzić „do ”
otwartości na świat „i bardziej elastycznej postawy wobec wszystkich religii
i filozofii.”

I wreszcie, zgodnie z przewidywaniami Dodda, "komuniści wykorzystaliby tę otwartość, aby
podkopać Kościół".

Ten wielki wysiłek Subversion obejmować przede wszystkim atak na „teologii”
modernistycznego w Ekumenicznej Rady - jak gdyby były reklamowany Roca
Kanonicznego i inne oświetloną masonerii.

Neo-moderniści triumfują na II Soborze Watykańskim
13 października 1962 r., Dzień po przybyciu dwóch komunistycznych obserwatorów na
soborze i rocznica cudu Słońca Fatimskiego, historia Kościoła i świata uległa głębokim
przemianom przez najmniejsze wydarzenia. Kardynał Liénart, biskup Lille, pochwycił
mikrofon podczas słynnego incydentu i zażądał, aby kandydaci zaproponowani przez
Kurię Rzymską, by przewodniczyli komisjom redakcyjnym Rady, odłożyli na bok i
sporządzili nową listę. kandydatów. Prośba została spełniona, a przełożone wybory.
Wreszcie, przy wyborze liberałów w większości
lub w najbardziej uważnie, zostali wybrani do komisji soborowej - który wiele spośród nic
h

"Innowatorzy" nawet potępili papieża Piusa XII. Rysunki przygotowawcze, wykonane w tradycji
przez Radę zostały odrzucone i Rada zaczęły dosłownie bez pisemnej porządku, pozostawiając
otwartą drogę do sporządzania przez liberałów, z całkowicie nowym materiałem.

To jest dobrze znany i sprawdzony przez pięknie kliki documents9 periti (ekspertów) oraz liberalni
biskupi następnie udał się porwać Vaticanum II z porządkiem obrad przeznaczonych do odnowienia
Kościoła w ich własnym wizerunku poprzez ustawienie miejsce "nowej teologii". Krytycy i



zwolennicy Vaticanum II zgadzają się w tej kwestii. W swojej książce Watykański II Revisited , bp
Alojzy J. Wycislo (prawnik pasjonatem Watykański II rewolucji) deklaruje z zawrotnego
entuzjazmem, że „teologowie i bibliści, którzy byli” w cieniu „Przez lata utwardzonych
jak periti (eksperci teologowie, radni biskupów w Radzie) i ich posoborowe książki i komentarze
stały się popularną lekturą . "

On zauważył, że „encyklika papieża Piusa XII Humani Generis miał ... destrukcyjny wpływ na
pracę wielu teologów wstępnie conciliaires11” i pokazuje, że „Na początku przygotowań Rady,
tych teologów, ( zwłaszcza Francuzi z niektórymi Niemcami), których działania moderował papież
Pius XII, nadal byli w niełasce. Papież Jan po cichu podniósł zakaz, który dotknął niektórych z
najbardziej wpływowych. Jednak pewna liczba pozostała podejrzana wobec urzędników Świętego
Oficjum.

W tym miejscu, co jest napisane naocznym świadkiem Monsignor Rudolf Bandas, sam peritus
conciliar, ma ogromne znaczenie dla naszej sprawy:

Bez wątpienia dobry papież Jan pomyślał, że ci podejrzeni teologowie naprawią swoje idee i
autentycznie będą służyć Kościołowi. Ale stało się odwrotnie. Wspierani przez niektórych ojców
Renu i często działając w absolutnie chamski sposób, krzyczeli: "Posłuchaj, jesteśmy wybrani jako
eksperci, nasze pomysły są zatwierdzone." ... Kiedy dotarłem na moją platformę w Radzie,
Pierwszego dnia czwartej sesji pierwsze oświadczenie sekretarza stanu brzmiało:
"Nie będzie więcej zarażonych periti." Ale było już za późno. Wielkie zamieszanie było już w
drodze. Było już jasne, że ani Trent, ani Watykan I, ani żadna encyklika nie będą mogły
powstrzymać postępu 13.

Rzeczywiście, sam Papież Jan XXIII był radością informujemy, że od tego Soboru Kościół
przestałby więc całkowicie niewytłumaczalne, skazując błąd i zatrzymać wszystkie swoje męki w
strasznych warunkach świecie:

W naszych czasach ... Oblubienica Chrystusa woli używać lekarstwa miłosierdzia niż broni
surowości. Uważa, że spełnia potrzeby wiadomości, ukazując ważność Jego nauczania, a nie
publikując potępienia. ... doświadczamy

konieczność odróżnienia się od tych proroctw nędzy, które zawsze przewidują katastrofę,
jakby zbliżał się koniec świata.

Optymizm papieża Jana XXIII był jednak zupełnym przeciwieństwem głębokiej
niepewności co do stanu świata, co należy odnotować w przemówieniach jego
bezpośrednich poprzedników (nie wspominając już o Orędziu Fatimskim ). Oto kilka
przykładów do rozważenia.

Papież Święty Pius X:

Doświadczyliśmy pewnego rodzaju terroru, biorąc pod uwagę okropne warunki ludzkości w tej
chwili. Czy moglibyśmy zignorować zło tak głębokie i tak poważne, że w tej chwili znacznie
bardziej niż w przeszłości przeniknęło ją do szpiku kości i doprowadziło do ruiny?
... ktokolwiek waży te rzeczy, musi koniecznie i intensywnie zastanawiać się ze strachem, jeśli
takie wypaczenie umysłów nie jest znakiem ogłoszenia i początku czasów ostatecznych ... [ E
Supremi ].

Papież Pius XI:



Bóg i Jezus Chrystus zostali wykluczeni z prawa i spraw publicznych, a autorytet, który
nie pochodzi już od Boga, ale od ludzi, zdarzyło się, że fundamenty władzy zostały
odwrócone tak szybko, jak tylko podstawowa przyczyna prawa do porządku dla niektórych,
obowiązek posłuszeństwa wobec innych została zniesiona. Nieuchronnie nastąpiło
wstrząśnięcie całego społeczeństwa ludzkiego, pozbawionego obecnie solidnego wsparcia
i wsparcia.

Papież Pius XII ( po zakończeniu II wojny światowej):

Jesteśmy przytłoczeni smutkiem i udręką, widząc, że niegodziwość niegodziwych ludzi osiągnęła
stopień niewiarygodnej bezbożności i absolutnie nieznanej w innych czasach[List z 11 lutego 1949
r.].

Wiecie doskonale, czcigodni Bracia, że dzisiaj ludzkość została zepchnięta do dwóch
przeciwstawnych obozów, za lub przeciw Chrystusowi. Prowadzi największe niebezpieczeństwa;
doprowadzi to do zbawienia Chrystusa lub strasznych ruin. [ Evangelii Praecones, 1951].

Z pewnością nie byłoby niezliczone razy w Vaticanum II pomiędzy Międzynarodową Grupę Księży,
którzy walczyli, aby zachować dogmat Wiary i Tradycji katolickiej i progresywnej grupy Renu.
Niestety, jednak to był liberalny i modernistyczny element, który zwyciężył, uwolniona przez
optymizmu Jana XXIII, że prawda zwycięży o własnych siłach, bez konieczności stosowania
potępień leczniczych przez Magisterium. Wycislo opiewa triumfalnych postępowców, takich jak
Hans Küng, Karl Rahner, John Courtney Murray, Yves Congar, Henri de Lubac, Edward
Schillebeeckx i Gregory Baum, która odbyła się podejrzanego przed Radą (nie bez powodu), a
obecnie latarnie teologii posoborowej15.

Rzeczywiście, ci, których papież Pius XII uważał za nieodpowiednich do chodzenia po ulicach
katolicyzmu, teraz mieli kontrolę nad miastem. I jakby ukoronować ich sukcesem, Anti-
modernistyczny Oath i indeks ksiąg zakazanych oboje cicho tłumione wkrótce po zamknięciu Rady
- Decyzja biskup Graber kwalifikacje

"Niezrozumiałe" 16. Właśnie to przepowiedział święty Pius X. Brak czujności ze strony
władzy sprowokował zemstę modernizmu.

Dwa wybitne przykłady neo-modernistów "zrehabilitowanych"

Rozważ dwa przykłady "nowych" teologów, którzy zostali uwolnieni w Kościele, aby
dokonać dzieła zniszczenia: Dominque Chenu i Hans Küng.

Chenu był prawnikiem New Theology rozsławionym przez Henri de Lubaca. Chenu został skazany
za swoje postępowe idee w 1942 r. Za papieża Piusa XII 17. Jego książka szkoła teologiczna została
umieszczona w Indeksie Ksiąg Zakazanych i stracił stanowisko rektora w Kolegium Dominikanów
Saulchoir18. Ojciec Dawid Greenstock, pisząc w tomistycznej 1950 przeciwko nowej teologii
Chenu i de Lubac, wyjaśnia zagrożenia związane z ich systemu i powód ich potępienia. Greenstock
zwrócił uwagę, że zwolennicy Nowej Teologii odrzucają filozofię Arystotelesa i Tomisty na rzecz
współczesnych filozofii. To musi być zrobione, głoszą, aby przyciągnąć „współczesnego
człowieka”, który jest „bez znaczenia” tomistycznej filozofii.W rezultacie teologia katolicka zostaje
pozbawiona silnej bazy filozoficznej i dryfuje na płynne systemy filozoficzne XX wieku, z których
większość opiera się na ateizmie i agnostycyzmie.



Chenu odrzucił także niezmienność doktryny katolickiej, twierdząc, że źródłem wszelkiej teologii
nie jest niezmienny dogmat, ale raczej żywotne istnienie19 Kościoła w jego członkach, którego nie
można oddzielić od historii , Tak więc, ściśle mówiąc, mówi Greenstock, Chenu argumentował, że
"teologia jest życiem członków Kościoła, a nie serią wniosków wyciągniętych z danych
ujawnianych z pomocą rozumu" - zasada, która jest delikatna nieprecyzyjne i błędne. W rezultacie
Chenu argumentował, że religia może zmieniać się z biegiem czasu i powinna zmieniać się w miarę
upływu czasu, jak wymagają tego okoliczności.

Greenstock wyjaśnił, że zwolennicy tej nowej teologii są zarówno nieortodoksyjni, jak i
fałszywi. "Główne wyzwanie tego nowego ruchu", pisze Greenstock,
"Teologia, aby pozostać przy życiu, musi ewoluować wraz z okolicznościami. Jednocześnie bardzo
ostrożnie powtarzają wszystkie podstawowe zdania tradycyjnej teologii, prawie tak, jakby nie było
zamiaru jej atakować. Dotyczy to w szczególności autorów takich jak Ojcowie Lubaca, Daniélou,
Rahnera ... wszyscy są niezaprzeczalnie w centrum tego ruchu20. "

Wybitny teolog dominikański, Ojciec Reginald Garrigou-Lagrange, w swoim słynnym
eseju z 1946 roku , „Gdzie prowadzi nowej teologii? 21”, wykazały, że dostawcy Nowego
Teologicznej (Blondel de Lubac Chenu) całkowicie wypaczyć pojęcie niezmienności
prawdy. Ostrzegł, że Nowa Teologia może prowadzić tylko w jednym kierunku -
bezpośredni powrót do modernizmu.

W tym czasie ojciec Chenu i ojciec de Lubac otrzymali za kulisami ochronę i zachętę od
kardynała Suharda, arcybiskupa Paryża. Suhard powiedział Chenu, aby się nie martwił:
"Za dwadzieścia lat wszyscy w Kościele będą mówić tak jak wy." Jak widzimy, kardynał
dokładnie przewidział inwazję Kościoła modernistycznej. Większość dzisiaj mężczyźni
Kościoła mówią naprawdę jak Chenu. Na początku lat sześćdziesiątych XX w. Ojciec
Chenu był jednym z wielu radykalnych teologów zaproszonych do Vaticanum II przez
papieża Jana XXIII. W końcu dzięki orientacji progresywnej
Soboru, Chenu Chen widział obecny wśród nowych nauk Vaticanum II, zwłaszcza
w Gaudium et Spes . Wiele jego teorii zostało oficjalnie potępionych. Chenu z
przyjemnością informuje, że to, co spowodowało jego potępienie w pracy w 1942 r., Jest
dokładnie takie samo, jakie teraz wysuwa się w imieniu Rady.

Jeśli chodzi o Hansa Künga, ta "latarnia morska" okresu posoborowego ściśle
współpracowała z innymi radykałami, takimi jak Congar, Ratzinger, Rahner i
Schillebeeckx. W latach siedemdziesiątych Küng, który zaszedł "zbyt daleko", został
jednak przez Watykan ocenzurowany z powodu pewnych heretyckich poglądów, w tym
następujących: odrzucenia nieomylności Kościoła; oświadczenie, że biskupi nie otrzymują
od Chrystusa ich autorytetu nauczania; sugestia, że każdy ochrzczony świeca ma moc
wykonywania Najświętszej Eucharystii; zaprzeczanie, że Chrystus jest "współistotny" z
Ojcem; podważanie doktryn (bez określania) dotyczących Najświętszej Maryi Panny23.

Należy podkreślić, że są to tylko niektóre , heretyckie poglądy Künga, ale były jedynymi
wymienionymi wśród sankcji Watykanu. W rzeczywistości Watykan pozostał nietknięty
innymi heterodoksyjnymi zasadami Künga. Na przykład w jednej z jego słynnych książek ,
Hans Küng, Będąc chrześcijaninem :

•Zaprzecza Boskości Chrystusa ( 130)

•nie zachowujcie cudów Ewangelii ( 233)



•zaprzecza zmartwychwstaniu Jezusa ( s.350)

•zaprzecza, że Chrystus założył Kościół instytucjonalny ( str.109)

•zaprzecza, że Msza jest odnowieniem Golgoty (str. 323) 24.

Küng nie został wycofany z tych niekonwencjonalnych i heretyckich stwierdzeń. Ponadto Küng
publicznie wezwał do rewizji nauczania Kościoła na tematy takie jak papieskiej nieomylności,
kontroli urodzeń, obowiązku celibatu dla księży i kobiet księży. Pomimo tego odrzucenia
chuligański nauczaniem Kościoła, zawsze tylko nałożone kary Watykańskiego Küng
miał „zrobić nie wolno mu "być katolickim teologiem, a tym samym nie wolno mu nauczać teologii
na uniwersytecie katolickim. Ta "sankcja" została ominięta, gdy Uniwersytet w Tybindze, kampus
rezydencji Künga, zatrzymał go jako nauczyciela i po prostu przebudował część uniwersytetu, aby
Küng, wielka celebryta, mogła kontynuować nauczanie w tej części uniwersytet, który jest obecnie
wynajmowany jako szkoła "świecka".

Tymczasem Watykan nigdy nie potępił Künga za heretyka, nigdy go nie ekskomunikował
(zgodnie z prawem kanonicznym), nigdy nie nakazał, aby jego książki zostały usunięte z
bibliotek w seminariach katolickich i uniwersytetach (gdzie obfituje), nigdy nie
przeszkadzał mu być gościnnym wykładowcą w instytucjach katolickich, nigdy nie
utrudniał publikacji swoich artykułów w Concilium lub innych postępowych publikacjach
"katolickich". Ojciec Hans Küng nie jest nawet zawieszony. Wręcz przeciwnie, do dziś
Küng pozostaje stałym kapłanem w diecezji Bazylei, bez innych sankcji kanonicznych
nakładanych na niego.
Oznacza to, że kapłan, który nadal wymiotuje swoim heretyckim jadem na każdego, kto
znajduje się w jego zasięgu, jest nadal upoważniony do publicznego prowadzenia liturgii,
do głoszenia kazań i do doradzania spowiednikowi. Watykańska Kongregacja ds.
Duchowieństwa, pod kierownictwem kardynała Castrillóna Hoyosa, pozostawia go bez
szwanku. Tak więc, pomimo słabego "potępienia" Watykanu, Küng ma dostęp do szerokiej
gamy "potoków" wpływów, aby szerzyć zatrutą doktrynę w całym Kościele. W
rzeczywistości mówi się, że "teologiczne ataki" Hansa Künga na naturę Kościoła
przyczyniły się do "teologicznej podstawy", która umożliwiła zawarcie "Porozumienia
luterańsko-katolickiego" z 1999 roku. ,

Później, w 1998 roku, Sekretarz Stanu Watykanu, kardynał Sodano, najpotężniejszy
kardynał Kościoła, pochwalił Künga w publicznym przemówieniu w Saint-Jean-de-Latran,
w którym uczynił pochwała "Piękne strony Künga poświęcone chrześcijańskiej tajemnicy"
25. Kardynał Sodano nazwał także Künga "niemieckim teologiem", mimo że Küng miał
zostać pozbawiony tego tytułu. (Jest to ten sam kardynał Angelo Sodano, który jest
ostatecznie za obecnym prześladowaniem Ojca Nicholasa Grunera i jego grupy Fatima, jak
zobaczymy.)

Jednak wyrok z 1942 roku przeciwko Chenu był znacznie ostrzejszy niż przeciwko
Küngowi. Jednak Chenu nie tylko przeżył, ale stał się światłem przewodnim Kościoła
soborowego, nie zmieniając nigdy swoich błędnych poglądów. To samo odnosi się do
Rahnera, Congara, de Lubaca i von Balthasara - wszyscy oni byli podejrzani pod
względem teologicznym przed Radą, ale zaczęli cieszyć się wielkim prestiżem - nawet nie
rezygnując z jakichkolwiek heterodoksyjnych poglądów. Nawet Küng ma powody, by
sądzić, że nawet jeśli cierpi na łagodne potępienie, jest to po prostu chwilowy dyskomfort,
irytująca niewygoda, los rozdawany wszystkim prawdziwym "prorokom". Tak jak Chenu



w końcu zobaczył, że jego heretyckie opinie wyszły na jaw, dzięki rewolucyjnej rady, więc
Küng może podobnie nadmuchać swoją klatkę piersiową.de facto w "aktualnym"
katolicyzmie, chociaż nie zostało to uznane przez prawdziwą naukę autentycznego
Magisterium, które nigdy nie mogło związać Kościoła z takimi błędami.

Neo-moderniści Pozdrawiają "nowy" Kościół Vaticanum II

Nie bez powodu postępowcy tacy jak kard. Suenens, Küng, Louis Bouyer i Yves Congar
celebrowali Vaticanum II jako rewolucję, podobnie jak śmierć epoki i początek nowej:

•Kardynał Suenens, który wywarł wielki wpływ na papieża Pawła VI i był
bliski tym, którzy są w Kościele nazywani "charyzmatycznymi", ucieszył się,
że II Sobór Watykański oznaczał koniec ery trydenckiej i koniec Era
Watykańska I26.

•Hans Küng był radosny: "W porównaniu z post-trydencką erą kontrreformacji,
Sobór Watykański II reprezentuje w swej zasadniczej charakterystyce zwrot o
180 stopni ... Jest to nowy Kościół, który powstał od czasu Vaticanum II27".

•Ojciec Bouyer, francuski peritus w Radzie, wykrzyknął z zachwytem, że anty
-protestancki, antymodernistyczny aspekt Kościoła katolickiego "może
również umrzeć".
•Podobnie, Rzymski magazyn jezuitów La Civiltà Catholica również
wykrzyknął radośnie: "Za Soborem Watykańskim II era trydencka zakończyła
się dla Kościoła".

Oświadczenia te są szczególnie śmiałe, jeśli wziąć pod uwagę, że Sobory Trydenckie i
Watykańskie I są dogmatycznymi soborami, których nauki nigdy nie mogą zostać
zmienione, źle ocenione lub zinterpretowane na nowo w imię "głębszego zrozumienia".
Pierwsza Rada Watykan nieomylnie oświadczył :

Znaczenie Najświętszego dogmatów, które zawsze muszą być zachowane, co określane jest naszą
Matką Kościoła Świętego. Nigdy nie można go puścić w imię głębszego zrozumienia30.

Moderniści, jak ostrzegał papież Święty Pius X, nie akceptują niczego jako stałego lub stabilnego.
Ich pierwsza zasada jest „ewolucja dogmatu”. Bronią się pomysł, że religia musi ulec zmianie ze
względu na zmieniające się okoliczności. W związku z tym, podobnie jak w wielu innych,
pierwsze innowatorów Watykańskiego II ujawniają ludzi przepełnionych błędami
modernizmu.

Masoni i komuniści Radujcie się

W tym samym czasie, co neomoderniści, masoni i komuniści cieszyli się z wyniku soboru. Tak
jak spodziewali się sprawcy Stałej Formacji Wysokiej Sprzedaży , jak to sobie wyobrażali
komuniści, o których wspomniała Bella Dodd, koncepcje kultury liberalnej w końcu zdobyły
poparcie głównych aktorów katolickiej hierarchii. Masoni i komuniści świętowali zdumiewający
obrót wydarzeń prowadzonych przez Radę. Cieszą się, że katolicy "w końcu ujrzeli światło" i że
wiele z ich masońskich zasad zostało usankcjonowanych przez Kościół.

Na przykład Yves Marsaudon z Rite of Scotland w swojej książce: " Ekumenizm widziany przez
masonarza tradycji " wychwalał ekumenizm karmiony w Vaticanum II. Powiedział:



Katolicy ... nie wolno zapominać, że wszystkie drogi prowadzą do Boga. I będą musieli
zaakceptować, że ta odważna idea wolnej myśli, którą naprawdę możemy nazwać rewolucją,
wylaną z naszych lóż masońskich, rozprzestrzeniła się wspaniale nad kopułą Saint-Pierre'a.

Yves Marsaudon z przyjemnością dodał: "Można powiedzieć, że ekumenizm jest prawowitym
synem masonerii" 32.

Posoborowy duch wątpliwości i rewolucji najwyraźniej rozgrzał serce francuskiego masonerii
Jacquesa Mitteranda, który napisał z aprobatą:

Coś się zmieniło w Kościele, a odpowiedzi Papieża na najpilniejsze pytania, takie jak celibat
kapłański i kontrola urodzin, są przedmiotem gorącej debaty w samym Kościele; Słowo Papieża
Suwerennego jest kwestionowane przez biskupów, przez kapłanów, przez wiernych. Dla masonerii
człowiek, który kwestionuje dogmat, jest już masonem bez fartucha33.

Marcel Prelot, senator z francuskiego regionu Doubs, jest prawdopodobnie
najdokładniejszy w opisie tego, co się naprawdę wydarzyło. Napisał:

Walczyliśmy przez półtora wieku, aby nasze opinie dominowały w Kościele i nie odniosły
sukcesu. W końcu przyszedł Sobór Watykański II i zatriumfowaliśmy. Odtąd propozycje i
zasady liberalnego katolicyzmu zostały całkowicie i oficjalnie zaakceptowane przez
Kościół święty34.

Komuniści byli także zachwyceni wynikami Rady. Jak Włoskiej Partii Komunistycznej w 1964
roku ogłosił swój pierwszy zjazd partii: „Niezwykła” przebudzenie „Rady, w porównaniu słusznie
Stanów Generalnych z 1789 roku pokazał światu, że stara polityczno-religijne Bastille jest
wstrząśnięty . „jego fondations35" Unita, opublikowane w Dzienniku włoskiej Partii
Komunistycznej, bezczelnie dał rady do papieża Pawła VI dotyczące arcybiskupa Marcela
Lefebvre'a, który doprowadził tradycjonalistów sprzeciw wobec liberałów soborowych i nie
przemawiały do potępienia soborowej komunizmu: "Bądź świadomy niebezpieczeństwa, jakie
stanowi Lefebvre, i kontynuuj wspaniały ruch podejścia zapoczątkowany przez ekumenizm
Vaticanum II".

Cała nowa "orientacja" dla Kościoła

Nic dziwnego w publicznych okrzykach zachwytu na temat Vaticanum II od
neomodernistycznych gwiazd, komunistów i masonów. To było oczywiste dla każdego, kto
miał oczy do patrzenia, jak Sobór Watykański II ukazał się objąć idee, które zostały
potępione przez błogosławionego papieża Piusa IX w Syllabus błędów , ale były w
następstwie modernistycznego myślenia, (Jak omówimy dalej, sam kardynał Ratzinger
przedstawił pewne aspekty nauczania Soboru jako „contresyllabus”). Tak się nie stało
przez przypadek, ale z projektem. Postępowcy Vaticanum II starali się unikać
bezpośrednich stwierdzeń, które wyglądałyby na potępione błędy modernistyczne. Z
rozmysłem umieścili także w tekstach niejasności Rady, które zamierzali wykorzystać
po Radzie.

Korzystanie przemyślanych niejasności, dokumenty Rady dał pęd do ekumenizmu, które
zostały potępione przez papieża Piusa XI, o wolności religijnej dla fałszywych sekt, które
zostały potępione przez papieży 19 wieku (głównie przez błogosławionego Papieża Pius
IX), nowa liturgia wyrównane protestantyzm i ekumenizm, który abp Bugnini38 nazywany



„głównym podbój Kościoła katolickiego”, a kolegialności, która dociera do serca
papieskiego prymatu, a „nowa postawa wobec świata - szczególnie w jednym z najbardziej
radykalnych ze wszystkich dokumentów soborowych, Gaudium et Spes . Nawet kardynał
Ratzinger przyznał, że Gaudium et spes jest przeniknięte duchem Teilharda de Chardin39.

Rezultatem tego wszystkiego była zupełnie nowa orientacja Kościoła lub to, co papież Paweł VI
nazwał "otwartością na świat". Jak sam papież Paweł VI był zmuszony przyznać, jednak otwartość
na świat okazała się katastrofalnym rozczarowaniem.

Papież Paweł VI uznaje, że Kościół został zaatakowany przez myśl
o świecie

Jak przyznał sam papież Paweł VI, zaledwie osiem lat po Radzie,
"Otwarcie na świat stało się prawdziwą inwazją Kościoła na myśl świata. Być może byliśmy zbyt
słabi i nierozsądni. "Tylko trzy lata po Soborze papież Paweł VI przyznał, że" Kościół znajduje się
w niespokojnym okresie samokrytyki, a raczej samozniszczenia ". w 1972 roku, w prawdopodobnie
najbardziej zadziwiającej formule kiedykolwiek ogłoszonej przez Biskupa Rzymu, Paweł VI
ubolewał nad tym, że "z jednego punktu lub drugiego dym szatana przeniknął do świątyni Boga".

Spójrzmy na niektóre z oczywistych powodów niesamowitej spowiedzi papieża Pawła VI.

Kościół przechodzi do dialogu z komunistycznymi wrogami imasonami

Właśnie z Vaticanum II rozpoczęło się wielkie przedsięwzięcie współpracy z siłami światowymi,
wielkie otwarcie na świat. Nie jest to nigdzie bardziej widoczne niż w samym Gaudium et spesie,
który deklaruje: "Przez nieustanne studiowanie" - to znaczy wszystkich kapłanów Kościoła
katolickiego, wszystkich biskupów, wszystkich członków hierarchii - "niech będą chętni do
spełnienia swojej roli poprzez nawiązanie dialogu ze światem i ludźmi o różnych odcieniach
opinii".

Zostanie jednak sprzeciwił się: jakie szkody wyrządza pokojowa współpraca i dialog z
mężczyznami we wszystkich odcieniach opinii na tych obszarach, gdzie Kościół może znaleźć
jakieś podstawowe porozumienie? Tutaj także pre-conciliar Papieże ostrzegają nas przed jedną z
sztuczek i złudzeń diabła, pod pozorem dobra. Mówiąc konkretnie o tym wezwaniu do współpracy i
dialogu z komunistami w sprawie rzekomych przyczyn wspólnych dla całej ludzkości - co w
rzeczywistości jest wezwaniem diabła do Kościoła, by złożył broń i przyłączył się do wroga
- Papież Pius XI przekazuje nam następujące ostrzeżenie w Divini Redemptoris :

Ateistyczny komunizm był początkowo taki, jaki był, w całej swej przewrotności, ale wkrótce stało
się jasne, że w ten sposób odchodzi od zaludnienia; zmienił taktykę i próbuje przyciągnąć tłumy;
przez wszelkiego rodzaju oszustwa, przez ukrywanie własnych projektów pod pomysłami, które
same w sobie są dobre i atrakcyjne. ...

Dlatego znowu, pod różnymi nazwami, przeniknęli do szczerych stowarzyszeń katolickich
i religijnych. Zachęcają katolików do współpracy z nimi na polu humanitarnym i
charytatywnym, jak mówią, czasami nawet proponując rzeczy całkowicie zgodne z
chrześcijańskim duchem i doktryną Kościoła. ...

Czuwajcie, Czcigodni Bracia, aby wierni nie byli zwiedzeni. Komunizm jest z natury perwersyjny i
nie możemy przyznać, że współpracujemy z nim od każdego, kto chce ocalić cywilizację
chrześcijańską42.



Papież Pius XI nie mogło być jaśniejsze o obowiązku unikają „dialog” i współpracę z komunistami.
I dlaczego? Włosi mają takie powiedzenie: Dimmi con chi vai, e diri che se se
- "Powiedz mi, kogo nienawidzisz, a powiem ci kim jesteś". Jak przyznał Papież Pius XI, jeśli
kojarzymy się z pewna kategoria ludzi, jeden będzie nieuchronnie poddawał się wpływowi, aby
stać się jak oni, pomimo siebie. Jeśli współpracujemy z siłami świata, jesteśmy skłonni do
uwierzenia, zbliżymy się do nich. Jeśli Kościół otwiera się na świat przez zaprzestanie sprzeciwu
wobec mocarstw, z którymi niegdyś walczyła, a jeśli mówi,
wręcz
przeciwnie, że Kościół będzie teraz współpracował i prowadził dialog ze Swymi wrogami, Jego

z czasem stanie się podobny do tych, z którymi kiedyś walczyła. A z otwarcia na świat
spowoduje, że Kościół stanie się podobny do świata - jak sam papież Paweł VI był
zmuszony przyznać w powyższym cytacie.

Kościół "godzi się" z liberalizmem

Ci "konserwatyści", którzy zaprzeczają, że Vaticanum II stanowi zerwanie z tradycją lub
zaprzeczają wcześniejszym naukom, nie posłuchali samych innowatorów i agitatorów Soboru,
którzy bezwstydnie uznają prawdę. Yves Congar, jeden z "ekspertów" Rady i jeden z głównych
architektów reform Rady, zauważył ze spokojną satysfakcją, że "Kościół spokojnie przeszedł
rewolucję październikową". 43 Congar uznał, jakbyśmy mogli się pochwalić, że Deklaracja o
wolności religijnej Vaticanum II jest sprzeczna z Syllabusempapieża Piusa IX44. Powiedział:

Nie można zaprzeczyć, że potwierdzenie przez Watykan II wolności religijnej brzmiało
coś innego niż Syllabus z 1864 roku, a nawet prawie przeciwne do propozycji 16, 17 i 19
tego dokumentu.

Congar w ten sposób z radością sugeruje, że Vaticanum II pokonał nieomylne potępienie błędu
papieża.

Godne uwagi są stwierdzenia postępowego kardynała Suenensa, jednego z najbardziej liberalnych
prałatów XX wieku, samego Ojca Soboru, który mówił z ogniem starych reżimów, które się
zawaliły. Słowa, które chwalił Sobór, są niezwykle sugestywne, być może najbardziej ekscytujące i
najbardziej obraźliwe ze wszystkich. Suenens powiedział: "Vaticanum II to francuska rewolucja
Kościoła".

I zaledwie kilka lat temu, nikt inny jak kard. Ratzinger, pozornie spokojny w obliczu takich
spowiedzi, nie dodał własnego. Według niego, soborowy tekst Gaudium et spes jest niczym innym
jak " contre- sylabus". Powiedział:

Jeśli pożądane jest, aby zaproponować diagnozę tekstu ( Gaudium et Spes ) jako całość, możemy
powiedzieć, że (w odniesieniu do tekstów dotyczących wolności religijnej i religii świata) jest to
rewizja Syllabus de Pie IX, rodzaj contresyllabus ... Powiedzmy tutaj, że tekst służy jako fałsz i jako
taki reprezentuje ze strony Kościoła próbę oficjalnego pojednania z nową erą zainaugurowaną w
1789 roku ... Nielojalność stanowisko przyjęte przez Kościół za czasów Piusa IX i Piusa X w
odpowiedzi na sytuację stworzoną przez nową fazę historii zainaugurowaną przez Rewolucję
Francuską było w dużej mierzekorygowane poprzez facti , zwłaszcza w Europie Środkowej, ale
nadal nie było podstawowe twierdzenie o związku, który powinien istnieć między Kościołem a
światem, gdyż zaczął istnieć po roku 1789. W rzeczywistości, postawa co było w dużej mierze
przedrewolucyjnej strona nadal istnieje w krajach o silnej większości katolickiej . Mało kto dziś nie
zaprzeczy, że hiszpański i włoski Konkordatów starał się zachować zbytnio od sposobu widzenia



świata, który już nie pasować do faktów . Mało kto zaprzeczy dziś, że w dziedzinie edukacji oraz w
świetle historycznej metody krytyki współczesnej nauki, anachronisms istniała które odpowiadały
ściśle z tym przestrzeganiemprzestarzały związek między Kościołem a państwem 47.

Weźmy pod uwagę prostą śmiałość kardynała oskarżającego dwóch największych papieży w
historii Kościoła o "stronniczość" w ich wysiłkach na rzecz ochrony Kościoła przed

błędy liberalizmu i modernizmu! Według samego kardynała Ratzingera, Soboru
Watykańskiego II, Kościół „próbował” na „poprawne” i „przeciw” nauczaniem
błogosławionego Piusa IX i Piusa X i pogodzić, przez minusy , z Rewolucją Francuską i
Oświeceniem.

Ale to był bardzo celem Stałej instrukcji, kod murarska do obalenia Kościoła! To właśnie
dlatego w swoim błędzie Syllabus , Błogosławiony Pius IX potępił twierdzenie,
że „THE rzymski papież może i powinien pogodzić i dostać się na dobrych stosunkach z
postępem, liberalizmem i współczesną cywilizacją”. ( . propozycja nr 80 potępiony) i Pius
X w liście apostolskim Nasza opłata Apostolski , potępił ruch bruzdy we Francji,
zarzucając jej członków, ponieważ: „oni nie boją się zrobić bluźniercze uzgodnień
pomiędzy Ewangelia i rewolucja. "

Ale według kard. Ratzingera "nie może być powrotu do Syllabusa , który mógł maskować
pierwszy etap konfrontacji z liberalizmem, ale nie może być ostatnim krokiem" 48. Jaki
jest ten ostatni "krok"? w "konfrontacji z liberalizmem"? Najwyraźniej, zgodnie z
poglądami kardynała Ratzingera, dla Kościoła jest akceptacja samych idei, które niegdyś
potępiła! Konfrontacja z liberalizmem poprzez pogodzenie się z nim. Co to za podwójna
rozmowa? "Konfrontacja" Ratzingera jest niczym innym jak abdykacją abdykacji.

Co więcej, zgodnie z opinią kardynała Ratzingera, nie tylko potępienia liberalizmu
w Syllabusie Błogosławionego Piusa IX, ale także antymodernistyczne nauczanie św. Piusa X
w Pascendi muszą być teraz uważane za przestarzałe. W 1990 roku Kongregacja Nauki Wiary
opublikowała "Instrukcję o kościelnym powołaniu teologa". W ujawnianiu "Instrukcji" prasie kard.
Ratzinger twierdził, że pewne nauki Magisterium "nie były uważane za jako ostatnie słowo na ten
temat jako takie, ale raczej służyć jako cumowanie w problemie, a zwłaszcza jako wyraz troski
duszpasterskiej, pewnego rodzaju tymczasowe rozwiązanie49. Jako przykład tych "tymczasowych
ustaleń" Ratzinger cytuje "deklaracje papieży, w ostatnim stuleciu, na temat wolności religijnej, a
także antymodernistyczne decyzje na początku obecnego stulecia". to jest anty-modernistyczne
nauczanie św. Piusa X na początku XX wieku.

Te komentarze kardynała Ratzingera powinny przeszkadzać wszystkim katolikom, nie tylko dlatego,
że uznają, że Rada przyjęła cel głoszony przez wrogów Kościoła, ale dlatego, że pochodzą od tego
samego człowieka, który na czele Święta Kongregacja Nauki Wiary (CDF) ma być odpowiedzialna
za utrzymywanie czystości w Doktrynie Katolickiej. Jak się wkrótce przekonamy, to ten sam
człowiek, który poprowadził szarżę, zakończył tradycyjne katolickie rozumienie Orędzia
Fatimskiego.

Kościół katolicki Romaine jest wyłącznie
la Tylko prawda kościół z Chrystusem:

Ta Nauka jest porzucona



Jako próbę pogodzenia Kościoła z zasad rewolucji francuskiej by
zneutralizować dawnej opozycji kategorycznie z Kościołem do błędów w epoce nowoczesnej, dobr
ze
„Ekumeniczny przedsięwzięcie” wprowadzona w Radzie wkrótce doprowadzić de facto porzucenie
wszystkich

starania o nawrócenie protestantów i schizmatyków na wiarę katolicką - tak jak przy
nawróceniu Rosji.

W tym samym czasie Rada przyjęła "ruch ekumeniczny" - tylko 35 lat po potępieniu przez
papieża Piusa XI w swojej encyklice Mortalium Animos - dokument Lumen gentiumRady
wprowadził w błąd całą doktrynę Kościoła Katolik jako jedyny prawdziwy Kościół.
Według Lumen gentium "Kościół Chrystusa ... pozostaje w Kościele katolickim"
(podkreślamy to)

To jest coś oszałamiającego. Dlaczego dokument nie głosi wyraźnie tego, czego Kościół katolicki
zawsze nauczał, jak widzimy w encyklice Piusa XII - to znaczy, jedynym prawdziwym Kościołem
Chrystusa jest Kościół katolicki? 51 Dlaczego warto korzystać z pozytywnego zakończenia
stopniowego błędu, że Kościół Chrystusowy w nadmiarze fakt ,
że granice z Kościoła katolickiego, aby upewnić się, że te sekty schizmatykiem i protestanckie,

"W jakiś tajemniczy sposób", czy są częścią Kościoła Chrystusowego (lub z nim
spokrewnionego)? Ten błąd, oparty na soborowym użyciu słowa "subsist", został
powtórzony przez Ojca Avery Dullesa, niedawno stworzonego przez papieża Jana Pawła II
kardynałem:

Kościół Jezusa Chrystusa nie jest wyłącznie identyczny z Kościołem rzymskokatolickim. Przetrwa
w rzymskim katolicyzmie, ale jest również obecny, pod różnymi modami i stopniami, w innych
wspólnotach chrześcijańskich, o ile są one także tym, co Bóg zainaugurował w Jezusie i był
posłuszny natchnieniom Chrystusa. Duch Chrystusa. W konsekwencji wspólnego uczestnictwa w
rzeczywistości samego Kościoła, różne wspólnoty chrześcijańskie są już w prawdziwej komunii,
ale niedoskonałe52.

Podobnie kardynał Ratzinger po raz kolejny przyjmuje poglądy "nowej teologii". W wywiadzie dla
niemieckiej gazety Frankfurter Allgemeine Zeitung kardynał Ratzinger powiedział:

Kiedy Ojcowie Soboru zastąpili słowo "jest" słowem "subsist" (subsist), zrobili to z bardzo
konkretnego powodu. Pojęcie wyrażone przez "jest" (być) jest o wiele szersze niż to, które wyraża
"trwający". "Aby przetrwać" jest bardzo precyzyjnym sposobem bycia, to znaczy bycia jako
podmiotem, który w nim istnieje. - to samo. W ten sposób Ojcowie Soboru chcieli powiedzieć,
że istota Kościoła jako takiego jest większym bytem niż Kościół Rzymskokatolicki , ale w obrębie
tego drugiego, nabywa on w niezrównany sposób charakter Kościoła. czysty i autentyczny
przedmiot53.

Kardynał Ratzinger oświadcza, że Ojcowie Soborowi zamierzali to powiedzieć
"Istnienie" Kościoła jest większe niż Kościół katolicki, ale jego stwierdzenie jest
fałszywe. Ogólność ojców soborowych nie zamierza sprzeczne z nauczaniem papieża Piusa XII, że
Kościół Chrystusowy jest Kościół katolicki, a nie jakiś niejasny „podmiot”, który jest „szerszy”
niż Kościół katolicki .

W rzeczywistości Ratzinger zamierzał wykorzystać tę dwuznaczność, aby podważyć tradycyjne
nauczanie, że jedynym i jedynym Kościołem Chrystusowym jest Kościół katolicki - intencja, którą



podzielił on ze swoimi towarzyszami nowa teologia "na Soborze Watykańskim II. Wiemy o tym,
ponieważ to sam Ojciec Ratzinger, jako teologiczny peritus w Radzie, wprowadził pojęcie "subsist"
(subsist) do projektu

dokument soborowy Lumen Gentium . Wstawił ten termin z inicjatywy ministra
protestanckiego , pastora Schmidta z Niemiec.

Jeśli czytelnik stwierdzi, że wyjaśnienie kardynała Ratzingera dotyczące używania terminu
"subsist" (pozostaje) jest niepokojące, niech dowie się, że było to zamierzone . "Subsist" i
"is" może jednak oznaczać to samo, w przeciwieństwie do tego, co sugeruje kard.
Ratzinger. Ze względu na precyzję, która powinna charakteryzować jakikolwiek dokument
soborowy, Sobór powinien był wyraźnie zaznaczyć, że "Kościół Chrystusowy trwa tylko w
Kościele katolickim". Ale jako Ojciec Edouard Schillebeeckx,
inny soborowy peritus , przyznał , Liberalni współbracia celowo wprowadzili
dwuznaczności w tekstach soborowych54, wiedząc, że później mogą interpretować je
heterodoksyjnie po Soborze.

To jest właśnie to , że sprawia, że teraz do kardynała Ratzingera z tym terminem wieloznacznym
"Subsist" (trwa). W prawdzie, oryginalny niemiecki tekst wywiadzie cytowanym powyżej w
gazecie Frankfurter Allgemeine Zeitung pokazuje, że Ratzinger jest jeszcze bardziej radykalna w
standardzie nauczania papieża Piusa XII:”... umrzeć Konzilsväter das von Pius XII gebrauchte Wort
"ist" durch "subsistit" ersetzten "- dosłownie" ... Ojcowie Soborowi zastąpić słowo "jest", używane
przez Piusa XII , przez "subsistit" „- to znaczy, Kardynał Ratzinger przyznaje, że Vaticanum II
zastąpiłterminologia papieża Piusa XII - nieważne od kardynała Ratzingera i jego przyjaciela,
protestanckiego pastora! Co gorsza, oryginalna wersja niemiecka wywiadzie powiedział również:
"Tak umierają wollten Vater Sagen: Das Sein als der Kirche solches reicht viel weiter als die Kirche
Römisch-katholische" - dosłownie:
„Tak więc Ojcowie znaczyło: istota Kościoła jako taka wykracza daleko poza . Kościoła
Katolickiego Romaine55” Więc Dulles i Ratzinger stanowczo zaprzeczają katolicką naukę
wszechczasów zgodnie z którym Kościół Chrystusowy istnieje wyłącznie w Kościele katolickim.
Jednak ich opinia jest teraz interpretacją Vaticanum II.

Widzimy tutaj pierwszy przykład tego, w jaki sposób "nowi teologowie" Vaticanum II przekazali
piłkę, jednocześnie wierząc, że to "Rada" uczyniła przełęcz.

Kościół nie szuka większej konwersji i powrotu heretyków
i schizmatyków

Dzięki temu nowemu sposobowi postrzegania "Kościoła Chrystusowego" o wiele większego niż
Kościół rzymskokatolicki, nie dziwi, że po 40 latach "działalności ekumenicznej" nawet
watykańscy prałaci otwarcie odrzucają teraz powrót w Rzymie protestanci i Schismatics.

Istotnym przykładem tej luki w tradycyjnej edukacji jest niedawne oświadczenie kardynała Waltera
Kaspera, byłego sekretarza najbardziej znanego posoborowego heretyka Kościoła, Hansa
Künga. Kasper, którego modernistyczne poglądy są dobrze znane w całym Kościele, został
stworzony przez papieża Jana Pawła II w lutym 2001 roku i obecnie cieszy się tytułem prefekta
Papieskiej Rady Watykańskiej ds. Popierania Jedności Chrześcijan , Kasper powiedział:

... Dzisiaj nie rozumiemy już ekumenizmu w sensie powrotu, zgodnie z którym inni
"nawrócą się" i powrócą do "katolików". Zostało to wyraźnie porzucone na Soborze
Watykańskim II.



W rzeczywistości oświadczenie Kaspera potępia nieomylny dogmat trzykrotnie określony
"z Kościoła, bez zbawienia" ( extra Ecclesia nulla salus ). Rzeczywista treść tych trzech
definicji uroczystych, nieomylny (a więc niezmienne) 57, które angażują wszystkie
Catholiques58 (niezależnie od ich rangi, w tym kardynałów i papieży) wierzyć pod groźbą
automatycznej ekskomuniki (przez gasił Kościół katolicki) są następujące:

Istnieje tylko jeden uniwersalny Kościół wiernych, z którego absolutnie nikt nie jest
zbawiony. (Pope Innocent III, IV Lateran Council, 1215, DS 802, Dz-Hünermann 802)

Deklarujemy, powiedzmy, definiować i ogłaszać, że absolutnie konieczne jest, aby zbawienie
każdego ludzkiego stworzenia podlegało Biskupowi Rzymu. (Papież Bonifacy VIII, Bull Unam
Sanctam, 1302, DS 875, Dz-Hünermann 875)

Święty Kościół Rzymski mocno wierzy, wyznaje i głosi, że żaden z tych, którzy istnieją poza
Kościołem katolickim, nie tylko pogan, ale także Żydzi, heretycy i schizmatyków, nie może
uczestniczyć w życiu wiecznym, ale są przeznaczone do wiecznego ognia, który był "przygotowany
dla diabła i jego aniołów" (Mt 25, 41), chyba że przed śmiercią dołączyli do niego; i tak ważna jest
jedność tego kościelnego ciała, że tylko ci, którzy pozostają w tej jedności, mogą korzystać ze
zbawienia przez sakramenty Kościoła, i tylko oni mogą otrzymać wieczną nagrodę za swoje posty,
jałmużnę, inne ich dzieła. Pobożność chrześcijańska i usługi żołnierza Chrystusa. Nikt, bez względu
na to, jak ważna może być jego jałmużna, nikt, nawet wylewając swoją krew na Imię Chrystusa, nie
może być zbawiony, dopóki nie pozostanie na łonie i jedności Kościoła katolickiego. (Pope Eugene
IV, BubbleCantate Domino, 1442; DS 1351; Dz-Hünermann 1351) 58a

Poprzez tę naukę, nie rozumieją, że albo wykluczyć możliwość zbawienia dla tych, którzy
nie stają się pełnoprawnymi członkami Kościoła katolickiego, jeśli nie z własnej winy, bo
nie wiedzą, ich celem obowiązek to zrobić. Jednak, jak uczy Błogosławiony papież Pius IX
w Singulari Quadem , katolicy nie powinni się martwić o trywialne dyskusje zbawienia dla
tych, którzy nie są pełnoprawnymi członkami Kościoła, bo Bóg wie, że On zbawi
( extraordinnaire drogi) spośród wielkiej masy ludzkości, że nie na zewnątrz wyznawali
katolicyzm. Z tego powodu Błogosławiony Pius IX - beatyfikowany przez papieża Jana
Pawła II sam - zachęcał wiernych, by trzymać się dogmatu „poza Kościołem nie ma
zbawienia”, a dalej z coraz większym zapałem, praca bosko zaangażowana od wszystkich
uczniów narodów. Co do losu tych, którzy pozostają poza widzialnym Kościołem, Jego
Świątobliwość ostrzegł, że „wszelkie dalsze informacje są bezprawne.”

Kto może wątpić w mądrość ostrzeżeń błogosławionego papieża Piusa IX? W
rzeczywistości Kościół nieustannie i niezawodnie nauczał, że nikt na tym świecie (z
wyjątkiem prywatnego specjalnego objawienia) nie może poznać z absolutną pewnością
subiektywnego stanu żadnej duszy, a tym bardziej, jeśli dusza sama - jej własna - jest
wśród wybranych. Ponieważ Kościół nie może zakładać zbawienia czy potępienia
kogokolwiek, ministrowie Kościoła są zobowiązani do szukania nawrócenia każdego
mężczyzny, kobiety i dziecka
na ziemi, zgodnie z samym rozkazem Naszego Pana: "Idźcie, nauczajcie wszystkie narody,
chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je zachowywać wszystko, co ja
rozkazałem wam (Mt 28: 19-20). Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, zostanie zbawiony.
Kto nie wierzy, zostanie potępiony "(Mk 16:16)



Oświadczając, że protestanci nie są już zmuszeni do konwersji na katolicyzm, kardynał
Kasper bezpośrednio sprzeczne z nieomylnym nauczaniem Magisterium i polecenie Matki
Pana Samego. Widok Kasper jest w pełnej sprzeczności z niezmiennym nauczaniem
Kościoła, że jedyną drogą do zbawienia dla jedności chrześcijan jest powrót dysydentówdo
Kościoła katolickiego przez ich konwersji. Upomnienie Świętego Oficjum w 1949 roku
przez papieża Piusa XII wobec ruchu ekumenicznego „” Biskupi ostrzegają, że dla
wszystkich dyskusji „ekumenicznych” mogą zezwolić, musieli przedstawić protestanckich
rozmówców „w katolickiej prawdy „i” encyklikach nauczanie papieży napowrót
dysydentów do Kościoła "59. Katolicka doktryna o powrocie dysydentów została
potwierdzona przez Papieża Piusa XII 20 grudnia 1949 r .:" Nauka katolicka musi być
zaproponowana iw pełni i całkowicie ujawniona: czego uczy Kościół katolicki o
prawdziwej naturze i sposobach usprawiedliwienia, o konstytucji Kościoła, o prymacie
jurysdykcji Biskupa Rzymskiego, o jedynym prawdziwym związku, który dokonuje się
przez powrót dysydentów do jedynego prawdziwego Kościoła Chrystusowego, nie
powinny być ignorowane lub zasłaniane przez niejednoznaczne słowa. "60

Kasper mówi otwarcie, co większość prałatów dziś wydaje się wierzyć, nie potwierdzając ani nie
zaprzeczając. Polityka Kaspera faktycznie reprezentuje "dominującego ducha Vaticanum II".
Potwierdził to nikt inny, jak kardynał Ratzinger, kiedy jeszcze był ojcem Ratzingerem, w swojej
książce z 1966 roku Theological Highlights of Vatican II (Theological Points). ). W punktach
teologicznych Ratzinger twierdzi, że Sobór dał Kościołowi nową orientację w stosunku do
niekatolików, którzy rezygnują z jakiegokolwiek wezwania do ich nawrócenia:

Kościół katolicki nie ma prawa wchłaniać innych kościołów. ... Podstawowa jednostka - kościołów,
które pozostają kościołami, a jednak staje się jednym Kościołem - musi zastąpić ideę nawrócenia ,
nawet jeśli nawrócenie zachowuje swoje znaczenie dla tych, którzy ze względu na sumienie są
zmotywowani, aby go szukać.

Teraz Ratzinger pisał tę książkę podczas Rady. Jako współpracownik Karl Rahner, był mocno
zaangażowany w opracowywaniu dokumentów soborowych. To jest dobrze przygotowany, aby
powiedzieć nam, co prawdziwe intencje „architektów” Vaticanum II, który nie należy mylić z
zamiarem samych ojców soborowych. I mówi, że nauczanie Vaticanum II, według tych, którzy
opracowane dokumenty, było to, że konwersja jest option62. To znaczy, według Ratzingera,
niekatolicy nie trzeba konwertować do prawdziwego Kościoła - albo do zbawienia lub do jedności.

Ten punkt widzenia jest nie mniej radykalny niż pogląd księdza Edwarda Schillebeeckxa,
kolejnego progresywnego peritusu Soboru, który został zbadany przez Watykan po Soborze (ale
nigdy nie usankcjonowany) za jego oczywistą odmowę różnych katolickich dogmatów.
Schillebeeckx cieszyła się
"Na II Soborze Watykańskim Kościół katolicki oficjalnie zrezygnował z monopolu na religię
chrześcijańską" 63

Podobnie, "katolicka" gazeta w Rzymskiej Międzynarodowej Judo-Chrześcijańskiej
Służbie Dokumentacji (SIDIC) 64 mówiła o nowej orientacji Vaticanum II wobec
niekatolików. W 1999 roku zwrócił uwagę na to, co uważa za "główny problem" z tak
zwanymi "tradycyjnymi katolikami", w tym z abp. Lefebvre:

Odmowa Lefebvre przyjęcia ekumenizmu znajduje swoje źródło w jasnych naukach
Magisterium: encyklika Satis Cognitum Leona XIII (1896); encyklika Mortalium
AnimosPiusa XI (1928); Instrukcja Świętego Oficjum z 20 grudnia 1949 r. dotycząca
ekumenizmu. Jedynym ekumenizmem akceptowanym przez Lefebvre'a i jego



naśladowców jest ten, który walczy ze wszystkich sił o bezwarunkowy powrót członków
innych wyznań do jedynego Kościoła Chrystusowego, Kościoła rzymskokatolickiego. Ten
zatwardziały sekciarstwo jest właśnie taką logiką, że Vaticanum II , poprzez głęboką
refleksję nad naturą Kościoła , odmówił przyjęcia 65 ...

Nowe oświadczenie, że niekatolicy nie muszą być przekształcane, ponieważ „w jakiś
tajemniczy sposób” są częścią Kościoła Christ66 gardzi stałe nauczanie Kościoła o
potrzebie niekatolików, aby porzucili swoje błędy i powrócili do jedynego prawdziwego
Kościoła Jezusa Chrystusa, zgodnie z tym, czego nauczali przed-soborowi papieże .

Zdarzały się przypadki kardynałów Watykanu, ewidentnie zgodne z tą samą fałszywą interpretacją
Soboru, która aktywnie zniechęca niekatolików, którzy chcą się nawrócić na katolicyzm.
Wiadomości z katolickiej rodzinyopublikował historię Ojca Linusa Dragu Popian, który został
wychowany w religii prawosławnej rumuński. W 1975 roku ryzykował swoje życie, aby uciec
komunistycznej Rumunii i przedstawił się jako seminarzysta w Watykanie, wyraził
pragnienie, aby przejść na katolicyzm. Sekretarz Stanu następnie kardynał Villot i innych
kardynałów z Watykanu, byli przerażeni. Kazali młodego Popian że nie musi uciekać komunizm i
nie musi stać się katolikiem, bo to szkodzi stosunków z Watykanem komunistycznej Rumunii i
Kościoła prawosławnego Roumanie67.

Nie była mała zmiana w Rzymie od. Bp Fellay FSSPX opowiedział w ostatnim wywiadzie, że
spotkał schizmatycki Bishop (prawosławny), który chciał konwertować do Kościoła katolickiego.
Biskup Fellay poradził mu, aby przemawiał bezpośrednio do Rzymu. Gdy biskup prawosławny
powiedział Watykan chciał zostać katolikiem „że następnego dnia, kardynał Neves, prefekt
Kongregacji Biskupów, powiedział biskup schizmatyckim była panika.” „Wasza Ekscelencjo, to n '
nie musisz się nawracać. Od czasu soboru sprawy się zmieniły! Nie ma już potrzeby konwersji68. "

To celowe odmowa zgody na schizmatyckiej biskupa prawosławnego, aby powrócić do Rzymu, jest
całkowicie zgodne z Deklaracją Balamand w roku 1993, do uzgodnienia między niektórych
urzędników watykańskich i różnych Kościołów prawosławnych. W nim, przedstawiciel Watykanu
(Kardynał Cassidy z Papieskiej Rady „Jedność Chrześcijan”) przyznała w rzeczywistości, dzięki
„całkowicie odmiennych perspektyw i tym samym postaw” wywoływanych przez Vaticanum II,
Kościół katolicki będzie szkolić nowych kapłanów „aby utorować drogę dla przyszłych stosunków
między oboma Kościołami, z pominięciem do przestarzałego eklezjologii powrotu do Kościoła
katolickiego 69.”

To jest herezja powiedzieć „nieaktualne eklezjologii” niezmienne nauczanie Magisterium na powrót
dysydentów (heretycy i schizmatycy) do jedynego prawdziwego Kościoła jako jedynej prawdziwej
jedności chrześcijan, ponieważ zaprzecza wprost, nie

tylko nauczanie Kościoła na powrót dysydentów, ale także bezbłędnie zdefiniowane
katolicki dogmat poza Kościołem, nie ma zbawienia.

Odejście od tradycyjnego nauczania Kościoła w tym obszarze nie stanowi
„Miłość” w stronę braci odłączonych, ale raczej odwrotu od obowiązku Kościoła opowiedzieć
prostą prawdę. Ponownie, wynik nie jest korzystne dla niekatolików, ale raczej osłabienie Kościoła
nękana przez skandal, ledwo mógł służyć jako zaczyn w społeczeństwie, jak to ma być. Aż do
Kościoła, a także ludzkiego ustanowienia Bożego, jest nieuchronnie przywrócone w pierwszej
kolejności, a po innych kryzysów w jej przeszłości, Kościół i świat ulegnie wielkie cierpienie do
końca tego kryzys wiary.



Porzucenie społecznego Królestwa Chrystusowego

W konsekwencji nowej orientacji Kościoła od czasu Soboru Watykańskiego II nastąpiło de
facto porzucenie nieustannego nauczania Kościoła o społecznym królestwie Chrystusa. Zgodnie z
tym nauczaniem, nie tylko jednostki, ale wszystkie narody mają obowiązek poddawać się
Chrystusowi i dostosowywać się do Jego nauczania. To nauczanie Chrystusa, a nie "dialog" z
niewierzącymi, przyniesie pokój światu; to Jego Kościół musi służyć za główny instrument pokoju
na świecie. Ciągłe nauczanie Kościoła na temat tej doktryny podsumowuje godna podziwu
zwięzłość przez papieża Piusa XI w encyklice Ubi Arcano Dei:

Kościół, który posiada prawdę i moc Chrystusa, ma wyłączną misję dawania duchom właściwej
formacji; jest on także sam w stanie nie tylko przywrócić dzisiejszy prawdziwy pokój Chrystusa,
ale także umocnić go na przyszłość, przywołując nadchodzące zagrożenia nowych wojen, które
wskazaliśmy. Tylko na mocy mandatu i Boskiego porządku Kościół naucza, że mężczyźni muszą
przestrzegać odwiecznego prawa Bożego we wszystkich swoich działaniach, zarówno publicznych,
jak i prywatnych, jak osoby prywatne, a także członkowie społeczności ; z drugiej strony jest
oczywiste, że los wielu ma znacznie większe znaczenie.

Dzień, w którym państwa i rządy będą świętym obowiązkiem regulowania siebie, w swoim życiu
politycznym, wewnątrz i na zewnątrz, w naukach i nakazach Jezusa Chrystusa, wtedy, ale tylko
wtedy, będą cieszyć się wewnątrz "pokój opłacalny, utrzyma stosunki wzajemnego zaufania i
pokojowo rozwiązuje konflikty, które mogą się pojawić ...

Dzieje się tak dlatego, że nie istnieje żadna instytucja ludzka zdolna narzucić wszystkim
narodom rodzaj międzynarodowego kodu, dostosowanego do naszych czasów,
analogicznego do tego, który rządził w średniowieczu tą prawdziwą Ligą Narodów, która
nazywany chrześcijaństwem. Ona także widziała, że sama popełnia zbyt dużo
niesprawiedliwości; przynajmniej święta wartość prawa pozostała niezagrożona, pewna
zasada, zgodnie z którą narody musiały oddać swoje rachunki .

Mówiąc o wysiłkach na rzecz osiągnięcia pokoju na świecie za pośrednictwem Ligi
Narodów, Papież Pius XI oświadczył:

Próba w tym kierunku została już podjęta i jest nadal w toku, teraz; jego wyniki są jednak niemal
nieistotne, zwłaszcza w zakresie, w jakim dotykają one, by tak rzec, głównych pytań, które
poważnie dzielą i służą do wzajemnego wzbudzania narodów.

drugiego. Żadna instytucja czysto ludzka nie może dzisiaj stworzyć serii
międzynarodowych praw, odpowiadających warunkom świata, z takim samym sukcesem,
jak w średniowieczu, w posiadaniu tej prawdziwej Ligi Narodów, chrześcijaństwa . Nie
można zaprzeczyć, że w średniowieczu prawo to było często łamane; jednak zawsze istniał
jako ideał, zgodnie z którym człowiek miał prawo osądzać czyny narodów, a także jako
drogowskaz na bezpieczną drogę dla tych, którzy zgubili drogę.

Aby wzmocnić tę naukę, Papież Pius XI zainaugurował święto Chrystusa Króla przez
encyklikę Quas Primas :

Ta doktryna, wspólna wszystkim Świętym Księgom, wywodzi w sposób naturalny tę konsekwencję:
królestwo Chrystusa na ziemi, wezwane do przyjęcia wszystkich ludzi i wszystkich



krajów wszechświata, które Kościół katolicki musiał powitać, poprzez demonstracje wielokrotna
cześć, podczas rocznego cyklu liturgii, w swoim Autorze i Założycielu królu, Panu, Królu
Królów ...

W ten sposób imperium naszego Odkupiciela obejmuje całą ludzkość. Na ten temat, chętnie
wyrażamy słowa naszego poprzednika, Leona XIII, nieśmiertelną pamięć: "Jego imperium nie
obejmuje wyłącznie narodów katolickich lub tylko ochrzczonych chrześcijan, którzy legalnie
należą do Kościoła, nawet jeśli gubią się daleko od niej przez błędne poglądy lub oddzielone od jej
komunii przez schizmę; obejmuje w równym stopniu i bez wyjątku wszystkich ludzi, nawet obcych
wierze chrześcijańskiej, tak aby imperium Chrystusa Jezusa było, w ścisłej prawdzie,
powszechnością rodzaju ludzkiego ".

I w tym względzie nie ma potrzeby dokonywania jakiejkolwiek różnicy między jednostkami,
rodzinami i państwami; dla mężczyzn nie są mniej poddani władzy Chrystusa w ich zbiorowym
życiu niż w życiu prywatnym .

"Cywilizacja miłości" zastępuje nawrócenie pogan

Jednak po Soborze Watykańskim II Społeczne Królestwo Chrystusa zostało zastąpione przez to, co
zostało nazwane "cywilizacją miłości" - termin wymyślony przez papieża Pawła VI, by przedstawić
utopijne pojęcie "dialogu ze światem" doprowadziłoby do ogólnoświatowego braterstwa religii,
które nie byłoby w ogóle chrześcijańskie. Od tego czasu hasło "cywilizacja miłości" zostało
powtórzone. Tak więc, Papież Jan Paweł II rozwinął to ostatnie pojęcie w swoim przemówieniu na
Światowy Dzień Pokoju w 2001 roku:

Dialog prowadzi do uznania różnorodności i otwiera ducha na wzajemną akceptację i prawdziwą
współpracę wymaganą przez podstawowe powołanie rodziny ludzkiej do jedności. Jako taki dialog
jest uprzywilejowanym sposobem budowania cywilizacji miłości i pokoju, którą mój czcigodny
poprzednik Paweł VI wskazał jako ideał inspirujący kulturalne, społeczne, polityczne i gospodarcze
życie naszych czasów . .. Różne religie mogą i muszą również zdecydowanie przyczyniać się do tego
rozwoju, Moje liczne spotkania z przedstawicielami innych religii - pamiętam szczególnie
spotkanie w Asyżu w 1986 r. I na Placu św. Piotra w 1999 r. - zapewniły mnie bardziej, że
wzajemna otwartość między wyznawcami różnych religii może aby w wielkiej mierze przyczynić
się do pokoju i wspólnego dobra rodziny ludzkiej 73. (podkreślenie dodane)

Nawet papież Jan Paweł II był przekonany, że między religijne zgromadzenia modlitewne,
takie jak zgromadzenia z Asyżu w 1986 i 2002 r., Są jednym z tych środków, za pomocą
których ma się urzeczywistnić ten utopijny pogląd. Jednak sam widok takich pokazów
przeraziłby papieża Piusa XI i każdego z jego poprzedników. Tymczasem Społeczne
Królestwo Chrystusa, w katolickiej organizacji społecznej, jest de facto wyłączone z nowej
orientacji.

Oczywiście, nowa "ekumeniczna" i "międzyreligijna" orientacja Kościoła jest absolutnie
niemożliwa do pogodzenia z Orędziem Fatimskim, co tłumaczy, dlaczego z II Soboru
Watykańskiego podjęto próbę rewizji orędzia w związku z nową orientacją, a nawet
całkowicie ją pogrzebać.

Czy katolicy powinni zaakceptować nową orientację Kościoła?

Katolicy są zobowiązani do poddania się ustanowionemu nauczaniu Kościoła na temat
wiary i moralności; oni nie są zobowiązani do przedstawienia nowych postaw i orientacji



churchmen stać Liberałowie mówią i robią, co się nigdy nie słyszał w historii Kościoła.
Tak więc katolicy mają prawo, a nawet obowiązek, aby oprzeć się tej nowej kierunku od
dwuznaczności Rady i opinii

"Nowa teologia", w konflikcie z nieomylnym i stałym Magisterium. Przez lata katolicy borykali się
z niezrozumieniem konieczności zaakceptowania Soboru Duszpasterskiego,Vaticanum II, z tym
samym przylgnięciem do wiary, którą zawdzięczają one dogmatycznym soborom.

Tak jednak nie jest. Ojcowie Soborowi wielokrotnie podkreślał, że Vaticanum II jest
rada duszpasterska . To znaczy, że była to Rada nie zajmowała od definicji wiary, ale środki w
dziedzinie praktycznego i mądrego wyroku - „Ekumenicznej przygody”, takich jak uruchomienie
własnego dokumentu Rada, nota wstępna Lumen gentium (łac Note przodującego) mówi
wyraźnie: „w świetle praktyki soborowej i celów duszpasterstwaobecna Rada, Święty Synod
określa sprawach wiary i moralności jako wiążące Kościoła tylko wtedy, gdy sam Synod
ouvertement74 mówi. „Nie ma znaczenia wiary i moralności nie zostało zdefiniowane” zgodnie z
wymaganiami w Kościele „dotyczące nowego” ekumeniczny „lub orientację w porównaniu do
innych preparatów” duszpasterskie „w nowych dokumentach język soborowej.

To, że Sobór Watykański II był gorszy w autorytecie wobec dogmatycznej Rady, potwierdza
świadectwo Ojca Rady, biskupa Thomasa Morrisa. Na własną prośbę, to świadectwo nie zostało
wydane dopiero po jego śmierci:

Poczułem ulgę, kiedy powiedziano nam, że ta Rada nie ma na celu zdefiniowania ani wydania
ostatecznych oświadczeń dotyczących doktryny, ponieważ oświadczenie o doktrynie musi być
sformułowane bardzo ostrożnie i rozważyłbym dokumenty Rada jako niepewna i możliwa do
zreformowania75.

A następnie ważne świadectwo sekretarza Rady, arcybiskupa (późniejszego kardynała)
Pericle Felici. Na zakończenie II Soboru Watykańskiego biskupi zwrócili się do
arcybiskupa Felici o to, co teologowie nazywają "notą teologiczną" Soboru - to znaczy
doktrynalną "wagą" Jego nauk. Felici odpowiedział:
Zważywszy na soborową praktykę i duszpasterski cel tego Soboru, niniejszy Święty Synod
definiuje, jako obowiązujący w Kościele, sprawy wiary i moralności tylko wtedy, gdy sam
Synod deklaruje to otwarcie76.

Powiedział także:

Musimy rozróżnić, według schematów i rozdziałów, te, które już były przedmiotem dogmatycznych
definicji w przeszłości; co do deklaracji o niedawnym charakterze, musimy zgłosić zastrzeżenia .

Sam papież Paweł VI podkreślił, że "biorąc pod uwagę duszpasterski charakter Soboru, uniknął on
w nadzwyczajny sposób dogmatów obdarzonych znakiem nieomylności" 78.

Dlatego, w przeciwieństwie do dogmatycznej Rady, Vaticanum II nie wymaga bezwarunkowej
zgody wiary. Wydłużone i niejednoznaczne dokumenty Rady nie powinny być umieszczone na tej
samej płaszczyźnie, co doktrynalne deklaracje poprzednich Rad. Nowości Vaticanum II nie wiążą
wiernych bezwarunkowo, a sama Sobór nigdy nie powiedział, że ich angażują.

A jednak niejednoznaczne nauki Soboru i nowa posoborowa orientacja Kościoła zaowocowały
niczym innym, jak to określił kard. Ratzinger jako "zburzenie bastionów" w Kościele - w tym jak
zobaczymy, rozbiórki Orędzia Fatimskiego. Jak teraz pokażemy, to niszczycielskie przedsięwzięcie



w dużej mierze spełniło marzenia wrogów Kościoła i prorockie ostrzeżenia Orędzia Fatimskiego, o
którym pisze papież Pius XII.

Dwaj moderniści liberalni
"teologowie", ojcowie
Dominque Chenu (z lewej) i
Hans Küng (z prawej) w
czasie Vaticanum II. (Patrz
także strona 179)

Liberalni teologowie tacy jak Karl Rahner (s.
50), Yves Congar (po lewej) i Henri de Lubac
(po prawej) byli cenzurowani za rządów
papieża Piusa XII. Jednak w latach
sześćdziesiątych postępujące poglądy tych
samych "teologów" otrzymały szeroką
audiencję na Soborze Watykańskim II.
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Nic dziwnego, że najwięksi wrogowie Kościoła byli tak zadowoleni z Soboru i
radykalnych zmian, jakie zainicjował. Są także bardzo zadowoleni z nagłego i
katastrofalnego krachu kościelnego we wszystkich ministerstwach po II Soborze
Watykańskim. Wszelkie dostępne statystyki pokazują, że nagłym i dramatycznym
zmianom wprowadzonym przez Vaticanum II towarzyszyły równie gwałtowne i
spektakularne spadki liczby kapłanów i zakonników, liczba nowych święceń, liczba
seminarzystów oraz liczba nawróceń i chrztów. , Natychmiast po Soborze Watykańskim II
około 50 000 księży uciekło , a dziś jest jeszcze około 50 000 księży katolickich mniej
niż trzydzieści jeden lat temu, W 1997 roku było mniej chrztów w Stanach Zjednoczonych
niż w 19701.

Nawet kardynał Ratzinger mówił o " nieustającym procesie upadku, który w dużej mierze
rozwinął się na podstawie apelacji do Rady, a tym samym zdyskredytował Radę w oczach
wielu". 2 Jednakże kard. Ratzinger, jak również inni, którzy przewodzili tej klęsce,
powtarza z naciskiem - coś raczej niewiarygodnego - że powoduje, że kontynuujemy w ten
sam sposób, aby kontynuować nową orientację Vaticanum II:

Czy to oznacza, że sama Rada musi zostać odwołana? Na pewno nie. Oznacza to jedynie, że
prawdziwa akceptacja Rady jeszcze się nie rozpoczęła. Co zniszczyło Kościół po Soborze, który nie
był Soborem, ale odmową jego przyjęcia ... Zadaniem do wykonania nie jest tłumienie Rady,
lecz odkrycie prawdziwej Rady i pogłębienie prawdziwego zamiaruw świetle obecnych
doświadczeń3.

Idąc jeszcze dalej i opierając swą władzę na jednym z tych neomodernistycznych teologów, którzy
pomogli stworzyć tę katastrofę dla Kościoła, kard. Ratzinger powiedział:

Faktem jest, jak zauważył Hans Urs von Balthasar, że w 1952 roku ... Ona (Kościół) musi
zrezygnować dużo tych rzeczy, które do tej pory nie przyciąga mu bezpieczeństwa, a ona uważane
za przyjęte na zawsze. Musi zburzyć bastiony starej daty i zaufać tylko tarczy wiary.

Apel Kardynała o "zburzenie starych bastionów" w Kościele jest być może najbardziej
potępiającym przyjęciem wszystkich w odniesieniu do nowej rewolucyjnej orientacji Kościoła,
stworzonej przez Sobór Watykański II. Bo co mógł powiedzieć Kardynał?

" Stare twierdze ", jeśli nie tradycyjne obrony przed wrogami - które kardynał sam
protekcjonalnie opisuje jako "wiele aspektów, które do tej pory przyniosły
mu bezpieczeństwo i że wydaje się oczywiste" ? Kardynał przyznaje, że chce zburzyć te
aspekty, które dają bezpieczeństwo Kościoła! Kościół musi, zgodnie z dziwnym
wyobrażeniem kardynała o tych aspektach, ufać "tylko tarczy wiary". Ale co to znaczy? W
jaki sposób katolicy mogą zachować swoją wiarę, skoro nie jest ona chroniona przez
twierdze, które kardynał chce zburzyć?

Przez opierając swoją władzę na tej „nowej teolog” Hans Urs von Balthasar , aby ten
„Rozbiórka bastionów” sam Kardynał błogos ławi „nowej teologii” w projekcie na
kawałki tradycyjnej teologii Kościoła z jego jasnych i precyzyjnych
definicji tych prawd ,
które musi wierzą z katolikami. W wezwaniu do kardynała, aby zburzyć

„Długotrwałych bastiony” Kościoła, widzimy wyraźnie, że tylko można nazwać „chęć
zniszczyć.” To zdanie pochodzi z książki pisarz katolicki Atila Sinke Guimarães,
zatytułowanego Animus Delendi ( tłumaczone z łaciny jako „z chęcią zniszczenia.”



Guimarães pokazuje, że „reformatorzy” Kościół soborowy i posoborowy są motywowane
przez mentalność, która widzi zniszczenie Kościoła „stary” jako „tragiczne ale konieczne”
„rozszerzenie i przedłużenie” Kościoła w „świecie modern.”

W jaki sposób zburzone zostaną "bastiony"? Matka Boża mówi, że dogmat wiary zostanie
zachowany w Portugalii. Dogmaty same w sobie są bastionami Kościoła. Najwyraźniej
wyburzenie bastionów będzie wiązało się z podważaniem dogmatycznych definicji,
właśnie dlatego, że interpretacja dogmatów jest dokonywana przez neomodernistów
"nowych teologów", którzy je podważają. Dogmaty można podważyć na różne sposoby: 1)
po prostu je zignorować i przestaną istnieć we wszystkich praktycznych okolicznościach;
2) zastąpić jasne terminy niejednoznacznymi terminami - np. "Jest" wg

„trwa”; 3) odrzucenie dogmatu jako "przestarzałej teologii", jak w oświadczeniu
Balamanda i różnych uwag wyższych urzędników wymienionych w poprzednim
rozdziale; 4) twierdzić, że nie ma niczego, co byłoby nieomylną definicją
dogmatyczną, którą każdy katolik musi uwierzyć, jak napisano; i 5) jeśli chodzi o
dogmat "z punktu zbornego kościoła", zawsze oznaczaj niekatolików po prostu jako
"wierzących" lub "chrześcijan".

Czym dokładnie są bastiony, które w oczach "reformatorów", takich jak kardynał Ratzinger, muszą
zostać zburzone? Przypominamy raz jeszcze, co papież Pius XII dokładnie przewidział w swoich
natchnionych komentarzach na temat nadchodzącego kryzysu w Kościele:

Niepokoją mnie Przesłania Najświętszej Dziewicy do Lucy z Fatimy. To naleganie Maryi
na niebezpieczeństwa zagrażające Kościołowi jest boskim ostrzeżeniem przed samobójstwem przez
zmianę wiary w jej liturgii , teologii i jej duszy ... Słyszę wokół mnie innowatorów, którzy
chcą rozmontować Święta Kaplica, zniszcz wszechświatowy płomień Kościoła, odrzuć Jej ozdoby
i spraw, aby poczuł wyrzuty sumienia za swoją historyczną przeszłość.

Papież Pius XII określił trzy elementy Kościoła jako „innowacyjny” chciał zmienić: liturgii, jej
teologii i Jej duszę (to znaczy, Jego natura). Należy pamiętać, że papież Pius XII, w oparciu o
orędzia fatimskiego i osobistych świadectw, jakie otrzymał w Kościele w tym czasie mówił o
przyszłej próbie demontażu, zniszczyć i odrzucić te rzeczy Kościół. Innymi słowy za "wyburzenie
bastionów".

Rozbiórka liturgii

Przed Vaticanum II Papieże jednogłośnie obronił starą łacińską liturgię Kościoła wobec innowacji,
uznając, że niezmienne język łaciński był barierą przeciwko herezji, jak uczy papież Pius XII w
encyklice na swej monumentalnej liturgia Mediator Dei . W prawdzie, że „reformatorzy”
protestanci XVI znienawidzony nic więcej niż tradycyjnej Mszy katolickiej liturgii w języku
łacińskim, gregoriański, który był ośrodkiem życia Kościoła od co najmniej 4 wieku (i
prawdopodobnie wcześniej) aż do liturgicznej "reformy" papieża Pawła VI w 1969 r.

Nigdzie nie ma pragnienia niszczenia, niszczenia bastionów, widzianego wyraźniej niż w
wyjaśnieniu papieża Pawła VI o jego decyzji o stłumieniu tradycyjnej mszy łacińskiej
przez ponad 1500 lat istnienia i zastąpienia jej Nowo wymyślony rytuał Mszy
wernakularnej - akcja absolutnie bezprecedensowa, którą jego poprzednicy uważaliby za
absolutnie nie do pomyślenia:



Tutaj właśnie zauważona zostanie największa nowość, nowość języka. Nie ma już łaciny,
ale głównym językiem Mszy będzie język mówiony. Wprowadzenie języka ojczystego z
pewnością będzie wielką ofiarą dla tych, którzy znają piękno, moc i świętą ekspresję łaciny.
Oddzielamy się od dyskursu chrześcijańskich wieków ; stajemy się jak
profanowani najeźdźcy w literackich archiwach świętej ekspresji. Stracimy wiele z tego
cudownego i nieporównywalnego, artystycznego i duchowego elementu, chorału
gregoriańskiego. Mamy powody do żalu, niemal powody do niepokoju. Co możemy
zastąpić tym językiem aniołów? Porzucamy coś bezcennego. Dlaczego?Co jest cenniejsze
niż te szczyty wartości naszego Kościoła?

Co jest cenniejsze niż "te szczyty wartości naszego Kościoła"? Według Pawła VI, który był
bardziej cenne, że był atrakcją dla „współczesnego człowieka” Papież najwyraźniej
widział na tyle tępy, aby nie być w stanie zrozumieć łacińskie modlitwy Mszału
Rzymskiego, nawet jeśli ten sam Mszał dał tłumaczenie wernakularne przed łaciną. Paweł
VI kontynuował, odpowiadając na własne pytania:

Odpowiedź może wydawać się banalne, prawie prozaiczny. Jest to jednak dobra odpowiedź,
ponieważ jest człowiekiem, jest apostolska. Rozumienie modlitwy jest ważniejsza niż ozdoby
jedwabiu, który jest Ubrała królewsku. Udział ludzi jest cenniejszy - zwłaszcza udział
" nowoczesnych ludzi ", pasjonujących się prostym językiem, łatwo zrozumiałym i przekształconym
w mowę potoczną5.

Przemówienie Pawła VI jest plan tego, co stało się z całym Kościołem od Rady. Zmiany soborowe i
posoborowe - wszystkie bez precedensu w historii Kościoła - są dziełem bluźnierczych najeźdźców ,
którzy usiłują zniszczyć coś bezcennego, zburzyć świecką fortecę, nie tylko w święta liturgia, ale w
stałym nauczaniu Kościoła. Nieprzypadkowo Vaticanum II spowodował bezprecedensową
destrukcję, ponieważ główni innowatorzy Rady przewidzieli zniszczenie na całej linii.

Rozbiórka teologii

W wydaniu L'Osservatore Romano, 19 grudnia 1946 roku, papież Pius XII (kierowania
heterodoksyjnych teorie modernistów jak Chenu i De Lubac) ostrzegł, że to, co zostało ucieszyła
jako „nowej teologii” skończy się podważania wiary:

Wiele mówi się (ale bez koniecznej klarowności koncepcji) o "nowej teologii", która musi
nieustannie ewoluować, jak wszystkie inne rzeczy na świecie, które są w ciągłym ruchu i
przepływie, bez nigdy osiągnąć swój koniec. Gdybyśmy zaakceptowali taką opinię, co stałoby się z
jednością i stabilnością tej Wiary?

Jak widzieliśmy, papież Jan XXIII wzgardził ostrzeżeniami papieża Piusa XII; Vaticanum II, papież
Jan odnowił samych prezenterów "nowego"

teologię "podejrzaną o herezję w czasach pontyfikatu papieża Piusa XII. Przypomnieć
świadectwo prałata Bandasa "Nie ulega wątpliwości, że dobry papież Jan pomyślał, że ci
podejrzeni teologowie naprawią swoje idee i świadczą autentyczną służbę Kościołowi. Ale
stało się dokładnie odwrotnie ... Rozpoczęło się wielkie zamieszanie. Było już widać,
że ani Trent, ani Watykan I, ani żadna encyklika nie będą miały prawa powstrzymywać
postępu. "

Jakie były skutki "nowej teologii" dla Kościoła? Dzisiaj, w imieniu Vaticanum II,
powiedziano nam:



•Że Kościół musi prowadzić dialog i współpracować z komunistami,
muzułmanami, heretykami, schizmatykami i innymi uznanymi
wrogami wiary;

•Że pre-nauczanie soborowe stały przeciwko liberalizmowi (jak
w Syllabus błogosławionego Piusa IX) jest niezgodne modernizmu (w
sensie Pascendi św Piusa X), jest „tendencyjne” i przestarzałe (według
kardynała Ratzingera );

•Że Kościół (jak twierdzi kard. Ratzinger) musi "próbować"
"Pojednanie" z zasadami rewolucji francuskiej;

•Że "Kościół Chrystusowy" wykracza poza granice Kościoła katolickiego ;

•Protestanci i schizmatycy nie muszą już nawracać się i wracać do
Kościoła katolickiego dla ich zbawienia, a nawet dla jedności.

W skrócie, wrogowie Kościoła w neo-modernistycznych, masońskich i komunistycznych obozach
widzieli swoje teologiczne marzenia w dużym stopniu.

Rozbiórka duszy Kościoła

Przyszły papież Pius XII nie mówić niczego, gdy w świetle orędzia fatimskiego, przepowiedział
przyjście próbę zmiany nie tylko w liturgii i teologii Kościoła, ale jego duszę -czym ona jest.
Oczywiście ten projekt nigdy nie może się całkowicie powieść, ponieważ Nasz Pan obiecał, że
bramy piekielne nie zwyciężą Jego Kościoła. Ale ta boska obietnica nie wyklucza, że element
ludzki cierpi z powodu najpoważniejszych możliwych obrażeń ze strony wrogów, w przypadku
braku ostatecznej śmierci. Jest to perspektywa poważnych ran dla Kościoła, które tak bardzo
zaniepokoiły papieża Piusa XII, zwłaszcza w świetle proroctw fatimskich.

I, prawdę mówiąc, najgorsze obawy papieża Piusa XII spełniły się w okresie po Soborze, kiedy
byliśmy świadkami wysiłków, aby przekształcić Kościół w jedyną skrzynię zbawienia, z której nikt
jest zbawiony, jako prosty współpracownik "innych kościołów i wspólnot eklezjalnych"
niechrześcijańskich religii, a nawet ateistów, aby zbudować utopijną "cywilizację miłości". W tej
"cywilizacji miłości", oprócz dusze piekielne - które nie są już wspomniane - zostają zastąpione
przez nową formę "zbawienia": zbawienie przez świat "braterstwa" i pokój na świecie. To jest
właśnie koncepcja, że masoneria promuje się przez trzy stulecia.

W związku z tym masońskim pojęciem "zbawienia" poprzez "braterstwo człowieka" (rozumiane w
sensie świeckim, a nie w sensie chrześcijańskim), wielu duchownych katolickich

możemy teraz powiedzieć, że musimy przestrzegać różnych protestanckich sekt i
schizmatyków jako partnerzy „dialogu ekumenicznego” i „poszukiwanie jedności
chrześcijan.” W związku z tym nowym pojęciem, istnieją „liturgie” między katolikami
wspólnego ekumenicznego , protestanci i cerkwie schizmatyków, aby zaprotestować
przeciwko rzekomej „częściową komunię” między „wszystkich chrześcijan.” oczywiście,
występy nowej orientacji Kościoła katolickiego nadal przyznać, że Ona jest
najdoskonalsza ze wszystkich kościołów ale twierdzenie, że Kościół katolicki jest jedynym
prawdziwym
Kościołem, do absolutnego wyłączeniem wszystkich innych, został opuszczony de
factoprzez wszystkich, z wyjątkiem małej reszty wiernych katolików, uważanych za
"sztywnych sekciarzy" i "pre-soborowych" tylko dlatego, że wierzą w to, co katolicy
zawsze wierzyli przed 1965 rokiem .



Ale "jedność chrześcijan" jest tylko krokiem ku pan-religijnej jedności braterstwa ludzkiego. W
tym samym czasie "chrześcijańska jedność" jest propagowana przez ogólno chrześcijańskie
działania, które wielcy pra-soborowi papieże uważaliby za świętokradców, "międzyreligijny
dialog" uczynił Kościół bardziej "otwartym" na "wartość" Religie niechrześcijańskie, których
wyznawcy nie będą już uważać za potrzebujących wiary i chrztu, aby ocalić ich dusze.
"Anonimowe chrześcijaństwo" Karla Rahnera, który zapewnia, że szczerzy wyznawcy
jakiejkolwiek religii mogą być i prawdopodobnie są "chrześcijanami", nawet o tym nie wiedząc -
stało się de factoteologia Kościoła. W rezultacie odbyłyby się międzyreligijne spotkania
modlitewne, podczas których członkowie wszystkich religii spotykają się, aby modlić się o pokój i
manifestować swoją "jedność" jako członków rodziny ludzkiej, nie mówiąc o żadnym z nich. że są
w niebezpieczeństwie potępienia, bez chrztu, bez wiary w Chrystusa i bez przynależności do Jego
Kościoła. W liturgii "zreformowanej" Wielkiego Piątku katolicy (po raz pierwszy w historii
liturgicznej Kościoła) już nie oficjalnie i jednoznacznie nie modlą się o nawrócenie niekatolików do
Kościoła katolickiego jako konieczny krok w kierunku zbawienie ich dusz.

Jak widać, zastąpienie Społecznego Królestwa Chrystusa przez "cywilizację miłości" całkowicie
zneutralizowało Kościół katolicki, który nie odgrywa już głównej roli duchowego i moralnego
autorytetu świata, zgodnie z intencjami Jego boskiego Założyciela.

Postępowi teolodzy, którzy promowali tę nową orientację Kościoła, utworzyli teraz prawie dwa
pokolenia świeckich i duchownych katolickich. Prace Rahnera, Künga, Schillebeeckxa, Congara,
de Lubaca, von Balthasara i ich zwolenników dominują teraz w tekstach nauczania katolickich
seminariów i uniwersytetów. Przez ostatnie 35 lat postępowe zasady tych mężczyzn były głównym
szkoleniem dla kapłanów, zakonników i teologów oraz studentów uniwersytetów katolickich. Tak
więc osiągnęliśmy etap, w którym prałaci wolą teologię Rahnera od teologii św. Roberta
Bellarmina, na przykład św. Kanonizowanego i Doktora Kościoła, lub św. Tomasza z Akwinu,
wielkiego Doktora i jednego z najwięksi święci w historii Kościoła.

Ten proces próbowania zmiany samej duszy i teologii Kościoła, jak obawiali się papież Pius XII,
dotyczył nie tylko "ekumenicznej przygody" i "dialogu międzyreligijnego", ale także ze strony
Katoliccy duchowni, mniej lub bardziej wywyższeni w godności, nieskończoną serią wymówek dla
przeszłego "triumfalizmu" Kościoła, który twierdzi, że jest wyłącznym depozytariuszem boskiego
objawienia i domniemanych grzechów

Jego członkowie zginęli przeciwko innym "chrześcijanom" i innym kulturom. Dokładnie
to przewidział papież Pius XII, kiedy mówił o innowatorach, którzy "pozwolą jej
pokutować z jej historycznej przeszłości".

Osiąganie przewidywań przeciwnika

Oto podsumowanie bliskiej korespondencji między tym, co widzieliśmy w kościele posoborowym a
połączonymi celami masonerii (objawione przez Rocę i różnych masonów, z których wielu jest
wymienionych przez prałata Grabera i Edukacji Ustawicznej ) i komunizm (jak certyfikaty Bella
Dodd i innych byłych komunistów):

•Radykalna rewizja liturgii rzymskiej po posiedzeniu Rady ekumenicznej. (Roca)

•Porozumienie pomiędzy "ideałami współczesnej cywilizacji a ideałem
Chrystusa i Jego Ewangelią. Będzie to konsekracja nowego porządku
społecznego i uroczysty chrzest współczesnej cywilizacji „- czyli całkowita
liberalizacja duchownych katolickich zgodzić się na tych samych zasadach



fałszywych potępionych przez Syllabusbłogosławionego Piusa IX. (Roca,
Melinge, Stała Formacja Wysokiej Sprzedaży )

•Powstanie "wielowyznaniowego pontyfikatu, zdolnego do przystosowania się
do wszechstronnego ekumenizmu, jak widzimy dzisiaj z koncelebracją
protestanckich kapłanów i pastorów" - dziś tylko Papież - nawet słynne
liturgie wspólne z duchownymi protestanckimi7. (Roca, Melinge)

•Wprowadzenie kompleksu winy w Kościele ... aby zakwalifikować "Kościół
przeszłości", by był opresyjny, autorytarny, uprzedzony, arogancki w swoich
roszczeniach bycia samemu w posiadaniu prawdy i odpowiedzialnym za
podziały religijnych ciał na przestrzeni wieków. " (Dodd)

•"Otwarcie" Kościoła na świat i bardziej "elastyczne" podejście do wszystkich
religii i filozofii. (Dodd)

•Wykorzystanie tej nowej orientacji do podkopania Kościoła, bez
rzeczywistego niszczenia go. (Dodd, Watson, radzieccy Deserters
i Formacja ciągła )

I wszystkie te wydarzenia zostały przepowiedziane przez przyszłego papieża Piusa XII, odnosząc
się konkretnie do "orędzi Matki Boskiej do Lucy Fatimskiej" i "do tego nalegania Maryi na
niebezpieczeństwa zagrażające Kościołowi".

Męka Kościoła

Tak więc namiętność, którą nasz Święty Kościół obecnie cierpi, nie jest wielką tajemnicą.
Nieuważnie ignorując papieży przeszłości, porzucając potępienie błędów, "rehabilitując"
podejrzanych teologów i czyniąc ich bohaterami Kościoła, znosząc Indeks książek zakazanych i
Świętego Oficjum , przez pozbycie się tradycyjnej liturgii katolickiej, która była barierą przeciwko
herezji, deklarując "częściowe" i

„Przestarzały” anty-liberalny nauczanie błogos ławionego Piusa IX i anty-
modernistycznego nauczania św Piusa X - w
skrócie, przez odpędzenie bez litości i zawsze Kościołowi w prawie
wszystkie jego siły obronne - nasi obecni przywódcy kościelni zburzyli prawie wszystkie
bastiony, które niegdyś chroniły Kościół przed infiltracją i korupcją, tworząc
kompromisową strukturę, którą teraz widzimy, skandal, korupcja, nieposłuszeństwo i
utrata wiary.

Jednak nasi przywódcy Kościoła nadal nalegają, aby katastrofalny proces odpowiedzialnej
zmiany w uznaniu inwazji i samozniszczenia Kościoła nadal postępował naprzód z pełną
prędkością. Właśnie dlatego kardynał Ratzinger, wiele lat po Soborze Watykańskim II,
oświadczył, że Kościół "musi zburzyć bastiony dawnej daty".

Jak już wykazaliśmy, wszystko to zostało przepowiedziane przez wrogów Kościoła.
Biskup Graber, komentując posoborowy kryzys w świetle własnych przewidywań
masonów, co wkrótce osiągnęli, powiedział:

W obliczu tych jednoznacznych spowiedzi (masoni, itp.), Jeśli nadal utrzymuje się pogląd, że
wydarzenia Kościoła (od Soboru Watykańskiego II) są zjawiskami marginalnymi lub
przejściowymi trudnościami, które umrą we właściwym czasie Nawiasem mówiąc, po prostu mamy
nadzieję, że zbyt wiele - ale tym bardziej ważna jest odpowiedzialność władców Kościoła, jeśli nie



zajmują się tymi pytaniami i wyobrażają sobie, że wszystko można naprawić przez łatanie tu i tam9.

Ale to właśnie ci "przywódcy Kościoła" są przedmiotem naszych badań. Jednakże, powtarzamy to
raz jeszcze, nie twierdzimy, że każdy duchowny, który rozwija nowe praktyki, taki jak ekumenizm,
celowo działa jako wróg Kościoła. Słynny ksiądz z XIX wieku, ojciec Fryderyk Faber, był
prawdziwym prorokiem, gdy powiedział w niezwykłym kazaniu, głoszonym w Zielone Świątki w
1861 roku w Oratorium w Londynie:

Musimy pamiętać, że jeśli wszyscy oczywiście dobrzy ludzie byli po jednej stronie i wszyscy
oczywiście źli ludzie z drugiej strony, nie byłoby zagrożeniem dla każdego, przynajmniej dla
wszystkich wybranych do zwieść cudowne kłamstwa. Są to dobrzy ludzie, raz dobrze, musimy
mieć nadzieję nadal dobra, które muszą być dzieło antychrysta i tak żałośnie ponownie
ukrzyżowanego Pana ... Pamiętaj tę cechę z ostatnich dni. To oszustwo pochodzi od ludzi, którzy
są dobrze po niewłaściwej stronie .

Jako że będziemy to udowadniać, mężczyźni, którzy nas dotyczą, są po złej stronie. W ich
„rozbiórki bastionów” Kościoła katolickiego, poprzez nałożenie ich nowego kierunku - lub co
kardynał Ratzinger wyznaczyło „oficjalne próby godzenia Rady” z „nową erę” rozpoczęła się
rewolucja francuski, są one przechowywane koniecznie przed orędzia fatimskiego, ponieważ nie
ma nic bardziej integralnie katolicki, nic więcej przeciwny duchu „nowej ery”, nic więcej wróg
soborowy ekumenizm, nic bardziej przeciwny do upadku bastionów katolickich jako wezwanie
NMP na poświęcenie Rosji jej Niepokalanemu Sercu, nawrócenie Rosji do wiary katolickiej, która
spowoduje, i chwalebne triumf Niepokalanego Serca na całym świecie w katolickim porządku
społecznego.

Orędzie Fatimskie: ostateczny bastion
Z tego, co powiedzieliśmy do tej pory, powinno być jasne, że Orędzie Fatimskie, w swojej
czysto katolickiej integralności, nie może współistnieć z nową wizją Kościoła, która jest
narzucona nam przez tych, którzy "pragną zniszczyć". Mówiąc o "rozbiórki bastionów".
Zniszczenie to nastąpiło właśnie dlatego, że rozległy program aggiornamento Vaticanum II
jest sprzeczny z prawdami katolickimi, które składają się na Orędzie Fatimskie.

Matka Boża nie przybyła do Fatimy, aby zburzyć bastiony Kościoła, ale raczej zachęcić
członków Kościoła do obrony jej twierdz w nadchodzącym kryzysie. Nie głosiła
"ekumenizmu" lub "dialogu międzyreligijnego", ale ciągłe i niezmienne nauczanie
Kościoła, że "z Niej" nie ma zbawienia. Kiedy Matka Boża przybyła do Fatimy, nie dała
nam "nowej teologii"; Nie dawało to "nowej interpretacji" przeciwnej doktryny w jakiś
sposób stałej nauce Magisterium.

Co widzimy w Orędziu Fatimskim? Widzimy wzmocnione kluczowe doktryny naszej
wiary, te same doktryny, które stoją w obliczu najgwałtowniejszego ataku naszych czasów.
Kiedy Matka Boska przybyła do Fatimy:

•Mówiła o doktrynie nieba;

•Mówiła o doktrynie piekła;

•Pokazała piekło dzieciom;



•Mówiła o doktrynie Czyśćca;

•Mówiła o doktrynie Najświętszej Eucharystii;

•Mówiła o doktrynie o Sakramencie Pokuty.

•A także pośrednio mówiła o Społecznym Królestwie Jezusa Chrystusa, kiedy
przekazywała Zakon Nieba, że Rosja została konsekrowana do Jej
Niepokalanego Serca i nawróciła się na religię katolicką, którą watykańscy
negocjatorzy, w deklaracji Balamand, przedstawiony jako "
przestarzała eklezjologia ".

Wyraźnie widoczny powód

Podsumowując, dla tych, którzy dążą bez zbaczania z "nowej orientacji" Kościoła, Orędzie
Fatimskie może jedynie przedstawiać inny bastion do zburzenia. Dlatego, jak to ujął Papież Pius
XII w swoich proroctwach, Orędzia Matki Bożej do Siostry Łucji dotyczyły "niebezpieczeństw,
które zagrażają Kościołowi". Nawet jeśli nie jest to ujawnione w tych częściach Orędzie Fatimskie,
które do tej pory mogliśmy zobaczyć, Papież Pius XII mówił o "boskim ostrzeżeniu" dla Fatimy o
"innowatorach mojej świty", którzy poważnie zaszkodziliby Kościołowi przez "zmianę wiary w
Jego liturgię, Jego teologię i Jego duszę ".

Teraz widzimy, wyraźnie ujawnione, motyw przestępstwa, który jest przedmiotem tej książki.
Istnieje fundamentalna opozycja między "nowym" Kościołem wprowadzonym przez Vaticanum II i
Kościołem wszystkich czasów, reprezentowanym przez Orędzie Fatimskie. Przesłanie z Fatimy jest

niebiański wskaźnik na ścieżce tych, którzy są zdeterminowani, by zburzyć bastiony
dawnego Kościoła, aby na gruzach powstał nowy "bardziej oświecony" Kościół.

Te dwie sprzeczne wizje Kościoła - wizja "nowego" Kościoła i wizji Kościoła wszystkich
czasów, jakie widzimy w Fatimie - nie mogą współistnieć. Jedna wizja musi ustąpić
drugiej. Mężczyźni, którzy są przedmiotem tej książki (bezpośrednio lub pośrednio)
wykonane swój wybór o wizji Kościoła, który w ich ocenie, będą rządzić. Wybrali nową
wizję, nową orientację Kościoła zainaugurowaną w Metz i Vaticanum II. W tym wyborze
leży ich motyw iz tego powodu leży nasze postrzeganie ich niewytłumaczalnych działań
przeciwko Orędziu Fatimskiemu .

Pomijając kwestię subiektywnych motywów zwolenników tej nowej orientacji - którzy
mówią same za siebie w przedstawionych przez nas wypowiedziach - ich działania są bez
wątpienia skandaliczne, samobójcze dla Kościoła (w sensie względnym, oczywiście), oraz
szkodliwy dla milionów dusz. W ten sposób ich działania stanowią przestępstwo,
niezależnie od subiektywnego zamiaru sprawców, ponieważ można popełnić zbrodnię
nieuwagi lub zawinionego zaniedbania bez zamiaru krzywdzenia. Podobnie jak ten, kto
szczerze wierzy, że ma rację zabijając innych, jest winien morderstwa, nawet ci, którzy
skrzywdzili Kościół - nawet w najlepszych intencjach - są winni zbrodni przeciwko niej.
To jest różnica między tym, co prawo nazywa konkretna intencja szkodzenia innym oraz
ogólna intencja zrobienia czegoś, co powinno być niebezpieczne, nawet jeśli nie zamierza
się wyrządzić krzywdy. Innymi słowy, prawo karze umyślne czyny popełnione
przez tego, który powinien był wiedzieć, że nie popełniać akt.

Dla niektórych osób odpowiedzialnych za tę katastrofę może to być błędne przypomnienie
znaczenia



"Światła" - "czynić zło pod barwą dobra" lub "diabelską dezorientację" w rządzie Kościoła, by
zacytować słowa samej Siostry Łucji. W przypadku tych ludzi jest tak: "Oni są ślepymi
przewodnikami innych niewidomych", jak powiedziała siostra Lucy12, odnosząc się do słów Jezusa
w Ewangelii (Mt 15, 14), "ślepi prowadzący Dotyczy to również osób niewidomych, które
odmawiają przyznania, że są ślepe. Niektórzy z tych ludzi przekonali się, że ich działania są
najlepsze dla Kościoła, nawet jeśli są one oczywiście rujnujące.

W każdym razie pokażemy, że oskarżeni, obiektywnie rzecz biorąc, są winni straszliwej zbrodni
przeciwko Kościołowi i światu, uczestnicząc w prawdziwym spisku przeciwko wypełnieniu
autentycznego Orędzia Fatimskiego. Niech Bóg będzie sędzią ich dusz. Ich słowa i obiektywne
fakty są jednak oceniane przez zewnętrzne źródło historii.

Co więcej, działania tych ludzi mogą być osądzane w świetle nieomylnej nauki Kościoła, którą
mają (jak pokazaliśmy, otwarcie uznanej za "nieaktualną", lub że mają " poprawione „na myślenie”
nowoczesne „i
"Nowa teologia". Wyniki tej luki nieomylnych nauk są złe, ponieważ każdy powinien zobaczyć, jak
to pokazuje obecna sytuacja Kościoła. Katolicy muszą sądzić, że zło jest złem, gdy je widzą,
zamiast udawać, że jest ono dobre, na zwykłe naleganie pewnych autorytatywnych postaci: "Biada
wam, którzy nazywacie zło, co jest dobre i dobre. kto jest zły ... "(Izajasz 5:20)

Musimy teraz zbadać, w jaki sposób motyw, który ustanowiliśmy, pobudził ostatnie watykańskie
wysiłki, aby raz na zawsze pogrzebać Orędzie Fatimskie.

Pod koniec lat pięćdziesiątych Hans
Urs von Balthasar został uznany za
tak doktrynalnie zły, że szwajcarscy
biskupi nie pozwolili mu być
doradcą teologicznym wobec
Vaticanum II.
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Rozdział 8

Przesłanie Fatimskie przeciwko linii partyjnej

Jaki był ogólny skutek nagłych i dość spektakularnych zmian w Kościele, które zaczęły się
szczególnie w XX wieku? Jak zauważyli pisarze katoliccy, to, czego katolicy doświadczyli
w ciągu ostatnich 40 lat, jest rodzajem

"Stalinizacja Kościoła rzymskokatolickiego", która wykazuje dziwne podobieństwo do tego, co w
tamtym czasie nazywała "adaptacja" rosyjskiego prawosławia do wymagań reżimu stalinowskiego.

Podwersja Kościoła prawosławnego przez Stalina jest z pewnością jednym z wydarzeń Rosji
planowanych przez Matkę Boską Fatimską. Właśnie dlatego przyszła prosić o poświęcenie Rosji
Niepokalanemu Sercu, aby Rosja obejmowała jedyną prawdziwą religię i jedyny prawdziwy
Kościół, a nie schizmatycką cerkiew prawosławną, która została założona przez ludzki bunt
przeciwko Rzymowi, gdy oddzielił się od Mistycznego Ciała Chrystusa ponad 500 lat temu, a
zatem był konstytucyjnie niezdolny do uniknięcia całkowitej adaptacji do stalinizmu.

Adaptacja prawosławna oficjalnie rozpoczęła się, gdy metropolita Sergiusz z rosyjskiego Kościoła
prawosławnego opublikował "Apel" w Isvestia w dniu 19 sierpnia 1927 r. Odwołanie Sergiusza, jak
to zostało nazwane, ustanawia nowa baza dla sfery działania Cerkwi Prawosławnej Rosji. Rosyjski
laikarz Boris Talantov przedstawił go jako



"Adaptacja do ateistycznej rzeczywistości ZSRR". Innymi słowy, kościół musiał znaleźć sposób na
życie, taki jest argument z "ateistyczną rzeczywistością" stalinowskiej Rosji. Sergius przedstawił
więc propozycję, zwięźle opisaną poniżej, pod hasłem Adaptacja.

Adaptacja polegała przede wszystkim na fałszywym oddzieleniu rzekomych potrzeb
duchowych człowieka, czysto religijnych potrzeb człowieka i jego potrzeb społeczno-
politycznych. Innymi słowy, oddzielenie kościoła od państwa. Kościół musiał zaspokajać
czysto religijne potrzeby obywateli Związku Radzieckiego, ale nie dotykał struktur
społeczno-politycznych, które zostały wzniesione przez partię komunistyczną.

Adaptacja wymagała nowej administracji Kościoła rosyjskiego zgodnie z wytycznymi,
które zostały ustanowione po opublikowaniu odwołania Sergiusza. Zasadniczo ograniczało
się to do zgody na krytykę oficjalnej ideologii Związku Radzieckiego pod rządami
Stalina. I znajdzie to odzwierciedlenie we wszystkich działaniach Kościoła. Wszelkie
sprzeciwy rosyjskiego Kościoła Prawosławnego wobec reżimu sowieckiego będą odtąd
uznawane za odstępstwo od działań czysto religijnych i jako forma kontrrewolucji, która
nie była już dozwolona lub zatwierdzona.

Rzeczywiście, milczenie Kościoła Prawosławnego stało się bronią państwa radzieckiego. W
rzeczywistości Sergiusz nadal broniłby tej zdrady, a nawet domagał się skazania i kar dla obozów
koncentracyjnych przeciwko swoim współwyznawcom za rzekome kontrrewolucyjne
działania. Talantow, który potępił adaptację jako całość, mówił o tym w ten sposób: "W
rzeczywistości cała religijna działalność została zredukowana do zewnętrznych rytuałów. Głoszenie
w kościele tego kleru, który ściśle przestrzegał Adaptacji, zostało całkowicie usunięte z życia i
dlatego nie miało żadnego wpływu

słuchaczy. W rezultacie życie intelektualne, społeczne i rodzinne wierzących oraz
wychowanie młodego pokolenia pozostały poza wpływem Kościoła. Nie można wielbić
Chrystusa, a jednocześnie w życiu społecznym i rodzinnym, kłamać, czynić to, co
niesprawiedliwe, praktykować przemoc i marzyć o ziemskim niebie . "

To właśnie dotyczyło Adaptacji; kościół milczałby o złu reżimu stalinowskiego. Stałaby
się czysto "duchową" wspólnotą "w abstrakcji", nie sprzeciwiałaby się już reżimowi, nie
potępiałaby już błędów i kłamstw komunizmu, a tym samym stała się Kościołem milczenia,
jak często nazywano chrześcijaństwem. za żelazną kurtyną .

Wezwanie Sergiusza spowodowało pęknięcie w rosyjskim kościele prawosławnym.
Prawdziwi wierzący, którzy odrzucili adaptacji, który potępił odwołania i który pozostał
dołączony do metropolity Józefa zamiast Sergiusza, aresztowano i wysłano do obozów
koncentracyjnych. Sam Boris Talantow w końcu umrze w więzieniu jako więzień
polityczny reżimu stalinowskiego. W tym samym czasie Kościół Ciszy został skutecznie
przekształcony w organ KGB. Stalin zdziesiątkował cerkiew prawosławną w Rosji;
wszyscy prawowierni wyznawcy prawosławia zostali wysłani do obozów
koncentracyjnych lub straceni i zastąpieni przez agentów KGB.

Krótko przed śmiercią w sierpniu 1967 r. Talantov napisał o Adaptacji:

Dostosowanie do ateizmu wszczepiono metropolita Sergiusz zawarł (zakończono) Zdrada
Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej przez Metropolitan Nikodem i innych oficjalnych przedstawicieli
patriarchy Moskwy siedzibę za granicą. Ta zdrada niezbicie udowodnione przez cytowanych
dokumentów muszą zostać opublikowane do wszystkich wierzących w Rosji i za granicą, ponieważ
takie działanie Patriarchat, w oparciu o współpracę z KGB, stanowi wielkie zagrożenie dla



wszystkich wierzących. W prawdzie, ateistyczni przywódcy narodu rosyjskiego i książęta kościoła
przyszedł razem przeciw Panu i Jego Eglise2.

Tutaj Talantov odnosi się do tego samego Metropolitan Nikodem, który przyniósł Watykanu do
Porozumienia Watykan-Moskwa, na podstawie której (jak wykazaliśmy w rozdziale 6) Kościół
Katolicki został zmuszony do milczenia o komunizmie w Watykanie II. Zatem samo Prawosławny
hierarcha, który zdradził cerkiew służył jako oficer w transakcji, która też zdradza Kościoła
katolickiego. Na Soborze Watykańskim II niektórzy katoliccy duchowni, we współpracy z Nikodem
zgodzili powiedzieć, że Kościół katolicki też by stać się Kościół Milczenia.

A od Soboru niewątpliwie Kościół katolicki milczał, nie tylko w odniesieniu do błędów
komunizmu - które Kościół niemal całkowicie potępił, nawet w Czerwonych Chinach,
które brutalnie prześladują Kościół - ale także co do błędów świata w ogóle.
Przypominamy sobie, że w swoim wystąpieniu otwierającym się na sobór papież Jan uznał
bez żadnego zażenowania, że Rada (i większość Kościoła po nim) nie będzie już potępiać
błędów, ale otworzy przed światem prezentację

"Pozytywne" Jego nauki dla "ludzi dobrej woli". To, co nastąpiło, jak sam Paweł VI uznał, nie było
oczekiwanym nawróceniem "ludzi dobrej woli", ale to, co Paweł VI - nawet nazywana "prawdziwą
inwazją Kościoła przez myśl o świecie". Innymi słowy, w miarę możliwości dla Kościoła
katolickiego (który nigdy nie może całkowicie zawieść w swojej Misji), istnieje miał
rodzaj adaptacji do Sergiusza rzymskokatolickiego.

Jednak w związku z tą adaptacją Kościoła katolickiego, około roku 2000, Orędzie
Fatimskie zostało stanowczo poddane wymogom nowej orientacji. To już zdecydował o
niektórych członków organu Watykanu, że Rosja powinna być wymienione w dowolnej
ceremonii poświęcenia, które mogą podejmować papieża w odpowiedzi na Virgin
zapytaniami. W listopadowym numerze 2000 Inside the Vatican , wiodącego Cardinal,
zidentyfikowany jedynie jako „jeden z najbardziej intymnych doradców papieża” jest
cytowany za sugerowanie obawy Rzymie: „The Prawosławna Rosja może uważać
"specjalne przestępstwo" za specjalną wzmiankę o Rosji w Rzymie w takiej modlitwie, tak
jakby Rosja potrzebowała szczególnie pomocy, podczas gdy cały świat, w tym post-
chrześcijański Zachód, stoi do poważnych problemów ... "Ten sam kardynał-doradca
dodał:" Trzymajmy nasze umysły zbyt blisko litery ".

Innymi słowy, „Rzym” - to znaczy, niektórzy członkowie Watykanu, którzy doradzają papieżowi -
nie zdecydował się uhonorować konkretną prośbę Matki Bożej Fatimskiej w obawie obrazić
Rosyjskiej Cerkwi. „Rzym” nie chce sprawiać wrażenie, że Rosja jest przekształcany do wiary
katolickiej przez jego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi, bo to byłoby zupełnie
sprzeczne z nowego „dialogu ekumenicznego” zainicjowanego przez Vaticanum II. Konsekracja i
przekształcenie Rosji prośbę Matki Bożej byłoby również sprzeczne z umową dyplomatycznej
Watykanu (w Deklaracji Balamand w 1993 roku), że powrót prawosławnych do Rzymu jest
„przestarzała eklezjologia” - sprawozdanie zaprzecza wprost - my pokazali - nieomylnie określony
katolicki dogmat, twierdząc, że heretyków i schizmatyków nie można uratować z Kościoła
katolickiego. W odniesieniu do tego dramatycznego zerwania z nauczaniem katolickim,
Watykański Administrator Apostolski ds. Rosji, abp Tadeusz Kondrusiewicz, ogłosił publicznie w
styczniu 1998 r .: "Sobór Watykański II ogłosił Kościół prawosławny naszym Kościołem. Siostra i
posiada te same środki zbawienia. Tak więc nie ma powodu, by mieć politykę prozelitowania3.
" "Sobór Watykański II zadeklarował, że Kościół prawosławny jest naszym Kościołem siostry i ma
te same środki zbawienia. Tak więc nie ma powodu, by mieć politykę prozelitowania3. " "Sobór
Watykański II zadeklarował, że Kościół prawosławny jest naszym Kościołem siostry i ma te same
środki zbawienia. Tak więc nie ma powodu, by mieć politykę prozelitowania3. "



Biorąc pod uwagę faktyczne porzucenie stałego nauczania Kościoła, że heretycy, schizmatyków,
żydzi i poganie muszą stać się częścią stada katolickiego, jeśli mają być zbawieni, Konsekracja
Rosji do Niepokalanego Serca Maryi, aby uzyskać nawrócenie Rosji, byłoby oczywiście nie na
miejscu - przynajmniej w takim stopniu, w jakim dotyczy to tych, którzy popierają nowy kierunek
Kościoła.

Tak więc 13 maja 1982 i ponownie w dniu 25 marca 1984 roku, Papież
poświęcił świat Niepokalanemu Sercu, ale bez wzmianki o Rosji. W żadnym wypadku nie
uczestniczyli biskupi świata. Tak więc żaden z dwóch warunków potwierdzona przez siostrę Łucję
całe swoje życie, zostały spełnione. Wyraźnie uznając sam Papież uczynił denuncjonujących uwag
w trakcie i po zakończeniu ceremonii 1984 podczas ceremonii, zanim 250.000 ludzi na placu
Świętego Piotra, dodał spontanicznie przygotowany tekst następujący: „Oświeć szczególnie ludy,
których czekają na twoje poświęcenie i akt ofiarowania siebie "4. Godziny po ceremonii, jak donosi
gazeta katolickich biskupów Italii Avvenire, Ojciec Święty modlił się w Saint-Pierre, przed 10 000
świadków, prosząc Matkę Bożą, aby pobłogosławiła "te narody, dla których czekasz na swój akt
poświęcenia i ofiary". 5 Wkrótce po tym akcie konsekracji, Papież wyjaśnił prałatowi Paulowi
Josefowi Cordesowi, wiceprzewodniczącemu Papieskiej Rady ds. Świeckich, dlaczego nie dokonał
konsekracji Rosji, ponieważ obawiał się ", że jego słowa będą interpretowane jako prowokacja
przez przywódców sowieckich6. "

Pojawienie się "Party Line" o Fatimie

Ale wierni po prostu nie chcieli porzucić Konsekracji Rosji, ponieważ było oczywiste, że w latach
1984-2000 Rosja nie znała religijnego nawrócenia, które Dziewica obiecała jako owoc konsekracji
szczególnie do Niepokalanego Serca. Wręcz przeciwnie, mimo pewnego politycznego, tworzywo,
moralny i duchowy Rosja pogorszyła tylko od
"Konsekracja" z 1984 r.

Spójrzmy na te dowody, które dają nam tylko wgląd w powagę sytuacji Rosji w roku 2000 (od tego
czasu się tylko pogorszyły, jak się przekonamy):

•Około 16 lat po "Konsekracji" Rosja ma najwyższy wskaźnik aborcji na
świecie. Ojciec Daniel Maurer, CJD, który spędził ostatnie osiem lat w Rosji,
mówi, że statystycznie, Rosjanka ma średnio osiem aborcji w okresie jej
płodności - podczas gdy ojciec Maurer uważa, że rzeczywista liczba jest około
12 aborcji na kobietę. Rozmawiał z kobietami, które miały do 25 aborcji.
Główną przyczyną tych oszałamiających danych jest to, że inne metody
antykoncepcji (które są niemoralne) nie zostały wprowadzone w Rosji i nie są
uważane za wiarygodne. Aborcja pozostaje " najtańszym sposobem na
ograniczenie wielkości rodziny". Obecnie w Rosji aborcje są bezpłatne, ale
nie porody 7.

•Rosnący wskaźnik urodzeń spada, a liczba ludności Rosji spada w tempie 70
000 rocznie - bezprecedensowe wydarzenie dla cywilizowanego narodu w
"okresie pokoju".

•Rosja posiada rekordową konsumpcję alkoholu na świecie9.

•Satanizm, okultyzm i czary rosną w Rosji, jak przyznaje nawet rosyjski
prawosławny patriarcha Aleksiej II10.

•Homoseksualizm jest uwalniany w Moskwie i na terenie całego kraju. W
rzeczywistości, w kwietniu 1993 r., Dziewięć lat po "konsekracji" w 1984 r.,



Borys Jelcyn zliberalizował homoseksualizm, który obecnie jest "legalny"
w Rosji11.

•Rosja jest wiodącym światowym centrum dystrybucji pornografii dla dzieci.
Associated Press zrobił historię w sieci pornograficzne dla dzieci z siedzibą w
Moskwie, połączone z inną siecią porno dla dzieci w Teksasie. Cytując
AP "rosyjskie prawo nie rozróżnia pornografii dziecięcej od pornografii dla
dorosłych i traktuje produkcję i dystrybucję zarówno jako drobnych
przestępstw" - powiedział Dimitry Chepchugov, szef rosyjskiego Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych zbrodnie o wysokich technologiach. Rosyjska
policja często narzeka na chaos prawny, który zamienił Rosję w
międzynarodowe centrum produkcji pornografii dziecięcej. "Niestety, Rosja
stała się globalnym śmieciarzem pornografii dziecięcej "- powiedział
dziennikarzom Chepchugov w Moskwie12.
•Rosjanie z zapałem oglądają telewizję "opartą na rzeczywistości", a dla
najbardziej zuchwałych "opartych na rzeczywistości" pokazów kamery
filmują intymne życie osobiste rosyjskich "par", w tym ich seksualną
aktywność. Mimo niezadowolenia dawnych komunistów wśród twardych,
rosyjscy widzowie " nigdy nie są nasyceni" tej pornografii. Show "pokazuje
ponad 50% widzów, a tysiące Rosjan wytrzymało temperatury poniżej zera i
czekają w kolejce przez ponad godzinę, aby spojrzeć przez okno
mieszkania , Miliony zarejestrowały się w Internecie, który często ustępował
pod ciężarem komunikacji13. "

•Jeśli chodzi o sytuację Kościoła katolickiego, Rosja wprowadziła w 1997 r.
Nową ustawę o " wolności sumienia", która nadała uprzywilejowany status
rosyjskiej ortodoksji, islamowi, judaizmowi i buddyzmowi jako "tradycyjne
religie" Rosji, domagając się zamiast tego, aby parafie katolickie uzyskały
aprobatę miejscowych biurokratów dla ich samego istnienia. wynik:

•Malutkie katolickie kapłaństwo w Rosji, około 200 kapłanów, składa się
prawie wyłącznie z duchownych obcego pochodzenia, z których wielu
otrzymuje wizę wjazdową tylko na trzy miesiące, a biznesmeni otrzymują
wizy przez sześć miesięcy14.

•W całym kraju jest tylko dziesięciu księży rosyjskiego pochodzenia - pięciu
na Syberii i pięciu w Kazachstanie. Dziewięćdziesiąt pięć procent rosyjskich
kapłanów i mniszek ma obce pochodzenie. Według szczerej opinii
arcybiskupa Bukowskiego Kościół katolicki "jest mały ... i zawsze
będzie mały".

•Katolicy stanowią mniej niż pół procenta rosyjskiej populacji, a rosyjscy
muzułmanie przewyższają liczbę katolików o więcej niż 10 do 1. Według
raportu Radia Wolna Europa, w Rosji katolicyzm jest uważany za "rodzaj
ekscentryczności" niewytłumaczalne - dlaczego rosyjski powinien być
katolikiem16?

•Według Watykanu w Rosji jest 500 000 katolików, a większość z nich
przebywa na Syberii, gdzie Stalin wysłał swoich dziadków17.

Biorąc pod uwagę tego rodzaju dowody, pytanie, czy Konsekracja Rosji została dokonana w sposób
wymagany przez Matkę Boską Fatimską, nie zostało po prostu zignorowane. Dlatego z
perspektywy wykonawców nowego kierunku Kościoła - adaptacji Kościoła do świata - coś musiało
być zrobione dla Fatimy. W szczególności coś musiało zostać zrobione dla kanadyjskiego księdza
imieniem ojca Nicholasa Grunera, którego apostolat w Fatimie stał się symbolem dla milionów
katolików przekonanych, że konsekracja Rosji została odrzucona przez plany. niektórych
Watykanów. Po prostu Fatima i "Kapłan Fatimski" musieli być, raz na zawsze, pochowani.



Proces ten rozpoczął się w 1988 roku, kiedy zgodnie z brata Franciszka: „skierowane do
organów fatimskich Siostrze Łucji i różne opat kościelna którego Mesjasz Coelho, a
francuski kapłan (prawdopodobnie Ojciec Pierre Caillon) bardzo przywiązany do naszego
Pani, prosząc, aby przestała zawracać głowę Ojcu Świętemu w konsekracji Rosji. "Opat
Caillon, pisze:" Jeden
Jego instrukcje dotarły z Rzymu, zmuszając wszystkich do mówienia i myślenia:
"Konsekracja jest zakończona. Papież zrobiwszy wszystko, co mógł, Niebo raczył przyjąć
jego gest „18.” Mniej więcej w tym okresie, od 1988 do 1989, jak wiele dzieł Fatimie,
które twierdziły, że konsekracja miała nie zrobione, nagle wycofały się i oświadczyły, że
Konsekracja z 1984 r. spełniła życzenia Nieba. Niestety, nawet Ojciec Caillon wkrótce
potem zmienił swoje zeznania i zaczął mówić, że 1984 Konsekracja spełniła wymagania
NMP.

W tym miejscu zaczęły krążyć listy pisane na maszynie i pisane komputerowo, które
prawdopodobnie pochodziły od s. Łucji. Typowe listy wyraźnie niewiarygodne: z dnia 8
listopada 1989 r. Do pana Noelkera, który zawiera stwierdzenie "s. Łucji", że papież Paweł
VI poświęcił świat Niepokalanemu Sercu Maryi podczas swojej krótkiej wizyty w Fatimie
w 1967 r. - konsekracja, która nigdy się nie wydarzyła, ponieważ s. Łucja z pewnością
znała ją jako świadka całej wizyty19.

Tak powstała linia partyjna w Fatimie. Co dokładnie rozumiemy przez
"Party Line"? Vladimir Iljicz Lenin powiedział kiedyś: " Kłamstwo jest święte, a oszustwo będzie
naszą główną bronią". Nie dziwi zatem, że Prawda, w czasie, gdy był on oficjalnym organem
sowieckiej partii komunistycznej, była pełna kłamstw, nawet jeśli rosyjskie słowo Prawda oznacza
"prawdę". Gazeta, której imię brzmi "prawda", zawsze była pełna kłamstw, ponieważ Lenin
powiedział: "Kłamstwo jest święte, a oszustwo będzie naszą główną bronią".

Teraz kłamca nie przekona nikogo o swoich kłamstwach, jeśli na piersi ma na piersi duży plakat z
napisem "Kłamca!" Nawet głupiec nie uwierzy w takiego mężczyznę. Ponieważ aby kłamca mógł
uwierzyć, że jego kłamstwa są prawdą, konieczne jest przedefiniowanie prawdy. Oto co wyraża
Lenin: "Kłamstwo jest święte ..." Kłamstwo staje się
"Prawda" i jeden przylega do niej jako niewolnik zamiast do prawdy. Pismo, które głosi
przekleństwo w księdze Izajasza, mówi: "Biada wam, którzyście nazywają zło, a dobro złem,
który zamiast ciemności kładzie ciemność zamiast światła, a światło zamiast ciemności" (Iz 5: 20)
Ciemność fałszu otrzymuje pozór światła prawdy i jest to jeden z głównych błędów Rosji.

Ale ta sztuczka przekształcania kłamstwa w "prawdę" nie ma żadnego źródła w Rosji ani w
komunistach; znalazł swoje pochodzenie w demonie, który jest Ojcem Kłamstwa. Święty Paweł
mówi o demonie jako o aniołowie światłości. Mówiąc dokładniej, odnosi się do Ewangelii Pana
naszego Jezusa Chrystusa: "Jeśli jednak my lub anioł z nieba głosimy ewangelię z tego, który wam
głosiliśmy, niech będzie wyklęty. (Gal 1: 8). Demon, który pojawia się przebrany za anioła
światłości, sprawia, że powietrze prawdy oszukuje za pomocą fałszu. Właśnie stąd pochodzi błąd!
"Kłamstwo jest święte", a " fałsz jest prawdą".

Ojciec Paul Kramer dotyczy rozmowę przeprowadził z gen Daniel Graham, generał armii
amerykańskiej. "Generał Graham powiedział mu, że był kiedyś w Rosji z sowieckim urzędnikiem i
że sowiecki urzędnik zapytał go:" Czy nie chcesz pokoju? "A generał odpowiedział;
„Nie! Ponieważ wiem, jak definiujesz pokój. Nie chcę tego rodzaju spokoju. Kiedy rozmawiali,
minęli wielki znak pokazujący żołnierzy z karabinami. Na tablicy czytano: "Pobieda kommunista
eta mir." To znaczy (po francusku) "Komunistyczne zwycięstwo, tu jest pokój". "



Zgodnie z nauczaniem marksistowskim państwo komunistyczne angażuje się w wojnę, aby
dokonać rewolucji i używa wszelkich możliwych sposobów zwiedzenia - totalnej wojny -
by poddać cały świat komunizmowi. Total War i raz zaczęła i że komunizm zwyciężył na
całej planecie, to jest komunistyczna wersja

"Peace". Ale czym jest pokój w rzeczywistości ? Najlepszą definicją jest Saint Augustine:
"Pokój jest spokojem porządku". Jaka definicja jest poprawna? Nie jest to kwestia subiektywnej
oceny. Święty Tomasz z Akwinu wyjaśnia: " ens i verum convertuntur", który jest scholastycznym
sposobem powiedzenia, że prawda jest wymienna z rzeczywistością. To, co
obiektywnie prawdziwe , z tego właśnie powodu jest obiektywnie prawdziwe. Innymi słowy,
prawda jest tym , czym jest , podczas gdy kłamstwo jest tym, co nie jest . To, co nie, nie może być
prawdą. Dlatego jeśli ktoś na przykład deklaruje, że biały jest czarny, to stwierdzenie, że biały jest
czarny, jest kłamstwem - niezależnie od autorytetu tego, kto je twierdzi.

Według doktryny marksistowskiej prawda jest tym, co przyspiesza komunistyczną rewolucję. A co
przyspiesza komunistyczną rewolucję? To wszystko, co zostało postanowione jako takie przez linię
partyjną. To, co partia dyktuje jako prawdziwe, staje się "prawdą", nawet jeśli w rzeczywistości jest
kłamstwem. Jeśli więc linia partyjna jest taka, że czerń jest biała, to o tym muszą wierzyć wszyscy
członkowie Partii, po prostu dlatego, że Partia zdecydowała, że czerń jest biała.

Tak jak była to "stalinizacja" Kościoła, w sensie przystosowania Kościoła do świata, tak musi być
też jakaś stalinowska linia partyjna w Fatimie.
- wersja fatimska dyktowana z góry, do której muszą przylgnąć wszyscy członkowie Kościoła
posoborowej adaptacji. Linia partyjna Fatimy jest zasadniczo streszczona w następujący sposób:
"Konsekracja Rosji" jest zakończona i wszyscy muszą przestać o nią prosić. Mamy "pokój"
przewidziany przez Matkę Bożą Fatimską. Rosja przechodzi "nawrócenie", które obiecała Matka
Boska. Tak więc - kontynuuje Linia partyjna - nic z Orędzia Fatimskiego nie zostało jeszcze
uczynione, a Fatima należy teraz do przeszłości.

Jak zobaczymy, wszystkie terminy w cudzysłowie - "Konsekracja Rosji",
"Pokój" i "nawrócenie" - zostały ponownie zdefiniowane według linii partyjnej w Fatimie. Jeśli
chodzi o Fatimę, jesteśmy teraz proszeni, aby uwierzyć, że odpowiednik "czarny jest biały",
ponieważ jest to Linia Partii.

Dyktatura watyka ńskiego sekretarza stanu

Jednak każda linia partyjna wymaga dyktatora, przywódcy partii, aby go narzucić. Gdzie w
Watykanie linia partyjna ma dokładnie swój początek? Dowody są przytłaczające: watykański
sekretarz stanu. Oto krótkie podsumowanie.

Po pierwsze, w normalnym porządku rzeczy - co św. Augustyn nazywał " spokojem Zakonu" lub
pokojem - Kościół nie jest dyktaturą. Dyktatura to barbarzyńska instytucja. Jak mówi Eurypides:
"Wśród barbarzyńców wszyscy są niewolnikami, z wyjątkiem jednego". Nasz Pan powiedział:
"Książęta narodów sprawują władzę nad swoimi poddanymi. (. Mateusza 20:25) On powiedział do
swoich apostołów: „Dla ciebie to nie powinno być tak”. Jednak spokój zamówienie - Kościół
Pokoju - zmieszała się na stanowisku - conciliar. W dzisiejszym Kościele widzimy, że hierarchia
Kurii Rzymskiej ( n Papież, ale niektórzy z jego watykańskich ministrów) sprawują władzę nad
swoimi poddanymi orientalnym despotyzmem. Aby być bardziej precyzyjnym, sprawują nad nimi
swoją władzę

pewne tematy, które zachęcają do Linii Partii, podczas gdy Kościół na ogół cierpi z
powodu niemal całkowitego upadku wiary i dyscypliny, którą gardzą ci sami potentaci.



Jak się tu dostaliśmy? Od czasu restrukturyzacji Kurii Rzymskiej, około 1967 r., Na
polecenie Papieża Pawła VI - którą faktycznie zaplanował i podjął kardynał Jean Villot

- przywódcy różnych dynastii rzymskich mogli zachowywać się jak dyktatorzy. Przed Soborem
Watykańskim II Kuria Rzymska miała strukturę monarchiczną. Papież był prefektem Świętego
Oficjum, podczas gdy kardynał odpowiedzialny za codzienne sprawy Świętego Oficjum był drugim.
Pozostałe dicasteries miały niższą rangę. I mając własną władzę i jurysdykcję, zawsze zgodnie z
zasadą pomocniczości20, podlegali Świętemu Oficjum, a Święte Oficjum podlegało bezpośrednio
papieżowi. Ta organizacja była w pełni w kontakcie z Boską Konstytucją Kościoła. Papież,
namiestnik Jezusa Chrystusa na ziemi, był na czele łańcucha dowodzenia.

Ale po Soborze Watykańskim II kardynał Villot pracował nad restrukturyzacją Kurii
Rzymskiej. Na długo przed tym, jak Gorbaczow ogłosił program pierestrojki w Związku
Radzieckim, Kościół doznał własnej pierestrojki w Kurii Rzymskiej. Święte Oficjum
zmieniło nazwę - ale co ważniejsze, Święte Oficjum utraciło najwyższą pozycję w Kurii.
Curie został zrestrukturyzowany w taki sposób, że kardynał sekretarz stanu został
umieszczony ponad wszystkimi innymi dykasteriami, w tym byłym Świętym Biurem.
Restrukturyzowany pod nową nazwą, to teraz Kongregacja Nauki Wiary (CDF) i papież
nie był już prefektem. Ale ona (CDF) była teraz kierowana przez kardynała prefekta (dziś
jest to kardynał Ratzinger) i podlega władzom sekretarza stanu.

Według poprzedniej organizacji, z papieżem i jego Świętym Oficjum na czele, wiara i moralność
były dominującymi czynnikami, które determinowały politykę kuratorską. Jednak w organizacji
posoborowej, pod Sekretarzem Stanu i jego dykasterią, Sekretariat Stanu jest Linią Partii - polityką
Sekretariatu Stanu - która jest najwyższym czynnikiem determinującym sformułowanie polityki
Kościoła. Nawet dawne Święte Biuro, obecnie CDF, jest podporządkowane Sekretarzowi Stanu. W
wyniku tej restrukturyzacji Ojciec Święty, Papież Suwerenny, zostaje zredukowany do osoby
pierwszej rangi, która wyraża swoją aprobatę, jako pieczęć, do rozporządzeń, które są mu
przedstawione jako fait accompliprzez Sekretarza Stanu. Co prowadzi do powtórzenia: Papież
został zredukowany do osoby pierwszej rangi w służbie dyktatury Sekretarza Stanu .

W spisie masońskim wymaganym przez prawo włoskie znaleźliśmy nazwisko Jeana Villota - tego
samego Villota, który nadzorował reorganizację Kurii. Po śmierci kardynała Villota, w jego
prywatnej bibliotece, znaleźliśmy wiadomość kaligraficzną od Wielkiego Mistrza loży masońskiej
w Villot, chwaląc Villota, by podtrzymał masońskie tradycje. Jak powiedział jeden z francuskich
kapłanów mieszkających w Rzymie: "W jednym miejscu był przynajmniej tradycyjny".

Używanie fałszywego "posłuszeństwa" w celu narzucenia linii partyjnej

W 1917 roku, tym samym, że Matka Boża objawiła się w Fatimie, Święty Maksymilian Kolbe był
w Rzymie, gdzie ujrzał masonów pokazano ich otwartą wrogość do Kościoła katolickiego i nosić
plakaty ogłaszając zamiar infiltrować Watykan tak, że szatan rządzi od Watykanu i papieża lub jego
esclave23. Chwalili się tym samym, że zniszczą Kościół. Masoński zamiar zniszczenia Kościoła
doskonale pasuje do

znanego masońskiego powiedzenia: "zniszczymy Kościół za pomocą świętego
posłuszeństwa". Jak wykazaliśmy w poprzednim rozdziale, biskup Graber z Ratyzbony
(Niemcy) zebrał inne tego rodzaju świadectwa z Masońscy luminarze i Stała Formacja
Wysokich Dystrybutorów odważnie oświadczyli, że "Duchowieństwo podąża pod twoim
sztandarem, zawsze wierząc, że idzie pod sztandarem kluczy apostolskich". To znaczy, że



wymóg "Posłuszeństwo" byłoby używane dyktatorsko, aby podważyć prawdziwe
posłuszeństwo i samą wiarę .

A reorganizacja uzdrawiająca z 1967 r. Byłaby środkiem do osiągnięcia tego celu poprzez
poddanie całego Kościoła linii partyjnej sekretarza stanu - w tym linii partyjnej w Fatimie

- pod przykrywką fałszywego "posłuszeństwa" wobec autorytetu, który wyraźnie przekroczył
granice ustanowione przez samego Boga. Jak pokażemy krótko, to kardynał Sodano dosłownie
dyktował "interpretację" wizji Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, która została opublikowana bez słów
Maryi, aby to wyjaśnić.

Sekretarz stanu celuje w orędzie fatimskie

To prowadzi nas do dokładnej roli Sekretarza Stanu w narzucaniu Linii Partii w stosunku
do Fatimy. Jak zauważyliśmy, proces ten obejmowałby Orędzie Fatimskie w ogóle, a w
szczególności być może jego głównego obrońcę w Kościele, dzieło Fatimy ojca Nicholasa
Grunera.

W 1989 r. Ówczesny Sekretarz Stanu, kardynał Casaroli (wielki "propagandysta" Ostpolitik)
zakomunikował bpowi Grunerowi, Jego Ekscelencjo Gerardo Pierro z diecezji Avellino (Włochy),
co biskup nazwał "sygnałami o niebezpieczeństwie" o pracy ojca Fatima Fatimiego. Ojciec Gruner
został wyświęcony w 1976 roku w Avellino dla wspólnoty franciszkańskiej, która nie zapewniła
oczekiwanego szkolenia. Od 1978 r., Za zgodą biskupa, przebywał w Kanadzie, gdzie został
umieszczony na czele niewielkiego dzieła fatimskiego, które stało się największym w świecie tego
rodzaju. Ale po wprowadzeniu w 1988 r. Linii partyjnej w 1984 r. "Konsekracji" przez anonimowy
porządek, konflikt był nieunikniony między dziełem Ojca Grunera a Sekretarzem Stanu - tak jak
konflikt między orientacja tradycyjna i nowa orientacja

Podstawowa technika próbuje pozbyć się ks Gruner został montażu fałszywe scenariusz, w którym,
po czym nakazał znalezienie innego biskupa incardinate inny niż Avellino, sam Ojciec Gruner
będzie blokować każdy inkardynacji gdzie indziej przez bezprecedensowe ramię skręcania za
kulisami, tak, że ksiądz Gruner byłby zmuszony do „powrotu” do Avellino i porzucić swoją pracę.
Mając zablokowane Ojciec Gruner inkardynacji proponowane przez trzech kolejnych biskupów
życzliwych przyjaciół z Fatimy, Watykan (w złożonym procesie, który wykracza poza temat tej

książki) 24 wreszcie spadł z tonu: Ojciec
Gruner musi „powrót” do Avellino lub być "zawieszonym" dla Podsumowując, ojciec Gruner był
zagrożony "zawieszeniem" za to, że nie zrobił tego, czego jego sami oskarżyciele systematycznie
uniemożliwili - czyli znalezienie innego biskupa, który go uwięzi25.

Podczas gdy różne kanoniczne wezwania Ojca Grunera przeciwko tym bezprecedensowym
działaniom w stosunku do niego szły na drogę do watykańskich sądów, jego praca w Fatimie nadal
się rozwijała. Do roku 2000 dzieło stało się, zwłaszcza dzięki swojej gazecie

Fatima Crusader, najsilniejszy i najbardziej uporczywy głos Kościoła, zarówno dla
konsekracji Rosji, jak i dla objawienia Trzeciej Tajemnicy.

Co więcej, sam papież skomplikował obraz Fatimy swoją decyzją beatyfikowania
Hiacynty i Franciszka podczas ceremonii w Fatimie 13 maja 2000 roku. Jego zamiar
beatyfikowania dwójki dzieci został opublikowany w czerwcu 1999 roku, a to wydarzenie
wywołało wyraźną wewnętrzną walkę wewnątrz Watykanu. Wynika to z sprzecznego
charakteru miejsca ceremonii beatyfikacyjnej, co jest bardzo niezwykłe w



Watykanie. Najpierw sekretarz stanu, kardynał Angelo Sodano, ogłosił w październiku
1999 r., Że beatyfikacja Hiacynty i Franciszka odbędzie się 9 kwietnia 2000 r. Na placu św.
Piotra wraz z czterema innymi beatyfikacjami. Patriarcha Lizbony w prasie portugalskiej,
jest cytowany, że otrzymał informację z Watykanu, że „całkiem możliwe” Papież przyjść
do Fatimy za beatyfikację dzieci i że sprawa jest „zamknięty”. Patriarcha powiedział
portugalskim dziennikarzom, że był przekonany, że „niemożność” wizyty papieża w
Fatimie był wyłącznie ze względu na nikogo innego niż Sekretarzem Stanu w
Watykanie.

Ale papież miał inne pomysły. W listopadzie 1999 roku Jego Świątobliwość - oczywiście
pomijając kardynała Sodano - bezpośrednio powiadomiony biskup Serafim, biskup Fatimy
było ogłosić rzeczywistą wizytę papieża w Fatimie 13 maja do głoszenia beatyfikacji.
Biskup Serafim ogłosił ogłoszenie dopiero w grudniu 1999 roku. A następnie, w marcu
2000 roku, biskup powiedział także, że " Papież będzie zrobić coś specjalnego dla Fatimy
„. Spowodowało to w prasie zapalny założenie, że papież wreszcie ujawnić Trzecią
Tajemnicę. Biskup Serafim został natychmiast oskarżył publicznie przez kard patriarcha
Lizbony, zgodnie z możliwych porządków kogoś obsługującej Sekretarz Stanu Watykanu,
który chciał, że nikt nie powinien wiedzieć, że Papież rozważał ujawnienie sekretu. Ale
przysłowiowy kot był poza przysłowiowym bagażem .

I tak papież udał się do Fatimy 13 maja 2000 roku, aby beatyfikować Hiacyntę i Franciszka.
Prezentacja Papieża była rodzajem żywej demonstracji konfliktu między dwiema wizjami Kościoła,
o których mówiliśmy. Wywołując Kościół wszystkich czasów, papież wydał kazanie po beatyfikacji.
W tym kazaniu przypomniano sobie nagle wiele rzeczy, o których Kościół wydawał się zapomnieć
przez ostatnie czterdzieści lat:

Zgodnie z Boskim planem "kobieta ubrana w słońce" (Obj. 12: 1) zstąpiła z Nieba na tę ziemię, aby
odwiedzić uprzywilejowane dzieci Ojca. Przemawia do nich z matczynym głosem i sercem: prosi
ich, by ofiarowali się jako ofiary zadośćuczynienia, mówiąc, że była gotowa z pewnością prowadzić
ich do Boga. ...

Później Franciszek, jedno z trzech uprzywilejowanych dzieci, wykrzyknął: "Płonęliśmy w tym
świetle, które jest Bogiem i nie byliśmy pochłonięci. Jak Bóg? Nie można powiedzieć. W
rzeczywistości nigdy nie będziemy w stanie tego powiedzieć. "Bóg: Światło, które płonie, nie
będąc pochłoniętym. Bóg: Mojżesz doświadczył tego samego doświadczenia, gdy zobaczył Boga w
Płonącym Krzaku. ...

"Kolejny cud pojawił się w Niebie; patrzeć! wielki czerwony smok "(Obj. 12: 3). Te słowa
z pierwszego czytania Mszy przypominają o wielkiej walce dobra ze złem, co pokazuje, że
odkładając Boga na bok, nie może znaleźć szczęścia, ale ostatecznie zniszczy samego
siebie. ...
Przesłanie z Fatimy jest wezwaniem do nawrócenia; alarmując ludzkość mieć nic
wspólnego ze „ smokiem ” , którego „ ogon przetoczyła trzecią część gwiazd z nieba ,
(Rev.12: 4). i rzucać je na ziemię”

Ostatecznym celem człowieka jest Niebo, jego prawdziwy dom, w którym Ojciec
Niebieski czeka na wszystkich z Jego miłosierną miłością. Bóg nie chce, by nikt był
zgubiony; dlatego 2000 lat temu posłał swego Syna na ziemię, "aby szukał i zbawił tych,
którzy byli zgubieni" (Łk 19,10). ...



W Jej macierzyńskiej opiece Najświętsza Maryja Dziewica przybyła do Fatimy, aby prosić
mężczyzn i kobiety, aby "przestali obrażać Boga, naszego Pana, który jest już zbyt obrażony". To
jego smutek jako Matki, która popycha Ją do rozmawiać; Przejawia się przeznaczenie Jego dzieci ,
dlatego pyta małych pasterzy: "Módlcie się, módlcie się dużo i składajcie ofiary grzesznikom; wiele
dusz idzie do piekła, ponieważ nie ma nikogo, kto modli się i będzie składał dla nich ofiary.
"( Podkreślamy)

Bezpośredni związek ustanowiony przez papieża między orędzia fatimskiego i książki Apocalypse i
podobieństwa między spotkaniu jasnowidzów fatimskich z Bogiem i że Mojżesz przed płonącym
krzaku, zawarte wspaniały papieskiego autentyczności objawień fatimskich jak w proroctwa dane
przez Boga dla naszych czasów. Nagle Fatima została wyraźnie przywrócona na oczach całego
Kościoła.

Był przede wszystkim niesamowite odniesienie Papieża do orędzia fatimskiego, ponieważ czas
biblijnym, spełniając nawet rozdział 12 wers 1 z Apokalipsy mówi o „Niewiasta obleczona w
słońce”. Tutaj Papież Jan Paweł II powtórzył papieża Pawła VI, który w swojej liście
apostolskiej Signum magnum, opublikowanej w Fatimie 13 maja 1967 roku, oświadczył:

Wielki znak, że święty Jan widział na niebie: Niewiasta obleczona w słońce (Ap. 12: 1), interpreter
liturgia, nie bez podstaw, jako odnoszące się do Maryi, matki wszystkich ludzie dzięki łasce
Chrystusa Odkupiciela ...

Z okazji uroczystości religijnych odbywających się w tych dniach w Fatimie, w Portugalii,
1'honneur Najświętszej Bogurodzicy, gdzie jest czczony przez rzesze wiernych jej matczynej i
współczującego serca, pragniemy zwrócić po raz kolejny uwaga wszystkich synów Kościoła na
bardzo ścisły związek, jaki istnieje między duchowym macierzyństwem Maryi, ...

Jeszcze bardziej zdumiewające w kazaniu Papież Jan Paweł II wyraźnie powiązana orędzie
fatimskie do Apokalipsy, rozdział 12, werset 4 prorokuje, że „ogon smoka” zmieść trzecią część
gwiazd z nieba i rzucił je w ziemia. Jak poprzednio Ojciec Gruner by zwrócić uwagę: „W języku
Biblii,” gwiazdy z nieba „są te umieszczone na niebie do oświetlania drogi tak, że inni idą do Nieba.
Ten fragment został klasycznie interpretować w komentarzach katolickich oznaczać, że jedna
trzecia duchowieństwa - czyli kardynałowie, biskupi, księża. - nie w ich stanu
konsekrowanego i faktycznie pracują dla diabła „Na przykład, Komentarza Haydock do Biblii
Douai-Rheimazauważa, że wizerunek jednej trzeciej gwiazd Nieba został zinterpretowany jako
odniesienie do "biskupów i osób wybitnych, którzy są pod ciężarem prześladowań, a którzy się
odstąpili ... Demon jest zawsze gotowy, na tyle, na ile pozwala Bóg, aby prowadzić wojnę
przeciwko Kościołowi i wiernym sługom Boga ".

W związku z tym ojciec Gruner, Gerry Matatics - katolicki badacz Biblii (i były
prezbiteriański minister) - i inni cytowali komentarz do Apoc. 12: 3-4 Ojca Herman B.
Kramer, w Księdze Przeznaczenia . Ta praca została opublikowana z
Imprimaturopatrznościowo w 1956 roku, zaledwie sześć lat przed otwarciem Vaticanum
II. W porównaniu z symbolem trzeciej gwiazdy Nieba, ojciec Herman Kramer zauważa:
"Jest to trzecia część kleru", a ta "trzecia" z gwiazd podąży za smokiem "- co oznacza
trzecią część kleru, który jest" gwiazdy, "dusze konsekrowane w Kościele27. Oznacza to,
że jedna trzecia katolickiego duchowieństwa będzie w służbie diabła, pracując nad
zniszczeniem Kościoła od wewnątrz. O. Herman Kramer komentuje, że czerwony smok -
znak demona, który mógłby również symbolizować komunizm, ponieważ czerwień jest
emblematycznym kolorem komunizmu - przynosi ogromne cierpienie Kościołowi,
podkopując go od wewnątrz.



Komentarz kontynuuje, mówiąc, że za pomocą tego odstępczych duchowieństwa, diabeł
prawdopodobnie narzucać Kościołowi „akceptację niechrześcijańskich moralności, fałszywych
doktryn, kompromis z błędem lub posłuszeństwa władcom najazdów cywilnych sumienia.
„Ponadto, sugeruje, że ” THE Symboliczne znaczenie ogona smoka ujawnia być może, że
duchowni, którzy są dojrzali do apostazji, będą zajmować wpływowe pozycje w Kościele,
promowani przez hipokryzję, przebiegłość i pochlebstwa. "Duchowieństwo, które podąży za
smokiem - tj. demon - obejmowałby tych, "którzy zaniedbali głoszenie prawdy lub odbierają
grzesznika na dobrym przykładzie, ale raczej tych, którzy szukali popularności poprzez uwolnienie
i zniewolenie przez ludzki szacunek", jak również ci " którzy boją się o własne interesy i nie będą
protestować przeciwko złym praktykom w Kościele "i biskupom", którzy nienawidzą prawych
kapłanów, którzy ośmielą się mówić prawdę. "28 Ojciec Herman Kramer również przestrzega
następujących zasad dotyczących stanu Kościół katolicki w czasach prorokowanych przez Obj. 12:
3-4:

" Demokracja apostolska założona przez Naszego Pana ustąpiła miejsca absolutnej monarchii, w
której episkopat rządzi orientalnym despotyzmem. Kapłani mogą zostać sprowadzeni do stanu
niewolnictwa i pochlebstwa przez pochlebstwa. Rząd z powodu rozumu, sprawiedliwości i miłości
mógł zostać zastąpiony przez absolutną wolę biskupa, którego każde działanie i słowo muszą zostać
przyjęte bez pytania, bez uciekania się do faktu, prawdy lub sprawiedliwości. Świadomość mogła
utracić swoje prawo do kierowania działaniami kapłanów i nadal może być ignorowana lub
potępiana. Dyplomacja, celowości i inne oszustwa mogą być zachęcani jak największych cnót 29 . "

Ale nic z tego nie zostało wspomniane w tych częściach Orędzia Fatimskiego, które zostały
ujawnione do tej pory. Czy Papież, poprzez swoje zadziwiające odniesienie do Objawienia 12: 3-4,
po prostu dał światu wgląd w Trzecią Tajemnicę? Czy teraz wyjawi Tajemnicę w całości?

Ale niestety! to koniec kazania. To nie papież komentuje Trzecią Tajemnicę. Tak szybko, jak to się
zaczęło, tymczasowy powrót papieża do wizji Kościoła zawsze jest zakończony i główny
wykonawca nowej wizji pojawia się u jego stóp. To kardynał Angelo Sodano, Sekretarz Stanu
Watykanu - kardynał Sodano, że sam próbował, bez powodzenia, aby zapobiec Papieża przed
pójściem do Fatimy do beatyfikacji Jacinta i Francisco. Z jakiegoś dziwnego powodu, to Sodano,
nie papież, który ogłosi, że papież postanowił ujawnić Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej:

Podczas uroczystej wizyty w Fatimie Jego Świątobliwość polecił mi ogłoszenie. Jak wiecie, celem
jej wizyty w Fatimie było beatyfikowanie obu

pasterzy. „Ale chce też, by jego pielgrzymki odnowić gest wdzięczności Matce Bożej za
Jego opiekę nad latach jego pontyfikatu. Ta ochrona wydaje się również powiązana z tzw.
"Trzecią częścią" sekretu Fatimy.

A potem to, co wydawało się tak dziwne, nagle stało się całkiem wytłumaczalne. Zadaniem
kardynała Sodano byłoby przygotowanie wiernych do przyjęcia poglądu, że orędzie
fatimskie, w tym Trzeciej Tajemnicy, został teraz należy uznać za przeszłością. Proces
rozpoczynał się od "interpretacji" Trzeciej Tajemnicy według Kardynała:

Ten tekst zawiera proroczą wizję podobną do tych z Pisma, które nie opisują fotograficznie
szczegóły przyszłych zdarzeń, ale to podsumować i skraplać na pojedynczym tła faktów, które są
dystrybuowane w czasie w dziedziczenie i czas trwania, które nie są określone. Dlatego klucz do
czytania tekstu może być jedynie symboliczny. ...

Zgodnie z interpretacją małych pasterzy, ostatnio potwierdzoną przez s. Łucji, "biskup ubrany na
biało", który modli się za wszystkich wiernych, jest papieżem. On także, idąc boleśnie na krzyż



pomiędzy ciałami męczenników (biskupów, kapłanów, zakonników i wielu świeckich), pada na
ziemię martwy, pod uderzeniami pistoletu. ( podkreślamy)

Gdy wierni wkrótce się nauczą, jest to po prostu kłamstwo. "Biskup ubrany na biało" w wizji nie
jest "tak martwy", ale zostaje zabity - jak wyraźnie zaznacza tekst wizji - w sposób wojskowej
egzekucji, w tym samym czasie co wielu biskupów , kapłani i zakonnicy, przed miastem, które się
zawaliło.

Po co więc wstawić słowo "comme" w "l'interprétation"? Kardynał Sodano od razu pokazuje swoją
rękę:

Po ataku z dnia 13 maja 1981, stało się jasne, do Jego Świątobliwości, że była „matczyna ręka,
która kieruje pocisku ścieżkę”, umożliwiające „umierającego Papieża” zatrzymać „na progu
śmierci. »...

Kolejne wydarzenia w 1989 r. Doprowadziły w Związku Radzieckim i wielu krajach wschodnich
do upadku reżimu komunistycznego, który bronił ateizmu. ...

Chociaż sytuacje, o których mowa w trzeciej części Tajemnicy Fatimskiej, teraz wydają się
należeć do przeszłości, wezwanie Dziewicy Fatimskiej do nawrócenia i pokuty rozpoczęte
na początku XX wieku nadal pozostaje do dziś. pobudzająca wiadomość.
(podkreślamy)

Po prostu Sodano utorował drogę do "interpretacji" Orędzia fatimskiego, które zakopałoby
je raz na zawsze: przesłanie zakończyło się zamachem w 1981 r. I "upadkiem komunizmu"
w 1989 r. - o ile Wydarzenia specjalne są reprezentowane, należą do przeszłości. Aby
zapewnić ten wynik, a

"Komentarz" zostanie przygotowany przed ujawnieniem tekstu Trzeciej Tajemnicy:

Aby wierni mogli lepiej odbierać orędzie Matki Bożej Fatimskiej, Papież powierzył
Kongregacji Nauki Wiary zadanie stworzenia trzeciej części tajnej społeczności po
przygotowaniu odpowiedniego komentarza .
Ale dlaczego ten komentarz nie był gotowy na czas ceremonii 13 maja? Przecież wieść o
zbliżającym się objawieniu Trzeciej Tajemnicy krążyła od co najmniej marca 2000 r. W
tym miesiącu biskup Sérafim ogłosił, że Papież powiedział mu podczas wizyty w Rzymie,
że Papież "zrobi coś specjalnego dla Fatimy "30, gdy udał się tam na ceremonię
beatyfikacyjną w maju 2000 roku.

Co dziwne, Papież był także bp Serafim zaleca się powiedzieć nic, dopóki był w Rzymie,
ale się doczekać powrotu w Fatimie. Jednak sprawa była w intencji Papieża od listopada
ubiegłego roku, więc dlaczego „komentarz” gdyby nie został sporządzony w okresie
listopad 1999-maj 2000? Oczywiście taki komentarz można było z łatwością przygotować
na tę chwilę.

Możemy wymyślić dwa rozwiązania. Albo Papież nie rozmawiał z kardynałem Sodano o
swoim zamiarze dotyczącym objawienia Trzeciej Tajemnicy - w którym to przypadku
papież nie ufał Sodano - lub papież tak powiedział w Sodano, na co Sodano przypuszczał
że mogłoby to w jakiś sposób zapobiec temu objawieniu podczas ceremonii 13 maja 2000
roku. To wyjaśniałoby, dlaczego Sodano nie przygotował wcześniej komentarza: myślał, że
nie będzie to konieczne, ponieważ może zapobiec odkryciu Trzeciej Tajemnicy. Ale



papież objął przywództwo, a teraz konieczne było "zarządzanie" Tajemnicą w taki sposób,
aby zawieszono kwestię fatimską.

Konferencja prasowa, aby ogłosić linię partyjną Sodano

Docieramy zatem do fatalnej daty 26 czerwca 2000 r. W tym dniu Trzecia Tajemnica
zostaje "odsłonięta" na konferencji prasowej Watykanu, a także komentarz przygotowany
przez kard. Ratzingera i prałata Tarcisio Bertone, sekretarza CDF , pod
tytułem "Przesłanie z Fatimy" (zwane dalej " TMF" ). W TMF Partia w Fatimie zostałaby
oficjalnie ogłoszona - pod bezpośrednim dowództwem kardynała Angelo Sodano.

Najpierw powiedziano wiernym, że poniższy tekst z wizji s. Łucji mówi wszystko o
Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej:

Po dwóch częściach, które już wystawiłem, zobaczyliśmy po lewej stronie Notre Dame, nieco
wyżej, anioła z mieczem ognia w lewej ręce; lśniło i emitowało płomienie, które, jak się wydawało,
miały palić świat; ale wymarli w kontakcie z blaskiem, który emanował z prawej strony Notre
Dame; Anioł, wskazując prawą ręką na ziemię, powiedział donośnym głosem:
" Pokuta! Pokuta! Pokuta! I widzieliśmy w ogromnym świetle, jakim jest Bóg: "Coś podobnego do
tego, jak ludzie widzą siebie w lustrze, kiedy przechodzą obok," Biskup ubrany na biało ",
mieliśmy przeczucie, że to był Ojcze Święty. "Różni inni biskupi, kapłani i zakonnice wznoszą się
na stromą górę, na której szczycie znajdował się wielki krzyż w surowych pniach, jakby byli w
korku - dąb z kory; zanim tam przybył, Ojciec Święty przekroczył duże miasto w połowie w
gruzach, a na pół drżąc, z chwiejnym krokiem, dotkniętym cierpieniem i bólem, modlił się za dusze
zwłok znalezionych na jego ciele. sposób; dotarł na szczyt góry, upadł na kolana u stóp wielkiego
krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy oddali kilka strzałów za pomocą broni palnej i
strzał; i tak samo po kolei umierali biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnicy, a także różni świeccy,
mężczyźni i

kobiety różnych klas i kategorii społecznych. Pod dwoma ramionami Krzyża znajdowały
się dwa Anioły, każdy z kryształową puszką do picia w ręku, w której zbierały krew
Męczenników i którymi nawadniały dusze, które zbliżyły się do Boga.

Natychmiastową reakcję milionów katolików można podsumować dwoma słowami: czy to
jest to ? Najwyraźniej coś było nie tak, ponieważ nic w tym tekście nie odpowiadało temu,
co kardynał Ratzinger sam powiedział o Trzeciej Tajemnicy w 1984 r. - punkt, do którego
wkrótce powrócimy. I nie zawierało niczego, co wyjaśniałoby jego poważne zakrycie od
1960 roku.

Najważniejsze: to niejednoznaczna wizja, napisany na czterech kartkach z notesu, nie zawierał
słowa Matki Bożej. W szczególności, nie zawierały dodatek do słynnej frazy wymawiane przez
Matkę Bożą w sprawie zawarcia nagranej części orędzia fatimskiego jak wiernie transkrypcji przez
siostrę Łucję w swoich wspomnieniach: „W Portugalia zawsze będzie przestrzegać dogmatu wiary
itp. "Siostra Łucja dodała to wyrażenie, w tym" itd. "Do czwartego pamiętnika jako część pełnego
tekstu orędzia. Ten dodatek doprowadził każdego szanownego eksperta w Fatimie do stwierdzenia,
że sygnalizuje początek niepublikowanej Trzeciej Tajemnicy i że Trzecia Tajemnica odnosiła się do
ogromnego kryzysu dogmatycznego Kościoła poza Portugalią. Było oczywiste, że Dziewica miała
coś jeszcze do powiedzenia, czego nie odnotowano, ponieważ s. Łucja została nakazana, aby
zachować ją w tajemnicy - aż do roku 1960, jak widzieliśmy.



Przez ciekawy manewr jednak TMF unikał jakichkolwiek dyskusji z Telltale frazy biorąc tekst
orędzia fatimskiego w trzecim pamięć, w której wyrażenie nie pojawia. TMFuzasadnia to
następująco: „Jeśli chodzi o opis dwóch pierwszych częściach” tajne „już opublikowane i są w
związku z tym wiadomo, tekstu pisanego wybraliśmy siostrę Łucję w Trzecim wspomnieniu z dnia
31 sierpnia 1941 roku; w czwartym pamięci 8 grudnia 1941 roku, dodała kilka uwag. „Kluczem
fraza dotycząca zachowania dogmatu w Portugalii nie było” adnotacja „, ale stanowi integralną
część słów Matki Bożej,po powiedzeniu; "Nie mów nikomu. Tak, do François możesz to powiedzieć.
"

Mając niesłusznie opodatkowany „adnotacji” charakter części orędzia fatimskiego, TMF ówczesny
pochowany w przypisie, że nigdy nie wspomniano, „W” Memoir „Czwarta Siostra Łucja dodaje:”
W Portugalia, zawsze będzie przestrzegać dogmatu wiary itd. "»

Dlaczego Sodano / Ratzinger / Bertone nękają tą kluczową frazę, że tak otwarcie odrzuciliby swoją
drogę, aby tego uniknąć, używając starszej i mniej kompletnej pamięci tekstu wiadomości? Jeśli w
tym wyrażeniu nie ma nic do ukrycia, dlaczego nie po prostu użyć Czwartej Pamięci i spróbować
wyjaśnić znaczenie tego wyrażenia? Dlaczego autorzy TMFtak wyraźnie twierdzą, że wyrażenie to
prosta "adnotacja", skoro doskonale wiedzą, że pojawia się ona w tekście integralnym jako część
słów wypowiedzianych przez Matkę Bożą? Powrócimy do tego podejrzanego zachowania w
późniejszym rozdziale.

Pozostały obszar podejrzany: wizja o „ biskupa ubranego w bieli” był nie od wszystkich
„List z jednej strony Siostry Łucji zauważyć słowa Matki Bożej został zwierzyła się w tajemnicy do
trzech pasterzy w tej Cova da Iria" - jak już przedstawiono w Watykanie sam w

Oświadczenie prasowe z 1960 roku już wspomniano. Tekst wizji obejmuje cztery
strony tego, co wydaje się być papierem do notebooka .

Kolejna podejrzana okoliczność: 26 czerwca wyraźnie ujawniono kłamstwo kardynała
Sodano z 13 maja: papież został zabity przez żołnierzy, którzy ostrzeliwali go, gdy klęczał
u stóp dużego drewnianego krzyża u bram półzałożone miasto. Papież nie jest "martwy",
jak twierdził Sodano w maju; Papież nie żyje. Wizja, bez względu na jej znaczenie, nie ma
absolutnie nic wspólnego z zamachem na próbę z 1981 r. Wierni zostali już oszukani w
maju, a teraz proces fałszowania nadal trwa.

Tuziny sprzeczności wywołane tym tekstem, wzywające katolików na całym świecie do
zwątpienia w kompletne objawienie Trzeciej Tajemnicy, zostaną omówione w późniejszym
rozdziale. Na chwilę obecną uważamy za całość "komentarz" Orędzia Fatimskiego przez
Ratzingera / Bertone w TMF.

Kardynał Sodano Dicte
"Interpretacja" Trzeciej Tajemnicy

Przede wszystkim, TMF jest praktyczny wstęp, że „interpretacja” w Fatimie Message „try” (by
użyć słów kardynała Ratzingera) kardynała Ratzingera i Bertone, został podyktowany przez nikogo
innego niż Cardinal Sodano. Nie mniej niż cztery razy, TMF stwierdza, że „interpretacja” Trzeciej
Tajemnicy przez następujące Sodano - to znaczy, że Fatima należy do przeszłości:

Przed podjęciem próby interpretacji, której podstawowe linie znajdują się w komunikacie, który
kardynał Sodano wygłosił 13 maja ...



To dla tego , że język pomysłowe z tych wizji jest język symboliczny.
Kardynał Sodano mówi o tym ...

Jak widać z poprzedniej dokumentacji, interpretacja Kardynała Sodano w jego tekście z 13 maja
została najpierw przedstawiona osobiście s. Łucji.

Przede wszystkim musimy potwierdzić z kardynałem Sodano: "Sytuacje, o których mowa w trzeciej
części" tajemnicy "w Fatimie, teraz wydają się należeć do przeszłości."

I po prostu, jeśli czytelnik jeszcze nie uchwycił, zasadniczy cel TMF
ponownie pojawia się ponownie:

O ile poszczególne wydarzenia są reprezentowane, należą teraz do przeszłości.

Czy to nie dziwne, że wykładnia istotnego przesłania Matki Boskiej Fatimskiej na świat nie został
przekazany do papieża, ani nawet do Kongregacja Nauki Wiary (który po prostu naśladowała opinii
kardynała Sodano), ale do watykańskiego sekretarza stanu ? Jaką władzę ma kardynał Sodano
narzucać swoje poglądy na temat Kościoła? Oczywiście, że nie. Ale kardynał Sodano przypisał
sobie tę władzę, trzymając się wpływów
posoborowe oświadczenie Sekretarza Stanu Watykańskiego dotyczące statusu faktycznego papieża
jeśli chodzi o codzienny rząd spraw Kościoła.

To byłoby właściwe, aby przynieść tu kolejny bardzo wymowny przykład takiej uzurpacji
władzy przez Sekretarza Stanu. W artykule zatytułowanym „The Pope, masa i urzędnicy
watykańscy Policy” (magazyn Msza łacińska - suplement zima, styczeń 2002), włoski
dziennikarz Alessandro Zangrando wspomina incydent gdzie Sekretarz Stanu został
zablokowany publikacja Osservatore Romanopapieskiej pochwały na temat tradycyjnej
mszy łacińskiej. Pochwała została wyrażona w przesłaniu papieskim na spotkaniu
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: "W Mszale Rzymskim
świętego Piusa V, jak w wielu liturgiach orientalnych, są bardzo piękne modlitwy, w
których kapłani wyrażają najgłębsze poczucie pokory i szacunku przed Świętymi
Tajemnicami, modlitwy objawiające samą treść każdej liturgii ".

Zangrando zauważył, że podczas gdy Papieskie Orędzia do Watykańskich Kongregacji są
regularnie publikowane zaraz po ich wydaniu, ten nie był. Dopiero po publikacji przez
Papieża pochwały Mszy tradycyjnej przez cywilną gazetę Il Giornale Sekretarz Stanu
Watykańskiego nagle (w ciągu 24 godzin) wydany przez Watykańskie Biuro Prasowe, tekst
przesłanie Ojca Świętego - ponad miesiąc po przemówieniu Papieża. Ale do dzisiaj,
w przeciwieństwie do normalnego użycia, przesłanie Papieża do Zgromadzenia nie zostało
opublikowane w L ' Osservatore Romano , własnej gazecie Papieża. Zangrando przytoczył
konkluzję słynnego "Watykanisty" Andrea Tornielli:

„Fakt, że 24 godzin po opublikowaniu artykułu [w Il Giornale ] watykańskiego Sekretariatu Stanu
do wiadomości publicznej treść listu Ojca Świętego, świadczy uczynił prawdziwą próbę
„ocenzurowania” słowa papieża ... operacja odbyła flashback do nieoczekiwanych efektów „- czyli
chwalić papieża na tradycyjna Msza zakończyła się coraz szerszy rozgłos w prasie cywilnego.

Widzimy tutaj, jak inny kluczowy element nowej orientacji Kościoła
- porzucenie tradycyjnej liturgii łacińskiej - zastosował sekretarz stanu, który próbował potępić
pochwałę Papieża wobec tradycyjnej Mszy św. Kto wie, ile innych słów Papieża zostało
ocenzurowanych - z powodzeniem - przez Watykański Sekretariat Stanu? Ten incydent jest typowy



tylko dla obecnego funkcjonowania rządu Kościoła, szczególnie biorąc pod uwagę spadek zdrowia
fizycznego Papieża.

Kardynał Ratzinger prowadzi linię partyjną Sodano

Wracając do "komentarza", mając na uwadze te fakty, widzimy, że konferencja prasowa z 26
czerwca 2000 r. Miała jeden główny cel: wykonanie polecenia kardynała Sodano dotyczącego
"właściwej" interpretacji Orędzia Fatimskiego , W chwili, gdy reporterzy opuszczali ten pokój,
przesłanie Fatimskie - wszystko to - miało zostać pochowane. A kiedy zostanie pochowany,
Orędzie nie będzie już przeszkadzać kardynałowi Sodano i jego współpracownikom w nieustannym
dążeniu do nowej orientacji Kościoła po Fatimie, która obejmuje (jak zobaczymy) ważne sprawy
Kościoła, takie jak sprowadzić takich ludzi jak Michaił Gorbaczow w przestworza, zjeść obiad i
wznieść toast za Watykan, aby papież przedstawił przeprosiny w czerwonych Chinach, aby
naciskać na katolików Rumunii, by poddali się

każdy naród za nieokreślone "zbrodnie przeciwko ludzkości" i inne "triumfy" tego
samego rodzaju dyplomacji watykańskiej.

Innymi słowy, wszelki ostatni opór w Kościele musi zostać przywrócony nowemu
watykańskiemu sposobowi myślenia i mówienia do świata, który nie pasuje do proroctwa
Matki Boskiej Fatimskiej o triumfie Jej Serca Niepokalana, szerzenie nabożeństwa do Jej
Niepokalanego Serca i wynikające z tego nawrócenieRosji, która musi wyniknąć z
interwencji Niepokalanego Serca. Tego rodzaju rozmowy po prostu nie będą odpowiednie,
nawet jeśli pochodzą od Matki Bożej. Tak specyficzne zadanie powierzone kardynała
Ratzingera i Bertone w dniu 26 czerwca było znaleźć sposób, aby zerwać raz na zawsze
wiernych z wyraźnie katolickich aspektów orędzia fatimskiego, aby przypomnieć nam
wszystko zbyt wyraźnie Kościół „triumfalistycznymi” z " przed-soborowy obskurantyzm ",
jak wskazał Los Angeles Timesw nagłówku 27 czerwca 2000: „Kościół katolicki prezentuje
Trzeciej Tajemnicy. teologa Watykański zdemaskowana w Sweet Story of mniszką na jego
1917 Vision, która dostarczyła Decades spekulacji” Próba była tak opatentowany, że nawet
świeża gazeta nie mogła tego zauważyć. Pozwól nam przedstawić dowód tej zbrodni
przeciwko Dziewicy Fatimskiej i świętym widzącym, który Bóg wybrał, aby przyjąć
Jego przesłanie.

Nie po raz pierwszy w TMF prób do kardynała Ratzingera mieć triumf Niepokalanego
Serca:

Chciałabym wreszcie wspomnieć inną kluczową ekspresję „tajne”, który stał się sławny:
„sprawiedliwie. Moje Niepokalane Serce zatriumfuje” Co to znaczy? Serce otwarte na Boga,
oczyszczone przez kontemplację Boga jest silniejsze niż karabiny i broń wszelkiego
rodzaju. Fiat Maryi, słowo Jej serca, zmieniło historię świata, ponieważ przyniósł na świat
Zbawiciela - ponieważ dzięki niej „ tak ”, Bóg mógł stać się człowiekiem w naszym świecie i
pozostaje tak na zawsze.

Uważny czytelnik zauważy od razu, że kardynał Ratzinger, dla jego wygody, usuwa pierwsze trzy
słowa przepowiedni Dziewicy na końcu. Ta wyraźnie przemyślana cenzura Matki Bożej była
konieczna dla "rewizjonistycznej" interpretacji linii dyktowanej przez Sodano kard. Ratzingera: to
znaczy, że Fatima należy do przeszłości.

Tak więc, „ Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje” - po terminowym usunięciu
pierwszych trzech słowach - należy rozumieć w następujący sposób: „Jest to 2 000 lat,



Moje Niepokalane Serce triumfował.” Proroctwo Matki Bożej na to, co stanie się na końcu,
zostaje bezdyskusyjnie sfalsyfikowane w zwykłą ratyfikację tego, co wydarzyło się już
dwadzieścia wieków temu na początku historii chrześcijaństwa. Cztery przyszłe
wydarzenia - triumf Niepokalanego Serca, Konsekracja Rosji, nawrócenie Rosji i
wynikający z niej okres pokoju dla świata - są sprytnie przekształcone w jedno wydarzenie
sprzed 2000 lat. !

To manipulowanie przesłaniem, które sam Bóg posłał na ziemię przez Jego Błogosławioną
Matkę, powinno spowodować, że każdy z wiernych powstanie, by żądać sprawiedliwości
w Imieniu Nieba. Ale na tym nie kończy się masakra Orędzia Fatimskiego Kardynała
Ratzingera; jest jeszcze gorzej. W związku z wezwaniem Matki Bożej, aby na całym
świecie ustanowić na całym świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca jako "chętny
Bóg", kardynał Ratzinger zaoferował ten żart:

"Niepokalane serce" jest, zgodnie z Mt 5: 8 , sercem, które od Boga osiągnęło doskonałą
wewnętrzną jedność i dlatego "widzi Boga". "Oddanie" Niepokalanemu Sercu Maryi jest
zatem sposobem zbliżyć się do zachowania tego serca, w którym fiat - że twoja wola
zostanie stworzona - staje się centrum, które informuje o wszystkim istnieniu.

Przede wszystkim zwróć uwagę na cytaty, które kardynał Ratzinger przypisuje swojemu
konsekrowanemu i nieskazitelnemu sercu , że pozbawił swojego kapitału ja - pewny znak,
że te słowa nabiorą nowego znaczenia.

Tak więc „Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca” należy
rozumieć teraz „Bóg chce, aby wszyscy Jego wolę.” W rzeczywistości każdy, którego serce jest
otwarte na wolę Bożą nabywa Określenie „Niepokalane serce” dla siebie. Więc nabożeństwo do
Niepokalanego Serca Maryi oznacza otwarcie jego własne serce do Boga, a nie szerzenie
nabożeństwa do Jej Serca, aby uczynić świat katolicki (zwłaszcza Rosji). Niepokalana z kapitału I
staje nieskazitelny z małej litery i oraz jej serce staje każdym sercu, przynajmniej potencjalnie.
Wygląda magika „! Presto, zmiana-O”

Istnieją, oczywiście, tylko jedno słowo, aby opisać obniżenie jednego i tylko Niepokalane Serce -
poczęta bez grzechu pierworodnego i winnym bez jakiegokolwiek grzechu osobistego
- na poziomie serca każdej osoby, która odwraca się od ich grzechów i znajduje wewnętrzną
jedność z Bogiem. To słowo jest bluźnierstwem . Porozmawiamy jeszcze raz w następnym
rozdziale tego szczególnego oburzenia.

Konwersja Rosji było trochę trudniejsze do usunięcia. Nie można znaleźć wiele, aby ukryć bardzo
jasne stwierdzenie Matki Bożej: "Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci. Ale, jak
obficie pokazaliśmy, nawrócenie Rosji nie jest już dopuszczalne dla pracowników Watykanu.
Rozwiązaniem tego problemu było po prostu uniknięcie dyskusji na ten temat w TMF , nawet jeśli
słowa Matki Bożej są cytowane bez komentarza. Konwersja Rosji? Która konwersja?

Wysokość zniewagi ze strony kard. Ratzingera miała zacytować, w TMF tylko jeden
"Władza" w Fatimie: flamandzki teolog Edouard Dhanis, SJ, opisany przez kardynała Ratzingera
jako "wybitnego konesera" w Fatimie. Oczywiście, kard. Ratzinger wie, że Dhanis, modernistyczny
jezuita, wykonał prawdziwą karierę, podając w wątpliwość Objawienia Fatimskie. Dhanis twierdził,
że wszystko w Tajemnicy Fatimskiej, oprócz wezwania do modlitwy i pokuty, zostało osadzone w
umysłach trójki dzieci z rzeczy, które widzieli i słyszeli w swoim życiu. Dhanis został więc
sklasyfikowany jako "Fatima II" wszystkie te rzeczy, które "wybitny koneser" arbitralnie odrzucał



jako montaż - nigdy wcześniej nie spotkałem s. Łucji ani nie studiowałem oficjalnych archiwów
Fatimy.

Jak powiedział Dhanis: "Podsumowując, niełatwo jest określić kredyt, jaki należy
przekazać sprawozdaniom s. Łucji. Nie kwestionując jej szczerości ani zdrowego sądu,
jaki pokazuje w codziennym życiu, można uważać, że nie należy polegać na jej pismach z
rozwagą. "..." Należy również zauważyć, że dana osoba może być szczera i zdrowa ocena
w życiu codziennym, ale mają skłonność do nieświadomej fabularyzacji w pewnym
sektorze lub, w każdym razie, do przywrócenia ze wzbogaceniem i znacznymi
modyfikacjami wspomnień z dwudziestu lat. "31
Dhanis, który odmówił zbadania oficjalnych archiwów Fatimy wątpliwość jakiegokolwiek
aspektu fatimskiego orędzia, które było niezgodne z jego neo-modernistycznej skłonności:
modlitwy nauczył przez Anioła, on „s mówiąc «mało dokładna» vision of Hell, to „s opod
atkowane w

"Przesadna średniowieczna reprezentacja", proroctwo o "nocy oświetlonej nieznanym światłem",
ogłaszającej zbliżanie się drugiej wojny światowej, przedstawił ją jako
"Podejrzana domena". A co do konsekracji Rosji, Dhanis stanowczo oświadczył, że "Rosja nie
może być konsekrowana przez papieża, bez tego aktu przyjmującego wyzywający wygląd, zarówno
w odniesieniu do odrębnej hierarchii, w odniesieniu do Związku Republik Radzieckich.
Oznaczałoby to, że konsekracja jest praktycznie niemożliwa ... "Dlatego Dhanis oświadczył, że
Konsekracja Rosji będzie" moralnie niemożliwa z powodu reakcji, które normalnie
powinno wywoływać "32.

Rozbiórka fatimskiego orędzia przez Dhanis jest typowym przykładem tego, jak moderniści
podważyć prawd katolickich opartych na zasadach wymyślają sami. Ponieważ (wymyślona zasada)
Konsekracja Rosji jest moralnie niemożliwa, jak mogła na to poprosić Matka Boża Fatimska?
Mając w ten sposób sfałszowaną prezentację przeciwko s. Łucji, Dhanis ogłasza "nieuniknioną"
konkluzję: "Ale czy Błogosławiona Dziewica mogła wymagać konsekracji, która z całą
surowością byłaby praktycznie niemożliwa? ... To pytanie rzeczywiście wydaje się
wywołać negatywną odpowiedź ...
Tak, to wydaje się mało prawdopodobne, że Maryja jest proszony konsekracja z tym rosyjskim
... "Opierając się całkowicie na zasadzie, którą wymyślił Dhanis, zeznania s. Łucji zostały
oskarżone o oszustwo.

To jest właśnie linia przyjęta przez kardynała Sodano i urzędników watykańskich: to niemożliwe,
że Matka Boża skierowała wniosek dyplomatycznie żenujące jako publicznego poświęcenia Rosji i
dlatego musimy, raz na wszystko, pozbyć się tych kłopotliwych problemów. I to jest ta linia,
linia Partii, że potwierdza się kardynała Ratzingera w jego „komentarzem” w opisywaniu Dhanis
"Wybitny koneser" z Fatimy. Kardynał Ratzinger, podążając za linią partyjną, sugeruje, że Trzecia
Tajemnica składa się z "obrazów, które s. Łucja widziała w księgach pobożnych, a których treść
wywodzi się ze starożytnych intuicji wiary". Innymi słowy, kto może naprawdę powiedzieć, które
części Trzeciej Tajemnicy są autentyczne i które są czysto osobistymi wspomnieniami lub
"intuicjami"? Gdyby to była Trzecia Tajemnica, byłaby równie prawdziwa z resztą
Orędzia Fatimskiego.

Stealth Test Ratzinger podważyć wiarygodność Siostry Łucji, wyznając jednocześnie wielki
szacunek dla orędzia fatimskiego, zostaną uwzględnione w następnym rozdziale. Wystarczy tu
powiedzieć, że pozorna umowa z Ratzinger Dhanis na fakt, że wszystkie elementy specjalnie
prorocze wiadomości są wiarygodne służy zdyskwalifikować „interpretacji” Trzeciej Tajemnicy,
ani żadnej innej części Przesłanie z Fatimy. Po prostu, kardynał Ratzinger nie wierzy , że Matka



Boga prosić o poświęcenie Rosji, nawrócenie Rosji do wiary katolickiej, triumf Jej Niepokalanego
Serca i ustanowienia ogólnoświatowego oddania konkretnie Katolicki jedynyNiepokalane serce.
Ponieważ tak jest, kardynał musiał ujawnić swoje uprzedzenia i powstrzymać się od tej sprawy,
zamiast udawać, że daje

"Interpretacja", która w rzeczywistości jest próbą zdemontowania i zdyskredytowania tego,
co chce "interpretować".

Co zostało z Orędzia Fatimskiego, kiedy kardynał Ratzinger i Bertone otrzymali je 26
czerwca? W tej kwestii wszyscy się zgadzają, kard. Ratzinger, Monsignor
Bertone i Dhanis „Co pozostaje, jak widzieliśmy od początku naszych rozważań na tekście”
tajne „: wezwaniem do modlitwy jako drogi do” zbawienie dusz „(sic!) Oraz w Podobnie,
wezwanie do pokuty i nawrócenia „w dniu 26 czerwca 2000 r orędzie fatimskie stało
Fatima Rose Water. płukano receptę na osobistej pobożności bez żadnego konkretnego
powiązania z przyszłości.

Czy dlatego Matka Boża przyszła na ziemię i zrzuciła Cud Słońca? Warto zauważyć, że
nawet przy przedstawianiu tej minimalistycznej wersji Orędzia, kard. Ratzinger nie mógł
pisać o zbawieniu dusz bez stawiania tych słów w cudzysłowie z tymi samymi
pogardliwymi znakami interpunkcyjnymi, których używał z daleka od słów oddania,
triumfu iniepokalanej w swoim komentarzu. Wydaje się nawet, że Różana Woda z Fatimy
nie jest wystarczająco lekka w swojej katolickiej treści dla ekumenicznych pałaców
współczesnych duchownych.

Jeśli chodzi o prorocze ostrzeżenie Matki Bożej: "wiele narodów zostanie zniszczonych",
jeśli Konsekracja Rosji się nie zakończy, mamy najwyraźniej o tym zapomnieć. Nie będzie
anihilacji narodów, "Fatima jest całkowicie przeszłością." Kardynał Sodano mówi tak
samo. Kardynał Ratzinger zgadza się z tym.

Linia partyjna o konsekracji Rosji

Wspomnieliśmy o roli Arcybiskupa Bertone w TMF . Jego główny wkład do farsy to dwa:

Po pierwsze, Bertone wydał "porządek" (wiążący oczywiście każdego), aby wierni przestali prosić
o Konsekrację Rosji: "więc wszelka dyskusja, każda nowa prośba [o konsekrację] jest
bezpodstawna ".

Na poparcie tego twierdzenia, Bertone cytowane dokładnie jeden dowód „w piśmie z dnia 8
listopada 1989 roku” z „Łucji” Panu Noelker oczywiście sfałszowane, już wspomnieliśmy. Ten sam
list, w którym "s. Łucja" pisze o konsekracji świata przez papieża Pawła VI do Fatimy, której nigdy
nie widziała, ponieważ nigdy nie miała miejsca. Najbardziej uderzające, Bertone nie identyfikuje
odbiorcy listu. I nie daje on światu żadnej kopii do zbadania, abyśmy nie zauważyli fatalnego błędu
dotyczącego nieistnienia "poświęcenia świata" przez papieża Pawła VI. Bardziej uderzający fakt:
TMF nie zawiera absolutnie żadnego bezpośredniego świadectwa samej siostry Łucji o konsekracji,
chociaż sam Bertone spotkał ją, o Trzeciej Tajemnicy, zaledwie dwa miesiące wcześniej, i że była
ona całkowicie do dyspozycji kardynała Ratzinger i cały Watykan podczas majowej
uroczystości beatyfikacyjnej .

Co zaskakujące: wersja TMF "Konsekracja Rosji" - podobnie jak wersja Kardynała Sodano -
przeczą całemu życiu świadectwa przeciwnego s. Łucji. Rozważamy tutaj kilka przykładów.



Ponad 55 lat temu 15 lipca 1946 r. Wybitny pisarz i historyk William Thomas Walsh spotkał się z
siostrą Lucy, o czym pisał w swoim ważnym dziele: Matka Boża Fatimska , sprzedana więcej niż
jednemu. milion kopii. Podczas tego wywiadu, który pojawia się na stronie

Na koniec książki Pan Walsh zadał mu jednoznaczne pytanie o prawidłową procedurę
kolegialnej konsekracji:

W końcu dotarliśmy do ważnego tematu drugiego sekretu lipca, którego opublikowano tak
wiele różnych i sprzecznych wersji. Lucy wyjaśniła, że Matka Boża nie prosi o
poświęcenie świata Jej Niepokalanemu Sercu. To, o co konkretnie poprosiła, to
Konsekracja Rosji. Nie skomentowała oczywiście faktu, że papież Pius XII konsekrował
świat, a nie Rosję, Niepokalanemu Sercu w 1942 roku. Ale wielokrotnie powtarzała i
celowo nalegała: "To, czego chce nasz Pan - Papież i wszyscy biskupi tego świata
poświęcają Rosję swojemu Niepokalanemu Sercu tego samego wyjątkowego dnia. Jeśli tak,
przekształci Rosję i nastanie pokój. Jeśli tak się nie stanie, błędy Rosji rozprzestrzenią się
na wszystkie kraje świata. "33

Siostra Lucy jest jasna i prosta. Kolegialna konsekracja wymagana przez Niebo to
Konsekracja Rosji , a nie świata , którą musi wykonać Papież w jedności z biskupami
świata tego samego dnia.

Następnie jest mało znane objawienie Matki Bożej Siostrze Łucji na początku 1950 roku, który jest
podany w The Pellegrinaggio Della Meraviglie , opublikowane pod auspicjami włoskiego
episkopatu. Maryja Dziewica ukazała się s. Łucji w maju 1952 r. I powiedziała; "Niech Ojciec
Święty wie, że wciąż czekam na poświęcenie Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu. Bez tej
konsekracji Rosja nie będzie w stanie nawrócić się, ani świat nie zazna spokoju. "34

Tak więc, 10 lat po konsekracji świata przez papieża Piusa XII w 1942 r., Mamy raport Matki Bożej
przypominający s. Łucji, że Rosja się nawróci i zapanuje pokój, tylko jeśli Rosja jest po imieniu
poświęcony.

Trzydzieści lat później, w 1982 roku, świadectwo Łucji pozostaje niezmieniona. 12 maja 1982, w
przeddzień konsekracji teście 1982, własna gazeta Watykanu, L'Osservatore Romano opublikował
wywiad z Łucji z Ojcem Umberto Maria Pasquale, kapłan Salezjańskiej, podczas której powiedział
ks Umberto że Matka Boża nigdy nie prosił o poświęcenie świata, ale tylko o poświęcenie Rosji:

W pewnym momencie powiedziałem: "Siostro, chciałbym zadać ci pytanie. Jeśli nie możesz mi
odpowiedzieć, niech to będzie! Ale jeśli potrafisz odpowiedzieć, byłbym bardzo wdzięczny
Czy Matka Boża kiedykolwiek powiedziała wam o poświęceniu świata Jej Niepokalanemu Sercu? "

" Nie, ojcze Umberto! Nigdy! W Cova da Iria w 1917 r. Matka Boża obiecała: " Wrócę, aby prosić
o poświęcenie Rosji ..." W 1929 r. W Tuy, tak jak obiecała, Matka Boża wróciła, aby powiedzieć mi,
że nadszedł czas, aby poprosić Ojca Świętego o poświęcenie tego kraju (Rosja) ".

Świadectwo to zostało potwierdzone przez s. Łucję w liście napisanym do księdza Umberto, który
również opublikował ksiądz (patrz następna reprodukcja fotograficzna). Oto tłumaczenie tego listu:

Wielebny Ojcze Umberto, w odpowiedzi na twoje pytanie, chcę wyjaśnić: Matka Boża
Fatimska w swojej prośbie cytowała tylko Konsekrację Rosji. ... Coimbra 13 IV - 1980 -
(Podpisano) Siostra Lucy



19 marca 1983 r., Na prośbę Ojca Świętego, s. Lucy ponownie spotkała się z nuncjuszem
papieskim, arcybiskupem Portalupim, dr Lacerdą i ks. Messiasem Coelho. Podczas tego
spotkania s. Łucja potwierdziła, że konsekracja papieża Jana Pawła II z 1982 r. Nie
spełniła próśb Matki Bożej. Siostra Lucy powiedziała:

W akcie ofiarowania 13 maja 1982 r. Rosja nie pojawiła się wyraźnie jako przedmiot konsekracji. I
każdy biskup nie zorganizował w swojej diecezji publicznej i uroczystej ceremonii
zadośćuczynienia i poświęcenia Rosji. Papież Jan Paweł II po prostu odnowił konsekrację świata
dokonaną przez Piusa XII 31 października 1942 r. Od tego poświęcenia świata można mieć
nadzieję na pewne korzyści, ale nie na nawrócenie Rosji35.

Stwierdziła: "Konsekracja Rosji nie została dokonana tak, jak wymagała tego Matka Boża . Nie
mogłem powiedzieć, ponieważ nie otrzymałem zezwolenia od Stolicy Apostolskiej "36

Rok później, 25 marca 1984 r., Papież Jan Paweł II dokonał aktu ofiarowania, gdzie ponownie
poświęcił "świat", a nie Rosji. Co do konsekracji w 1982 r.,
"Każdy biskup nie zorganizował we własnej diecezji publicznej i uroczystej ceremonii
zadośćuczynienia i poświęcenia Rosji." W związku z tą ceremonią, brat François pisze: "W
miesiącach następujących po akcie ofiarowania 25 marca 1984 r., która była tylko odnowieniem z
1982 r., główni eksperci Fatimy zgodzili się, że Konsekracja Rosji nie została jeszcze wykonana tak,
jak chciała tego Niebo.

To było także przekonanie Ojca Antonio Maria Martins38, a ojciec Mesjasz Coelho, który w
przeddzień dnia 25 marca 1984 roku ogłosił w Mensagem de Fatima, którego jest redaktor redaktor
„Poświęcenie Rosji: nie będzie jeszcze raz tym razem. "Wyjaśnił dalej: " Jest pewne, że najwięcej
zawiera co najmniej. Najwyraźniej więc konsekracja świata może sprawiać wrażenie, że może
zastąpić Rosję. Jednak problem nie może być rozwiązany w kategoriach logicznych, lub nawet w
świetle teologii systématique39 ".

Te teologowie opiera swoje wypowiedzi nie tylko na oczywisty fakt, że poświęcenie Rosji
wymaga wzmianki o słowo „Rosja”, ale także na zeznaniach Lucy sama.

W czwartek, 22 marca 1984 roku, dwa dni przed aktem ofiarowania, Karmel z Coimbry
świętował siedemdziesiąte siódme urodziny s. Łucji. Otrzymała ten dzień, zgodnie ze
swoim zwyczajem, swoją starą przyjaciółką Madame Eugenią Pestanę. Po złożeniu
życzenia swojemu karmelitańskiemu przyjacielowi, pani Pestana następnie zapytała:
"Więc, Lucie, niedziela, jest poświęceniem?" Siostra Łucja, która już otrzymała i
przeczytała tekst formy konsekracji Papieża, zrobiła znak negatywny i oświadczył: "Ta
konsekracja nie może mieć decydującego charakteru "

„Decydujący charakter”, który jest uszczelka konsekracji jest cudowne
nawrócenie Rosji. Nawet jeśli nowa "orientacja ekumeniczna" Kościoła
pomieszała cel, który należy osiągnąć, nawrócenie Rosji oznacza nawrócenie
na katolicyzm. Jest to nie tylko kwestia zdrowego rozsądku, ale znajduje się
również w zeznaniach ojca Joaquina Alonso, prawdopodobnie pierwszego z
ekspertów Fatimy w XX wieku. Ojciec Alonso, który miał wiele wywiadów z
s. Łucją, napisał w 1976 roku:

... należy stwierdzić, że Lucia zawsze uważał, że „ nawrócenie ” Rosji nie powinien być
ograniczony do powrotu narodu rosyjskiego do wyznań chrześcijańskich prawosławny, odrzucenie



marksistowskiego ateizmu z Sowietami, ale raczej oznacza to czysty, szczerze i po prostu
przekształcenie Rosji do jedynego prawdziwego Kościoła Chrystusowego, Kościoła Catholique41.

W wywiadzie udzielonym Sol de Fatima w 1985 r. S. Łucja została zapytana, czy Papież spełnił
prośbę Matki Bożej i poświęcił świat w 1984 r. Siostra Łucja odpowiedziała: " Nie było udziału
wszystkich. biskupi i nie było żadnej wzmianki o Rosji. Następnie został zapytany:
"Więc konsekracja nie została wykonana tak, jak wymagała Maryja? Na co ona odpowiedziała:
" Nie, wielu biskupów nie przywiązywało wagi do tego aktu " 42

Nawet ojciec René Laurentin, towarzysz postępowców, przyznał w 1986 r., Że "s. Łucja
pozostaje niezadowolona43 ... Lucie wydaje się uważać, że konsekracja" nie została
jeszcze podjęta ", jak pragnęła Dziewica.

20 lipca 1987 r. S. Łucja przeprowadziła krótki wywiad przed swoim klasztorem podczas
głosowania. Następnie powiedziała dziennikarzowi Enrique Romero, że Konsekracja Rosji nie
została złożona zgodnie z żądaniem45.

Inne oświadczenia s. Łucji, że Konsekracja z 1984 r. Nie spełniła warunków Nieba [46] można
przytoczyć, ale pytanie jest rozstrzygnięte: Monseigneur Bertone i kard. Ratzinger, podążając za
linią partyjną Sodano, opierają się całkowicie na jednym liście, oczywiście fałszywym, aby
zatriumfować przez ponad pięćdziesiąt lat nienaruszalnego świadectwa s. Łucji o wymogach Nieba
dla ważnej konsekracji Rosji. Nie ośmielili się sami zapytać s. Łucji o tę kwestię lub, gdyby się
odważyli, nie dostarczyła odpowiedzi związanych z Linią Party.

Linia partyjna w Fatimie i światowym pokoju

To prowadzi nas do drugiego wkładu biskupa Bertone w farsę. Przyszło w formie tego
oświadczenia:

Decyzja papieża Jana Pawła II o upublicznieniu trzeciej części "tajemnicy" Fatimy kończy okres
historii, naznaczony tragiczną ludzką wolą władzy i niegodziwości, ale przeniknięty miłosierną
miłością Boga i troskliwa czujność Matki Jezusa i Kościoła.

To jest trudno znaleźć słowa, aby wyrazić ofensywny charakter rachunku. Linia partyjna Sodano
poważnie udowadnia, że era ludzkiej chciwości władzy i zła dobiegła końca z Watykanem
"objawieniem" dwuznacznej wizji "biskupa ubranego na biało". W tym przypadku Dlaczego
Watykan czekał czterdzieści lat, aby sprowadzić pokój na świat, skoro według prałata Bertone
wystarczy zorganizować konferencję prasową w 1960 roku, aby opublikować tę wizję?

Kardynał Sodano widocznie zrozumiał swój obowiązek zapewnienia wiernego rodzaju feint zamiast
triumfu Niepokalanego Serca, które nigdy nie zmaterializował się po „poświęcenia Rosji” w roku
1984. konferencji prasowej z 26 czerwca 2000 roku został przedstawiony jako kulminacja
Orędzia Fatimskiego!

Ale w pewnym sensie Biskupowi Bertone i kardynałowi Ratzingerowi udało się również
zignorować oczywiste implikacje listu s. Łucji do papieża z 12 maja 1982 r., Który oni sami
(częściowo) kserowali w TMF:

A jeśli jeszcze nie zdajemy sobie sprawy z kompletnej realizacji końca tego proroctwa, widzimy, że
stopniowo zmierzamy ku niemu 48. Jeśli nie porzucimy drogi grzechu, nienawiści, zemsty, która
narusza prawa człowieka, niemoralność i przemoc itp.



I nie mówmy, że to Bóg karze nas; wręcz przeciwnie, to mężczyźni przygotowują własną karę.

Ten list z 1982 roku absolutnie nie wspomina o zamachu na rok 1981. Jeszcze mniej uważa,
że próba ta stanowi swego rodzaju osiągnięcie Trzeciej Tajemnicy. Najwyraźniej rok po
próbie, s. Łucja nadal martwiła się o globalną karę, ponieważ Kościół nie wziął pod uwagę
nakazów przesłania fatimskiego. Z pewnością nie napisała do papieża o zwycięstwie
Niepokalanego Serca, ale raczej o unicestwieniu narodów.

Jest również bardzo ciekawe, że ten sam list od s. Łucji (Ratzinger i Bertone mówią nam, że
adresowany był do papieża Jana Pawła II) zawiera wyrażenie: "Trzecia część Tajemnicy, którą tak
bardzo pragniecie poznać (to tanto Ale dlaczego papież tak bardzo chciał poznać trzecią część
Tajemnicy, skoro już posiadał tekst w Watykanie, w którym mieszka od 1957 roku? Dlaczego Jej
Świątobliwość "byłby tak chętny do poznania", co przeczytała już w 1981 roku (zgodnie z
oświadczeniem Bertone / Ratzingera), czy już w 1978 roku, jak powiedział prasie portugalskiej
rzecznik prasowy papieża Joaquina? Navarro-Valls?

Jest wysoce podejrzane, że wyrażenie "którego tak bardzo pragniesz poznać" zostało
usunięte w całym Watykańskim tłumaczeniu oryginalnego portugalskiego listu w różnych
wersjach językowych kardynała Ratzingera / Bertone. Nawet portugalska wersja
językowa TMF pomija zwrot "jesteś tak chętny do poznania"
w portugalskiej reprodukcjido maszyny oryginalnej litery. Jest oczywiste, że personel
Watykanu chciał uniknąć burzy pytań, jak Papież może chcieć poznać coś, co już wiedział.
Ale kiedy dziennikarze mogli porównać swoje tłumaczenia z oryginalnym portugalskim
pismem, konferencja prasowa dobiegła końca i nie można zadawać dalszych pytań.

Można wyciągnąć dwa wnioski: albo list nie był rzeczywiście napisany do Papieża, albo
coś było związane z Tajemnicą, której papież tak naprawdę nie znał z 12 maja 1982 r.,
Datą tego listu. rzekomo od s. Łucji. Jak słynne aforyzm Waltera Scotta mówi: "Och! Jaką
splątaną sieć splatamy, kiedy zaczynamy praktykować kłamstwa. "49 Pierwsze kłamstwo -
Fatima należy do przeszłości - prowadzi do sieci splątań innych kłamstw, aby zasłonić
pierwszą.

Ojciec Gruner za cel

Ale w tej kampanii było więcej do zrobienia, aby pogrzebać Fatimę w przeszłości. Co „Fatima
Priest”, którego publikacje i audycje z pracy, z uporem i wydajności, przynosząc z powrotem na
pytanie, że Watykan, realizując swoją nową wizję Kościoła, odwróciła się plecami do tłoczenia
zapytaniami ? Pod koniec konferencji prasowej 26 czerwca kardynał Ratzinger wyszedł z jego
uwag do mianowicie wspomnieć ks Gruner, stwierdzając, że Ojciec Gruner musi być „przedmiotem
Magisterium” na pytanie o poświęcenie Rosji, (zgodnie z Linią Party) została teraz ukończona i
ukończona. Ale Magisterium - oficjalne Biuro Kościelnego Nauczania - nie nauczyło czegoś
takiego. Była tylko interpretacja Sodano Fatimy "TMF, aby usunąć wszelkie wyjaśnienia dotyczące
specjalnej treści prorockiej w Orędziu Fatimskim50 (pamiętając tylko modlitwę i pokutę)

Aby zaangażować się w te prześladowania, Watykańska Kongregacja ds. Duchowieństwa wysłała
do ojca Grunera zaledwie kilka dni przed konferencją prasową z 26 czerwca list zawierający
oszałamiającą groźbę, że zostanie ekskomunikowany z Kościoła katolickiego. Po tym liście
pojawiło się oświadczenie skierowane do biskupów Filipin (gdzie praca ojca Grunera jest mocno
wspierana), doradzając, że ojciec Gruner zostanie ekskomunikowany, jeśli (między innymi) "on Nie
wrócił do diecezji Avellino, nie zamknął swojej pracy i nie skłonił się do linii partyjnej o



Fatimie. Ze swej strony biskup Avellino nigdy nie potrzebował usług księdza Grunera, nigdy nie
wspierał go finansowo od 1978 r., Nigdy nie podjął żadnych środków, by zapewnić mu wizę
imigracyjną dostosowaną do "Powrót" do Avellino. Biskup Avellino był jedynie pionkiem na
szachownicy Sekretarza Stanu. (Będziemy mieli więcej do powiedzenia w późniejszych rozdziałach
tej parodii).

W swoich rozważaniach na temat ojca Grunera na zakończenie konferencji prasowej z 26 czerwca,
kard. Ratzinger zauważył także, że ojciec Gruner prawdopodobnie cierpiał na angoscia - włoskie
określenie skrajnej psychicznej udręki. Kardynał Ratzinger, oczywiście, był świadomy groźby
ekskomuniki, która naprawdę sprowokowałaby angoscia w każdym wiernym księdzu, który kocha
Kościół. Ale stan Ojca Grunera jest jedynie podsumowaniem stanu Kościoła jako całości w erze
posoborowej: kapłana

który nie popełnił żadnego przestępstwa przeciwko wierze i moralności, jest osobiście
zagrożony ekskomuniką przez samego szefa Kongregacji ds. Duchowieństwa, podczas gdy
w całym Kościele drapieżcy z kolonii rzymskich dręczą chórzystów i szerzą herezja,
podczas gdy biskupi przesuwają ich i ukrywają swoje działania i chronią je przed wszelką
karą, a Kongregacja ds. Duchowieństwa nie robi nic.

Co wyjaśni tę skandaliczną dysproporcję wymiaru sprawiedliwości? Wydaje nam się, że
jedno logiczne wytłumaczenie opiera się na tym, co do tej pory wykazaliśmy: w Kościele
Katolickim Adaptacji Pośredniej: jedyna niewybaczalna zbrodnia, tak jak w stalinowskiej
Rosji, jest oprzeć się linii partyjnej. A ojciec Gruner oparł się Linii Partyjnej o Fatimie.

Ułóż Matkę Bożą między Gorbaczowem

Stwierdziliśmy, że ta kpina i ukrycie Przesłania Fatimskiego - Linia partyjna w Fatimie - miała na
celu pogrzebać go raz na zawsze, aby Kardynał Sodano mógł kontynuować nową orientację
Kościoła. Oto wyraźny dowód:

Fatima został „delikatnie zdemaskowana” (by zacytować Los Angeles Times ) przez kardynała
Ratzingera i Bertone w dniu 26 czerwca, pracownicy Watykanu, kardynał Sodano następujące
zstąpił do tego, co uważa poważny interes Kościoła. Następnego dnia Michaił Gorbaczow zasiadł
jako gość honorowy między kardynałami Sodano i Silvestrini na "konferencji prasowej" Watykanu.
Jaki był cel tej konferencji prasowej? Zebrali się, aby uczcić jeden z kluczowych elementów nowej
orientacji Kościoła: Ostpolitik, polityka "dialogu" i kompromisu z reżimami komunistycznymi (w
tym Czerwonymi Chinami), które prześladują Kościół. Bezpośrednią okazją konferencji prasowej
była pośmiertna publikacja wspomnień kard. Casaroli, wybitnego
propagandysty Ostpolitik , a także poprzednika kard. Sodano w realizacji Partii przez Sekretarza
Stanu51.

Według prawdziwej metody stalinowskie, bez wątpienia z prasy nie wolno było tego ciekawy
„konferencji prasowej” - konferencji prasowej bez pytania z prasy! Watykan oczywiście chciał
mieć pewność, że nikt nie jest odporny na party line z pytaniami o Fatimie lub przyczyn Watykanu
na cześć ludzi, jak Michaił Gorbaczow, który wciąż uznaje leninowsko i którego niepodlegającym
opodatkowaniu fundamenty promować wykorzystanie aborcja i antykoncepcja w celu
wyeliminowania czterech miliardów ludzi z populacji światowej52. I nie wspominając jeszcze o
publicznej obronie tej postaci przesiąkniętej krwią w czasie

Czy może być bardziej spektakularna demonstracja fundamentalnej opozycji między Kościołem
przez cały czas a Kościołem Adaptacji? 26 czerwca 2000 r. Pokazaliśmy drzwi Najświętszej Maryi



Pannie, Jej Niebiańskie Przesłanie zostało bezwstydnie ocenzurowane i zmienione przez ludzi,
którzy chcieli zanieść go do zapomnienia. Następnego dnia Michaił Gorbaczow przybył do
Watykanu, aby uczcić nową orientację Kościoła dokonaną przez zmarłego kardynała Casaroli i jego
następcę, kardynała Sodano.
Gorbaczow, szef kultury śmierci, został nawet uhonorowany przez Watykan ponownie
4 listopada 2000 r., Gdzie wygłosił przemówienie do Papieża i innych prałatów podczas "Jubileuszu
polityków" - uroczystą kolację dla około 5000 światowych przywódców, gubernatorów republik
cywilnych bez Boga. Fotografowie porwali Papieża, słuchając bardzo uważnie przemówienia tego
kluczowego promotora holocaustu aborcji54. Ta groteskowa mieszanka jubileuszu - duchowej
tradycji w Kościele, odziedziczonej po starotestamentowym zwyczaje - z przemówieniami o
sprawach cywilnych przez polityków proaborcyjnych, jest tylko typowa dla nowej orientacji, która
nieustannie stara się topić Kościół i świat w wielkiej katolicyzm Adaptacja do
"Nowoczesna cywilizacja".

Władimir Lenin, zły geniusz komunistycznej rewolucji Rosji w 1917 r., Bez którego, zgodnie z porozumieniem
historyków, Rewolucji Rosyjskiej by się nie udało. Według niego dwie podstawowe zasady ustanowienia i
rozpowszechnienia rewolucji komunistycznej na świecie: zasada terroryzmu (strategicznie stosowana) oraz
zasada, że "kłamstwo jest święte". Innymi słowy, Lenin nauczał: jeśli kłamstwo promuje rewolucję
komunistyczną, w każdych warunkach, w których jest komunistyczny agent (lub agenci), wtedy, według Lenina,
kłamstwo jest świętym obowiązkiem dla niego (dla nich). Ale ponieważ kłamstwo można odkryć, jeśli pierwsze
kłamstwo powiedziane przez agenta nr 1 nie zgadza się z drugim kłamstwem opowiadanym przez agenta nr 2,
Lenin doszedł do potrzeby powszechne kłamstwo, które wszyscy agenci powtarzaliby, aby zgadzali się z opinią
publiczną. To powszechne ogólne kłamstwo określane jest jako "Linia partyjna". Zostało to rozwinięte w
następnym rozdziale, gdzie wyjaśniono również, w jaki sposób "Linia partyjna" działa w obrębie Kościół
katolicki do zniszczenia Fatima.
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Rozdział 9

Nowa czujność w kościele "Post-Fatima"

W następnych miesiącach, po konferencji prasowej z 26 czerwca, przyspieszono kampanię
wprowadzania nowej orientacji orędzia fatimskiego i całego Kościoła.

Na przykład, w dniu 29 czerwca 2000 roku, zaledwie dwa dni po farsie Gorbaczowa, miało miejsce
zdarzenie, które nie miało związku, ale w rzeczywistości było dość powiązane. Kardynał Castrillón
Hoyos opublikował list jako przewodniczący komisji Ecclésia Dei, który ma zapewnić dostęp do
tradycyjnej mszy łacińskiej dla tych, którzy jej szukają. List ogłasza coś zupełnie niezwykłego w
czasach ogólnego braku dyscypliny w Kościele. Kapituła Generalna (zgromadzenie) Bractwa
Kapłańskiego św. Piotra (sformalizowane przez papieża Jana Pawła II, by służyć aspiracjom
tradycyjnych katolików, którzy nie zaakceptowali zmian w Kościele) zostanie zniesiona. Wybory
się tam nie odbędą. Kapłani, którzy są członkami Towarzystwa, nie będą mogli ponownie wybrać
się na Przełożonego Ojca Josefa Bisiga, który miał zostać nominowany i ponownie wybrany na
Kapitułę przez przeważającą większość. Kardynał Castrillón Hoyos po prostu chciał narzucić
braterskiej wspólnocie kandydata bardziej do jego gustu. Ponadto rektorzy dwóch seminariów
Towarzystwa zostaną odrzuceni i zastąpieni przez kapłanów ducha Liberalny.

Logika tych działań kardynała jest zadeklarowana w jego liście:

Wiecie bardzo dobrze, że wasze seminarium jest obserwowane przez wielu ludzi w Kościele i że
musi być wzorowe pod każdym względem. W szczególności konieczne jest unikanie i zwalczanie
pewnego ducha buntu przeciwko dzisiejszemu Kościołowi , który to duch łatwo znajduje
zwolenników wśród młodych studentów, którzy, podobnie jak wszyscy młodzi ludzie, są skłonni do
stanowisk ekstremalne i rygorystyczne1.



W późniejszym wywiadzie dla magazynu 30 dni , kardynał dodatkowo wyjaśnił, że tylko pomaga
Bractwo „do równowagi pomiędzy ich pierwotnego charyzmatu i konsekwencji ich
wprowadzenia w dzisiejszej rzeczywistości eklezjalnej 2 ".

Zastanów się jednocześnie nad tymi dwoma zwrotami: " pewien duch buntu przeciwko
dzisiejszemu Kościołowi" i "ich wcielenie w dzisiejszą rzeczywistość kościelną". Teraz klerycy
Bractwa Kapłańskiego są ochrzczeni w Kościele katolickim. Urodzili się i wychowali w
"aktualnym" Kościele katolickim. Nie byli członkami rzekomo "schizmatyckiego" bractwa św.
Piusa X, założonego przez arcybiskupa Marcela Lefebvre'a, znanego z jego oporu wobec
posoborowych zmian. Nie, byli to młodzi ludzie, którzy przybyli z "ogólnego strumienia" Kościoła
i wstąpili do wspólnoty, aby otrzymać tradycyjną formację i odprawić tradycyjną mszę łacińską .

A jednak ci młodzi ludzie, którzy nigdy nie weszli w schizmę (tzw. Tak zwani), zostali jednak
wezwani do "Kościoła dzisiejszego" i "dzisiejszej rzeczywistości kościelnej. Ale jeśli są już
katolikami, to w czym rzecz, w której muszą się "dopasować"? Czy to jest święty Kościół katolicki?
Oczywiste jest, że nie. To, o czym mówi kardynał - bez względu na to, czy wie o tym wyraźnie, czy
nie - to Kościół św

Adaptacja ; Kościół nowej orientacji. Wiemy o tym, ponieważ kapłani i seminarzyści z
uznanego Bractwa Św. Piotra Papieża są niewątpliwie katolikami, więc jeśli w coś w nie
wtrącamy, to nie jest to święty Kościół katolicki. ale coś jeszcze.

I dlatego mówimy o stalinizacji Kościoła. To nie jest tak, że Kościół został całkowicie
zniszczony i zupełnie przestał być tym, czym był, ponieważ jest to niemożliwe, biorąc pod
uwagę obietnicę Naszego Pana, że bramy piekła zwyciężą nie przeciwko Jego Kościołowi.
Jest raczej rodzajem konia trojańskiego w Kościele - kościołem w Kościele, zbiorem
nowych praktyk i postaw - nigdy wcześniej nie widzianym w historii Kościoła - który teraz
nalega że ona jest Kościołem. I każdy, kto chce iść dzisiaj Kościół, Kościół Katolicki
Świętego, musi wyrazić zgodę, aby pasowały do tej „kościelnej rzeczywistości dziś” do
wewnątrz stałej kościelnej rzeczywistości Kościoła. „The Dzisiejsza rzeczywistość
kościelna "jest jedynie tymczasowym zjawiskiem, które Bóg z pewnością naprawi z
powodu niezliczonych szkód wyrządzonych Kościołowi; ale kardynał Castrillón i jego
kolaboranci, popierający nową orientację Linii Partii w ogóle Kościoła, chcą udawać, że
będzie to stała sprawa.

Nie można prosić o lepszy dowód na istnienie nowej orientacji Kościoła, jego
stalinowskiej adaptacji, by tak rzec, jak brutalne zachowanie Kardynała wobec Bractwa
Kapłańskiego. Takie środki nigdy nie zostałyby podjęte przeciwko Jezuitom lub innym
zakonom kapłańskim, które podważały Kościół od II Soboru Watykańskiego.
Dlaczego? Ponieważ te rozkazy, moralnie i doktrynalnie
skorumpowane, stosują się do Adaptacji, do linii partyjnej, do nowej orientacji . W
obecnym kryzysie jedyną rzeczą, którą Watykan pragnie stosować, natychmiast i
energicznie, jest przystosowanie Kościoła do świata - ani zdrowa doktryna, ani dobra
praktyka, która jest wyśmiewana w całym Kościele, w jakimkolwiek bezkarność - ale
tylko adaptacja.

We wrześniu 2000 r. Znajdujemy kolejny spektakularny przykład Adaptacji Kościoła. W dniach od
12 do 19 września 2000 r. Kardynał Roger Etchegaray był w Czerwonych Chinach, aby wziąć
udział w "Sympozjum na temat religii i pokoju". Następnie odprawiał Mszę św. W obecności
schizmatyckich biskupów Katolickiego Stowarzyszenia Patriotycznego (CPA). Mszę świętowano w



Sanktuarium Matki Bożej, w Pomocy Chrześcijan, którą reżim Czerwonych Chin ukradł
prawdziwemu Kościołowi katolickiemu w Chinach.

CPA została założona w 1950 roku, aby zastąpić Kościół katolicki, gdy
"Przewodniczący Mao" oświadczył, że Kościół katolicki jest "nielegalny" w Czerwonych Chinach.
CPA jest zatem ludzką organizacją stworzoną przez komunistyczny rząd i ustanowioną "kościołem",
który musi koniecznie dołączyć do chińskich katolików, porzucając Kościół rzymskokatolicki,
którego samo istnienie zostało uznane za "nielegalne" przez reżim China Red. Konstytucja CPA
wyraźnie odrzuca podporządkowanie się papieżowi i deklaruje autonomię CPA w stosunku do
Rzymu . Biskupi i kapłani CPA są zatem z definicji schizmatykami .

Ponad 100 biskupów zostało bezprawnie konsekrowanych przez CPA bez papieskiego nakazu, co
stanowiło bezpośrednie naruszenie Kodeksu Prawa Kanonicznego; Co gorsza, ci biskupi, którzy
zostali bezprawnie konsekrowani, publicznie ogłosili swoją podstawową lojalność wobec reżimu
komunistycznego w Chinach, jednocześnie dezawując (przez Konstytucję CPA) wszelkie lojalność
lub poddanie się papieżowi. W rezultacie ci nielegalni biskupi i ci, którzy ich poświęcili, są
ekskomunikowani. W 1994 roku

biskupi CPA opublikowali rzekomy list pasterski, w którym uznali politykę kontroli
urodzeń, w tym obowiązkowe aborcje na wszystkich kobietach, które już mają dziecko,
wzywając chińskich katolików do wspierania tej ohydy.

W skrócie, CPA jest organizacją pro-aborcyjna założony przez komunistów komunistyczne
kontrolowane schizmatykiem bezspornie, bezsprzecznie heretyckie, stworzony przez
samego diabła, działającego przez Mao Tse Tung i jego następcy „Prezesa” Jiang. A jednak
Watykan nie ogłosił schizmy, żadnej ekskomuniki tego prokomunistycznego kleru pod
komunistyczną kontrolą. Zamiast Kardynał Etchegaray udał się do Chin i mszę w
obecności biskupów CPA, w sanktuarium maryjnym że CPA za pomocą szumowin
komunistycznego, poleciał do Kościoła katolickiego i wiernych katolików. Kardynał
Etchegaray nawet stwierdził: „rozpoznać wierność papieżowi katolików oficjalnego
Kościoła (czyli CPA).” Fidelity papieżowi od biskupów, którzy uznają obowiązkową
aborcję i którego stowarzyszenie pod komunistyczną kontrolą odrzuca prymat Papieża w
swojej konstytucji? Jaki to absurd?

Choć kardynał Etchegaray był w Chinach, katolicki ksiądz z 82 lat Kościoła katolickiego
„podziemnym”, która pozostaje w jedności z Rzymem, wpadł w śpiączkę przez bici, a
następnie został przewieziony do więzienia przez policję "zabezpieczenie"
4. Następny Ostpolitik, Watykan wydał żadnego protestu przeciwko niemal śmiertelne
pobicie tego kapłana ani jakiegokolwiek protestu przeciwko aresztowaniu, więzienia i
tortur przez reżim księży Chiny czerwony, biskupów i świeckich katolików wierny.
Watykańska laska wciąż jest przykuta do nowej orientacji Kościoła, "dialogu" z wrogami
Kościoła i milczenia, nawet w obliczu bezdyskusyjnych tortur i prześladowań wiernych
katolików. Jest owocem porzucenia, przez nową orientację, uczciwego sprzeciwu wobec
zła. I ta polityka adaptacji Kościoła, na dłuższą metę, przyniesie pożądany skutek
milionom innych, którzy będą apostatować i tracić wiarę, ponieważ aparat Watykanu nie
podniesie się ponownie, by przeciwstawić się do zła, z uczciwym gniewem .

Widzimy tu również rozbieżności w traktowaniu pomiędzy tradycyjnych katolików, którzy w taki
czy inny sposób mieć przeszkodę w nowym kierunku i tych, którzy objąć w całości i zupełnie nowy
kierunek. W przeciwieństwie do Watykanu na samozadowolenie CPA abp Marcel Lefebvre został
publicznie ogłoszony schizmatykiem i ekskomunikowany przez motu proprio przygotowanej do
podpisu papieża w ciągu 48 godzin od chwili konsekracji czterech biskupów przez arcybiskupa



Marcela Lefebvre'a bez mandatu Pape5 - działanie przez arcybiskupa w wysiłku (tak
nieodpowiednie, że niektórzy mogą myśleć), aby utrzymać tradycję katolicką w Kościele, który
wydaje się szalony.

Red China zapewnia (byłych biskupów katolickich) konsekracja biskupów bez mandatu
papieskiego 100 dla ich „kościół” pro-aborcji i Watykanu nie bierze KARNE. Wręcz przeciwnie, to
wysyła kardynałem (nie mniej) jako przedstawiciela, aby bawić z jakimiś nielegalnymi biskupów!
Jednak, kiedy abp Lefebvre poświęca czterech biskupów służyć tradycji katolickiej jest natychmiast
wrzuceni do ciemności zewnętrznych przez tych samych pracowników Watykanu, mimo że abp
Lefebvre i czterej nowo konsekrowanych biskupów konsekwentnie wyznawali swoją wierność
Papieżowi starali się służyć, zachowując tradycyjną katolicką wiarę i praktykę. Skąd ta uderzająca
różnica w traktowaniu? Odpowiedź brzmi: arcybiskup

Lefebvre opierał się Adaptacji; biskupi Czerwonych Chin, wręcz przeciwnie, dają
przykład .

Ale jest jeszcze gorzej. Według protestacyjnej List otwarty do kardynała Sodano i innych
członków personelu Watykańskiego, opublikowane przez kardynała Kung Fundacji,
kapłani CPA - „kościoła” schizmatyckiej proaborcyjne pod kontrolą komunistycznej -
otrzymał misje kanoniczne i kapłańska autoryzacja w amerykańskich diecezjach, Tak więc
ci komuniści odprawiają Mszę św. I słuchają spowiedzi wiernych rzymskokatolickich w ich
lokalnych parafiach, gdzie ci agenci komunistycznego rządu uczą się tajnych grzechów
niezliczonych Amerykanów, którzy mogą zapewnić im wymuszenie pieniędzy.
Komunistyczni mistrzowie w Chinach. Potwierdził to arcybiskup Levada z San Francisco,
który stwierdza, że Watykan - i niewątpliwie kardynał Sodano był zaangażowany w tę
decyzję - był upoważniony do udzielenia "misji apostolskiej" tym pro-aborcyjnym
kapłanom CPA, pod kontrolą komunistyczną i schizmatycką6.

Oto tekstowa infiltracja, widoczna dla komunistycznej władzy w ciele Kościoła. Nie może
być bardziej spektakularnej manifestacji Adaptacji. Ale obecność tych kontrolowanych
przez komunistów kapłanów w amerykańskich parafiach jest tylko obrazem całego procesu,
który rozprzestrzenił się z Metzu we Francji już w 1962 r., Kiedy zmniejszył się most
zwodzony Kościoła i siły zbrojne świata, zaprzysięgłymi wrogami Kościoła, zaczęli
otwarcie wchodzić do Kościoła, nawet prowadząc papieża Pawła VI, by mówić o inwazji
Kościoła na myśl świata.

Adaptacja Orędzia Fatimskiego

Nigdzie nie można znaleźć smutniejszego przykładu adaptacji Kościoła, niż to, co
wydarzyło się 8 października 2000 roku: uroczystości w Watykanie, aby "powierzyć"
Maryi różne rzeczy - "zalecenie" mas aby zabrać im Konsekrację Rosji. Podczas tej
ceremonii "wszystkie ludy", świat, bezrobotni, nawet "młodzi ludzie w poszukiwaniu
znaczenia" - wszystko i wszystko oprócz Rosji - zostali "powierzeni" Matce Bożej. W
wigilię tej ceremonii odmówiono modlitwę różańcową na Placu Świętego Piotra na całym
świecie za pośrednictwem satelity. Ale jednej rzeczy brakowało: modlitw fatimskich. Nikt
w Watykanie nie chciałby się modlić "O mój Jezu, odpuść nam nasze grzechy, ocal nas od
ognia piekielnego - prowadz do Nieba wszystkie dusze, szczególnie te, które najbardziej
potrzebują Twojego Miłosierdzia. "Różaniec został jednak odmawiany przez s. Łucji za
kamery w klasztorze w Coimbrze. Z absolutnie żałosnym spojrzeniem s. Łucja odmówiła
modlitwy fatimskie - po portugalsku. Została sprowadzona do kuli na przełomie reklam.



Tutaj widzimy Sergianizację Orędzia Fatimskiego, adaptację Fatimy na świat - Matka Boża
Fatimska staje się Matką Bożą Bezrobotnych, Matką Boską Młodzieży w poszukiwaniu znaczenia;
a Różaniec został pozbawiony modlitw w Fatimie.

I to prowadzi nas na początek 2001 roku. Rok 2000 był pracowitym rokiem w Adaptacji, ale można
było zrobić kilka podsumowań. Ojciec Gruner zawsze kierował bardzo skuteczną pracą w Fatimie.
Tak więc 16 lutego 2001 r. Kard. Castrillón Hoyos napisał do ojca Grunera, aby odnowił swoją
groźbę ekskomuniki od czerwca ubiegłego roku. Gdyby ksiądz Gruner nie zaprzestał działania,
pojawiłyby się "bolesne ostateczne środki dla wszystkich zainteresowanych".

W tym samym liście kardynał Castrillón przedstawił kolejną manifestację nowej orientacji
skierowanej przeciwko Orędziu Fatimskiemu. Według kardynała Castrillóna:
"Błogosławiona Matka ukazała się trzem małym wizjologom z Cova da Iria na początku
wieku, ustanowiła program dla Nowej Ewangelizacji , w który zaangażowany jest cały
Kościół, który jest jeszcze bardziej początek trzeciego tysiąclecia.7 "Matka Boża Fatimska
była teraz Matką Bożą Nowej Ewangelizacji - nie powiedziała ani jednego słowa do
Fatimy!

Matka Boża nie przybyła do Fatimy, aby ogłosić "Nową Ewangelizację" - hasło, które
przedstawia nową i nieskuteczną kampanię, by pobudzić umierającą wiarę tych, którzy już
są katolikami8. A Matka Boża nie przyszła, by ogłosić jakiekolwiek inne dwuznaczne
hasła, które przemierzały Kościół przez czterdzieści lat: "dialog ekumeniczny",

"Dialog międzyreligijny", "solidarność", " cywilizacja miłości", "inkulturacja" i tak dalej. Przyszła,
aby głosić Starą Ewangelizację, stałą ewangelię Jezusa Chrystusa, która jest taka sama wczoraj,
dziś i na wieki. Ten sam Chrystus, który nauczał świat, że "Ten, kto wierzy i przyjmuje Chrzest,
będzie zbawiony; kto nie wierzy, zostanie potępiony. "Oto protest grupy wsparcia Ojca Grunera w
odpowiedzi na kardynała:

Wasza Eminencjo, gdzie możemy znaleźć którykolwiek z tych elementów w waszej
interpretacji Orędzia Fatimskiego? Gdzie jest Niebo, a gdzie jest Piekło? Ponieważ
mówisz niejasno "Ultimate Realities" - termin, który dowolny wolnomularz uznałby za
akceptowalny? Gdzie jest triumf Niepokalanego Serca? Gdzie jest poświęcenie
i nawrócenie Rosji? Gdzie są ostrzeżenia Matki Bożej? Gdzie naprawdę jest Orędzie
Fatimskie?

Wiadomość dla świata, Matki Bożej Fatimskiej była pozbawiona hasłami takimi jak na „ Była
absolutnie nie wymawiane hasłem, ale tylko prostej prawdy, że katolicki Nowa Ewangelizacja”.
Wiele dusz smażyć się w piekle za brak wiary Katolicyzm; aby zbawić dusze, Bóg nakazuje,
aby na świecie - nie tylko wśród tych, którzy już są katolikami - musi być
ustanowione nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Jej Niepokalane Serce
musi zwyciężyć przez Konsekrację Rosji do tego Serca; jest to jedyny sposób na uzyskanie
prawdziwego pokoju w naszych czasach. A Matka Boża z Fatimy ostrzegała nas przed
konsekwencjami pogardy na Jego prośby: wojny i prześladowania Kościoła, męczeństwo dobra,
cierpienia Ojca Świętego, cierpienia całego świata - wszystko to dzieje się teraz w historii - a
następnie, jeśli nadal ignorujemy Jego prośby, unicestwienie wielu narodów.

Orędzie Fatimskie po prostu zostało dotknięte z istnienia, przekształcone w slogany Adaptacji. I
dostosowany do tej stalinowskiej adaptacji Kościoła, byłaby cenzura dla każdego, kto słuchał starej
interpretacji starych pojęć. W tym samym liście z 16 lutego kard. Castrillón Hoyos zażądał od ojca
Grunera
„Publicznie wycofać” pewne opinie przeglądu swojej pracy, że kard uznane za niedopuszczalne. W
Kościele roi się od literatury heretyckiej który podważył wiarę milionów ludzi i zagrażają ich



dusze, kardynał Castrillon Hoyos chce cenzurować przegląd Fatima Crusader ! I dlaczego?
Ponieważ magazyn ośmielił się krytykować, a nie katolicką naukę o wierze i moralności, ale
rozważnych decyzji kardynała Sodano i jego współpracowników - w tym konferencji prasowych i
kolacje z innymi o Mikhael Gorbaczowa, stosunków czatów z schizmatyckiej CPA i ich próbując
pogrzebać orędzie fatimskie pod górą fałszywych interpretacji.

Leczenie ks Gruner, z tym z Bractwa Świętego Piotra, arcybiskup Lefebvre, FSSPX i inne
postrzegane przeszkody dla nowej polityki watykańskiej, pokazuje, że w erze posoborowej
przedstawia sytuację bardzo podobną do sytuacji ubolewanej przez św. Bazylego na
szczycie ariańskiej herezji: "Jedna zbrodnia jest teraz surowo karana: dokładne
przestrzeganie tradycji naszych ojców. Z tego powodu pobożni ludzie są wypędzani ze
swojego kraju i transportowani na pustynie. "

Tylko jedno przestępstwo jest teraz surowo karane: dokładne przestrzeganie stałych, przed-
sobotnich tradycji Kościoła - podsumowane w Orędziu Fatimskim. O dziwo, nikt inny jak
kardynał Ratzinger nie zrobił następującej uwagi na temat tak zwanej "schizmy Lefebvre"
w swoim przemówieniu z 1988 r. Do biskupów Chile:

To, co wcześniej było uważane za Najświętsze (forma, w jakiej przekazywana była liturgia)
nagle wydaje się najbardziej zabronione, jedyne, co można bezpiecznie zakazać.
Niedopuszczalne jest krytykowanie decyzji podjętych od Rady. Z drugiej strony, jeśli ktoś
kwestionuje stare zasady, a nawet wielkie prawdy wiary, na przykład, fizyczne dziewictwo
Maryi, zmartwychwstanie cielesne Jezusa, nieśmiertelność duszy itd., Nikt nie narzekaj ani
nie rób tego z największym umiarkiem. Wszystko to prowadzi wielu ludzi do
zastanawiania się, czy dzisiejszy kościół jest naprawdę taki sam jak wczorajszy kościół,
czy został zmieniony na coś innego, nie mówiąc nikomu.

Jeszcze dziwniejszy, kardynał Castrillón Hoyos przyznał to samo. W wywiadzie wspomnianym już
w 30 Dniach powiedział: " Wielką naglącą rzeczą naszych czasów jest pokazanie ludziom, że
Kościół dzisiejszy jest taki sam jak zawsze Kościół". po pierwsze, dlaczego istnieje taka "nagła
potrzeba"? Czy we wszystkich dziejach Kościoła katolickiego kiedykolwiek było
konieczne wykazanie, że Kościół jest wciąż taki sam jak wcześniej? Dlaczego taka demonstracja
byłaby konieczna, gdyby nie było uzasadnionego podejrzenia, że Kościół został zmieniony?

I rzeczywiście, istnieje bardzo dobry powód, aby to podejrzewać, jak wykazaliśmy. Od II Soboru
Watykańskiego Kościół katolicki przeszedł adaptację, dokładnie w przewidywanej linii, spisanej i
podjętej przez jej najgorszych wrogów. Dzisiaj władze kościelne odmawiają uznania tego , co się
stało, nawet jeśli sami nie są agentami świadomymi zniszczenia. Są oni, jak powiedział nasz Pan
faryzeuszy: "Ślepy i przewodnik ślepych. A jeśli ślepi wiodą ślepych, wpadają razem do rowu. "(Mt
15, 14)

Jak sama siostra Lucy powiedziała: "To dlatego diabeł robi tak wiele wojny (Różaniec)! A
najgorsze jest to, że udało mu się wprowadzić w błąd i oszukać dusze z dużą odpowiedzialnością w
miejscu, które zajmują! ... Są ślepymi przewodnikami innych niewidomych . "

I jak powiedział św. Paweł o tym samym rodzaju ludzi o sztywnej szyi: "Nie ma gorszej
ślepoty niż tych, którzy nie chcą widzieć." Jest on również zapisany w Piśmie Świętym:
"Dla serca tego ludzie stali się niegrzeczni, a swoimi uszami są wolni, by usłyszeć, a ich
oczy zamykają; być może ze strachu, że widzę ich oczami, słucham ich uszami i rozumiem
ich sercem, i przychodzę do nawrócenia, i żebym ich uzdrowił "(Dz 28:27). z uporem
bronią



Adaptacja Kościoła katolickiego, jak gdyby była dogmatem wiary, podczas gdy prawdziwe
dogmaty wiary są obecnie podważane przez cały Kościół, na ich oczach, bez czynienia z
nich niczego.

Siostra Maria Łucja od Niepokalanego Serca (siostra Lucia), sfotografowany w Fatimie podczas pielgrzymki
papieża Pawła VI w dniu 13 maja 1967. Weszła Karmelu w Coimbrze w Wielki Czwartek 1948 i nadal istnieje w
momencie pisania tego tekstu. To o czasie to zdjęcie, że Siostra Łucja, w jego prywatnych listów, mówi o
„diabelskiej dezorientacji” niektórych ludzi, którzy mają wielką odpowiedzialność w Kościele. Odnosi się także
do tych samych ludzi, co "niewidomi i kierowcy niewidomych" i "czyniący zło pod barwą dobra". Więcej
szczeg ółów na temat tych uwag Łucji o błądzących członków hierarchii znajduje się na stronach 24, 66 i nota 28
na stronie 240.

Uwagi:
1. List do Kapituły Generalnej Bractwa Kapłańskiego św. Piotra, 29 czerwca 2000 r.

2. 30-dniowa weryfikacja , nr 11, 2000, str. 17.

3. Zenit , 19 września 2000 r.

4 . CWN News Brief , 18 września 2000 r.

5.Nawet jeśli, w normalnych okoliczno ściach, biskup nie powinien ustanawia ć nowego biskupa bez
wyraźnej zgody papie ża, to jednak jest on zamierzony, zarówno w sensie prawnym, jak i praktycznym,
przez wieki historię Kościo ła, który biskup może, a czasem musi konsekrowa ć - czyli uczyni ć - inny
biskup bez wyraźnej zgody, a nawet wobec bezpo średniego postanowienia papieża. Prawo kanoniczne
uznaje prawo podmiotu do podporz ądkowania się wyraźnemu zarządzeniu wyższej władzy - nawet
papie ża - w szczeg ólnych okoliczno ściach, po należytym odbiciu i modlitwie, aby pójść bezpo średnio
w przeciwnym kierunku, jeśli jego sumienie, poinformowane przez katolicką doktryn ę, przekonuje go,
że musi to uczyni ć (zob. Kanon 1323, zwłaszcza Sekcja 4; i kanon 1324, zwłaszcza Sekcja 1 Poddzia ł
8 i Sekcja 3). Co więcej, w świetle prawa tak nie jest ipso facto akt schizmy niepos łuszeństwo w
konkretnym przypadku natomiast podlegaj ąc władzy papie ża w ogóle - w najlepszym wypadku jest to
akt niepos łuszeństwa.

Ale to nie jest nawet aktem niepos łuszeństwa, przynajmniej subiektywnie, jeśli ktoś nie czuje się zobowi ązany do
posłuszeństwa wyższej instancji, ze wzgl ędu na zachowanie wiary i wymaganiami dobra Kościoła. Akt abp Lefebvre
29 czerwca 1988 konsekracji czterech księży do rangi biskupa jest nie na miejscu w tej książce, ale są bardzo naukowe
artyku ły kanonist ów i teologów, którzy popieraj ą silny dla subiektywnego i obiektywnego obrony ten akt (patrz art
Patrick Valdrini, dziekan prawa kanonicznego w Instytucie katolickim w Paryżu [Francja] i hrabia Neri Caponi,
emerytowany profesor na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Florencji [Włochy].), nawet różnych
kardyna łów Watykanu publicznie, w różnym stopniu, broni ł arcybiskupa Lefebvre w tym akcie.

5.List otwarty do Watykanu ( List otwarty do Watykanu ) Fundacja Kardynała Kunga, Sec. III, 28
marca 2000 r. (Www.cardinalkungfoundation.org/cpa/openletter.html). Odpowied ź udzielona Fundacji
Kung (cytowana w Liście otwartym ), arcybiskup Levada, ujawni ła, że "posługa apostolska" kapłanów
CPA "spełnia się zgodnie z dyrektywami otrzymanymi od Stolicy Apostolskiej".

5.List do ojca Grunera, 16 lutego 2001 r.

5.Nowa ewangelizacja jest przedstawiana jako ewangelizacja "nowa w swej żarliwości, nowa w swej
metodzie i nowa w swoim wyrażeniu". To było pod ochron ą "nowej ewangelizacji", która była

„Justified” „Ruch charyzmatyczny ” , który pope łnił wielki hałas, a Kongres Eucharystyczny rock i Roll,

http://www.cardinalkungfoundation.org/cpa/openletter.html)


Światowe Dni Młodzieży nazwał "katolicki Woodstock" i inne aberracje Kościoła dzisiaj. Pełne omówienie
tematu można znaleźć w artykule John Vennari "Katolicyzm rozpuszczony: nowa ewangelizacja". (W
czterech częściach serii w katolickich wiadomo ściach rodzinnych, od października 1998 r. Do stycznia 1999
r.)

5.Zobacz cytat Sister Lucy w Bracie Michale od Świętej Trójcy, All Truth on Fatima
- Vol. III: Trzecia Tajemnica (wydanie katolickiej kontrreformacji, Saint-Parres-les-Vaudes, Francja,
1985), s. 512.

Rozdział 10

Nazwamy nazwiska

Nadszedł czas, abyśmy podsumowali teraz, co dowody wykazały do tej pory, i wreszcie,
kto jest zamieszany w zbrodnię.

Jak dotąd dowody wykazały, że:

•Orędzie Fatimskie jest proroctwem o boskim pochodzeniu dla naszych
czasów, potwierdzonym przez bezprecedensowy publiczny cud i uznanym
przez wielu papieży, w tym obecnie panującego Papieża .

•Prorocze ostrzeżenia Orędzia zostały w dużej mierze zrealizowane, z
wyjątkiem szczególnie unicestwienia narodów, które byłyby konsekwencją
nieuświadomienia sobie w czasie Konsekracji Rosji.

•Bóg już pokazał korzyści z narodowej konsekracji Niepokalanemu Sercu w
przypadku Portugalii w 1931 r., Której cudowne przemiany z dnia na dzień,
od ateistycznej republiki masońskiej do katolickiego kraju, zostały rozważone
przez portugalska hierarchia jako przedsmak tego, co Bóg obdarzy świat po
konsekracji Rosji.

•Zamiast podążać ścieżką wskazaną w Fatimie, przywódcy Kościoła
katolickiego wybrali inną ścieżkę - ścieżkę nowej orientacji Kościoła,
zainaugurowanej w Watykanie II, z "otwarciem na świat" i " Reformy
Kościoła, spełniające marzenia najgorszych wrogów, którzy wyznają, że ich
celem było właśnie doprowadzenie do tych zmian w Kościele.

•Podejmując tę ścieżkę nowej orientacji, przywódcy Kościoła gardzili
powtarzającymi się ostrzeżeniami przedsoborowych papieży (w tym bł.
Piusa IX, Leona XIII, Świętego Piusa X, Piusa XI i Piusa XII), że Wrogowie
Kościoła sprowadzali się do przekształcenia go w taki sposób, w jaki został on
faktycznie przekształcony w okresie posoborowym.

•Zmiany rozpoczęły się w 1960 r. - w tym samym roku, w którym s. Łucja
nalegała, aby ujawniono Trzecią Tajemnicę, ponieważ wtedy będzie
jaśniejsza.

•Rezultatem tych zmian była katastrofalna utrata wiary i dyscypliny kościelnej,
która wydaje się przewidywana w tej części Wielkiej Tajemnicy Fatimskiej,
począwszy od słów: "W Portugalii zawsze będzie dogmat wiary itd. "-
wyrażenie, które pozostaje tajemniczo niekompletne, mimo że Watykan
oświadczył, że w pełni ujawnił Trzecią Tajemnicę.

•Zamiast przyznać niezliczone gafy i ich rujnujące skutki dla Kościoła,
obecny aparat Watykan uparcie realizować nową orientację, co, oczywiście,
nie da się pogodzić z wyraźnie katolickich imperatywów orędzia fatimskiego:
jest czyli



instytucja na świecie
nabożeństwo do Serca Niepokalanej, do poświęcenia w tym rosyjskim w Serc
e Niepokalanej,

Konwersja Rosji do katolickiej wiary i tryumfu Niepokalanego Serca, towarzyszy
okres pokoju światowego katolickiego porządku społecznego.

•Zamiast puisants członków aparatu watykańskiego Avont świadomie i celowo
odmówił mianowicie poświęcił Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi, lecz
doprowadziły systematycznej kampanii neutralizacja Orędzie z Fatimy, do
przedstawienia nowego kierunku oni imporé na wielu Church - nowym
kierunku, przystosowania Kościoła do masońskiej i ideologii komunistycznej
- podczas prześladowania wiernych katolików, którzy nie podążają po
linii Partii.

•Watykański aparat, pod przewodnictwem Sekretarza Stanu, celowo gardzi
proroctwami, nakazami i ostrzeżeniami Orędzia Fatimskiego, o nową
"oświeconą" politykę kościelną, w tym o unikaniu jakiegokolwiek
przestępstwa w stosunku do do Rosji przez publiczną konsekrację
tego narodu.

•W wyniku tych monumentalnych błędów w ocenie, Rosja nie udało się
nawrócić, Kościół cierpi z powodu kryzysu wiary i bezprecedensowej
dyscypliny, a świat nadal spirali w dół, napędzany przez przemoc i bunt
przeciwko Bogu i Jego Świętemu Kościołowi - w odpowiedzi na to, że aparat
watykański tylko podwoił wysiłki, by podążać za całkowicie jałową nową
orientacją Kościoła.

Szczególnie w związku z wydarzeniami z 26 i 27 czerwca 2000 r., A także w następnych
miesiącach mamy wystarczające dowody, aby zidentyfikować czterech mężczyzn, których musimy
oskarżać w tej książce. Są to:

Kardynał Angelo Sodano Kardynał Joseph Ratzinger Arcybiskup
Tarcisio Bertone
Kardynał Dario Castrillón Hoyos

Dlaczego ci czterej mężczyźni i nikt inny? Jak już pokazano, są to ludzie, którzy brali polecenia
spróbować wszystkiego, ale zabić Orędzie fatimskie a wraz z nim nadzieja wysłana przez Niebo do
świata naszych czasów. Zostały one połączone i spiskowali, a następnie działał publicznie, aby
nałożyć na Kościele wersję fatimskiego orędzia, które niczym nie przypomina katolickiej proroctwa,
że Matka Boża dostarczanego do świata ze wszystkimi ludzkość. Podczas tych czterech mężczyzn
oczywiście nie brakuje pracowników żałował, że papież Paweł VI jako „self-rozbiórki” Kościoła, to
oni, że tak powiem, specjalizuje się w rozbiórka Fatimy. Dlatego zasługują na to

Ale jest o wiele więcej dowodów na to przestępstwo, a nasz zapis jest daleki od ukończenia.
Będziemy teraz zbadać, wraz z innymi szczegółami, podstawowe elementy dowodów mamy
przedstawioną do tej pory. Na początku następnego rozdziału, zrobimy bardziej szczegółowe
badanie „interpretacji” przez kardynała Ratzingera, Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, kluczowego
składnika wysiłku zakopać Fatima Wiadomość raz na zawsze.

Rozdział 11

Orędzie Fatimskie Według kard. Ratzingera



W rozdziale 8, pokazaliśmy, jak w stosunku do nowej orientacji posoborowej, Watykan
wydał „komentarz” - strony Line - Orędzie z Fatimy, która stara się zatrzeć żadnego
konkretnego proroczy treść orędzia Fatima na nasz czas. Zauważyliśmy, że nawet cywilem
gazety, Los Angeles Times , zobaczył, że celem TMF była próbą „ obalić świeże ” o
nazwie „kult Fatimy”.

Czytelnik powinien poprzeć nas konfrontacją w ewentualnym polemicznym komentarzu do tej
bardziej szczegółowej teologicznej egzegezy TMFale nie musimy przepraszać za kontrowersje,
ponieważ w razie potrzeby kontrowersje to dobra rzecz. Dzisiejsze społeczeństwo, coraz bardziej,
zastępuje wiarę katolicką wiarą w tak zwane "nauki ścisłe". Dlatego dziś nie mamy szacunku dla
nauki i sztuki polemiki, której celem jest obrona wiary i Kościoła przed wrogami Chrystusa, który
jest Prawdą. "Ho Polemos" to starożytne greckie słowo oznaczające wojnę. Nie ma nic złego w
angażowaniu się w wojnę na obronę Chrystusa i wiary katolickiej; ale ci, którzy nie mają wiary lub
których wiara jest osłabiona, nie zrozumieją jej, ponieważ dają zbyt wiele wiary tak zwanym
"naukom ścisłym".

„Wprowadzenie”

Już drugi akapit wstępu do komentarza Bertone / Ratzingera na temat Trzeciej Tajemnicy
zawiera przykład polityki watykańskiej, która wydaje się zapominać zarówno o
najnowszej historii, jak i teologii moralnej:

Po dramatycznych i okrutnych wydarzeniach dwudziestego wieku, jednym z
najważniejszych wieków w dziejach ludzkości, którego kulminacją był krwawy atak na
"łagodnego Chrystusa na ziemi".

Że nawet próba zabicia Najwyższego Papieża jest zbrodnią nienawiści, żaden prawy umysł nie
będzie wątpił. Jest to rzeczywiście karalne przez ekskomunikę, nawet w dość liberalnym Kodeksie
Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Jednak oświadczenie wykazuje tragiczny brak proporcji. Że
"dramatyczne i okrutne wydarzenia" byłyby w ich kulminacyjnym punkcie w ataku na życie
Papieża jest absolutnie nieproporcjonalne i w poważnej pogardy dla sześćdziesięciu milionów ofiar
Stalina, tym bardziej ofiary wszystkich wojny właśnie minionego wieku i pięćdziesiąt pięć
milionów ofiar aborcji każdego roku! Brak proporcji jest nieskończenie gorszy w pogardę dla
nadprzyrodzonego aspektu, takiego jak prawda

" Słodki Chrystus na ziemi " Przybytku, którego Prawdziwa Obecność jest rozprowadzana
w dłoni i wypuszczana na Placu Świętego Piotra1, jak to się dzieje w tysiącach innych
miejsc. Nie jest celem w tym sprawozdaniu, a to leży w komentarzach Kardynała
Ratzingera, aby udaremnić znaczenie Trzeciej Tajemnicy.

Wprowadzenie stanów TMF na następnej stronie "jest tylko jeden rękopis, który jest tu
reprodukowany fotograficznie." Byłaby to zagadkowa, ale dosłowna prawda, gdyby oznaczało to,
że skopiowano tylko jeden z manuskryptów, ale w świetle deklaracja kardynała

Ratzinger, że Tajemnica jest tu opublikowana "w całości" ( TMF, s. 32, 40), należy uznać
za kłamstwo. Istnieje góra dowodów, że faktycznie istnieją dwie części Trzeciej Tajemnicy,
pierwsza to wizja "biskupa ubranego na biało" wyjęta z archiwów lub byłego Świętego
Oficjum i opublikowana 26 czerwca 2000 r., A drugi w mieszkaniach papieża.
Dowodem jest nieunikniony artykuł, w którym pan Andrzej Cesanek (patrz rozdział 12)
wskazuje, że opublikowany tekst nie zawiera słów Matki Bożej. Tak więc prezentacja
Trzeciej Tajemnicy Ratzingera / Bertone'a nie ma żadnej wiarygodności.



Nie nielegalny zarzut umyślnego grzechu przeciw ósmego przykazania, jesteśmy niemniej
w obliczu faktu drukowanej kłamstwa - jak nie było publiczne oświadczenia przeciwnie do
tej pory, jest to praktycznie niemożliwe, aby mówić błąd co do liczby rękopisów. Kto i ile
osób jest zaangażowanych w to kłamstwo, to nie ma znaczenia, ale kłamstwo
opublikowane jako takie, to jest znaczenie teologiczne, nawet jeśli to był tylko błąd, będzie
to miało wpływ na całą teologiczną interpretację przedstawioną w dokumencie. Jeśli to
kłamstwo, w co mocno wierzymy, oznacza to, że teologiczne interpretacje i Przedstawione
dane historyczne celowo prowadzą do fałszywego wniosku lub fałszywej
wiadomości. Nazywa się to powszechnie oszustwem. To, jak zobaczymy, dotyczy znacznie
więcej niż teologia wspomniana w opublikowanych komentarzach .

Teologiczne znaczenie ma również obserwacja cytatów dla "tajnych", jak również dla
"Matka Boża". Jeśli "objawienie" mówi, że wszystkie religie podobają się Bogu, to jest herezja i
bluźnierstwo2, powinniśmy umieścić "Matkę Boską" w cudzysłowie, ponieważ wiemy, że
"objawienie" jest kimś inny, najprawdopodobniej demon. Ale umieszczenie Matki Bożej w
cudzysłowie na objawienie, które zostało zatwierdzone przez kilku papieży i udowodnione
dokładnym cudem przed 70 000 świadków, przekazuje wiadomość: to znaczy, że nie była to Matka
Boża po wszystko. W ramach tej łamigłówki prawd, półprawd, kłamstw, jest to bardzo znaczące.

Kolejne strony wstępu TMF potwierdzają kłamstwo na temat spełnienia konsekracji, zwłaszcza
strona 9, która cytuje niepodpisany list od "s. Łucji", który, jak wykazaliśmy w poprzednim
rozdziale, jak również pokazany przez Ojca Paula Kramera3, fałszywy manifest. Fatima Crusader
do tej pory w wystarczającym stopniu zajmował się tym kłamstwem i nie ma potrzeby go tutaj
wyśledzić. W tym artykule jednak stare cytaty z tego fałszywego listu dostarczają wyjaśnienia
kontekstu dla nowych kłamstw.

Na koniec ponownie zauważamy niewiarygodne oświadczenie arcybiskupa Bertone na stronie 10
wstępu TMF :

Decyzja papieża Jana Pawła II o upublicznieniu trzeciej części "tajemnicy" Fatimy kończy okres
historii, naznaczony tragiczną ludzką wolą władzy i niegodziwości, ale przeniknięty miłosierną
miłością Boga i troskliwa czujność Matki Jezusa i Kościoła.

Różne już opublikowane artykuły wystarczająco wyjaśniły absurdalność tego stwierdzenia w sensie
historycznym4. W rzeczywistości, historycznie rzecz biorąc, jest to idiotyczne stwierdzenie, które
graniczy z demencją.

Ale arcybiskup Bertone, sekretarz Kongregacji ds. Doktryny Wiary, nie jest głupi ani
szalony. Musi więc mieć charakter teologiczny. Ksiądz Gruner słusznie zasugerował, że
według biskupa Bertone powinniśmy w to wierzyć

"Tak zwany" upadek komunizmu "oznacza, że Fatima nie ma już zastosowania do światowej
polityki i że nie należy już wspominać o nawróceniu Rosji." 5 Jest to nie tylko polityczna
interpretacja dotycząca kontynuacji Ospolitik Kardynała Casaroli i dziwnie intymna więź papieża z
propagatorem ludobójstwa Gorbaczowa, ale jest to wyraźna analiza zmienionej teologii, kapitału w
nowej orientacji Kościoła, teologii zwanej ekumenizmem.

W tej chwili pytania wynikające z tych obserwacji będą musiały poczekać, ponieważ
można je lepiej zrozumieć w świetle teologii kard. Ratzingera.

"Sekret"



O ile autentyczność opublikowanego tekstu dotyczy, podczas gdy ksiądz Gruner wydaje się
przekonany o jego autentyczności6, pojawiają się pewne pytania: dlaczego s. Łucja - która, około
1944 r., Z pewnością czytała Pismo Święte i wiele "ksiąg pobożności" , Jak nazywa ich kardynał
Ratzinger - czy mówi, że Ojciec Święty " modlił się za dusze zwłok , które znalazł na swojej
drodze" ( portugalskie cadaveres )? Przez historię zbawienia mówimy o "duszach umarłych lub
umarłych", tak jak w Credo (... zmartwychwstaniu ...). Tylko w Starym Testamencie można znaleźć
termin "trup" i znajduje się on w kontekście odstępców lub zagubionych dusz .

W kontekście Pierwszej i Drugiej Tajemnicy jest również dziwne, że widzący mówi o "biskupie
ubrany na biało", podczas gdy wydarzenia z 1939 roku były wyraźnie przepowiedziane słowami
"Papież", a nawet jego imieniem: Pius XI - "biskup ubrany na biało" może być opatem Brixen w
Południowym Tyrolu, biskupem tropików lub oszustem w Rzymie, który udaje, że jest papieżem -
jak twierdzą sedewakantyści. Nie możemy i nie możemy ryzykować odpowiedzi, ale wyrażenie
"biskup ubrany na biało" jest dziwnie niejasne w historycznym kontekście wszystkich wydarzeń od
1917 roku.

Na zakończenie tego rozdziału będzie więcej do powiedzenia na ten temat. Na razie będziemy
kontynuować, tak jakby opublikowany tekst był autentyczny.

Interpretacja "tajemnicy"

A - List Papieża do s. Łucji

W liście z 19 kwietnia 2000 r., Cytowanym w TMF (strona 27), papież mówi:

W oczekiwanym dniu beatyfikacji Franciszka i Hiacynty (13 maja 2000), które, z woli Boga,
ogłoszę 13 maja następnego.

Ponieważ nie będzie jeszcze nie czas na spotkanie, ale tylko na krótki powitanie, ja specjalnie
poinstruowani prałat Tarcisio Bertone Bertone ... ... przyjdzie pod moim imieniem [sic!], Aby zadać
kilka pytań dotyczących interpretacji "trzeciej części tajemnicy".

Doszliśmy do wniosku, że Jego Świątobliwość nie ma czasu na rozmowę z s. Łucją.
Zawsze czujny obrońca papieża Jana Pawła II mógł sprzeciwić się temu wnioskowi,
przypominając nam, że nie jest w naszej mocy doradzanie papieżowi w jego
harmonogramie, ani kwestionowanie jego decyzji dotyczących dyscypliny i rządu
Kościoła, w rebus ... quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae ... relevant (DS 3060).

Jest to z pewnością prawda. Ale mamy prawo zadać oczywiste pytanie: Dlaczego doradcy i
asystenci Papieża umieścić program Jego Świątobliwości otrzymywać masonów z
Trilatérale7 Komisji Mikhael Gorbaczowa już wspomniano, żydowski High Lodge of B'nai
B'rith8, głosił z ambony luterańskiego Kościoła Rome9, odwiedź synagogi Rome10,
spełnić „patriarsze” vasana Tara11 buddyjski, Dalaj Lama12 Jasera Arafat13 i dlaczego
zostały one dopuszczone do patriarchy Dimitriosa i Constantinople14, schizmatycki i
heretycki, stanąć obok niego na papieskim loggii Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie (!),

Nie znamy odpowiedzi i nie możemy jej zaryzykować, ale związek teologiczny z
degradacją Trzeciej Tajemnicy przez Watykan jest oczywisty.

B - "Rozmowa z s. Łucją ..."



Ta niepodpisana relacja rzekomej rozmowy (w kwietniu 2000 r.) Pomiędzy arcybiskupem
Bertone i s. Łucją, która rozpoczyna się na stronie 28 TMF, jest niezwykłym kłamstwem,
prawdopodobnie napisanym przez samego arcybiskupa Bertone. , Jak słusznie zauważył
Ojciec Paul Kramer, nie tylko Biskup Bertone pominął s. Łucji, czy Konsekracja Rosji
została wykonana, ale zestawia także dwa logicznie odrębne stwierdzenia, to
jest Oświadczenie siostry Łucji, że biała postać była papieżem, którego nazwisko (!) I jej
zgoda z oświadczeniem papieża, że była "matczyną ręką, która kierowała trajektorią
pocisku" 13 Maj 1981 r.15

Było wiele dziwnych zbiegów okoliczności - a może Opatrzność? - w ataku na Ali Agçę,
by rozważyć nieteologiczną dygresję:

•Dlaczego pistolet utknął po trzecim strzale? To nie jest rzadkością w
przypadku półautomatycznego pistoletu od blokowania, ale jest to prawie
niemożliwe, że najlepszym policja we Włoszech, Carabinieri nie odkryli
przyczynę po tygodniach badanie mikroskopowe w ich laboratoriach. Czy
była to ingerencja Anioła Stróża? Byłoby to wysoce prawdopodobne
z teologicznego punktu widzenia .

•Dlaczego Ali Agça nie użył pocisków z kulami pustymi lub gotowej do użycia
amunicji federalnej Hydra-Shok , która osiągnąłaby swój cel zamordowania
papieża? Wwiększości niektóre źródła podają, że organizacja lub tajne służby
stał za atakiem. Czy wszyscy byli amatorami?

•Dlaczego wybrał Plac Świętego Piotra i mały pistolet, bez szansy na ucieczkę,
dlaczego nie karabin (łatwo późniejszy do odzyskania) i jedną z wielu
wysokich pozycji wokół Placu Świętego Piotra? , z co najmniej szansą na
wymknięcie się. Czy był po prostu cichym fanatykiem ?

Nie dowiemy się pewnie nigdy w życiu prawdy o tym dniu, ale znamy prawdę, że to próba
zamachu na papieża nie ma nic wspólnego z Trzeciej Tajemnicy, bo robił nie został zabity
. Wydarzenie było tragiczne, ale kosztowało papieża mniej niż rok pełnej aktywności - z
ponad dwudziestu. Jest to obraza dla Opatrzności i Notre Dame zadeklarować takim
przypadku stosunkowo mały, byłoby Serce przepowiedni o piekle,
dwie wojny światowe, komunizm i kara przyjść.

Na koniec musimy zapytać: dlaczego incydent z 1981 roku byłby lepiej zrozumiany po
roku 1960, jak powiedziała siostra Lucy o Trzeciej Tajemnicy? Każdy w XX wieku
zrozumiałby to jako my. Czy pokolenie walczące w II wojnie światowej i Korei mogło
lepiej zrozumieć rolę żołnierzy w tej wizji dopiero po roku 1960? Siostra Lucy nalegała na
objawienie w roku 1960, ponieważ "Matka Boża tego chce", może tylko oznaczać, że
Lucie wiedziała, że coś ma się wydarzyć około roku 1960, a wkrótce potem, to uczyni
Sekret. wyraźnie zrozumiałe jako proroctwo o przyszłych zdarzeniach. Oczywiste jest, że
Sekret nie ma nic wspólnego z zabójstwem prezydenta Kennedy'ego, ale co z tymJan
XXIII opublikowany w 1963 r. Lub Vaticanum II, który został otwarty w 1962 r., Ale
ogłoszono 25 stycznia 1959 r. ?

C - "Ogłoszenie wydane przez kardynała Angelo Sodano ..."

Oszustwo jest kontynuowane, gdy Sekretarz Stanu oświadcza, że tekst Trzeciej Tajemnicy musi być
interpretowany z "kluczem do czytania tekstu może być tylko symboliczny" ( TMF , 30). Cel tej
sugestii staje się oczywisty, gdy kardynał Sodano błędnie przedstawia prawdziwą wizję, mówiąc:



"On także (papież) upada na ziemię jako martwy". Jak omówiliśmy w poprzednim rozdziale, słowa
"jako martwi" są dokładnie odwrotnie niż słowa s. Łucji: "zabity".

Następnie Przesłanie zostaje zepchnięte w przeszłość, albo wskazując na wydarzenie z 1981 roku,
albo na absurdalną deklarację, że rok 1989 położył kres komunizmowi i

szerzeniu ateizmu. W sprawach Fatima Crusader doszło do wystarczającej dyskusji na temat
"głasnosti" i "Pierestrojka" Gorbaczowa, aby konieczne było prześledzenie tych analiz tutaj. Jednak
uczciwie jest widzieć, że Sekretarz Stanu nie odmawia użycia dziesięcioletniego
kłamstwa, aby
zdemontować wiadomość od Matki Bożej.

D - "Komentarz teologiczny" kardynała Ratzingera

i.Niski strzał we wprowadzeniu

Trzeci singiel linia tego komentarza ( TMF, str. 32) zawiera już stwierdzenie, że „tak
zwany trzeci” tajne „Fatimska” została „załączone opublikowane w całości”! To kłamstwo
powtarza się później ( TMF, 40). Cytowany artykuł Andrew Cesanka dostarcza
wystarczającego dowodu, że jest to kłamstwo (patrz następny rozdział). Poradzimy sobie z
tym oszustwem na zakończenie tego rozdziału.

Poniższe stwierdzenie jest cyniczne, co najmniej:

Nie ujawnia się wielka tajemnica; zasłona przyszłości nie jest rozdarta. Widzimy Kościół
męczenników stulecia, który kończy się na scenie opisanej w symbolicznym języku trudnym do
odczytania16.

Po pierwsze, jeśli nie objawi się wielka tajemnica, dlaczego Matka Boża zawracała sobie
głowę, aby to uczynić tajemnicą? Jest możliwe - jak zobaczymy później - że przyszłość
ujawnia się w drugiej części Trzeciej Tajemnicy, która oczywiście została ukryta przed
nami, część, która zawiera słowa Matki Bożej w wyniku "W Portugalii jest zawsze
utrzymają dogmat wiary, itd. "W każdym razie, oświadcz, że wizja żołnierzy strzelających
do papieża z karabinem jest po prostu symbolem przeszłości, szczególnie w kontekście
wyjątkowo jasnego przesłania reszty orędzia fatimskiego, to absurd.

W porównaniu z większością proroctw - myśli się o trudnościach w interpretacji
Apokalipsy - tajemnice Fatimy, w rzeczywistości, są wyjątkowo jasne i proste; dlaczego
Trzecia Tajemnica byłaby "symboliczna i trudna do odczytania?" Dlaczego
koniec XX wieku miałby się składać z dziewiętnastu dziewięćdziesięciu dziewięciu?

W roku 1900 cesarz Wilhelm II zadekretował, że to początek XX wieku, matematycznie
niemożliwy. To wydaje się, że matematyka Ratzinger i jego teologia zależy od władzy, a
nie prawdy. Powiedzieć, że nie angażować się w "tanią polemikę" w świetle dość
niezwykłej zmiany myśli między 1984 a 2000 rokiem. W 1984 roku, dyskutując o treści
Trzeciej Tajemnicy, kardynał Ratzinger mówił o „ostatni raz”, a od

"Proroctwo religijne" i powiedział:

"... ale rzeczy zawarte w tej trzeciej tajemnicy odpowiadają temu, co zostało ogłoszone w Piśmie
Świętym i potwierdzone przez wiele innych objawień maryjnych, których treść jest znana" 17.

Deklaracja kardynała Ratzingera z 1984 r. Stoi w bezpośredniej sprzeczności z jego denaturacją
Trzeciej Tajemnicy w TMF . Ojciec Paweł Kramer18 gromadzi najważniejsze przesłania maryjne



na ten temat w innych objawieniach maryjnych. Są absolutnie przerażające i na pewno -
przynajmniej w części proroctwa - przewidują przyszłe wydarzenia.

Jesteśmy znowu stoi w tym samym zasadniczą treść całej publikacji, która jest głęboko
nieuczciwe próbując zminimalizować Trzecią Tajemnicę
w przewidywaniu nieistotne jest atak brakuje w tym życiu z Ojcem Świętym. Czy
możemy opodatkować?

"Nieznaczne" przewidywania, że atakowi brakuje w życiu Ojca Świętego? Tak! Powiedzieliśmy to
już i to jest prawda: atak się nie powiódł, a nawet gdyby papież został zabity, nie miałoby to nic
wspólnego z Trzecią Tajemnicą. W dialekcie rzymskim mówi się: " Morto a Papa, do not fa
un'altro ": po śmierci Papieża dokonuje się jeden.

Powstaje kolejne pytanie: dlaczego nikt w Watykanie nie martwił się sugerowaniem, że
Trzecia Tajemnica może poradzić sobie z przedwczesną śmiercią papieża Jana Pawła I?
Czy był całkowicie nieistotnym człowiekiem? Nie ma papieża, ale Bóg nigdy nie
zna przyszłości. On wie . Próba na życie papieża jest rzeczywiście "bez wielkiej
tajemnicy", zgodnie ze sprytną formułą kardynała Ratzingera, ale prawdziwa - i dość
tajemnicza - śmierć papieża została wygodnie zapomniana.

Proroctwo i komentarze trzech wieszczów miały je w obfitości „które Ojciec Święty
będzie musiał wiele cierpieć.” W kontekście dwóch wojen światowych i - jak zobaczymy -
znacznie gorzej jest szczotkowanie przed bałwochwalstwem ale wskrzeszać znaczenie
papieża do tego stopnia, że przez kilka miesięcy szpital był w Trzeciej Tajemnicy. Co
musiał cierpieć papież

Szpital Gemelli w Rzymie jest czymś, czego nie chciałbyś nawet wziąć pod uwagę. Jednak
w dzisiejszej medycynie cierpienia papieża w tym czasie nie są nawet porównywalne z
losem prostego kapłana w nazistowskich obozach koncentracyjnych - nie wspominając już
o losach wielu inni księża i biskupi za żelazną kurtyną.

Najsilniejszy ze wszystkich: jeśli Trzecia Tajemnica przewiduje tylko, że Papież przeżyje
próbę zamachu, dlaczego kard. Ratzinger powiedział w 1984 roku, że gdyby Sekret nie
został ujawniony, było unikanie "mylącego religijnego proroctwa z sensacją "? Co
znajduje się rewelacyjnie 1984 na przepowiedni o zamachu nieodebranych które miało
miejsce trzy lata wcześniej? Oczywiście nic. Tylko w tym punkcie rażąca sprzeczność
kardynała Ratzingera z jego poprzednim zeznaniem jest fatalna dla jego wiarygodności.
Jego obecna wersja Trzeciej Tajemnicy jest tym, co prawnicy nazywają najnowszym
wynalazkiem. Treść "sensacyjna", którą miał na myśli w 1984 roku, nie mogła być
bombardowaniem z 1981 roku.

ii.Objawienia publiczne i prywatne

Z intencją kardynał Ratzinger umieszcza całe zjawisko fatimskie w kontekście "prywatnych
objawień" - powinniśmy je nazywać " efektami specjalnymi " lub "nadzwyczajnymi", stosownie do
stopnia autentyczności. Kardynał Ratzinger oświadcza, że Orędzie Fatimskie, podobnie jak
wszystkie "prywatne objawienia" uznane przez władze Kościoła jako autentyczne, "może być
ważną pomocą dla lepszego zrozumienia i lepszego życia Ewangelią w obecnym czasie; dlatego nie
wolno go lekceważyć. Jest to pomoc, która jest oferowana, ale nie jest to bezwzględnie
konieczneInnymi słowy, według kard. Ratzingera, nikt w Kościele nie jest zobowiązany do
podążania za Orędziem Fatimskim - ani papieżem, ani biskupami, ani kapłanami, ani członkami



świeckich. Fatima - z Konsekracją Rosji i poświęceniem pierwszych pięciu sobót miesiąca - jest
całkowicie opcjonalna. Jeśli wolimy, możemy po prostu całkowicie go zignorować - tak jakby Cud
Słońca nigdy się nie wydarzył; tak jakby prośby Matki Boskiej Fatimskiej zostały złożone przez
ducha! Fatima jest prostą "pomocą", którą możemy podjąć lub pozostawić według naszegouznania.

Jednym z najbardziej uczonych papieży w historii, Benedykt XIV, słusznie mówi, że te rewelacje
nie może zostać przyjęty z aprobatą Wiary, ale „raczej o wyrażenie zgody ludzkiej wiary w zgodzie
z zasadami ostrożności, które prezentujemy je jako prawdopodobne i wiarygodne dla pobożności
„ale cytat z papieża Benedykta XIV przez kardynała Ratzingera ignoruje dość umiejętnie, co jest
tak niezwykłe o Fatimie i co wychodzi Fatima kategorię innych objawień” prywatny " :
niesamowity cud słońca, który udowadnia, że Fatima jest czymś więcej niż tylko
"wiarygodną pobożnością".

Ratzinger trwa to podejście wydaje się, dla wszystkich niezwykłych objawień ostatnich dwóch
stuleci. Na przykład, zmniejsza nadzwyczajnych rewelacji na temat Bożego Ciała i Najświętszego
Serca do St. Małgorzata Maria Alacoque do zdarzenia, które po prostu miał „ cel w samej liturgii.”
To graniczy z bluźnierstwem, gdy uważa losy Francji po impertynencki i katastrofalnej odmowy
Ludwika XIV i jego dwóch następców, posłuszeństwa Chrystusa prośbę o poświęcenie
Francji do Najświętszego Serca, wysłanego do St. Margaret Mary w tych samych objawień
"Privées19".

Błędna koncepcja proroctwa kardynała Ratzingera jest szokująco jasna w następującym
stwierdzeniu:

... należy pamiętać, że proroctwo w sensie biblijnym nie oznacza przewidywania
przyszłości, lecz objaśnianie woli Boga dla teraźniejszości, a tym samym wskazanie
właściwej drogi ku przyszłości. Ten, kto przepowiada przyszłość, zaspokaja ciekawość
rozumu, który chce otworzyć zasłonę przyszłości.

Jest to równoznaczne z zaprzeczeniem wszystkich przepowiedni, powszechnie znany jako jeden z
najwyższych wśród wszystkich łask hojnie przyznawane gratiae datae gratis. Proroctwo często
wiąże się z prawidłową interpretację przeszłości i obecnie, a jako takie, jest rozumiane jako
przewidywanie w przyszłości. Lub „odpowiedział na ciekawość umysłu” Izajasz, David, Chrystus i
Pawła i Ojców Kościoła i wielu Doktorów Kościoła po prostu chciał „usunąć zasłonę przyszłości”,
lub Kardynał Ratzinger wciąż się myli. Czy możemy zostawić ci odpowiedź?

Ratzinger zmniejsza proroctwo do „znaków czasu”, może dlatego, że nie widzi prawdziwe znaki
czasu, to znaczy: puste kościoły, herezja, apostazja, bluźnierstwo, zboczenie seksualne i nieczystość,
neo-pogaństwo, aw rzeczywistości, całkowita niezgoda wśród wielu biskupów i księży na czymś w
Kościele katolickim. Jedynym punktem porozumienia między liderami władz watykańskich, jest
nienawiść tradycyjnej teologii katolickiej, gardzą, wraz z całą ideą przekształcenia Rosji do wiary
katolickiej, ponownie czas, ten sam konflikt eklezjalnych wizji, z których pochodzi zbrodnia, o
której tu mówimy.

Ratzinger musi udawać, że te prawdziwe znaki czasu nie mają nic wspólnego z tym zdarzeniem
znanym jako Soboru Watykańskiego II, który głosi, że Duch Święty przyszedł po raz drugi. Jest to
oczywiście nieprawdziwe, jak widać z gorzkich owoców Soboru.

Chociaż możemy być nazywani "polemistami", w świetle nauczania Kościoła dotyczącego
proroctw i znaczenia św. Pawła (idąc za przykładem Chrystusa!), A Ojcowie Kościoła Przypisany
temu Boskiemu Darowi, stwierdzenie kard. Ratzingera jest co najmniej bliskie bluźnierstwu i
herezji. Aby wszystko zredukować, pomiędzy Psalmami a świętym Janem Bosko lub Fatimą, aby



"odpowiedzieć na ciekawość ducha", jest równoznaczne z oświadczeniem Pisma Świętego, Ojcami
Kościoła, Tradycją i prawie wszystkimi objawieniami przyszłego rodzaju Arc-Ciel Clerical Press,
na najniższym poziomie publikacji, w kasie lokalnego supermarketu. Implikacja, że prognozy

Na stronie 38 TMF ponownie kard. Ratzinger mówi o zminimalizowaniu zmysłu wzroku
kardynała Sodano!

[wizje] "nie opisują w sposób fotograficzny szczegółów przyszłych zdarzeń, lecz podsumowują i
skumulują na tym samym tle fakty, które są rozłożone w czasie w kolejności i czasie trwania, które
nie są określone".

To wszystkie te wydarzenia są w przeszłości i bez wielkiej tajemnicy, to jest oczywiste przesłanie
tych wybitnych kardynałów.

iii.- "Esej interpretacyjny ..." autorstwa kardynała Ratzingera

Pierwsze pytanie, które się tu pojawia, to niespodzianka kard. Ratzingera. W TMF (strona 39),
oświadcza, że Orędzie Maryi wskazujące nabożeństwo do Jego Niepokalanego Serca jako drogę
zbawienia jest zaskakujące dla "ludzi z anglosaskiej i niemieckiej epoki kultury". Dlaczego kard.
Ratzinger mówi, że to? Czy Anglicy i Niemcy są zbyt nieświadomi, by słyszeć o Najświętszym
Sercu, 20 św. Małgorzaty Marii Alacoque i św. Filipa Beniti, nie wspominając już o papieżu
Leonim XIII, czy też są zbyt inteligentni, by wpaść w taki włoski romantyzm? czy hiszpański?
Poważny Niemiec, powiedział do swojego przyjaciela: "Kocham cię z całej mojej głowy"? A może
zdecydowany Anglik przedstawiłby swoją pasję suchym odniesieniem do jego woli? Jaki jest cel
tak absurdalnych wypowiedzi? Odpowiedź może leżeć w liniach następujących po tej
niezrozumiałej "niespodziance"

" Próba interpretacji" tajemnicy "Fatimy" podjętej przez kardynała Ratzingera jest całkowitym
brakiem interpretacji tego, co w każdym razie nie jest tajemnicą jako taką, ponieważ nie został
ujawniony, ale udało mu się zdyskredytować nie mniej niż samego Niepokalanego Poczęcia. Ten
wybitny książę Kościoła wydaje się zapominać, że pojawiające się w Lourdes, ona nie jest,
jeśli nie przedstawił jako „Designed nienagannie”, ale ona nie mówi dość
„Jestem Niepokalane Poczęcie”. Tylko Ona, pośród wszystkich zwykłych stworzeń, został
zaprojektowany tak ,
aby nie bez po grzechu oryginalny i został nigdy zaangażowana jest grzech. Tylko, Jego serce
- trzecia zdolność duszy, a nie narząd wewnętrzny, ale serce, które św. Tomasz z Akwinu nazywa
sensus communis- jest zatem Niepokalane Serce. Kardynał Ratzinger nie odmawia przedłużenia
tego terminu, zarezerwowanego dla Matki Bożej, do włączenia jakiegokolwiek "serca, które od
Boga osiągnęło doskonałą wewnętrzną jedność i dlatego" widzi Boga ". nawet nie wstydząc się
nadużywać ewangelii za jej interpretację, cytując Mateusza 5: 8, który mówi tylko: "Błogosławieni
czystego serca, albowiem oni Boga ujrzą". Chrystus mówi o czystym sercu, a nie o "doskonałej
jedności" a na pewno nie z jedynego Niepokalanego Serca. Jeśli pójdziemy za tym ukrytym
odrzuceniem wyłączności Niepokalanego Serca, przypisując ją wszystkim, którzy są "czystymi
sercem", to równie dobrze możemy dojść do logicznego wniosku, że wszyscy kapłani mają święte
serce, ponieważ są konsekrowanialter Christus(inny Chrystus), który mógłby wyjaśnić ich łaciński
tytuł Wielebny (być czczonym). Ale powiedzenie, że wszyscy kapłani mają święte serce, byłoby
bluźnierstwem, i to właśnie powinno się myśleć o zminimalizowaniu Niepokalanego Serca przez
kardynała Ratzingera.

Nawet "typowy protestancki" zarzut "że nie powinniśmy umieszczać człowieka między sobą a
Chrystusem" znajduje odpowiedź u kard. Ratzingera, który najwyraźniej ignoruje Notre Dame:



cytuje wezwanie świętego Pawła do " naśladować go, "zamiast wyjaśniać, że to Sam Nasz Pan
umieścił, między sobą i nami, zwykłą ludzką istotę, czyniąc swoją Matkę Pośrednikiem wszystkich
łask!

Badając jedyne obrazy wizji "biskupa ubranego na biało" kardynał Ratzinger mówi:

W ten sposób podkreśla się wagę ludzkiej wolności: przyszłość nie jest określona w niezmienny
sposób, a obraz, który widzieli dzieci, nie jest w żadnym wypadku filmem antycypacji przyszłości.
przyszłość, do której nic nie można było zmienić21.

To wciąż jest zaprzeczeniem proroctwa: dzieci nie miały w pełni warunkowej wizji. Notre-Dame
wyraźnie odróżniała niezmienną przyszłość konsekwencji

wystąpiłby, gdyby jego prośby nie zostały uwzględnione. Uznanie za zmienną prawdziwej
przyszłości jako takiej, niezależnie od tego, co dzieje się w rzeczywistości, jest sprzeczne z
nauczaniem Kościoła o Boskiej Opatrzności i Predestynacji. Odwieczny plan Bożej
Opatrzności jest niezmienny, ponieważ Bóg jest niezmienny i nic nie może się wydarzyć
niezależnie od Opatrzności. W swojej Boskiej Mądrości Bóg zna całą przyszłość, która jest
zatem niezmienna, jak autorytatywnie nauczał Watykan I. (DS 3003)

Gdyby kardynał Ratzinger był świadom tego, co powiedział, byłby przynajmniej
materialnie heretycki; jeśli oznacza, że możemy zmienić przyszłość, zgodnie z prośbą
Matki Bożej, to jego koncepcja przyszłości jest odchylona. Jeśli człowiek postanawia
zostać księdzem, a nie ojcem, nie "zmienia" swojej przyszłości, która została podjęta przed
jego narodzinami; on raczej zmienił zdanie. Oświadczenie kardynała Ratzingera jest
wyrazem subiektywisty lub ducha heretyckiego. Wydaje się, że jest to drugie, jeśli
weźmiemy pod uwagę stwierdzenie: "Nie ma niezmiennego przeznaczenia ".

Subiektywna pewność Kardynała, aby zaprzeczyć jakiemukolwiek "obrazowi filmowemu"
(oglądanemu przez troje dzieci w Fatimie) pokazuje, że wydaje się on być mylony z
prawdziwym prorokiem Fatimy - on sam, a na pewno nie z Matką Bożą Fatima.

Siostra Lucy w końcu jest skompromitowana jako jasnowidza, gdy kardynał Ratzinger twierdzi, że
wizja zawiera wizerunki ona „może widzieli w księgach piété24”. Jest to równoznaczne z
deklarując całą wizję jako wytwór wyobraźni i komfortowo między Plan rozpuszczanie Fatimy
„zredukowane do niczego więcej niż pobożności i frazesów Płeć katolicką udziałem zakończonych
wydarzeń, które już nie mówimy”, takich jak w artykule ks Gruner, tak dokładnie przedstawia
komentarza Bertone / Ratzinger25.

Jak wspominaliśmy w poprzednim rozdziale, ostatnia strona TMF ponownie stwierdza, że wszystko
w tajemnicy z przeszłości, w tym słowa Matki Bożej: „Moje Niepokalane Serce zatriumfuje”, który
kardynał celowo usuwa słowa : na końcu. Kard redukuje wszystkie Fatimy do „ fiat Maryi, słowo
jego serca, zmieniło historię monde26.” Jest to oczywiście śmieszne i niezgrabny sposób, aby
wyeliminować Fatimę całkowicie ze sceny.

iv.- Drożdże Ratzingera

Demontować orędzia fatimskiego przez kardynała Ratzingera w przykrywką „interpretacji”
naukowe przypomina jedną z napomnień naszego Pana do swoich uczniów: „Strzeżcie się, strzeżcie
się kwasu faryzeuszów i saduceuszów.” (Mt 16: 6) przede wszystkim uczniom, którzy jedli chleb w
tym czasie, nie rozumiem. Co tu mówić o zakwas na chleb miał do czynienia z



faryzeuszami? Wkrótce jednak wzięli, co to znaczy naszego Pana: „Wtedy zrozumieli, że nie zaleca
się strzegli kwasu chleba, ale z nauki faryzeuszów i saduceuszów.” (Mt 4:12 po południu )

Jako arcybiskup Alban Goodier, SJ wyjaśnił w swoim klasycznym komentarzu do tego fragmentu z
pism świętych, Nasz Pan nauczył Swoich uczniów, aby byli czujni
przeciwko subtelnościom faryzeuszy, którzy byli o wiele bardziej niebezpieczni niż jakakolwiek
opozycja. otwarty na Chrystusa:

To nie tyle ich opozycja, której obawiał się o Swój lud, to była
ich subtelność (faryzeuszów). Wcześniej faryzeusze obwiniali go o Jego cuda i inne dobre
uczynki; Wiedział, że nie zabrałoby to Jego przyjaciół. Dziś rano, oni (faryzeusze) przybyli
z dotkniętą prostotą, pragnieniem poznania prawdy, apelem do proroków, gorliwością do
tradycji, poszanowaniem prawa i porządku, i posłuszeństwo mocarstwom . Wiedział, że
wszystko to prawdopodobnie wpłynie na Jego, bardziej niż jakakolwiek otwarta wrogość
. Jak zaczyn, chyba że będzie czujny, rozprzestrzeni się wśród nich nieświadomie27.

Dziewica Fatimska, podobnie jak Sam Nasz Pan, była bardzo bezpośrednia w Jego
Orędziu. Ale kard. Ratzinger, podobnie jak dawni faryzeusze, jest pełen subtelności i
cytatów z Pisma Świętego, które umiejętnie przedstawione, zaciemniają prostotę Bożej
prawdy. Podobnie jak faryzeusze, kardynał przedstawia swoje zaciemnienie z wielkim
przejawem szacunku dla Posłańca i Orędzia; ale pod pozorem szacunku kryje się drobna
pogarda. W chwili, gdy Kardynał jest usatysfakcjonowany swoim faryzeuszowym
"hołdem" dla Fatimy, nic z tego nie pozostaje. Dla niego sprawa dotyczy subtelności - tak
subtelnych, że znika.

Ale objawienia z Fatimy nie są tak subtelne. Dano je małym dzieciom, które nie mogły
czytać, do budowania i nauczania mędrców i naukowców tego świata, w tym teologów
Watykanu. Lub Matka Boża objawiła się w Fatimie, albo Ona się nie pojawiła. Albo
przekazała dzieciom jasne przesłanie, łatwe do zapamiętania i powtórzenia, tak jak
słyszeli, albo nie. Albo zamierzała, aby to Przesłanie było na świecie, albo nie zamierzała
tego. Albo upewniła się, że Jej Przesłanie zostanie dokładnie przekazane, albo Ona tego
nie upewniła. Albo, dzięki Cudowi Słońca, zagwarantowała ponad wszelkim cieniem
uzasadnionych wątpliwości, że to była Ona, prawdę mówiąc, Królowa Niebios i Ziemia,
Która przyszła, Która przemówiła, Kto wydał rozkazy, albo Ona jej nie zagwarantowała.
W każdym razie odpowiedź jest taka, że Ona to zrobiła, oczywiście,
ponieważ Ona jest Matką Bóg.

Podobnie jak uczniowie w ich spotkaniu z faryzeuszami, musimy mieć na baczności przed prawych
subtelności, które rozprzestrzeniają się jak drożdże zatrutego całym Kościele, w ciągu ostatnich
czterdziestu lat. Ale prąd kwasu faryzeuszów pragnących wejść Orędzie fatimskie, jako kardynał
Ratzinger powiedział, że moje serce może być podobna do Niepokalanego Serca i że „ W
końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje” oznacza Zwiastowania nim 2000 lat temu. Faryzeusze
dawni byli niebezpieczni właśnie dlatego, że wydawali się mieć prawdziwy szacunek dla prawdy.
Dzisiaj symulacja szacunku dla Orędzia Fatimskiego kryje swoich najbardziej zdeterminowanych
przeciwników.

wniosek

W jednym z najdziwniejszych wydarzeń już bardzo dziwnego posoborowego Kościoła, stoimy w
obliczu wielu pytań, które wynikają z nieortodoksyjnych komentarzy udzielonych przez kard.
Ratzingera i prałata Bertone, o wizji Trzecia tajemnica:



•Dlaczego rzeczywiste słowa Matki Boskiej, prawdziwej Trzeciej Tajemnicy,
zapisane na jednym arkuszu i - najprawdopodobniej wciąż w sejfie papieża -
są ukryte przed opinią publiczną, a nawet zaprzeczają?
•Dlaczego opublikowana wizja, która w oczywisty sposób dotyczy
morderstwa papieża w przyszłości, wiąże się z nieudanym atakiem Papieża
w 1981 roku ?

•Po co powtarzać kłamstwo, że została dokonana Konsekracja Rosji ?

•Dlaczego absurdalne stwierdzenie, że " decyzja papieża Jana Pawła II o
upublicznieniu trzeciej części" tajemnicy "fatimskiej, kończy okres historii,
naznaczony tragiczną ludzką wolą władzy i niegodziwości"?

•Dlaczego pomocnicy i doradcy papieża udostępniają Jego Świątobliwość na
setki spotkań politycznych, ale prawie nie ma czasu dla s. Łucji?

•Po co powtarzać kłamstwo o upadku komunizmu w 1989 roku?

•Dlaczego Sekret, długo ukryty, zminimalizowany jako "brak wielkiej
tajemnicy" i sprowadzony do symbolizmu?

•Dlaczego zaprzeczać przepowiedni przyszłości w proroctwie?

•Po co minimalizować Niepokalane Serce i ustawić je na równi z "czystymsercem"?

•Dlaczego zaprzeczyć, że przyszłość jest niezmienna i zaprzeczać, wtym
samym czasie, Opatrzności Bożej, przynajmniej w domyśle?

•Po co minimalizować wizję s. Łucji, wspominając o "księgach oddania"
jako możliwych źródłach ?

•Dlaczego prałaci nie wyjaśnią linii "W Portugalii zawsze będzie dogmat
wiary, itp."?

•Jaki jest cel publikowania w pierwszej kolejności wizji TrzeciejTajemnicy,
kiedy słowa Matki Bożej są ukryte, a wizja zredukowana do niczego?

Depozyt daje tylko jedną odpowiedź na wszystkie te pytania: kiedy spotykamy się z grzechem, na
przykład kłamstwem, musimy zadać pytanie: Cui bono ? - na czyją korzyść?

Machinacje Watykanu i niespójności w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej i jako takie nie może być
głupia komedia grana przez niektórych prałatów, którzy są znudzeni. Musi być poważnym celem
interwencji kłamstw, które nie ma wielkie trudności w demaskacji. Po co ryzykować tę inscenizację,
chyba że jest to ważny cel ?

Oczywiste jest, że Trzecia Tajemnica nie jest przygotowana do przewidywania wizji politycznie
poprawnych lub korzystnych dla przyszłości, ale - przeciwnie - jest zredukowana do
przeszłości i pozbawiona wszelkiej ważności, jedynym celem całego aktu publikacja, musi być
strategicznym odstępstwem od faktycznych słów Matki Bożej: wizja i proroctwo zmieniają się w
oszustwo lub - jak z przyjemnością mówi służbom wywiadowczym - zarządzanie percepcją.

Ta odpowiedź nie jest zwykłą spekulacją, z dala od niej. Wszelkie dowody potwierdzające,
które omówiliśmy do tej pory, w tym sama wizja Trzeciej Tajemnicy i innych
zatwierdzonych wystąpień, o których wspomina sam Kardynał Ratzinger w 1984 roku,



prowadzą do wniosku, że prawdziwa Trzecia Tajemnica musi być słowami Matki Bożej
ukrytymi przed opinią publiczną i być
może autentycznym tekstem rzekomo opublikowanej wizji .

Kończymy ten rozdział dodatkowymi pytaniami poruszonymi przez dowody:

Dlaczego prasa międzynarodowa - najczęściej bez komentarza czy sprzeciwu - publikuje "wizję"?
Zwykle są one bardzo skuteczne w rzucaniu ośmieszania, zwątpienia, negacji i oczerniania
świętości. Wystarczy wziąć pod uwagę międzynarodową reakcję na ogłoszenie przez Watykan
beatyfikacji papieża Piusa IX. Przyznajemy, że nie jest to ściśle teologiczny argument.
Prawdopodobieństwo to zostało jednak zaakceptowane przez św. Tomasza z Akwinu, którego
zdrowy rozsądek - jak wskazuje GK Chesterton - "jestznaczeniem prawdopodobnego".

Dlaczego ktokolwiek byłby tak pewny autentyczności opublikowanego tekstu lub oświadczeń?
"Osobowości s. Łucji" co do ich autentycznych interpretacji? Dwóch najwyższych dostojników
Watykanu nie waha się, w swoim wspólnym "komentarzu", twierdzić, że Trzecia Tajemnica nie
zawiera "żadnej wielkiej tajemnicy". Przedstawiają nam zbiór absurdalnych i sprzecznych
stwierdzeń od obelg do nasza inteligencja do granic bluźnierstwa i herezji (co najmniej).

W rezultacie możemy mieć pewność, że linie " Sister Lucy" nie są produktem oprogramowania
zdolnego do reprodukcji pisma ręcznego i dostępnego za mniej niż sto dolarów? I w tym przypadku,
kto miałby prawo przesłuchać s. Łucji w publikacji? Z pewnością nikt z nas.

To nie jest zwykła paranoja, ale tylko ostrożna wątpliwość co do zwyczajowej niezawodności ludzi,
którzy powiedzieli nam kłamstwa, które można udowodnić. Nie ma paranoi, by mieć wątpliwości
co do niekonsekwencji i sprzeczności z samym sobą.

Nie ma wielu powodów, aby ukryć przesłanie Matki Bożej: byłoby możliwe, że przesłanie było
wystarczająco przerażające, by wywołać panikę, jak proroctwo o lokalnie ograniczonej katastrofie,
powódź lub atak nuklearny. Albo wiadomość może być zbyt symboliczna, aby ją zrozumieć, jak to
może być w przypadku kilku linii Objawienia. Lub wiadomość może być wyraźna i jasna, ale
bardzo kłopotliwa dla tych, którzy mają prawo ją opublikować.

To wydaje się oczywiste, że pierwsze dwie opcje nie są w charakterystyce fatimskich objawień
maryjnych i większości, która prowadzi nas do trzeciego możliwości dla naszego wniosku:
Watykan ma coś do ukrycia, że byłoby bardzo kłopotliwe. Przypominamy świadectwo księdza
Joaquima Alonso, który przez szesnaście lat był oficjalnym archiwistą Fatimy:

Jest zatem całkiem prawdopodobne, pisze on, że tekst [Trzeciej Tajemnicy] zawiera konkretne
aluzje do kryzysu wiary Kościoła i zaniedbań samych pastorów (i do) sporów na świecie. w samym
Kościele i poważne pasterskie zaniedbania Wysokiej Hierarchii29.

Jest to absolutnie zgodne z pojawieniem się i przesłaniem Matki Boskiej z La Salette w
1846 roku, pojawieniem się w 1634 roku Matki Bożej Dobrej W Quito i kilku innych. Być
może jest możliwe, że znamy prawdziwy tekst Trzeciej Tajemnicy. Jest to historia
opowiedziana kilka lat temu przez pozornie wiarygodnego francuskiego księdza, który
usłyszał nadprzyrodzoną wiadomość podczas słuchania nagrania w jakimś Oratorium.
Twierdzi , że usłyszał następujące linie :

Zaplanujemy i przygotujemy złą radę, która zmieni oblicze Kościoła. Wielu straci wiarę, a
zamieszanie wszędzie zapanuje. Owce będą na próżno szukać swego pastora. Schizma
rozerwie tunikę Mojego Syna. Będzie to koniec czasu, ogłoszony w Piśmie Świętym i



przywołany przeze Mnie do pamięci w wielu miejscach. Ohyda obrzydliwości dotrze na
szczyt i przyniesie ogłoszoną karę La Salette. Ręka Mojego Syna, której już dłużej nie
będę w stanie powstrzymać, ukarze ten biedny świat, który musi znieść jego zbrodnie.
Będziemy mówić tylko o wojnach i rewolucjach. Elementy natury zostaną uwolnione i
wywołają niepokój, nawet wśród najlepszych (najodważniejsi). Kościół krwawi
wszystkimi ranami. Błogosławieni, którzy wytrwają i szukają schronienia w Moim
Sercu, ponieważ triumf.

Oczywiście nie ma absolutnie żadnego dowodu na autentyczność tego tekstu. Nie wolno
nam deklarować, że jest to prawdziwa Trzecia Tajemnica. Oznacza to jednak znacznie
więcej niż wszystko, co zawiera watykańska "interpretacja" części wizji
Trzeciej Tajemnicy.

Herezja i apostazja po Vaticanum II są ważne tak tragiczne i tak ogromnej, że wymagania zdrowego
rozsądku, że to trzecia tajemnica, lub część Trzeciej Tajemnicy. Czy jest możliwe, że Matka Boża
znała koniec Pierwszej Wojny Światowej, początek II wojny światowej pod wodzą Piusa XI, że
Rosja będzie szerzyć swoje błędy, że Rosja będzie narzędziem kary, że przyszłość Papież zostałby
zabity przez żołnierzy, ale nic o ewolucji kataklizmu w Kościele z Vaticanum II, wydarzeniu, które
duchowo sprawia, że wszystkie wojny są nieistotne? Wspomnieliśmy już te słowa wypowiedziane
przez papieża Pawła VI:

Kościół jest w godzinie niepokoju, samokrytycyzmu, można by nawet powiedzieć o
samozniszczeniu! To jest jak rewolucja wewnętrzna, ostra i skomplikowana, której nikt nie
oczekiwał po Soborze. (7 grudnia 1968 r.)

On również wymienić „na dym szatana”, który wszedł do Kościoła. Nawet papież Paweł
VI, który znajdował się w centrum kryzysu, do pewnego stopnia doznał katastrofy. Czy
można sobie wyobrazić, że Matka Boża Fatimska nie miała nic do powiedzenia na ten
temat, podczas gdy inne zatwierdzone wystąpienia, jak sam przyznaje kardynał Ratzinger,
mówią o niebezpieczeństwach dla wiary? Jest oczywiste, że to niemożliwe!

Tak więc, nie ma dowodów - powtarzamy - autentyczność wiadomości cytowanej powyżej,
że francuski ksiądz twierdzi, że otrzymał, nie ma w tych liniach nie logiczną alternatywą
do Trzeciej Tajemnicy , Może to po prostu oznaczać, że istnieje tekst należący do Trzeciej
Tajemnicy, którego Watykan jeszcze nie ujawnił - tekst następujący po słowach o
dogmacie wiary zachowanym w Portugalii. Omówimy to w następnym rozdziale.



Ojciec Caillon powiedział: "Zakon przyszed ł z Rzymu, zmuszając wszystkich do mówienia i
myślenia:" Konsekracja jest zakończona. Papież uczynił wszystko, co było w jego mocy, Niebo raczy ło
przyjąć ten gest. "To właśnie w tym czasie (1988-89) wiele dzieł Fatimy upierało się, że Konsekracja
Rosji zostały dokonane, nagle zacz ął potwierdzać, że Konsekracja z 1984 r. spełniła pragnienia Nieba
(patrz strony 71 i 223).

Uwagi:
1.W latach 1986-1991 kilku Sanpietrini , umundurowanych strażników Bazyliki Świętego Piotra w
Rzymie, bezpo średnio ogłosi ł księdzu Gregoriusowi Hesse (który pracowa ł przez lata w Watykanie),
że prawie po każdej Mszy Papieża na Placu Świętego Piotra, na ziemi są konsekrowane Hostie .

2. Tylko jeden może podoba ć się Bogu religii, dzięki której można być zbawionym, i jest tylko jeden
(który jest dogmatem wiary), więc przeciwie ństwo jest herezj ą i jest również bluźnierstwem, poniewa ż
Bóg, który jest Prawdą, nie może lekcewa żyć Prawdy, więc przeciwnie, jest bluźnierstwem.
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King of France, 1689)."



15.W 13 wieku, Ste. Gertruda, niemiecki, był "Herald of the Sacred Heart." See św Gertrudy
Wielkiej ( Ste. Gertruda Wielka ), opublikowane przez benedykty ńskiego klasztoru Clyde (Missouri),
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Rozdział 12

Czy trzecia tajemnica składa się z dwóch odmiennych tekstów?

Pomimo najwyższych starań o zamknięcie księgi fatimskiej, sojusznicy Sodano / Ratzinger
/ Bertone nie zdołali przeprowadzić konferencji prasowej 26 czerwca 2000. Inteligentni
katolicy na całym świecie nie wierzyli po prostu, że Bezsłowna i niejednoznaczna wizja
"ubranego w biało biskupa" może być całą tajną treścią, którą Watykan trzymał pod
kluczem przez czterdzieści lat.

Najlepszym świadectwem wspierać że czegoś brakowało było - jak na ironię, sam kardynał
Ratzinger - w 1984 roku wywiadzie dla magazynu Jezus już poza obozem. Co stało się z
"proroctwem religijnym", o którym wspominał wówczas kardynał, dotyczącym "niebezpieczeństw
dla wiary i życia chrześcijanina, a zatem (życia) świata"? Co powiedzieć o swoim oświadczeniu z
1984 roku: "Rzeczy zawarte w tej" Trzeciej Tajemnicy "odpowiadają temu, co zostało ogłoszone w
Piśmie Świętym i zostały powtórzone i powtórzone w wielu innych objawieniach maryjnych.przede
wszystkim samej Fatimy w jej [już] znanej treści? Nic w wizji "biskupa ubranego w biel" nie
powtarza tego, co zostało powiedziane w wielu innych objawieniach maryjnych, ponieważ w tej
wizji Maryja nic nie mówi . A jeśli, jak wyraził to kardynał Ratzinger w 2000 r., " Biskup ubrany na
biało" to papież Jan Paweł II uciekający przed śmiercią w 1981 r., Dlaczego kardynał Ratzinger po
prostu nie ujawnił go w 1984 r. I stwierdził, że Trzecia Tajemnica została zrealizowana?

Absolutnym nieuchronnym wnioskiem dla wielu absolutnie wiernych katolików było
prawdopodobieństwo kolejnego dokumentu równolegle z wizją. Być może stopień watykańskiego



dyskomfortu w tej kwestii został pokazany 16 maja 2001 roku, prawie rok po konferencji prasowej
"Fatima się skończyła." W tym czasie Matka Angelica - niezawodny obrońca , jeśli w ogóle, personel
Watykanu - wyrażany na żywo w telewizji, zdrowy rozsądek milionów katolików:

Co do Tajemnicy, cóż! Tak się składa, że jestem wśród tych ludzi, którzy myślą , że nie mieliśmy
wszystkiego . Powiedziałem dobrze! Mam na myśli, że masz prawo do osobistej opinii, prawda,
Ojcze? Tam, wiesz, to moja opinia. Bo myślę, że to przerażające . I nie sądzę, że Stolica Święta
powie coś, co się nie wydarzy, może się zdarzyć. A co się stanie, jeśli tak się nie stanie? Mam na
myśli to, że Stolica Apostolska nie może pozwolić sobie na proroctwa.

Pytanie musimy zająć się w tym rozdziale - kwestia podniesiona przez katolików jak Matka
Angelica - to czy Trzecia Tajemnica Fatimska jest całkowicie zawarte w jednym dokumencie
opublikowanym w czerwcu 2000 roku, czy też składa się z dwóch dokumentów: opublikowany w
czerwcu 2000 roku i oddzielny wizja tekst zawierający słowa Matki Bożej, aby wyjaśnić wizję -
słowa, które prawdopodobnie natychmiast następujące wyrażenie
"W Portugalii zawsze będzie zachowany dogmat wiary, itp." Do Czwartej Pamięci Lucie.

Przekonanie nasuwa się, że istnieją dwa dokumenty zawierające Trzecią Tajemnicę. Ale jakie są
dowody na poparcie istnienia drugiego dokumentu?

Jak zauważyliśmy w rozdziale 4, istnienie dwóch dokumentów - z których jeden jest listem
zapisanym na jednym arkuszu papieru i zapieczętowanym w jednej kopercie, a drugi jest w
notatniku, który s. Łucja przekazała w tym samym czasie. koperta czasowa - jest wyraźnie
sugerowana przez twierdzenie różnych wiarygodnych świadków, w tym s. Łucji. Bardziej
szczegółową dyskusję na temat ich świadectwa można znaleźć w książce Brata
Michała: Cała prawda o Fatimie - Tom III: Trzecia tajemnica, 20 000 kopii francuskiego
wydania tomu III zostało wydanych w 1985 i 1986 roku (po ponad czterech latach badań),
a 50 000 egzemplarzy wydania angielskiego opublikowano w 1990 roku. Według naszej
wiedzy ta książka nie została opublikowana. nigdy nie kwestionowano autentyczności ani
doskonałości badań. Sam tom III oferuje ponad 1150 notatek, powołując się na liczne
dokumenty, świadków i referencje. Podobnie, źródła Brata Michela i jego własne
świadectwa nigdy nie były kwestionowane; dlatego musimy uważać samego brata Michela
za wiarygodnego i wiarygodnego świadka2.

Z dokumentów znajdujących się w naszym zasięgu, z których niektóre zostały już ujawnione w
poprzednich rozdziałach, teraz podejmujemy się udowodnienia, że istnieją w rzeczywistości
rękopisy dwóch s. Łucji odnoszące się do Trzeciej Tajemnicy i że oba dokumenty mają zostały
ostatecznie wysłane do Watykanu. Przypominamy, co Siostra Łucja napisała do prałata da Silvy 9
stycznia 1944 roku:

Napisałem to, o co mnie prosiłeś; Bóg chciał mnie trochę przetestować, ale w końcu taka była jego
wola: [tekst] jest zapieczętowany w kopercie, a ta jest w zeszytach ... 3

Badanie oryginału w języku portugalskim ujawnia, że s. Łucja oznacza, że Sekretny porządek
znajduje się w kopercie, a koperta jest w jednym z jej zeszytów, które powierzyła również
arcybiskupowi Manuelowi Marii Ferreirze da Silva (arcybiskup Gurza), aby przekazać go
biskupowi fatimskiemu, prałatowi da Silva w czerwcu 1944 r. Jak podaje fr. Michel ,

Dyskretnie, widzący dał biskupowi Gurza notatnik, w którym wyślizgnęła się z
koperty Tajemnicy. Tego samego wieczoru włożył kopertę w ręce biskupa da Silvy ...



Ale co się stało z notebookiem? Z pewnością zawiera tekst związany z Trzecią Tajemnicą.
Z jakiego innego powodu Siostra Łucja powierzyła biskupowi fatimskiemu zarówno
zapieczętowaną kopertę, jak i notatnik?

Poniższa tabela podsumowuje jedenaście różnych faktów, które wskazują na istnienie
dwóch rękopisów dotyczących Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej: jedna w kopercie
zawierającej słowa Matki Bożej, a inny w notebooku, prawdopodobnie zawierający wizję
„biskup ubrany na biało”, który został ujawniony w dniu 26 czerwca 2000. Zbadamy te
fakty w następujących sekcjach. Od początku jednak musimy być zauważył, że nie
możemy lekceważyć możliwość utraty lub zniszczenia obwiedni tekstu i niemożności
kiedykolwiek zapewnić.

Trzeci tajny tekst nr 1
Cytowane przez różnych
świadków (patrz rozdział

4)

Tekst trzeciej tajemnicy #
2

Wysłane przez
Watykan 26 czerwca

2000

(1) Tekst zawiera słowa Matki
Bożej.

Tekst nie zawiera słów
Matki Bożej.

(2) Tekst przeniesiony do
Świętego Oficjum - 16
kwietnia 1957 r.

Tekst przeniesiony do
Świętego Oficjum - 4
kwietnia 1957 r.

(3) Napisane na jednym
arkuszu papieru.

Napisane na 4 arkuszach
papieru.

(4) Około 25 linii tekstu. 62 wiersze tekstu.

(5) Tekst gotowy 9 stycznia 1944
r.

Tekst gotowy 3 stycznia 1944
r.

(6) Papież Jan Paweł II
przeczytał tekst w 1978
roku.

Papież Jan Paweł II
przeczytał tekst 18 lipca
1981 roku.

(7) Papież Jan Paweł II poświęcił
świat 7 czerwca 1981 po
przeczytaniu tekstu w 1978
roku, ale przed
przeczytaniem tekstu
czterech stron czytał, że w
dniu 18 lipca 1981 r.

Ten tekst nie został
odczytany przez papieża
przed jego aktem
poświęcenia świata 7
czerwca 1981 roku.

(8) Napisany jako list (z
adresem i podpisem).

Nie napisane w formie listu
(ani adresu, ani podpisu), ale
jako pismo w notesie siostry
Lucie.

(9) W rezerwie u boku papieża. W budynku Świętego
Oficjum.

(10) Prosty arkusz papieru ma
marginesy po każdej stronie
z trzech czwartych cala.

Cztery arkusze papieru nie
mają marginesu.



(11) Wyjaśnij wizję. Opisuje wizję.

Fakt nr 1 :

Dokument dowodowy nr 1 -
Tekst # 1 zawiera słowa Matki Bożej

W rozdziale 4 odnotowaliśmy ogłoszenie Watykanu z 8 lutego 1960 r., Przekazane przez
portugalską agencję prasową ANI (w Rzymie), która uznaje, że tekst Trzeciej Tajemnicy (tj. Tekst #
1 tabeli) zawiera rzeczywiste słowa Notre Dame:

W bardzo wiarygodnych kręgach watykańskich przedstawiciel United Press International
został właśnie poinformowany, że jest bardzo prawdopodobne, że list, w którym s. Łucja
napisał słowa, które Matka Boska skierowała do trzech pastorów w Cova da Iria, nigdy nie
bądź otwarta.

Mamy również własne świadectwo s. Łucji: Trzecia Tajemnica zawiera prawdziwe słowa
Matki Bożej, a nie tylko wizję bez słów. Brat Michel informuje:

... W swoim trzecim pamiętniku, napisanym w lipcu-sierpniu 1941 r., Siostra Łucja wspomniała
jedynie o istnieniu trzeciej części Tajemnicy, ale jeszcze nic o tym nie powiedziała. Kilka miesięcy
później, w jej czwartym pamiętniku, napisanym od października do grudnia 1941 r., Postanowiła
powiedzieć więcej. Następnie przepisała niemal dosłownie tekst trzeciego pamiętnika, ale dodając
po ostatnich słowach: "... i zostanie przekazana światu czas pokoju" - nowe zdanie: " Em Portugal
będzie zachowana semper o dogma da fé, itp. 6 »

To nowe wyrażenie tłumaczy: "W Portugalii zawsze będzie zachowany dogmat wiary, itd." -
cytując bezpośrednio słowa Matki Boskiej do Fatimy. Brat Michel również donosi:

Tak więc, w 1943 r., Kiedy biskup da Silva poprosił ją o napisanie tekstu [Trzeciej Tajemnicy] i
spotkała się z niemożliwymi do pokonania trudnościami w przestrzeganiu tego porządku,
oświadczyła pewnego dnia, że nie jest absolutnie konieczne, aby to zrobić ", ponieważ w pewnym
sensie tak powiedziała. " Bez wątpienia odnosiła się do dziesięciu słów dyskretnie dodanych w
grudniu 1941 r. do tekstu Wielkiej tajemnicy, ale tak dyskretnie, że prawie nikt uważaj8.

Godne uwagi jest to, że te dyskretnie dodanych słów - „w Portugalii nadal zachowują dogmat Wiary,
itp” są właśnie te, które TMF próbuje uniknąć zmniejszając je do notatki, tak jakby nie były one bez
znaczenia i oparte na tekście Wielkiej Tajemnicy, w trzecim pamięć, która nie zawiera dodatku.

Powtarzamy wcześniej pytanie: dlaczego kardynał Sodano, kardynał Ratzinger i Bertone oni
wybrać trzecią pamięć po czwarte Memoir oferuje bardziej pełny tekst orędzia z Fatimy?
Odpowiedź jest jasna: wybrali Third Memoir aby uniknąć dyskusji o ważnych wypowiedzi: „W
Portugalia zawsze zachowa dogmat wiary, itd. "Tym celom udało się zręcznie pominąć oczywistą
wskazówkę, że Orędzie Fatimskie zawiera kolejne słowa Dziewicy zawarte w" itd. ", I że te
Brakujące słowa muszą odnosić się do Trzeciej Tajemnicy. Gdyby tak nie było, Sodano / Ratzinger
/ Bertone nie wykazaliby takiej niechęci do tego wyrażenia. Po prostu użyliby Czwartego Briefa,
włączając to wyrażenie w dyskusji TMF na pierwszych dwóch częściach



Wielkiej Tajemnicy Fatimskiej. Można jedynie wnioskować, że wyrażenie tak odrażające dla nich
jest w istocie bramą do Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej i że nie chcieli przyciągnąć uwagi wiernych
lub świata w ogóle do tych drzwi. zgłoszenie, ponieważ budzi zbyt wiele pytań dotyczących tego, co
leży poza nim.

Reszta Tajemnicy wskazana przez "etc." nie została odnotowana w Czwartym Briefu, ale w
późniejszym spornym tekście, brakującym tekście Trzeciej Tajemnicy, który wyjaśnia
wizję "biskupa ubranego na biało". "

W rzeczywistości, autorzy TMF zaniedbania wspomnieć, że zaraz po: „W Portugalii wciąż
zachowują dogmat wiary” itd możemy znaleźć w Czwartym wspomnieniu: " To nie mów
nikomu; Dla Franciszka, tak, możesz to powiedzieć. "Ale jeśli" to "odnosiło się tylko do
stałego zachowania Wiary w Portugalii, Matka Boża prawie nie zaangażowałaby
widzących, aby ukryć ten niebiański komplement od narodu portugalskiego. więc

"To" wyraźnie wskazuje na to, że dogmat wiary nie zawsze będzie zachowywany w innych
miejscach - w wielu innych miejscach. Taki właśnie wniosek autorzy TMF próbowali ukryć,
redukując frazę kluczową do notatki.

Jak wskazano w rozdziale 4, te dziesięć słów - "Em Portugal może być przechowywana
semper o dogma da fe, itp." (W Portugalii dogmat wiary zostanie zawsze zachowany itd.)
"Wprowadzi w Tajemnicy Fatimskiej nową i niepełną myśl. Sformułowanie sugeruje,
jak się ma zawarte wszystko ekspert szanowany z Fatimy , że tam jest wynik i że

"Etc." zastępuje tylko trzecią część Tajemnicy. Ale rękopis Trzeciej Tajemnicy, opublikowany przez
Watykan w czerwcu 2000 r. (Czyli Tekst # 2 z tabeli na stronie 121), opublikowany w TMF,
nie zawiera słów Matki Bożej; opisuje tylko wizję Tajemnicy widziane przez troje dzieci z Fatimy.
Ten tekst nie wyjaśnia nowego zdania Czwartego Briefa i nie zawiera słów zawartych w "itd."

Czy prawdziwe słowa Matki Boskiej wypowiedziane osobiście przez Matkę Bożą kończą się na
"itd."? Na pewno nie. Bez wątpienia jest brakujący tekst po "etc." Co się stało?

Co możemy wyciągnąć z faktu nr 1?

Fakty te pokazują, że muszą istnieć dwa dokumenty: jeden zawierający słowa Matki Bożej,
drugi zawierający wizję trójki dzieci, ale absolutnie bez żadnego słowa przypisanego
Matce Bożej.

Fakt nr 2 :
Dokument dowodowy nr 2 - Różne daty przekazania

Brat François mówi nam, kiedy tekst Trzeciej Tajemnicy został przekazany do Świętego Oficjum
(obecnie Kongregacja ds. Doktryny Wiary):

Przybyciu do Watykanu 16 kwietnia 1957, Tajemnica niewątpliwie została umieszczona niemal
natychmiast przez papieża Piusa XII w jego osobistym biurku, wewnątrz małego drewnianym
pudełku, z napisem Secretum Sancti officii: ( tajemnicą świętej Biuro ) 9.

Ważne jest, aby przypomnieć to, co zauważyliśmy powyżej: że papież był na czele Świętego
Oficjum przed reorganizacją Kurii Rzymskiej w 1967 r. Przez papieża Pawła VI. Było zatem
zupełnie normalne, że Papież utrzymał w swojej posiadaniu Trzecią Tajemnicę i zawierające ją



pudełko opatrzone etykietą "Tajemnica Świętego Oficjum". Papież jest na czele Świętego Oficjum,
to Skrzynia była częścią archiwów Świętego Oficjum.

Watykański komentarz stwierdza jednak, że oryginalny rękopis Trzeciej Tajemnicy,
napisany przez Lucy, został przekazany do Świętego Oficjum 4 kwietnia 1957 r. Ponadto,
arcybiskup Tarcisio Bertone, Sekretarz Kongregacji Nauki Wiara, mówi nam:

Jest tylko jeden rękopis, który jest tu reprodukowany fotograficznie. Zapieczętowana
koperta była najpierw strzeżona przez biskupa Leirii. Aby lepiej zachować "tajemnicę",
koperta została przekazana 4 kwietnia 1957 r. Do Tajnego Archiwum Świętego Oficjum10.

Co możemy wyciągnąć z faktu nr 2?

Ta różnica w datach potwierdza wniosek, że istnieją dwa dokumenty: dokument zawierający wizję
został przeniesiony do Tajnego Archiwum Świętego Oficjum 4 kwietnia 1957 roku; drugi
dokument, zawierający słowa Matki Boskiej Fatimskiej, został przekazany 16 kwietnia 1957 r. do
mieszkania Papieża, które można uznać za część Świętego Oficjum.

Fakt nr 3 :
Dokument dowodowy nr 3 - Tekst nr 1
to pojedyncza kartka papieru

Jak wykazaliśmy w rozdziale 4, kardynał Ottaviani, jako Prefekt Kongregacji Nauki Wiary w 1967
roku, oświadczył, że przeczytał Trzecią Tajemnicę i że został napisany na jednym
arkuszu papieru. Potwierdził ten fakt 11 lutego 1967 r. Podczas konferencji prasowej podczas
wiecu Papieskiej Akademii Maryjnej w Rzymie:

A co ona (Lucie) zrobiła, aby być posłuszną Najświętszej Dziewicy? Napisała na kartce po
portugalsku, co Matka Boska poprosiła, by powiedziała ... 11

Kardynał Ottaviani świadek w ten sposób. Na tej samej konferencji prasowej stwierdza:

Ja, który miałem łaskę i dar czytania tego, co jest tekstem Tajemnicy - ale jestem też tajemnicą,
ponieważ jestem zobowiązany do zachowania tajemnicy ... 12

Uwaga: kardynał Ottaviani czytał Trzecią Tajemnicę. Kardynał Ottaviani powiedział później, że
został napisany na kartce papieru. Ale tekst wizji przedstawionej przez Watykan 26 czerwca 2000 r.
Znajduje się na wielu arkuszach . Jeśli Trzecia Tajemnica zapieczętowany w kopercie - to przeczytał
kardynał Ottaviani - był na wielu arkuszach, byłby powiedział .

W celu potwierdzenia, ojciec Alonso informuje, że zarówno s. Łucja, jak i kardynał Ottaviani
oświadczają, że Tajemnica została napisana na jednym arkuszu papieru:

Lucie mówi nam, że napisała to na kartce papieru. Kardynał Ottaviani, który ją przeczytał,
powiedział nam tak samo: "Napisała na kartce ... 13"

Mamy również świadectwo biskupa Venancio, wówczas biskup pomocniczy Leiria-Fatima nakazał
bp da Silva (biskupa Leirii-Fatimy) w połowie marca 1957 przynieść kopie napisane siostra Łucja -
łącznie z oryginałem Trzeciej Tajemnicy - Nuncjusz Apostolski do Lizbony, aby przenieść się do
Rzymu. Przedtem



przynieść pisma Łucji do nuncjusza, bp Venancio spojrzał na kopertę zawierającą Trzecią
Tajemnicę przez podniesienie go do światła i zobaczył, że tajemnica została „napisane
namałej kartce papier14 dnia.” Bracie Michel był świadkiem pierwszej ręki w tym
wysokiej dowód certyfikatu:

Jednak dzięki zwierzeniom biskupa Venancio, wówczas pomocniczego biskupa Leirii i
głęboko zaangażowanego w te wydarzenia, mamy teraz kilka wiarygodnych danych, które
będziemy uważać, aby nie zaniedbać. Zebrałem je osobiście od biskupa Venancio 13
lutego 1984 r. W Fatimie. Były biskup Leirii powtarzał mi na ten temat prawie słowo w
słowo, co już wcześniej powiedział Abbe Caillonowi, który bardzo szczegółowo opisał to
na swoich konferencjach.

Oto świadectwo Monsignore Venancio, według Brata Michela:

Biskup Venancio mówi, że kiedy był sam w domu, wziął wielką kopertę Tajemnicy i próbował,
poprzez przejrzystość, zobaczyć, jaka była treść. W dużej kopercie biskupa dostrzegł mniejszą
kopertę, Lucie i wewnątrz zwykłego prześcieradła, z trzema czwartymi centymetra marginesu z
każdej strony. Zadbał, by zwrócić uwagę na rozmiar tego wszystkiego. Ostateczna Tajemnica
Fatimska jest napisana na małym kawałku papieru16.

Manuskrypt Trzeciej Tajemnicy opublikowany przez Watykan w czerwcu 2000 r. Jest napisany na
czterech kartkach papieru. Coś tu jest nie tak.

Co możemy wyciągnąć z faktu nr 3?

Znów dowody wskazują na istnienie dwóch dokumentów: jednego składającego się z jednego
arkusza papieru, drugiego składającego się z czterech arkuszy papieru.

Fakt 4 :
Dokument potwierdzający nr 4 -
Tekst # 1 to 25 linii tekstu kaligrafii

Oprócz tekstów przytoczonych na poparcie faktów nr 3 dotyczących faktu, że Trzecia Tajemnica
jest napisana na jednym arkuszu papieru, brat Michel i brat François zgadzają się, że tekst Trzeciej
Tajemnicy zawiera jedynie 20 do 30 linii.

... jesteśmy pewni, jak dwadzieścia lub trzydzieści linii trzeciej Tajemnicy ... 17
Ostateczna Tajemnica Fatimska, napisana na małej kartce papieru, jest zatem bardzo
długa.

Prawdopodobnie od dwudziestu do dwudziestu pięciu linii ... 18

[Mgr Venancio spojrzał na kopertę [zawierającą Trzecią Tajemnicę] podnosząc ją do światła.
Zobaczył w środku niewielki arkusz, z którego zmierzył dokładny wymiar. Wiemy więc, że Trzecia
Tajemnica nie jest długa, prawdopodobnie od dwudziestu do dwudziestu pięciu linii ... 19

Z drugiej strony rękopis Trzeciej Tajemnicy opublikowany przez Watykan w czerwcu 2000 r.
Zawiera 62 wiersze tekstu kaligraficznego. Znowu coś jest nie tak.

Co możemy wyciągnąć z faktu 4?

Ta sprzeczność pokazuje, że istnieją dwa dokumenty: jeden z 20 do 30 liniami tekstu na jednym
arkuszu papieru, drugi z 62 liniami na czterech arkuszach papieru.



Fakt nr 5 :
Dokument dowodowy nr 5 - Tekst nr
1 nie był gotowy do 3 stycznia

Jak wykazaliśmy w rozdziale 4, Lucie najpierw spróbowała zanotować tekst Trzeciej Tajemnicy w
październiku 1943 r. Od połowy października do początku stycznia 1944 r. Lucie przeszkadzał
niewypowiedziany niepokój Trzecia Tajemna na piśmie.

Zauważyliśmy również, że rozkaz napisania sekretu nastąpił, gdy s. Łucja cierpiała na zapalenie
opłucnej w czerwcu 1943 r., Co doprowadziło Chanoine Galamba i Monseigneur da Silva do
obawiania się, że umrze bez ujawnienia końcowej części Wielkiej Tajemnicy. z Fatimy. Kanon
Galamba później przekonał biskupa da Silva, by zasugerował s. Łucji, że spisuje sekret. Siostra
Łucja nie chciała jednak jej przestrzegać bez formalnego polecenia biskupa, który ostatecznie
wydano w połowie października 1943 r.

Nawet wtedy, s. Łucja, przez kolejne dwa i pół miesiąca, nie była w stanie być posłuszna, aż do
objawienia się Najświętszej Maryi Panny z 2 stycznia 1944 r., Aby potwierdzić, że to jest Wolą
Boga, że umieściła Sekret w piśmie. Tylko wtedy Lucie mogła przezwyciężyć swoje lęki i obawy i
napisać Secret20. Ale dopiero 9 stycznia 1944 r. S. Łucja napisała do prałata da Silvy następującą
notatkę, aby poinformować ją, że Tajemnica została ostatecznie napisana:

Napisałem to, o co mnie prosiłeś; Bóg chciał mnie trochę przetestować, ale w końcu to Jego wola
[tekst] jest zapieczętowana w kopercie i jest w zeszytach ... 21

Rękopis Trzeciej Tajemnicy dla Watykanu został jednak ukończony 3 stycznia 1944 roku,
w oparciu o datę pojawiającą się na końcu 4-stronicowego dokumentu siostry Lucie.
Ponadto, Arcybiskup Bertone mówi nam:

Trzecia część „tajemnicy” został napisany „na zlecenie Jego Ekscelencji biskupa Leirii i Matki
Bożej” 3 stycznia 194 423.

Co możemy wyciągnąć z faktu nr 5?

Biorąc pod uwagę, że s. Łucja w końcu napisała Tajemnicę po objawieniu się Matki Bożej,
dlaczego nie poinformowałaby natychmiast Biskupa da Silvy, gdy tylko dokument był gotowy,
mając pewność, że Matka Boża dla niej Wola Boga, aby dostarczyć dokument? Dlaczego s. Łucja,
wytrenowana do posłuszeństwa, czekała jeszcze sześć dni - od 3 do 9 stycznia - na
wypełnianie rozkazu Nieba, by napisać Trzecią Tajemnicę, zanim poinformuje swojego biskupa?
Możemy stwierdzić, że tekst Trzeciej Tajemnicy nie był gotowy do 9 stycznia 1944 r. Lub bardzo
krótko po tym.

Ta różnica w datach daje zatem dodatkowe poparcie dla istnienia dwóch dokumentów:
jednego zawierającego wizję, zakończonego 3 stycznia 1944 r .; druga zawierająca słowa
Matki Bożej wyjaśniające tę wizję zakończyła się 9 stycznia 1944 r. lub krótko wcześniej.

Prawdą jest, że ten wniosek zależy od poszlak; ale eksperci Fatimy muszą polegać na tego
rodzaju dowodach, ponieważ ruch anty-fatimski, od 1976 roku, zablokował publikację
dzieł o. Joaquina Alonso, w tym ponad 5000 dokumentów w 24 tomach, wynik jego 11 lat
badań do tej daty. Jak już zauważyliśmy, ksiądz Alonso był przez szesnaście lat oficjalnym
archiwistą Fatimy.



Wszystkie inne wnioski tego artykułu, z wyjątkiem być może konkluzji dotyczących Faktu
nr 11, nie zależą od poszlak.

Fakt nr 6 :
Dokument dowodowy nr 6 -
Różne daty, w których papież po raz pierwszy odczytuje Tajemnicę

1 lipca 2000 r. Washington Post poinformował, że urzędnicy Watykanu przedstawili ostatnio
sprzeczne daty po raz pierwszy, kiedy Papież Jan Paweł II przeczytał Trzecią Tajemnicę:

13 maja rzecznik Watykanu Joaquin Navarro-Valls powiedział, że papież odczytał ten
sekret po raz pierwszy w dniach jego przystąpienia do pontyfikatu w 1978 r. W
poniedziałek współpracownik kardynała Josepha Ratzingera, prefekta Watykan
Kongregacji Nauki Wiary powiedział, że papież widział ją po raz pierwszy w szpitalu po
ataku24.

Artykuł z New York Times z 26 czerwca 2000 r. Zidentyfikował współpracownika
kardynała Ratzingera:

"Jan Paweł II po raz pierwszy przeczytał tekst trzeciej tajemnicy fatimskiej po ataku ", Ratzinger,
Tarcisio Bertone, powiedział dziennikarzom na konferencji prasowej, aby przedstawić document25.

Według komentarza Watykanu papież Jan Paweł II nie czytał Trzeciej Tajemnicy aż do 18 lipca
1981 roku. Arcybiskup Bertone mówi nam:

Ze swej strony, Jan Paweł II poprosił o kopertę zawierającą trzecią część „tajemnicy” po zamachu z
dnia 13 maja 1981. Kardynał Franjo Seper, prefekt Kongregacji, oddał go do Jego Ekscelencji
prałat Eduardo Martínez Somalo , Zastępca Sekretariatu Stanu, 18 lipca 1981 roku, dwóch
kopertach: jeden biały, z oryginalnego tekstu siostry Łucji w języku portugalskim; druga z
pomarańczowego koloru, z tłumaczeniem "tajnego" w języku włoskim. 11 sierpnia biskup Martinez
zwrócił dwie koperty do archiwum du Saint-Office26.

Co możemy wyciągnąć z faktu nr 6?

Wszystkie te stwierdzenia są prawdziwe i dają się pogodzić, jeśli istnieją dwa dokumenty: w 1978
r. Papież przeczytał jednostronicowy dokument zapieczętowany w kopercie, zawierający

słowa Matki Bożej; a następnie 18 lipca, Jego Świątobliwość przeczytał czterostronicowy
dokument opisujący wizję "biskupa ubranego na biało".

Fakt nr 7 :
Dokument dowodowy nr 7 -
Tekst # 1 zainspirował papieża do poświęcenia świata

Natychmiast po ogłoszeniu arcybiskupa Bertone, cytowanego w faktach 6, Arcybiskup nadal mówi
nam:



Jak wiemy, Papież Jan Paweł II od razu pomyślał o poświęceniu świata Niepokalanemu Sercu
Maryi i skomponował sobie modlitwę za to, co określa " akt poświęcenia", aby celebrować w
Bazylice św. Marii -Major, 7 czerwca 1981 r. 27

Co możemy wyciągnąć z faktu nr 7?

Jak papież Jan Paweł II mógł zostać zepchnięty przez Trzecią Tajemnicę, aby poświęcić świat
Niepokalanemu Sercu Maryi w dniu 7 czerwca 1981 r. , Kiedy to, według Arcybiskupa Bertone,
Papież tak naprawdę nie czytał Trzeciej Tajemnicy do 18 lipca 1981 r. - sześć tygodni później?

Tutaj również można pogodzić te dwa stwierdzenia, jeśli istnieją dwa dokumenty: Papież odczytał
w 1978 roku jednostronicowy dokument zawierający słowa Notre-Dame - to tekst, który pchnął go
poświęcić świat 7 czerwca 1981 r. - a następnie przeczytał czterostronicowy dokument opisujący
wizję 18 lipca 1981 r. Jak już wykazaliśmy w rozdziale 6, wypowiedzi papieża Jana Pawła II
dowodzą, że widzi on te akty konsekracji świata jako przygotowanie gruntu na dzień, w którym
wreszcie będzie mógł swobodnie realizować Konsekrację Rosji.

Fakt nr 8 :
Dokument dowodowy nr 8 - Tekst
nr 1 to list

Sama Łucja mówi nam, że Trzecia Tajemnica została napisana w formie listu . Mamy pisemne
świadectwo o. Jongenie, który 3-4 lutego 1946 r. Zapytał s. Łucję:

"Już poznałeś pierwsze dwie części Tajemnicy. Kiedy będzie trzecia? "Tę trzecią część przekazałem
listem skierowanym do biskupa Leirii; ... "odpowiedziała28.

Jak potwierdził Canon Galamba:

Kiedy biskup odmówił jej otwarcia, Lucie kazała mu obiecać, że zostanie definitywnie
otwarty i przeczytany światu po jego śmierci [do niej, Lucie] lub w 1960 r., W zależności
od tego, co nastąpi wcześniej.

W lutym 1960 r. Patriarcha Lizbony oświadczył:

Biskup da Silva zamknął (koperta zapieczętowana przez Lucie) w innej kopercie, na której
wskazał, że list ma zostać otwarty w 1960 roku , sam, Mgr José Correia da Silva, jeśli
jeszcze żył, lub jeśli nie przez kardynała Patriarchę Lizbony30.

Ojciec Alonso mówi nam:

Inni biskupi również przemawiali - z upoważnieniem - z datą 1960, jak wskazano, aby otworzyć
słynny dokument. Tak więc, gdy biskup, a następnie tytany Tiava i pomocniczy w Lizbonie,
kwestionuje Lucy o dacie, w której Tajemnica zostanie otwarta, zawsze otrzymuje tę samą
odpowiedź: W 1960 r . 31.

W 1959 r. Biskup Venancio, nowy biskup Leirii, oświadczył:



Myślę, że list nie zostanie otwarty do 1960 roku. Siostra Łucja poprosiła, aby nie otwierać go przed
śmiercią, czy nie przed 1960 rokiem. Teraz jesteśmy w 1959 roku, a siostra Lucie cieszy się
dobrym zdrowiem32. ,

Wreszcie, ogłoszenie Watykanu z 8 lutego 1960 roku przez agencję prasową ANI mówi
nam również, że tekst Trzeciej Tajemnicy został napisany jako list .

... jest bardzo prawdopodobne, że list, w którym s. Łucja pisał słowa, które Maryja
Dziewica skierowała do trzech pasterzy w Cova da Iria, nigdy nie został otwarty.

Ale tekst wizji Trzeciej Tajemnicy został również zidentyfikowany jako list w Komentarzu
Watykańskim. Jednak ten tekst oczywiście nie jest listem, ponieważ:

•nie jest skierowany do nikogo;

•jest datowany na końcu, chociaż zgodnie ze zwyczajem w Portugalii od
XVIII wieku żaden list nie jest datowany na końcu, ale tylko na początku;

•nie jest podpisany przez s. Łucji lub kogokolwiek innego;

•tak jest zdecydowanie wszystko oprócz listu.

Kopie listów s. Łucji zostały umieszczone w jej opublikowanych pamiętnikach;
wszystkie litery mają odbiorcę, datę i jego podpis.

Możemy zatem być pewni, że jednostronicowy dokument, udostępniony 9 stycznia 1944 r., Jest
listem skierowanym do kogoś (s. Łucja powiedziała księdzu Jongenowi w lutym 1946 r., Że
wysłała go do biskup Léiria) i podpisany przez s. Łucji.

Należy tutaj zauważyć, że s. Łucji zaproponowano wybór napisania Trzeciej Tajemnicy w formie
listu lub w zeszycie, i że zdecydowała się napisać ją w formie listu. Według księdza Alonso, siostra
Lucy napisała do prałata da Silvy 9 stycznia 1944 roku:

Napisałem to, o co mnie prosiłeś; Bóg chciał mnie trochę przetestować, ale w końcu taka była jego
wola: [tekst] jest zapieczętowany w kopercie, a to jest w zeszytach34 ...

Ponownie, jak zauważyliśmy powyżej, brat Michel informuje, że 17 czerwca 1944 r .:

Dyskretnie, widzący dał biskupowi Gurza notatnik, w którym wyślizgnęła się z
koperty Tajemnicy. Tego samego wieczoru wręczył kopertę w ręce biskupa da Silva ... 35

Co możemy wyciągnąć z faktu nr 8?

Dowody wspierają ten wysoce prawdopodobny wniosek: istnieją dwa dokumenty. Tekst Trzeciej
Tajemnicy zawierający słowa Matki Bożej w formie jednostronicowego listu i czterech stron
tekstu z zeszytu.

Co więcej, jak zauważyliśmy, tekst wizji datowany jest na 3 stycznia 1944 r., A datą 9 stycznia
1944 r. List s. Łucji do biskupa fatimskiego, który stwierdził: "Napisałem to że mnie zapytałeś; Bóg
chciał mnie trochę przetestować, ale w końcu to było, że Jego Wola: [tekst] jest zapieczętowany w
kopercie i jest w zeszytach. "Jest całkiem możliwe, że te siostrzane zeszyty Lucie zawiera wiele
innych rzeczy związanych z Trzecią Tajemnicą, którą napisała w okresie 3-9 stycznia1944 r. Te



inne rzeczy mogą być pomniejszymi punktami odnoszącymi się do Tajemnicy, prowadzącymi do
ostatecznego objawienia przez Dziewicę. w swoich własnych słowach najbardziej przerażająca
część Tajemnicy.słowa : "W Portugalii zawsze będzie zachowany dogmat wiary itp."

W związku z tym należy pamiętać, że s. Łucja otrzymała wybór napisania Trzeciej Tajemnicy w
zeszycie lub na kartce papieru. Oczywiście wykorzystała obie opcje. Znowu, z jakiego innego
powodu wręczyłaby obie zapieczętowaną kopertę i zeszyt do biskupa Gurza w celu przekazania do
biskupa Fatimskiego?

Czy nie jest zatem prawdopodobne, że dwuznaczna wizja - "bezpieczniejsza" część Trzeciej
Tajemnicy - została zapisana w zeszycie, a konkretne wyjaśnienie wizji, w słowach samej Maryi
Panny? - czyj wpływ był bardzo straszny - musiał być zapieczętowany w kopercie, którą s. Łucja
umieściła w notatniku? Wydaje się, że nie ma żadnego innego sensownego wyjaśnienia, dlaczego s.
Łucja, w odpowiedzi na polecenie biskupa o napisanie Trzeciej Tajemnicy, dostarczyła jej
zapieczętowaną kopertę i notes.

W skrócie, wizja "biskupa ubranego na biało", którego tekst obejmuje cztery arkusze papieru,
została zawarta w zeszycie, ale wyjaśnienie - na pojedynczej kartce papieru, zgodnie z zeznaniami
wielu świadków - został zapieczętowany w kopercie. Właśnie dlatego notebook towarzyszył
zapieczętowanej kopercie .

Tak więc cztery strony tekstu objawionego przez Watykan 26 czerwca 2000 może być częścią wizji
Trzeciej Tajemnicy zawarte w notebooku, na pewno nie literą zaklejonej kopercie na stronie.

Fakt nr 9 :
Dokument potwierdzający nr 9 -
Tekst # 1 w Rezerwie w mieszkaniu Papieża

Frère Michel informuje zeznania dziennikarza Roberta Serrou, że dokonując fotomontaż w
Watykanie 14 maja 1957 36, około miesiąca po przybyciu Trzeciej Tajemnicy w Rzymie
16 kwietnia 1957 roku odkryto, że Trzecia Tajemnica była utrzymywana w Mieszkanie
Pope'a przy jego łóżku. Jak mówi nam brat Michel:

... teraz wiemy, że cenna koperta wysłana do Rzymu przez biskupa Cento nie został umieszczony w
archiwum Świętego Oficjum, ale że Pius XII chciał zachować w swoim własnym mieszkaniu.

Ojciec Caillon zebrał te informacje z ust dziennikarza Roberta Serrou, który zatrzymał go sam od
Siostry Pascaliny. Oto jak to zrobić. Robert Serrou dokonywane Paris
Matchjest reportaż Fotografia w tych mieszkań o Piusa XII. Siostra Pascalina,
- ta kobieta o wielkim zdrowym rozsądku, która prowadziła nieliczne siostry, które służyły
papieżowi i które czasami otrzymywały jej zwierzenia - była obecna.

Przed małą drewnianą skrzynką na stole i napisem "Secretum Sancti Officii", dziennikarz zapytał
siostrę: "Moja siostro, co jest w tej skrzyni? ? "A ten odpowiedzieć:" Jest w nim trzecia Tajemnica
Fatimska ... "

Zdjęcie tego pudełka - które chcieliśmy powielić - zostało opublikowane w
Paris-Match półtora roku później ... 37



Oto zdjęcie tej skrzyni, opublikowane w wydaniu 18
października 1958 r. Paris-Match (nr 497, strona 82).
Szczegóły zeznań Serrou zostały potwierdzone później w
liście, który napisał do brata Michela 10 stycznia 1985
roku. W tym liście Serrou stwierdza:
To prawda, że matka Pascalina powiedziała mi o tym, pokazując mi małe pudełko z
etykietką z napisem "Tajemnica Świętego Oficjum": " Jest w nim trzecia Tajemnica
Fatimska38".
Watykański komentarz mówi nam jednak, że Trzecia Tajemnica była przechowywana w
budynku, w którym mieści się Święte Oficjum. Ponownie, według arcybiskupa Bertone:

Zapieczętowana koperta była najpierw strzeżona przez biskupa Leirii. Aby lepiej zachować
"Sekret", koperta została przekazana 4 kwietnia 1957 r. Do Tajnego Archiwum Świętego
Oficjum39.

Ponadto, w Fakturze 6 wykazaliśmy również, że Papież Jan Paweł II przeczytał tekst Trzeciej
Tajemnicy (tj. Jednostronicowy dokument zawierający słowa Matki Bożej) w 1978 r. , a następnie
przeczytał cztero-stronicowy dokument opisujący wizję 18 lipca 1981 r. Zgodnie z omówieniem
faktów nr 6, Święty Urząd przypomina, że Papież Jan Paweł II prosił o Trzecią Tajemnicę w 1981 r.,
ale Nie ma śladu prośby Papieża o Tajemnicę w 1978 roku, ponieważ nie było to konieczne - był w
mieszkaniach papieża.

Co możemy wyciągnąć z faktu nr 9?

Te zeznania potwierdzają fakt, że istnieją dwa dokumenty w rezerwie w dwóch różnych miejscach
iw dwóch różnych archiwach. W 1978 r. Papież Jan Paweł II przeczytał tekst jednotronicowego
listu zawierającego słowa Matki Bożej, która znajdowała się w jej mieszkaniu, dokument, którego
papież nie musiał prosić o tajne archiwum Świętego Oficjum. Ale w 1981 roku Papież Jan Paweł II
przeczytał cztery strony tekstu zawierające opis wizji w notesie siostry Łucji, który był
przechowywany w budynku Świętego Oficjum. To był ten tekst, o który musiał poprosić z Tajnego
Archiwum Świętego Oficjum.

Fakt nr 10 :
Dokument dowodowy nr 10 -
Tekst # 1 ma margines ¾ o centymetr z każdej strony

Oto świadectwo bpa Jana Venancio, drugiego biskupa Fatimy, który zbadał tekst profilu pod silne
światło i zauważył właśnie margines obrysie strony, na której zostało ono napisane:

Bp Venancio mówi Michel] [Brat że kiedyś sam w domu, wziął wielką kopertę z
Tajemnicy i starał się go zobaczyć, dla przejrzystości, jaka była treść. W dużej kopercie
biskupa dostrzegł mniejszą kopertę, Lucie i wewnątrz zwykłego prześcieradła, z trzema
czwartymi centymetra marginesu z każdej strony. Zadbał, by zwrócić uwagę na rozmiar
tego wszystkiego. Ostateczna Tajemnica Fatimska jest napisana na małym kawałku
papieru40.



Ponownie, cztery strony zawierające wizję Trzeciej Tajemnicy nie pozostawiają żadnego marginesu
- niewielka, ale istotna różnica, aby dodać do wszystkich pozostałych różnic.

Co możemy wyciągnąć z faktu nr 10?

Różnica ta pokazuje również, że tekst wydany przez kardynała Ratzingera i Bertone 26
czerwca 2000 roku nie jest tekst Trzeciej Tajemnicy zawarte w kopercie, a więc jeszcze nie
daje nam pełny tekst Trzeciej Sekret, nawet jeśli wysocy dygnitarze Watykanu twierdzą, że
jest odwrotnie.

Fakt nr 11 :
Dokument dowodowy # 11 - Tekst # 1
Wyjaśnia wizję

W Czwartym Wspomnieniu Siostry Łucji czytamy, że podczas Objawienia Matki Bożej 13 czerwca
1917 r., Kiedy Lucy poprosiła o przyjęcie trzech widzących do Nieba, Matka Boża odpowiedziała:

Tak, Hiacynta i Franciszek, zabiorę je wkrótce, ale zostaniesz tu na jakiś czas. Jezus chce
cię wykorzystać, aby mnie poznać i kochać. On chce ustanowić w świecie nabożeństwo do
Mojego Niepokalanego Serca. Kto przyjmie to nabożeństwo, obiecuję zbawienie ... 41

Siostra Łucja następnie przekazuje nam opis wizji, którą trzej widzący zaspokajali zaraz
po słowach wypowiedzianych przez Matkę Bożą - słowami, które wyjaśniają znaczenie
wizji:

"To było w momencie, kiedy wypowiedziała te ostatnie słowa, że otworzyła ręce i przekazała nam,
po raz drugi, odbicie tego ogromnego światła. W Niej ujrzeliśmy siebie jako zanurzonego w Bogu.
Hiacynta i Franciszek wydawali się być częścią tej światła, która wzniosła się do Nieba, a ja do
tego, co rozprzestrzeniało się na ziemi "42.

Widzimy więc, że kiedy Matka Boża daje dzieciom wizję, Ona również to wyjaśnia . Prawdę
mówiąc, nawet w TMF czytaliśmy opis s. Łucji (zabrany w jej Trzeciej Pamięci) o wizji piekła
przekazanej trzem małym pasterzom podczas objawienia Matki Bożej 13 lipca 1917 roku.

Matka Boża pokazała nam wielkie morze ognia, które wydawało się być pod ziemią i zanurzone w
tym ogniu, demony i dusze, jakby były przezroczystymi żarami, czarnymi lub opalonymi, o
ludzkiej formie. Płynęli w tym ogniu, podnoszeni przez płomienie, które wynurzyły się z chmur
dymu. Padali na wszystkie strony, gdy iskry wpadały w wielkie ognie, bez ciężaru i równowagi, z
okrzykami i jękami bólu i rozpaczy, które przerażały i wywoływały strach. Demony wyróżniały się
okropnymi i odrażającymi formami straszliwych i nieznanych zwierząt, ale przejrzystymi i
czarnymi. Ta wizja trwała przez chwilę, dzięki naszej dobrej Matce Nieba, która uprzednio nas
ostrzegała, obiecując nam, że zabierzemy nas do Nieba (przy pierwszym pojawieniu się). Inaczej
myślę, że umarlibyśmy ze strachu i strachu.

W wyniku tej opowieści Siostra Lucy następnie przekazuje nam słowa Matki
Bożej wyjaśniające znaczenie tej wizji, chociaż było oczywiste, że wizja była wizjąpiekła:

Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby je zbawić, Bóg chce ustanowić w
świecie nabożeństwo do mojego Niepokalanego Serca. Jeśli zrobimy to, co wam powiem, wiele
dusz zostanie zbawionych, a my będziemy mieli pokój.

Tak więc pomimo tego, że dzieci wiedziały, co widzą, jednak Matka Boża powiedziała im:



"Widziałeś piekło". Po raz kolejny widzimy, że kiedy Matka Boża daje dzieciom wizję, Ona
również to wyjaśnia .

W przeciwieństwie do opisanych powyżej wizji i odpowiadających im słów Matki Bożej
tłumaczących je, TMF dostarcza jedynie tekst wizji zawierającej następujące informacje,
które wyraźnie wymagają wyjaśnienia:

Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, widzieliśmy się po lewej stronie Notre
Dame, trochę wyżej, anioł z ognistym mieczem w lewej ręce ... Pod dwoma ramionami
Krzyża, były dwa Anioły, każdy z kryształem konewką w ręku, w których zbierali krew
Męczenników i z których irrguaient dusze zbliżył Dieu45.

Ten tekst Trzeciej Tajemnicy nie zawiera słów Matki Boskiej. Dlaczego Matka Boża tłumaczyłaby
coś tak oczywistego, jak wizja piekła, nie przedstawiając żadnego słowa, aby wyjaśnić bardzo
niejednoznaczny fragment przedstawiony przez Watykan?

To należy zauważyć, że natychmiast po słowach „W Portugalii wciąż zachowują dogmat Wiary,
etc.” Matka Boża powiedziała Łucja: „To nie mów nikomu. Francis, tak, można powiedzieć. „The”
to „można powiedzieć, że Franciszka, odnosi się do ostatniego słowa wypowiedziane podczas
wizji. Jeśli to była tylko wizja, bez wyjaśnienia, a następnie Franciszek nie musiał słyszeć,
ponieważ widział samego siebie. Ale jeśli „to” odnosi się do dodatkowych słów Matki
wyjaśniających wizję, to powinien powiedzieć Francis, ponieważ, jak wiemy, nie usłyszeć Maryję
podczas objawień fatimskich się. Francois zobaczył , ale nie usłyszał- i konieczne byłoby
poinformowanie go o tym, co Notre-Dame powiedziała na temat tej wizji.

I nie możemy argumentować, przekonująco, że „można powiedzieć Franciszka po prostu odnosi się
do słów Matki Bożej podczas drugiej części Tajemnicy. Wyrażenie: "Nie mów nikomu. Francis, tak,
można to powiedzieć. „Następuje bezpośrednio po” W Portugalii wciąż zachowują dogmat wiary,
etc.46 „Oczywiście tego czasu” etc. „oznacza słowa, ale nie jest napisane, co dało Lucia
powiedzieć ustnie François. Oczywiste jest, że słowa te należą do Trzeciej Tajemnicy, która została
ostatecznie napisana w 1944 r. Na polecenie Biskupa Fatimskiego.

Co możemy wyciągnąć z faktu nr 11?

Gdzie są słowa Matki Bożej, aby wyjaśnić tę wizję? Gdyby Matka Boża nie powiedziała nic, by
wyjaśnić tę wizję, Jej działania byłyby niespójne w objawieniach. Biorąc pod uwagę, że władza
nauczycielska Kościoła, to jest formalna deklaracja papieska lub soborowa, nie narzuca konkretnej
interpretacji tej wizji i jeśli nie otrzymaliśmy specjalnej łaski, aby to zrozumieć. sami widzimy, to
jest o wiele więcej powodów, aby wierzyć, że Matka Boża wytłumaczy nam sens wizji Trzeciej
Tajemnicy Fatimskiej. I oczywiście, istnieje potrzeba prawdziwego wyjaśnienia samej Matki
Bożej .

W rzeczywistości w TMF kard. Ratzinger przyznaje, że jego osobisty komentarz jest
jedynie próbą interpretacji wizji Trzeciej Tajemnicy:

W związku z powyższym można jedynie starać się przedstawić taką interpretację dokładnej
podstawy w oparciu o opracowane do tej pory kryteria. (podkreślamy)

Kardynał Ratzinger potwierdził również, że nie została narzucona określona interpretacja
tej wizji . 1 lipca 2000 r. Washington Post zgłosił:



Poproszony o komentarz na temat odczytania wizji przez Papieża, Ratzinger powiedział,
że " nie ma oficjalnej interpretacji " i że tekst nie jest dogmatem48.

Czy jest prawdopodobne, że Dziewica Fatimska dała trójce dzieci wizję tak niejednoznaczną, że
nawet szef CDF może jedynie "spróbować" ją zinterpretować, podczas gdy reszta Orędzia
Fatimskiego jest nie tylko czysta jak kryształ, ale całkowicie wyjaśnione przez same słowa
Dziewicy we wszystkich aspektach widzenia - nawet oczywistej wizji piekła?

Ponadto prawdopodobieństwo, że Notre Dame dostarczyła szczegółowe wyjaśnienie wizji Trzeciej
Tajemnicy wzrasta do poziomu pewności, jeśli wziąć pod uwagę „interpretacji” wyraźnie
oszukańczych oferowane przez Sodano / Ratzinger / Bertone - jest powiedzieć, że zabójstwo
papieża i wielu członków hierarchii przez żołnierzy to po prostu nieudany atak na papieża Jana
Pawła II w 1981 roku. A potem jest sztuczna "interpretacja" Ratzinger - granice bluźnierstwo -
w nabożeństwo do Niepokalanego serca, to uwłacza „Niepokalane serce” nikogo unikać grzechu
i triumf Niepokalanego serca zmniejsza fiat Matki temu 2000 lat.

To nie są tylko kłamstwa, ale niezręczne kłamstwa. Oczywiście, Matka Boża Fatimska przewidziała
te kłamstwa i dostarczyła decydujące wytłumaczenie wizji, by z nimi walczyć. Matka Boża nigdy
nie pozwoliłaby, aby taka oszukańcza interpretacja Jego przesłania stała. To sprawia, że tym
pilniejsze staje się objawienie prawdziwej interpretacji, jesteśmy moralnie pewni, w słowach
Dziewicy, których brakuje - najprawdopodobniej wskazanych przez "itd."

Ogólne wnioski z dowodów

Podsumowując, dowody żywo potwierdzają istnienie dwóch dokumentów:

Dokument składa się z czterech arkuszy papieru (bez marginesów) zawierających 62 wiersze tekstu,
skopiowanych w zeszycie s. Łucji (niepisane w formie listu), które opisują wizję trójki dzieci z
Fatimy, ale nie nie zawierają słów Matki Bożej. Tekst ten został napisany przez siostrę Łucję 03
stycznia 1944, przeniesiony do Świętego Oficjum 4 kwietnia 1957
roku czytamy o tym papieża Jana Pawła II na 18 lipca 1981 roku (ale oczywiście nie ma nie pchnął
- i nie mógł naciskać - do poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi June 7, 1981, sześć
tygodni wcześniej) utrzymywano w Oficjum, a objawiłeś przez Watykan 26 czerwca 2000 r.

Drugim dokumentem jest list jedną stronę (z marginesami ¾ centymetra), zawierający około 25
wierszy samych słów Matki Bożej, które wyjaśniają wizję i zamkniętych w kopercie. Tekst ten
został napisany przez siostrę Łucję 09 stycznia 1944 lub bardzo krótko przed, przeniesiono do
Świętego Oficjum 16 kwietnia 1957, czytany przez papieża Jana Pawła II w 1978 roku (co skłoniło
go do poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi 7 czerwiec 1981) została zatrzymana w
apartamencie papieża przy jego łóżku, i do dnia dzisiejszego pozostaje objawionych przez Watykan.

Czy możemy zadeklarować wszystkie te wnioski z absolutną pewnością? Nie, ale możemy je
zadeklarować z moralną pewnością, że są prawdziwe, ponieważ są uzasadnione

przez góry dowodów wskazujących, że czegoś brakuje, że urzędnicy watykańscy ujawnił
w dniu 26 czerwca 2000. Ponadto, na podstawie zeznań szeregu absolutnie wiarygodnych
świadków wspomniano powyżej, można powiedzieć z całkowitą pewność, że dokument
składający się z pojedynczego arkusza papieru, zawierający około 25 linii tekstu, odnosi
się do Trzeciej Tajemnicy, ale nie został jeszcze ujawniony . Jest więc pewne,
że ktoś kłamiemy. Lub kłamiemy wszystkim świadkom, którzy mówili o odniesieniu



Trzeciej Tajemnicy do apostazji lub porzuceniu wiary i dyscypliny w Kościele, lub
okłamują Kardynałów Sodano i Ratzingera oraz Arcybiskupa Bertone. Albo Lucie kłamie,
albo kłamie Sodano / Ratzinger / Bertone. Nie możemy mieć obu rozwiązań. Ale ponieważ
możemy mieć moralną pewność, że s. Łucja nie jest kłamcą, wynika z tego, że możemy
mieć moralną pewność, że kłamstwa emanują od Sodano, Ratzingera i Bertone.

A kto w końcu jest najbardziej wiarygodnym świadkiem? Kardynał Ratzinger, na przykład, który
najwyraźniej zmienił swoje zeznania od 1984 roku, albo Siostra Łucja z Fatimy, który został
wybrany przez Boga, aby być świadkiem orędzia fatimskiego i którego zeznania invariable49? Co
więcej, jeśli świadek taki jak kardynał Ratzinger zmienia zeznania, nie zadając sobie trudu
wyjaśnienia swojej zmiany, czy nie jest oczywiste, że oszukuje? Nawet gdyby tak nie było, nadal
mamy prawo kwestionować jego zmianę w świadectwie, a każdy katolik - a nawet cały świat - ma
prawo do wyjaśnienia.

Czy są jakieś dobre podstawy, by odmówić uwierzenia tym ludziom i zażądać śledztwa? Z
pewnością. Prawdopodobną przyczyną istnieje oskarżać tych, które zostały nazwane, nie tylko
świadome wprowadzenie w błąd z orędzia fatimskiego, ale podstępnego zatajenia.

W rzeczywistości te bardzo niepokojące różnice są kluczowe dla powodów, które uniemożliwiają
Watykanowi pochowanie Orędzia Fatimskiego. Sceptycyzm ze strony lojalistów, takich jak Matka
Anielica, jest tylko wierzchołkiem góry lodowej rosnącej wątpliwości wśród wiernych z każdym
dniem .

Uwagi:
1. Mother Angelica Live ( Mother Angelica in Direct ), 16 maja 2001.

2.Z niekt órych dokument ów, traktujemy poszlaki, z dwóch powod ów: 1) ponad 5000 oryginalnych
dokument ów w 24 tomach opracowanych przez ks Alonso - po jedenastu latach bada ń przez ks Alonso,
nast ępnie urzędnik archiwista z Fatimy - zakazano publikacji od 1976 roku przez władze religijne (tj
biskup Fatimy i Prowincjał Klaretynów z siedzibą w Madrycie, Hiszpania) i 2) dalsze stosowanie
Siostra Lucy reżimu cisza (obowi ązująca od 1960 r.), chocia ż powiedziano nam teraz, że nie ma nic
więcej do ujawnienia.

3. Cytowany przez Ojca Alonso, Fatima 50 , 13 października 1967, str. 11. Zobacz także Brat Michał
ze Świętej Trójcy, All Truth on Fatima - Vol. III: Trzecia Tajemnica (wydanie katolickiej
kontrreformacji, Saint-Parres-lès-Vaudes, Francja, 1985), s. 38.

4. Brat Micha ł ze Świętej Trójcy, All Truth on Fatima - Vol. III: Trzecia tajemnica , str. 40.

5. Cytowany przez Ojca Martins dos Reis O Milagre do Sol eo Segredo de Fatima ( Cud Słońca i
Tajemnicy Fatimskiej ) pp. 127-128. Zobacz: Ojciec Joaquin Alonso, " La Verdad Sobre i Secreto de
Fatima " ( Prawda o tajemnicy Fatimy ), Centro Mariano, Madryt, (Hiszpania) 1976, ss. 55-56.
Zobacz także Brat Michałek o Świętej Trójcy, All Truth on Fatima - Vol. III: Trzecia tajemnica , str.
386.
6. Brat Michael z tej Świętej Trójcy Wszystko prawda o Fatimie - Vol. III: Trzecia Tajemnica , s. 458.

7. Ojciec Alonso, " La Verdad Sobre i Secreto de Fatima " ( Prawda o tajemnicy Fatimy ), s. 64.
Zobacz także Brat Micha łek o Świętej Trójcy, All Truth on Fatima - Vol. III: Trzecia tajemnica ,
str. 458.

8. Brat Micha ł ze Świętej Trójcy, All Truth on Fatima - Vol. III: Trzecia tajemnica , str. 458.



9. Brat Franciszek z Maryi od Aniołów, Fatima: Intimate Joy World Event (wydanie francuskie Contre-
Réforme Catholique, Francja, 1991), str. 291.

10. Arcybiskup Tarcisio Bertone, SDB, "Wprowadzenie" Orędzie Fatimskie ( TMF ), 26 czerwca 2000, str. 4.

11. Brat Michael z tej Świętej Trójcy Wszystko prawda o Fatimie - Vol. III: Trzecia Tajemnica , s. 486.

12. Brat Michael z tej Świętej Trójcy Wszystko prawda o Fatimie - Vol. III: Trzecia Tajemnica , s. 488.

13. Ojciec Alonso, " La Verdad Sobre i Secreto de Fatima " ( Prawda o tajemnicy Fatimy ), s. 60.
Zobacz także Brat Michał ze Świętej Trójcy, All Truth on Fatima - Vol. III: Trzecia tajemnica , str.
437. Także uwaga 4 w Bracie François de Marie des Anges, Fatima: Intimate Joy World Event , str.
397.

14. Brat Franciszek z Maryi aniołów, Fatima: Intimate World Joy World, s. 291. Patrz także Frère
Michel Trójcy, tajemnicy fatimskiej ... Revealed ( The Secret of Fatima ... Revealed ) (Niepokalane
Serce Publications, Buffalo, Nowy Jork, USA, 1986), s. 7.

15. Brat Michał ze Świętej Trójcy , All Truth on Fatima - Vol. III: Trzecia tajemnica , str. 320. Zobacz
także o. G. Freire, O Segredo de Fatima, który trzeźwo nauczy ł się Portugalii? (Tajemnica Fatimy,
trzecia część dotyczy Portugalii?), P. 50-51.

16. Brat Michał ze Świętej Trójcy, All Truth on Fatima - Vol. III: Trzecia tajemnica , str. 321.

17. Ibid., P. 419.

18.Brat Franciszek z Maryi aniołów, Fatima: Intimate World Joy World , s. 291.

18.SFR, p. 7.

18.Brat Michał ze Świętej Trójcy , All Truth on Fatima - Vol. III: Trzecia Tajemnica , str. 32-38.

18.Cytowany przez ojca Alonso, Fatima 50, str. 11. Zobacz także Brat Michał ze Świętej Trójcy, All
Truth on Fatima - Vol. III: Trzecia tajemnica , str. 38.

18.Tekst oryginalny s. Łucji "Trzecia część tajemnicy" TMF , s. 21.

18.Arcybiskup Tarcisio Bertone, SDB, "Wprowadzenie" TMF , s. 4.

18.Bill Broadway i Sarah Delancy, 3rd Secret Spurs Więcej pytań; Interpretacja Fatimy odchodzi od
wizji (Trzecia tajemnica innych pytań, interpretacja wizji Fatimy), " The Washington Post , 1
lipca 2000.

18.The Associated Press , "Vatican: Fatima Is No Doomsday Prophecy (Watykan: Fatima nie jest
proroctwem końca świata)," The New York Times , 26 czerwca 2000.

18. Arcybiskup Tarcisio Bertone, SDB, "Wprowadzenie" TMF , s. 4-5.

18.Ibid., P. 5.
19. Media Reporter i Queen , październik 1946, ss. 110-112. Zobacz także Brat Michałek o Świętej
Trójcy, All Truth on Fatima - Vol. III: Trzecia tajemnica , str. 313.

18.Cytowany przez ojca Alonso, " La Verdad Sobre i Secreto de Fatima " ( The Truth about the Secret of
Fatima ), pp. 46-

47. Zobacz także Brat Michał ze Świętej Trójcy, All Truth on Fatima - Vol. III: Trzecia tajemnica , str. 313.



30.Novidades , 24 lutego 1960, cytowana przez Catholic Documentation , 19 czerwca 1960, col. 751.
Zobacz także Brat Micha łek o Świętej Trójcy, All Truth on Fatima - Vol. III: Trzecia tajemnica ,
str. 314.

30."Verdad Sobre i Secreto de Fatima " ( The Truth about the Secret of Fatima ), s. 46. Zobacz także
Brat Michałek o Świętej Trójcy, All Truth on Fatima - Vol. III: Trzecia tajemnica , str. 316.

30."Verdad Sobre i Secreto de Fatima " ( The Truth about the Secret of Fatima ), s. 46. Zobacz także
Brat Michałek o Świętej Trójcy, All Truth on Fatima - Vol. III: Trzecia tajemnica , str. 318.

30.Cytowane przez Ojca Martins dos Reis O Milagre do Sol eo Segredo de Fatima ( Cud Słońca i
Tajemnicy Fatimskiej ), str. 127-128. Patrz Ojciec Alonso VSF , str. 55-56. Zobacz także Brat Michałek
o Świętej Trójcy,All Truth on Fatima - Vol. III: Trzecia tajemnica , str. 386.

30.Cytowany przez ojca Alonso, Fatima 50 , str. 11. Zobacz także Brat Michał ze Świętej Trójcy, All
Truth on Fatima - Vol. III: Trzecia tajemnica , str. 38.

30.Brat Michał ze Świętej Trójcy, All Truth on Fatima - Vol. III: Trzecia tajemnica , str. 40.

36. Ibid., P. 324.

37. Ibid., Pp. 323-324.

38.List do brata Michała z tej Świętej Trójcy, 10 stycznia 1985. Zobacz także Frère Michel z tej Świętej Trójcy
,

All Truth About Fatima - Cz. III: Trzecia tajemnica , str. 324.

38.Arcybiskup Tarcisio Bertone, SDB, "Wprowadzenie" TMF , s. 4.

38.Brat Michał ze Świętej Trójcy, All Truth on Fatima - Vol. III: Trzecia tajemnica , str. 321.

38.Siostra Łucja w rachunku pisemnego jej spowiednika, ks Aparicio na koniec 1927. Zobacz również
Frère Michel Trójcy, Cała prawda o Fatimie - Vol. I: Nauka i fakty (edycja katolickiej kontrreformacji,
Saint-Parres-les-Vaudes, Francja, 1983), pp. 208-209.

38.Siostra Lucy, "Czwarta pami ęć", 8 grudnia 1941 r., Str. 65. Patrz także Frère Michel z tej Świętej Trójcy,
All Truth About Fatima - Cz. I: Science and Facts , s. 209.

38.Tłumaczenie tekstu z „Third Memoir” Siostra Łucja cytowany w „pierwszej i drugiej części” tajne
„” TMF , pp. 15-16. Zobacz także Siostra Lucy "Czwarty Memoir" Fatima z tekstami Lucie (Postulacja
Center, Fatima, Portugalia, 1976), s. 162. Patrz także Łucja, Memorias e Cartas da Irma
Lucia ( Wspomnienia i listy Siostry Łucji ) (Porto, Portugalia, w 1973 roku, pod redakcj ą ks Antonio
Maria Martins), s. 338-341.

38.Siostra Lucy cytowana w TMF , str. 16. Zobacz także s. Łucja, "Czwarta pami ęć" str. 162. Zobacz
także s. Łucja, Memorias and Cartas da Irma Lucia, str. 340-341.

38.Siostra Lucy, "Trzecia część tajemnicy" TMF , s. 21.

38.Ojciec Fabrice Delestre FSSPX „26 czerwca 2000 ujawnienie Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej lub
objawienie skrócona” FSSPX Azja Newsletter, lipiec-sierpień 2000, s. 24.

38. Joseph Cardinal Ratzinger "Theological Commentary" TMF , s. 39.

38.Bill Broadway i Sarah Delancy, The Washington Post .



38.Świadectwo Siostry Łucji jest szczeg ółowo omówione w rozdziale 14 niniejszej książki i wysiłku
Bertone to zmieni ć w tajnym konserwacji zezna ń 17 listopada 2001 bez transkryptu mi jomais
zostały wyprodukowane.

Rozdział 13

Trzecia tajemnica całkowicie ujawniona

Jeśli, jak to jest w tym przypadku, wydaje się - i jak miliony odpowiedzialnych katolików
wierzą - Trzecia Tajemnica zawiera coś innego niż niejednoznaczną wizję "biskupa
ubranego na biało" bez żadnego wyjaśnienia Naszego -Dam fatimskiej o tym, jak ją
interpretować, a następnie jaka byłaby brakująca część Tajemnicy? Zasugerowaliśmy już
odpowiedź. W tym rozdziale opracujemy nieco szczegółową odpowiedź .

Wszyscy świadkowie się z tym zgadzają

Świadectwo każdego świadka, który wypowiedział się na ten temat, prowadzi do wyjątkowego
wniosku: brakująca część Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej przewiduje katastrofalną utratę wiary i
dyscypliny w środowisku ludzkim Kościoła - czyli krótko mówiąc, wielkie odstępstwo. Przypomnij
sobie w tym względzie świadectwa już przedstawione w rozdziale 4.

Papież Pius XII

Niepokoją mnie przesłania Najświętszej Dziewicy do Lucy z Fatimy . To naleganie Maryi na
niebezpieczeństwa zagrażające Kościołowi jest boskim ostrzeżeniem przed samobójstwem poprzez
zmianę wiary, liturgii, teologii i duszy .

Ojciec Joseph Schweigl

Nie mogę zdradzić niczego o tym, czego dowiedziałem się w Fatimie o Trzeciej Tajemnicy, ale
mogę powiedzieć, że składa się z dwóch części: jedna dotyczy Papieża; drugi, logicznie (choć nie
powinienem nic mówić) powinien być kontynuacją słów: "W Portugalii zawsze zachowam dogmat
wiary".

Ojciec Fuentes

W dniu 26 grudnia 1957 r., Wraz z imprimatur i aprobatą biskupa Fatimskiego, ojciec
Fuentes opublikował następujące objawienia s. Łucji dotyczące Trzeciej Tajemnicy:

Ojcze, Najświętsza Dziewica jest bardzo smutna, ponieważ nikt nie składa argumentów za
Jego przesłaniem, ani dobro, ani zło. Ci dobrzy kontynuują swoją drogę, ale bez
przedstawienia przypadku wiadomości. Bezbożni, nie widząc w tym czasie kary Bożej,
kontynuują swoje grzeszne życie, nie martwiąc się o przesłanie. Ale wierzcie mi, Ojcze,
Bóg będzie karał świat i będzie to straszne. Niebiańska kara jest nieuchronna .

Czego brakuje Ojcze, na rok 1960 i co się stanie ? Będzie to smutne dla wszystkich, wcale nie
radujące się, jeśli świat się nie modli i nie będzie pokutować. Nie mogę podać innych szczegółów,
ponieważ jest to nadal tajemnica. ...

Jest to trzecia część orędzia Matki Bożej, która pozostanie tajemnicą do tej daty w 1960 roku .



Powiedz im, Ojcze, że Najświętsza Dziewica kilka razy, obaj moi kuzyni Franciszek i
Hiacynta do siebie, że wiele narodów zniknie z powierzchni ziemi, że Rosja będzie
Instrument kara niebios dla całego świata, jeśli nie mamy przed konwersją tego biednego
narodu (...).

Ojcze, diabeł tkwi w procesie decydującej bitwie z Dziewicy, jak wie, co najbardziej
obraża Boga i która w krótkim czasie będzie wygrać największą liczbę dusz, robi wszystko,
aby wygrać dusze poświęcone Bogu, ponieważ w ten sposób pozostawia pole
zrozpaczonymi dusz, a więc wykorzystać je w bardziej łatwo.

Tym, co dotyka Niepokalanego Serca Maryi i Jezusa, jest upadek dusz zakonnych i
kapłańskich . Diabeł wie, że zakonnicy i kapłani, nie osiągając dobrego powołania, prowadzą
dusze do piekła ... Demon vuet porywa poświęcone dusze ; próbuje je zdeprawować, aby uśpić
innych w ostatecznym pokusie.

Ojciec Alonso

Przed śmiercią w 1981 r. Ojciec Joaquin Alonso, który przez szesnaście lat był oficjalnym
archiwistą Fatimy, stwierdził:

Jest zatem całkiem prawdopodobne, że tekst [Trzeciej Tajemnicy] zawiera konkretne aluzje do
kryzysu wiary Kościoła i do zaniedbania samych Pasterzy. On mówi dalej z „walk wewnętrznych w
obrębie kościoła, a nawet poważnego zaniedbania duszpasterskiej górnej hierarchii ...” 1

... w okresie przed wielkim triumfem Serca Maryi dojdzie do strasznych rzeczy, które są
przedmiotem trzeciej części Tajemnicy. Które? Jeśli "w Portugalii dogmat wiary zostanie zawsze
zachowany" , można jednoznacznie wywnioskować, że w innych częściach Kościoła te dogmaty
staną się niejasne, a nawet zaginą. 2

Czy niepublikowany tekst mówi o konkretnych okolicznościach? Jest całkiem możliwe, że on nie
mówi tylko prawdziwego kryzysu wiary w Kościele w okresie przejściowym, ale takie jest
tajemnicą La Salette, jest bardziej konkretne odniesienia do wewnętrzne zmagania katolików lub
braki kapłanów i zakonników. Może nawet nie odnosi się on do awarii wysokiej hierarchii
Kościoła .

Jednak żadna z tych rzeczy nie jest obca komunikacji Sylvii Łucji z tymi punktami.

Kardynał Ratzinger

Dlatego, że w wyroku z papieży, dodaje nic do tego, co chrześcijanin musi znać
Objawienie: radykalne wezwanie do nawrócenia, absolutną powagę historii,
niebezpieczeństw, które zagrażają wierze i życie chrześcijanina, a więc i świata . A
potem ważność ostatnich czasów. ... Jeśli nie publikować - przynajmniej na razie - jest
uniknięcie widząc mylić proroctwo zakonne z sensacji. Ale rzeczy zawarte w tej
Trzeciej Tajemnicy odpowiadają co zapowiada Pismo i zostały potwierdzone przez wiele
innych objawień maryjnych, poczynając od tych samych Fatimskiej w to, co jest w
connaît4. (11 listopada 1984 r.)
Biskup Amaral



Jego treść dotyczy tylko naszej wiary. Identyfikacja Tajemnicy za pomocą katastroficznych
ogłoszeń lub holokaustu nuklearnego polega na zniekształceniu znaczenia wiadomości.

Utrata wiary na kontynencie jest gorsza niż zniszczenie narodu; i prawdą jest, że wiara stale
zmniejsza się w Europie.

Ważne jest, aby pamiętać, że biskup Amaral, biorąc udział w ogólnej próbie ukrywania i uciszania
prawdy o Fatimie, jest zmuszony do wycofania swoich uwag wkrótce po ich dokonaniu. Ale potem,
dziesięć lat później, a następnie bezpiecznie na emeryturze, biskup, przypadkowo, potwierdził
swoje zeznanie w publicznym wywiadzie w 1995 roku, dodając kluczową linię dowodów: "Przed
aby stwierdzić w Wiedniu (w 1984 r.), że Trzecia Tajemnica dotyczy tylko naszej Wiary i utraty
Wiary, skonsultowałem się z s. Łucją i najpierw uzyskałem jej aprobatę . "6 Zatem s. Łucja
potwierdziła pośrednio ponownie, że Trzecia Tajemnica Fatimska, prawdziwa i pełna, przewiduje

Kardynał Oddi

On [Trzecia Tajemnica] nie ma nic wspólnego z Gorbaczowem. Błogosławiona Dziewica ostrzegała
nas przed apostazją w Kościele.

Kardynał Ciappi

Do tych świadków musimy dodać dwa inne. Pierwszym z nich jest kardynał Mario Luigi Ciappi,
nic mniej niż osobistego teologa papieża Jana Pawła II. W osobistej komunikacji z profesorem
Baumgarterem z Salzburga kardynał Ciappi ujawnił, że:

W Trzeciej Tajemnicy przewiduje się między innymi, że wielkie odstępstwo w Kościele rozpocznie
się na szczycie .

Ojcze Valinho

Następnie jest Ojciec Jose dos Santos Valinho, bratanek Siostry Łucji. W książce Roberto
Renzo Allegri i zatytułowanym Reportaż su Fatimę [Mediolan 2000] opublikowane -
wręcz opatrznościowy - bardzo krótko przed objawienia wizji Trzeciej Tajemnicy i
publikacji TMF Ratzinger / Bertone, Ojciec Valinho wyrażona zobaczyć, że trzecia
Tajemnica przewiduje odstępstwo w Eglise8.

W skrócie, każdego świadka, a ostatecznie nawet kardynał Ratzinger w 1984 roku doszedł do tego
samego twierdzenia: treść Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej odnosi się do kryzysu wiary w Kościele
katolickim, z odstępstwem poważne konsekwencje dla całego świata. Żaden pojedynczy świadek
nigdy nie zaprzeczył, że jest to ogłoszenie Trzeciej Tajemnicy. Siostra Łucja nigdy korygowane
któregokolwiek z tych świadectw, podczas gdy wszystkie jej życie nigdy nie zawahała się do
skorygowania tych, którzy fałszywie treści orędzia fatimskiego.

Papież Jan Paweł II objawi ł
Esencję Tajemnych Dwóch
Czasów

Jakby tego wszystkiego było mało, w dwóch przypadkach, w swych kazaniach w Fatimie, papież
Jan Paweł II sam potwierdził zasadniczą treść Trzeciej Tajemnicy. Widocznie Papież Jan Paweł II
powiedział nam istotne elementy Trzeciej Tajemnicy w swoim kazaniu w Fatimie 13 maja 1982



roku, w swoim kazaniu podczas ceremonii beatyfikacyjnej bł Hiacynty i błogosławionego
Franciszka Marto w Fatimie 13 maja 2000 r.

W pierwszej kolejności Papież zapytał w swoim kazaniu: " Matkę, która z całą mocą Miłości, jaką
nosi w Duchu Świętym i pragnie zbawienia wszystkich, może milczeć, gdy
widzi podkopywanie podstawy zbawienia jego dzieci? "Następnie Papież odpowiedział na własne
pytanie:" Nie, nie może pozostać cicho ". Tutaj sam papież mówi nam, że w orędziu fatimskim,
Matka Boża ostrzega nas, że podkopane są fundamenty naszego zbawienia . Zauważcie uderzającą
paralelę między tym świadectwem a papieżem Pius XII, który mówił o samobójstwie poprzez
zmianę wiary w liturgii i teologii Kościoła, w Jego duszy .

Następnie 13 maja 2000 r. Papież w swoim kazaniu podczas ceremonii beatyfikacyjnej przekazał
wiernym następujące ostrzeżenie:

„Kolejny znak się ukazał na niebie:. Spójrz, wielki czerwony smok” (Objawienie 12: 3) Te
słowa pierwszym czytaniu Mszy sprawiają nam myśleć o wielkiej walce między dobrem a
złem, pokazując w jaki sposób, jeśli człowiek odłoży Boga na bok, nie może osiągnąć
szczęścia, ale w końcu zniszczy samego siebie. ...

Orędzie fatimskie jest wezwaniem do nawrócenia, alarmując ludzkość się nie mieć nic
wspólnego z „smok”, którego „ ogon przetoczyła trzecią część gwiazd z nieba i przyciąga
je do ziemi” (Obj. 12: 4)

Ostatecznym celem człowieka jest Niebo, jego prawdziwa ojczyzna, gdzie Ojciec Niebieski, z Jego
miłosierną miłością, oczekuje na wszystkich. Bóg nie chce utraty nikogo; dlatego 2000 lat temu
posłał swego Syna na ziemię, "aby szukał i zbawił to, co zginęło" (Łk 19:10)

W swojej matczynej opiece Najświętsza Maryja Panna przybyła do Fatimy, aby prosić mężczyzn i
kobiety, aby "przestali obrażać Boga, naszego Pana, który jest już obrażony". Jest to smutek matki
mówić; Stawką jest przeznaczenie Jego dzieci . Z tego powodu prosi małych pasterzy: "Módlcie się,
módlcie się dużo i składajcie ofiary grzesznikom; wiele dusz idzie do piekła, bo nikt się modlić i
poświęceń dla nich . "

Zauważyliśmy już, że Jego Świątobliwość cytował z rozdziału 12, wersety 3 i 4 Księgi Apokalipsy,
oraz że odniesienie do tych wersetów, zgodnie z powszechną interpretacją, oznacza, że jedna trzecia
duchownych katolickich spada z ich pozycji podnoszone przez utratę wiary i korupcję moralną - i
na pewno obaj widzimy to w dzisiejszym duchowieństwie. Zwróć uwagę na dokładną zbieżność
między kazaniem Papieża a ostrzeżeniem s. Łucji dla ojca Fuentesa: "Diabeł wie, że zakonnicy i
kapłani, którzy porzucająswoje dobre powołanie, przynoszą wiele dusz do piekła".

Wydaje się zatem całkowicie jasne, że Papież Jan Paweł II próbował nam powiedzieć, że
Trzecia Tajemnica odnosi się do wielkiej apostazji przewidzianej w Piśmie Świętym.
Dlaczego papież nie powiedział tego wprost i otwarcie, ale raczej w sposób tak ukryty, w
języku, który zrozumieliby tylko najbardziej uczeni? Czy papież próbował
zasygnalizować najmądrzejemu, co w jego myśli miało wkrótce zostać ujawnione - to
znaczy całą Trzecią Tajemnicę? Gdy rzeczy się prezentowały, otrzymaliśmy jedynie wizję
"biskupa ubranego na biało" i tzw. "Komentarza" w TMF, Być może papież docenił siłę
oporu stawianą przez kardynała Sodano i jego współpracowników i miał nadzieję, że
przynajmniej wyjawi w swoim kazaniu podstawowe tajemnice w nadziei, że późno, cała
prawda wybuchnie. Być może papież nie ma poczucia, że może mówić swobodnie,
właśnie dlatego, że był otoczony przez duchownych, duchownych, biskupów i kardynałów,
których teraz odkrył jako niewiarygodnych, ale kto czuje się nie być w stanie
zastąpić, które



są nadal w użyciu i że sąpodważania wiary, które sączęść tej trzeciej dusz
konsekrowanych nędza przez demona ich wysokiej godności. Być może papież albo nie
wie, kim są, albo go zna, ale nie sądzi, że może wypowiedzieć publiczne oświadczenie i
przetrwać długo po tym. (Pamiętamy tu nagłą śmierć papieża Jana Pawła I.) Bez względu
na powód, Papież nie mówi bardzo wyraźnie - ale wystarczająco jasno, abyśmy mogli
rozpoznać, co on oznacza. Jak Jezus powiedział swoim uczniom w jednej sytuacji: "Kto
ma uszy do słuchania, niechaj słucha".

Tak więc, nie tylko wszyscy świadkowie od przyszłego papieża Piusa XII w latach trzydziestych,
przechodzący przez siostrzeńca siostry Łucji w roku 2000, są jednomyślni w tej kwestii, ale
panujący Papież dodaje swój własny głos do swoich. Trzecia Tajemnica przewiduje ogromną utratę
wiary i upadek łaski wśród duchowieństwa katolickiego na różnych poziomach.

Ale pierwsze dwie części Tajemnicy Fatimskiej nie mówią absolutnie nic o apostazji w Kościele.
Podobnie, część wizji Trzeciej Tajemnicy " biskupa ubranego na biało" nie mówi absolutnie nic o
apostazji. Jeśli wszyscy świadkowie mówią, że Trzecia Tajemnica mówi o apostazji w Kościele, a
jednak te części Orędzia Fatimskiego, które zostały ujawnione do tej pory, w tym wizja "biskupa
ubranego na biało", nie nic nie mów, nieuniknionym wnioskiem jest to, że część Trzeciej Tajemnicy
została zasłonięta. Co właściwie mówi ta część?

Przede wszystkim musimy zacząć od logicznego wyrażenia, że dygnitarze watykańscy dołożyli
wszelkich starań, aby zminimalizować i utrzymać w cieniu, jak gdyby była to prosta notatka do
Orędzia Fatimskiego: "W Portugalii zostanie zachowane zawsze jest dogmatem Wiary itd. "To
wyrażenie jest jedynym oczywistym odniesieniem do nadchodzącej apostazji, w opublikowanych
częściach Przesłania (jednakże, spieszymy dodać, że nawet bez tego wyrażenia, byłoby jeszcze
jasne, aby ze wszystkich dowodów, że Trzecia Tajemnica odnosi się do apostazji w
Kościele). Tutaj i tylko tutaj , odsłonięta część integralnej wiadomości z Fatimy dotyka
kwestii dogmatów wiary i tego, w jaki sposób zostaną zachowane w Portugalii.

Jaki byłby zamiar, gdyby Matka Boża wspomniała o zachowaniu dogmatu w Portugalii, jeśli nie
ostrzec nas, że dogmat nie zostanie zachowany w innym miejscu w Kościele? I jak sugerowaliśmy
powyżej, "gdzie indziej" prawdopodobnie powstało w słowach zawartych w "itd." S. Łucji.

Ponieważ wizja opublikowana 26 czerwca 2000 roku nie zawiera dodatkowych słów Matki Bożej,
możemy jedynie dojść do wniosku, że słowa Matki Bożej

brakujące są w "ścieżce dźwiękowej", że tak powiem, Trzeciej Tajemnicy, w której Matka
Boża wyjaśniała wizję. Wygląda na to, że wizja jest końcowym rezultatem tej
katastrofalnej utraty wiary: Papież i pozostała hierarchia są ścigani i zabijani przy bramach
zrujnowanego Rzymu, być może (możemy tylko domyślać się, że brakuje słów Notre
Dame) po nuklearnym holokauście.

W rzeczywistości odpowiada to doskonale przyjęciu kardynała Ratzingera w 1984 roku:
Trzecia Tajemnica odnosi się do "niebezpieczeństw, które zagrażają wierze i życiu
chrześcijan, a więc i świata ". Na poziomie figuratywnym zwłoki otaczające papieża w
swym wahającym się kursie w kierunku wzgórza, gdzie jest ścigany przez żołnierzy,
przedstawiał ofiary apostazji, a także zrujnowanego miasta, stanu Kościoła w tym
czasie odstępstwa.

Największy ze wszystkich zagrożeń:
utrata katolickiego dogmatu



Kiedy matka Angelica zadeklarowała w telewizji publicznej w dniu 16 maja 2001 r., Że
wierzy, że "nie dostaliśmy wszystkiego" [tj. Całą Trzecią Tajemnicę], ponieważ "Myślę ,
że to przerażające - z pewnością miała rację. Nie ma nic bardziej przerażającego niż
niebezpieczeństwo ogromnej utraty wiary w Kościół, zwłaszcza gdy niebezpieczeństwo
emanuje "z góry", jak powiedział kardynał Ciappi, osobisty teolog papieża, o Trzeciej
Tajemnicy. Skutkiem tego niebezpieczeństwa, jeśli nie zostanie ono przekierowane, będzie
wieczne potępienie milionów dusz. I kto wie, ile już zostało zagubionych, z braku
zbawiennych ostrzeżeń i rad z Trzeciej Tajemnicy?

Jednakże norka wydana 26 czerwca nie wyraża absolutnie nic tak przerażającego. Wizja w
rzeczywistości nie wyraża niczego strasznego, aby Watykan pozostawał pod kluczem przez
czterdzieści lat. W rzeczywistości kardynał Ratzinger chciałby, abyśmy uwierzyli, że Trzecia
Tajemna, jak sama wizja, zawiera "żadnych wielkich niespodzianek". Dzieje się tak dlatego, że
niespodzianki idą za wciąż ukrytą konkluzją frazy: " W Portugalii dogmat wiary zawsze zostanie
zachowany itd. "- ponownie, samo wyrażenie, że
Komentarz kardynała usunął z pełnego tekstu słowa Matki Boskiej z czwartego pamiętnika s. Łucji.

Jednakże, gdy papież powiedział, że "fundamenty naszego zbawienia są podkopane" w swoim
przemówieniu z Fatimy w 1982 roku, z pewnością chciał rozmawiać o podkopywaniu wiary
katolickiej. Wiemy o tym dzięki stałej nauce Kościoła katolickiego. Na przykład Ceremonia
Athanasiana mówi: "Kto chce być zbawiony, musi najpierw przylgnąć do wiary katolickiej.
On musi zachować tę całość i nienaruszalne wiary; w przeciwnym razie z całą pewnością zginie w
wieczności. "Podstawą naszego zbawienia jest Kościół katolicki i należy do naszej całej i
nienaruszonej wiary katolickiej. Utrata tej podstawy musi dotyczyć Trzeciej Tajemnicy. Wszystkie
te świadków powiedzmy Papież Jan
Paweł II na powiedział i jak w wymienionym ekspresji odsłaniając
"W Portugalii zawsze będzie zachowany dogmat wiary itp."

Jak nasz Pan ostrzegał nas: "Jaki jest pożytek człowieka, aby wygrać wszechświat, jeśli ma stracić
swoją wieczną duszę?" Jeśli ktokolwiek zatraci swoją duszę z powodu nowej orientacji Kościoła,
Nowego Porządku Świata, Światowej Religii lub obietnicy pokoju i dobrobytu na świecie, nie ma
dla niego żadnego pożytku, ponieważ będzie płonął w piekle przez całą wieczność. Tylko z tego
powodu Trzecia Tajemnica ma dla nas ogromne znaczenie. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ
dotyczy zbawienia naszej indywidualnej duszy. Dotyczy to również zbawienia duszy Papieża,
Kardynałów, biskupów,

kapłani i prawdę każdego żywego człowieka. Trzecia Tajemnica dotyczy zatem każdego
mężczyzny, każdej kobiety i każdego dziecka na ziemi, a zwłaszcza katolików.

Przypominamy również, że w 1984 roku kard. Ratzinger przyznał, że jeśli Sekret nie został
opublikowany "przynajmniej na chwilę", to "unikanie mylących religijnych proroctwi
sensacji" - daleko od jego wypowiedzi które, zgodnie z linią partyjną Sodano, daje jako
kulminację Trzeciej Tajemnicy nieudaną próbę zabójstwa z 1981 r. Ponadto Trzecia
Tajemnica to proroctwo, które zaczęło być realizowane w 1960 r., w roku Siostra Lucie
mówi, że będzie to dużo "klarowniejsze" ( ale claro ). Jak zauważa fr. Michel, proroctwo,
które zaczyna się realizować, staje się oczywiście wyraźniejsze. To proroctwo mówi nam
o naszych czasach, Jest to pełne miłości ostrzeżenie od Matki Bożej, a także rady, jak
radzić sobie z klarownym i obecnym niebezpieczeństwem w Kościele.

Teraz przyjrzyjmy się bliżej istocie Trzeciej Tajemnicy. Jak kardynał Ratzinger rozpoznał
osiemnaście lat temu - jeszcze raz, przed interwencją linii partyjnej Sodano w Fatimie -



Trzecia Tajemnica pierwsza dotyczy niebezpieczeństw dla wiary. Święty Jan mówi nam,
co jest zwycięskie na świecie: mówi, że jest to nasza wiara. Aby świat był silniejszy niż
Kościół, musi przede wszystkim być zwycięzcą naszej wiary jako katolików .

Istota Trzeciej Tajemnicy dotyczy zatem wysiłków świata, aby przezwyciężyć naszą katolicką
Wiarę. Jak wykazaliśmy w poprzednich rozdziałach, siły świata doprowadziły od 1960 r. Do
poważnego ataku na katolicką wiarę. Jest to absolutnie niepodważalne, biorąc pod uwagę
przytłaczające dowody, które tutaj tylko naszkicowaliśmy.

W szczególności, Sekret dotyczy dogmatu wiary. Matka Boża z Fatimy mówiła o dogmacie wiary
wciąż zachowanym w Portugalii, nie tylko o " wierze". Dlaczego Matka Boża zwróciła uwagę
na katolicki dogmat ? Jest jasne. Uczynił tak, ponieważ Sekret jest proroctwem, który ogłasza, że
katolicki dogmat, w szczególności , byłby celem tych, którzy zaatakowaliby Kościół z wewnątrz i
zewnątrz. Tak jak Nasz Pan ostrzegał nas w Piśmie Świętym: "Za powstanie z fałszywych
Chrystusów i fałszywych proroków, którzy pokażą znaki i cuda, aby uwieść, jeśli to możliwe,
nawet wybranych. "(Marka 13:22). Jak pokazuje kryzys aryjski, nawet kapłani i biskupi może być
pośród fałszywych proroków. Możemy tutaj przytoczyć słynny opis tej epoki w historii Kościoła
autorstwa kard. Newmana: "Stosunkowo niewielu, którzy pozostali wiernymi, zostało
zdyskredytowanych i wygnanych; inni byli albo zwodzicielami, albo oszustami . "W takich
okresach kryzysu katolicy muszą przestrzegać dogmatów wiary.

Czym jest dogmat? Dogmat to, co zostało nieomylnie zdefiniowane przez Kościół . Dogma jest to,
co katolicy muszą wierzyć, aby być katolikami. Dogmaty wiary zawarte są w nieomylnych,
uroczystych definicjach Magisterium - to znaczy w samym Papieżu, mówiącym w sposób, który
wyraźnie zobowiązuje Kościół Powszechny do wiary w to, co ogłasza, lub Sobór powszechny
wszystkich biskupów katolickich pod przewodnictwem Papieża, który dokonuje tego samego
rodzaju wiążących deklaracji, czyli nauczania zwyczajnego i powszechnego Magisterium Kościoła.

Co powinniśmy usłyszeć od definicji nieomylnej od dogmatu? Słowo nieomylny oznacza, że
" Nie można zawieść ". Dlatego definicje wiary, zdefiniowane uroczyście przez

Kościół, nie może zawieść. Wiemy, czym jest wiara, czym są dogmaty wiary, za pomocą
nieomylnych definicji . Jeśli wierzymy i trzymamy się tych nieomylnych definicji, nie
możemy mylić się z tymi tak zdefiniowanymi tematami .

Skąd wiemy, że podmiot został nieomylnie określony jako artykuł wiary katolickiej?
Wiemy o tym przy okazji prezentacji nauczania.

Cztery źródła nieomylnego nauczania

Nauka Kościoła jest nam niezawodnie przedstawiana na cztery główne sposoby:

Po pierwsze, przez ogłoszenie wiary przez papieża i sobory ekumeniczne, które dają
podsumowanie tego, co katolicy muszą uwierzyć, aby być katolikiem.

Po drugie, za pomocą uroczystych definicji z wyrażeniami takimi jak
"Deklarujemy, wymawiamy i definiujemy" lub jakąś podobną formułę wskazującą, że papież lub
papież w jedności z soborem ekumenicznym ma wyraźną intencję zmuszenia całego Kościoła do
wiary w nauczanie. Takim definicjom zwykle towarzyszą anatemy (potępienia) przeciwko tym,
którzy w ten czy inny sposób zaprzeczyliby definitywnemu nauczaniu.



Po trzecie, definicje Magisterium Zwyczajnego i Uniwersalnego, to
znaczy ciągłe nauczanie Kościoła w "zwykły" sposób, zawsze i wszędzie , nawet jeśli nauczanie
nigdy nie jest uroczyście zdefiniowane przez słowa takie jak "Deklarujemy, wymawiamy i
definiujemy ..." (Przykładem tego jest ciągłe nauczanie Kościoła w całej jej historii, że
antykoncepcja i aborcja są poważnie niemoralne).

Po czwarte, są ostateczne wyroki papieża, zwykle potępione zdania , to znaczy te twierdzenia,
których katolikom nie wolno wierzyć. Kiedy papież lub papież w jedności z soborem uroczyście
potępia propozycję, możemy niezawodnie wiedzieć, że jest to sprzeczne z wiarą katolicką.

Przykład wyznania wiary : wyznanie wiary ogłoszone przez Sobór
Trydencki. Prezentujemy go tutaj, wygodnie ułożony jako kropki, z niezmodyfikowanym
tekstem:

•I N., wierzę w mocną wiarę i wyznaję każdego z nich, artykuły, które są
zawarte w Symbolu wiary, który używa świętego Kościoła Rzymskiego,
jak następuje:

•Wierzę w jednego Boga, Wszechmogącego Ojca, stwórcę nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i

•jeden Pan Jezus Chrystus, jednorodzony Syn Boży, zrodzony z Ojca przed
wszystkimi wiekami, Bóg Boży, światłość światła, prawdziwy Bóg
prawdziwego Boga, zrodzony i niezwiązany z Ojcem, przez którego wszystko
zostało uczynione ;

•który dla nas, ludzi i dla naszego zbawienia, zstąpił z nieba i ujrzał ciało
Maryi Dziewicy, dzięki mocy Ducha Świętego, i stał się człowiekiem;

•który został ukrzyżowany za nas, pod Ponckim Piłatem, cierpiał i został pogrzebany;

•Kto zmartwychwstał trzeciego dnia według pism świętych i wstąpił do nieba;

•Siedząc po prawicy Ojca i przychodząc po raz drugi ze sławą, aby sądzić
żywych i umarłych; królestwo nie będzie miało końca;

•A do Świętego i Oświeconego Ducha Świętego, który pochodzi od Ojca i
Syna, którzy razem z Ojcem i Synem są wspólnie czczeni i uwielbieni, którzy
przemawiali przez proroków;

•I jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół.

•Uznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i czekam na
zmartwychwstanie i na życie następnego stulecia. Niech tak będzie.

•Wyznaję i mocno przyjmuję tradycje apostolskie i kościelne oraz wszystkie
inne obserwacje i konstytucje tego samego Kościoła;

•Co więcej, przyznaję się do Pisma Świętego, zgodnie ze znaczeniem, jakie
Kościół Świętej Matki posiada i utrzymuje, do którego należy osądzać
prawdziwy sens i prawdziwą interpretację Pism świętych, a ja nie usłyszę ani
nie nigdy nie zinterpretuje inaczej, z wyjątkiem jednomyślnej zgody SS.
Ojców.



•Wyznaję również, że istnieje prawdziwie i prawdziwie siedem sakramentów
nowego prawa, ustanowionego przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, i dla
zbawienia rodzaju ludzkiego, chociaż nie wszystkie są konieczne dla każdego;

•To znaczy: chrzest, potwierdzenie, Eucharystia, pokuta, ekstremalne
namaszczenie, porządek i małżeństwo, z których wszystkie nadają łaskę, a
pomiędzy którymi chrzest, potwierdzenie i porządek nie można powtórzyć
bez świętokradztwa.

•Przyjmuję także i przyjmuję zwyczaje Kościoła katolickiego, otrzymane i
zatwierdzone w uroczystym zarządzaniu wyżej wspomnianymi sakramentami.

•Przyjmuję i ogarniam każdą z rzeczy, które zostały określone i
zadeklarowane w świętej Soborze Trydenckim, dotykając grzechu
pierworodnego i usprawiedliwienia.

•Przyznaję również, że prawdziwa ofiara, czysta i przebłagalna, jest
ofiarowana we Mszy za żywych i za zmarłych; i że w Najświętszym
Sakramencie Eucharystii jest naprawdę, prawdziwie i zasadniczo Ciało i Krew,
wraz z duszą i boskością Naszego Pana Jezusa Chrystusa, i że nawrócenie
wszystkich substancja chleba w jego ciele i cała substancja wina we krwi,
która zmienia się w Kościele katolickim, nazywa transsubstancjacją.

•Wyznaję również, że Jezus Chrystus, cały i prawdziwy sakrament, jest
przyjmowany pod jednym lub drugim z dwóch gatunków.

•Ciągle utrzymuję, że istnieje czyściec i że duszom, które się tam znajdują,
pomagają głosy wiernych.
•Jest również prawdopodobne, że święci, którzy królują z Jezusem
Chrystusem, muszą zostać uhonorowani i wezwani, i ofiarować swoje
modlitwy Bogu za nas; i że ich relikwie muszą być honorowane.

•Trzymam mocno, że obrazy Jezusa Chrystusa i Matki Bożej, zawsze dziewicy,
jak również innych świętych, muszą być zachowane i powściągliwe, i że
należy im oddać cześć i cześć .

•Potwierdzam również, że moc odpustów pozostawiona została przez Jezusa
Chrystusa w Kościele i że ich użycie jest bardzo zbawienne
dla chrześcijańskiego ludu .

•Uznaję Kościół rzymskokatolicki i apostolski za matkę i kochankę
wszystkich kościołów.

•Przysięgam i obiecuję prawdziwe posłuszeństwo rzymskiemu papieżowi,
namiestnikowi Jezusa Chrystusa, następcy św. Piotra, księcia apostołów.

•Bez żadnych wątpliwości wyznaję i otrzymuję wszystkie inne rzeczy
pozostawione przez tradycję, określone i ogłoszone przez święte kanony i
rady ekumeniczne, a zwłaszcza przez świętą i świętą Sobór Trydencki; i
podobnie :

•Potępiam, odrzucam i usuwam anatemie wszystkie sprzeczne rzeczy i herezje,
jakiekolwiek one są, które zostały potępione, odrzucone i złagodzone w
Kościele.

•Ta prawdziwa i katolicka wiara, poza którą nikt nie może być zbawiony,
którego wyznaję teraz z własnej, wolnej woli, i którego prawdziwie posiadam,



ja, N., przysięgam, obiecuję i zobowiązuję się trzymać i wyznać, z pomocą od
Boga, stale i nienaruszalnie w całości, do ostatniego westchnienia mego życia;
i będę dbał, tak długo jak we mnie, że będzie głoszony, nauczany pod opieką
tych, którzy będą ode mnie zależni, lub przez tych, którzy z racji mojego
zatrudnienia zostaną oddani pod moją opiekę. A więc, Boże, pomóż mi i te
święte ewangelie Boże.

Co do definicji uroczystej i nieomylnego dogmatu katolickiego, oto ostatni przykład: List apostolski
papieża Piusa XI, Ineffabilis Deus (1854), definiującej nieomylnie dogmat o Niepokalanym
Poczęciu Maryi:

Mamy deklarują , my wymawia i określić , że doktryna, która utrzymuje, że NMP w
pierwszej chwili swego poczęcia, była, przez łaskę i szczególny przywilej Boga
wszechmogącego, ze względu na zasługi Jezusa Chrystusa zbawicielem ludzkości,
zakonserwowane i od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest objawiona przez Boga
i dlatego musi być wierzył mocno i nienaruszenie przez wszystkich wiernych. Dlatego,
jeśli ktoś miał domniemanie, że nie daj Boże, myśleć wbrew naszej definicji, dowiaduje
się, a on wie, że skazany przez jego własnego osądu, byłby okręt rozbił się wiarai przestali
być w jedności Kościoła; i że ponadto ponosi te same kary, jeśli odważy się wyrazić to, co
myśli w formie ustnej, pisemnej lub w inny sposób na zewnątrz. (To my podkreślamy)

Tak więc, jeśli ktoś się odważy - co Bóg zabrania! - myśleć inaczej niż to, co zostało przez
nas zdefiniowane, że wie i rozumie , że jest potępiony własnym osądem, że ma
zanurzając się w jego wierze , że oddzielił się od jedności Kościoła i że, dodatkowo, przez
swoje własne działanie, ponosi kary ustanowione przez prawo, jeśli odważy się wyrazić
ustnie lub pisemnie lub przez każde inne zewnętrzne oznacza błędy, które nosi w swoim
sercu. ( podkreślamy)

Przypomnijmy tu, że w TMF kardynała Ratzingera niewątpliwie podważa tego dogmatu - i
orędzie fatimskie - przez ośmielając się stwierdzenie, że „THE ” Niepokalane Serce „to,
według Mt 5: 8 , w sercu, że od Boga, udało do doskonałej wewnętrznej jedności, a więc
„widzi Boga” „w związku z tym. Nie, nie i nie! „Niepokalane Serce” nie jest „jeden” serce,
ale Heart - serce - tylko o NMP, który jest tylko czysto ludzkiej, która została poczęta bez
grzechu pierworodnego, a kto w swoim życiu chwalebne na ziemi, nigdy nie popełnił
żadnego grzechu personelu.

I tutaj jest wreszcie potępiona propozycja . Pierwszym przykładem jest Syllabus
Błędów błogosławionego Piusa IX, w którym ten wielki papież wymienił wiele błędów
liberalizmu w postaci propozycji uroczyście potępione w końcu i nieuchronnie, a błędy
przeciwko Foi10, w tym wniosku nr 80, której wspomnieliśmy wcześniej: „THE rzymski
papież może i powinien pogodzić i dokonać kompromisu z postępem, liberalizmem i
cywilizacją . nowoczesny”

Jak wykazaliśmy, także tutaj kard. Ratzinger starał się podważyć wcześniejsze nauczanie Kościoła,
mówiąc nam, że nauczanie Vaticanum II było
"Contresyllabus", czyli " próba oficjalnego pojednania z nową erą zainaugurowaną w 1789 r." I
próba naprawienia tego, co on nazywał " stronniczością stanowiska przyjętego przez Kościół pod
błogosławionym Pius IX i św. Pius X w odpowiedzi na sytuację stworzoną przez nową fazę historii
zainaugurowaną przez rewolucję francuską ... 11 "Jeszcze wyraźniej wyrazić swoją odmowę
uroczystej, nieomylnej nauki bł. Papieża Piusa IX, Kardynał Ratzinger oświadcza, że na Soborze



Watykańskim II "postawa krytycznej rezerwy wobec sił, które odcisnęły swoje piętno na
współczesnym świecie, musi zostać zastąpiona wejściem w dialogmouvement12 z nimi „Ta opinia
kardynała Ratzingera stanowczo zaprzecza nauczania Błogosławionego Piusa IX, mówiąc, że
Kościół nie powinien ” prowadzić dialog „z tym” postępu, liberalizmu i cywilizacji współczesnej. "

Skandaliczne oczernianie dogmatu Niepokalanego Poczęcia w kardynała Ratzingera i jego
aroganckiej odwołania Syllabus jako „stronniczy” ukazuje samą istotę kryzysu posoborowej w
Kościele: napaść przeciwko nieomylnych definicji z Magisterium.

Ale przez większość czasu ten atak był raczej pośredni. Nieomylna definicja nie jest
zwykle negowana bezpośrednio, ale raczej podważana przez krytykę lub "rewizję".
Innowatorzy Kościoła nie są na tyle głupi, aby po prostu ogłosić, że nieomylne nauczanie
Kościoła jest złe. I w swoich tak zwanych "światłach" ci innowatorzy prawdopodobnie
myślą, że "pogłębiają" i "rozwijają" katolickie nauczanie dla dobra Kościoła - znowu nie
oceniamy ich subiektywnych motywacji. Ale efekt ich działania jest oczywisty:
podważanie nauk nieomylnie określonych przez Magisterium.

Innym przykładem tego podkopywania jest atak na dogmat, że poza Kościołem katolickim nie ma
zbawienia. Trydencka Creed, cały cytowany mówi: „Ja zachować bardzo
konsekwentnie i wyznawać z prawdziwą wiarę katolicka się z którego nikt nie może być zapisany
... "W Rozdziale 6 pokazujemy, jak wiele razy Magisterium uroczyście określiło dogmat, że nie ma
zbawienia poza Kościołem katolickim. Jednakże,

Dziś ten dogmat jest zabroniony i osłabione przez „ekumenizmu”, który stwierdza, że ani
heretycy protestanccy ani schizmatycy prawosławne trzeba powrócić do Kościoła
katolickiego, ponieważ jest to „eklezjologia périmée13”. I wiele miejsc dziś, ten dogmat
jest bezpośrednio odmówiono, a także w innych miejscach, to nie jest bezpośrednio
zaprzeczył, ale w praktyce nie znika przez podstępnych ataków, powtarzane i pośrednie, a
zatem jesteśmy wierzę więcej iw tych miejscach nie jest już przestrzegana .

Niewątpliwie od Vaticanum II, rój nowe idee rozprzestrzeniły się w Kościele jako
„rozwój” doktryny katolickiej, chociaż te nowości przynajmniej pośrednio (a czasem
jawnie) sprzeczności i podważają nieomylne definicje. Pomysł, na przykład, że dokument
Rady Gaudium et spes jest

„Contresyllabus ”, który idzie przed uroczystymi potępienia Piusa IX14 podważa całą
nieomylnego Magisterium. Taka rozmowa jest atakiem przeciwko wiarygodno ści
Kościoła usługi nauczania i ostatecznie ataku przeciwko dogmatu katolickiego sama.

Nie może być
"Nowe zrozumienie" katolickiego dogmatu

Ten posoborowy atak na dogmat przez podważanie i ukrytą sprzeczność nie może być uzasadniony
jako "rozwój" lub "nowe rozeznanie" dogmatu. Jako Sobór Watykański uroczyście nauczałem:
"Duch Święty nie został obiecany następcom Piotra, aby mogli objawić nową doktrynę , ale aby
dzięki Jego pomocy mogli zachować święte objawienie przekazane przez Apostołów i
deponowanie Wiary oraz to, że mogą je wiernie rozpowszechniać. "15

Co więcej, zgodnie z nauką Watykanu I, nie może być "nowego rozeznania" tego, co Kościół już w
sposób nieomylny zdefiniował:



To zrozumienie jego świętych dogmatów musi być utrzymywane na zawsze , gdy Matka Boska
ogłosi je Kościół, nie wolno nam odejść od tego znaczenia pod pretekstem pogłębienia16.

Jest zatem kwestią wiary katolickiej, aby wierzyć, że żadna nowa doktryna nie została objawiona
przez Boga od czasu śmierci ostatniego apostoła, św. Jana, i że żadne nowe zrozumienie tej
doktryny nie pojawiło się z powodu Soboru Watykańskiego II lub z innego powodu ,

Dlatego ta "nowa" doktryna, czyli "przeciw-" doktryna, o której tyle słyszeliśmy od czasu
Vaticanum II, może być tylko pseudo-doktryną. Pseudo-doktryna obecnie uczy się bardzo subtelnie.
Kiedy pseudo-doktryna zaprzecza doktrynom, które zostały nieomylnie zdefiniowane, katolicy
muszą mocno trzymać się nieomylnych doktryn i odrzucić "nowe" doktryny.

Dogmat wiary nie może zawieść, ale nowości są omylne. Mężczyźni są omylni; świeccy są omylni;
biskupi są omylni; kardynałowie są omylni; a nawet Papież jest omylny na polach, które nie
podlegają jego charyzmatowi nieomylności, ponieważ historia pokazała nam więcej niż jednego
Papieża, który nauczał lub wydawał się nauczać jakiejś "nowości".

Na przykład, papież Honoriusz został pośmiertnie skazany przez Radę Trzeciego
Konstantynopola w 680 za pomocnictwo w hérésie17, a potępienie został zatwierdzony
przez papieża Leona II i powtarzane przez kolejnych papieży. Inny przykład: papież Jan
XXII w 14 wieku (1333 AD), dał kazania (ale nie uroczystych definicji), w którym
powtórzył dobitnie, że błogosławiony odszedł nie korzystają wizji uszczęśliwiającej przed
Dniem Ogólne wyroku. Miał wypowiedzieć na ten temat i poprawione przez teologów i
wreszcie, na łożu śmierci, odwołał swe heretyckie poglądy.

W przypadku papieża Jana XXII, inteligentni katolicy (teologowie w tym przypadku)
wiedzieli, że nauczanie Jana XXII o Sądzie Szczególnym było błędne. Wiedzieli, że w
nauczaniu Jana XXII był błąd, ponieważ zaprzeczał temu, w co zawsze wierzył Kościół,
nawet jeśli nie było jeszcze nieomylnej definicji. Katolicy, którzy znali swoją wiarę w XIV
wieku, nie mówili wprost:

„Oh! Papież wygłosił kazanie, więc musimy zmienić to, w co wierzymy ". Biorąc pod uwagę ciągłe
nauczanie Kościoła na temat Błogosławionej Wizji błogosławionych zmarłych bezpośrednio po
czyśćcu, teologowie wiedzieli, że Jan XXII był zły i powiedzieli mu to.

Ostatecznie bezpośredniość Beatific Vision została uroczyście i nieomylnie zdefiniowana
przez następcę Jana XXII w 1336 roku. To postawiło sprawę poza dalszą dyskusję - która
jest właśnie racją bytu nieomylnej definicji , Dotyczy to również każdej innej materii
nieomylnie określonej przez Kościół. Możemy i musimy ufać z absolutną pewnością tych
nieomylnych definicji, odrzucając wszelkie sprzeczne opinie - nawet jeśli sprzeczne opinie
pochodzą od kardynała, a nawet od papieża.

Są inne przykłady upadających papieży. Nawet pierwszy papież, św. Piotr, zawiedli, jak pokazuje
Pismo Święte - nie tym, co powiedział, ale przez przykład, który dał. Św. Piotr odmówił zasiadania
z nawróconymi poganami w Antiochii około 50 rne. JC Unikając tych nawróconych, dał fałszywe
wrażenie, że Pierwsza Rada Jerozolimska nie miała racji w nieomylnym nauczaniu, że
Moskiewskie Prawo Rytualne, które zabroniło Żydom jeść z poganami, zostało zniesione dla
Kościoła katolickiego.
"Nieczyste". Właśnie za ten incydent św. Paweł publicznie obwinił Saint-Pierre'a w twarz. (Ga 2, 11)

Innym przykładem jest papież Liberiusz w 357 r. JC, który oszukał siebie, podpisując Credo
zaproponowane mu przez arian, tłumiąc wszelkie odniesienia do współistotności Syna z



Ojcem. On sam po dwóch latach na emigracji i pod groźbą śmierci. I sam się oszukał (zmuszony i
zmuszony do wygnania) przez błędne potępienie i ekskomunikację - ekskomunikę tylko pozornie w
rzeczywistości - św. Atanazego, który bronił wiary w tej sprawie. Liberiusz, nie pierwszy papież
zostać ogłoszony świętym przez Kościół, było błędne, ponieważ Atanazy uczył katolicką doktrynę -
prawdziwą doktrynę, nieomylnym doktryny - nieomylnie naucza przez Sobór Nicejski w 325 AD.
Ta nieomylna definicja, a nie błędne nauczanie papieża Liberiusza, w tym
przypadku przestrzegane.

Poprzez te przykłady historii Kościoła dowiadujemy się, że wszystko, co jest proponowane naszej
wierze, musi być oceniane zgodnie z tymi definicjami. Jeśli więc kardynał, biskup, ksiądz, świecki,
a nawet papież naucza nas czegoś nowego wbrew jakiejkolwiek definicji wiary, możemy wiedzieć,
że nauczanie jest złe i że musi zostać odrzucone dla zbawienia

nasza nieśmiertelna dusza. Tak, nawet Papież może się mylić, i jest w błędzie, jeśli wyraża
opinię sprzeczną z uroczystą i nieomylną definicją Kościoła katolickiego. Nie oznacza to,
że w tym przypadku Kościół jest w błędzie, ale tylko, że papież popełnił błąd, nie
narzucając go całemu Kościołowi. I oczywiście, jeśli nawet papież może popełnić błąd w
nauczaniu jakiejś nowości, to z pewnością kardynałowie, biskupi i kapłani mogą popełniać
błędy w swoich nauczaniach i opiniach.

Kiedy więc Matka Boża mówi o "Dogmanie wiary", mówi nam, że niebezpieczeństwo dla
wiary - i dla " życia chrześcijanina, a co za tym idzie - dla życia" świata, aby przypomnieć
spowiedź kardynała Ratzinger - pojawi się, gdy solenne dogmatyczne definicje wiary
katolickiej zostaną podważone i podważone ; ponieważ to właśnie te definicje są podstawą
wiary katolickiej, a zatem fundamentem naszego zbawienia, aby przypomnieć kazanie
Papieża w 1982 r. w Fatimie.

Jeśli to obiekt prostych księży czy świeckich proste nie można nie zgodzić się z wysokich
rangą dostojników jak kardynała Ratzingera, a nawet papieża (tak jak w rodzaju
przypadków mamy podanych przykładów), to odpowiedzieć: „Dlatego Kościół ma
definicji nieomylnych” to jest pomiar dowolną nauka o uroczystych definicji nieomylnych,
możemy wiedzieć, czy nauczanie jest prawdziwe czy fałszywe - nie rangę zajmowanych
przez nikt w kleru. Jak nauczał Apostoł Paweł: „Nawet jeśli jeden z nas albo anioł z nieba
zwiastował wam ewangelię inną niż ta, którą wam głosili, niech będzie przeklęty.” (Gal. 1:
8 Wierni muszą rozważyć nawet apostołajako wyklęty - przeklęty, oddzielony od Kościoła,
godny ognia piekielnego - jeśli przeczy on nieomylnemu nauczaniu Kościoła. Właśnie
dlatego teologowie potrafili skorygować papieża Jana XXII w jego błędnej nauce z
kazalnicy; i właśnie dlatego dzisiejsi katolicy potrafią odróżnić prawdę od fałszywego
nauczania, nawet jeśli mają niższą rangę niż prałat, który popełnia błąd.

Dobrym przykładem jest historyczny w przypadku prawnika nazwie Euzebiusza, który podniósł
błąd Nestoriusza, starszy arcybiskup Konstantynopola, pierwszego prałata w hierarchii po Papieża,
który zaprzeczył Boskie macierzyństwo Maryi , Euzebiusz wstał z ławki w dniu Bożego
Narodzenia podczas Mszy św. I potępił Nestoriusza za głoszenie herezji. Jednak wszyscy wyżsi
kapłani i biskupi milczeli, stojąc w obliczu herezji Nestoriusza. Więc prosty laika miał rację i
wszyscy inni się mylili. Rada Efezu zostało zwołane w celu rozpatrzenia sprawy i nie było
uroczyście i nieomylnie określono, że Maryja jest Matką Boga. I Nestoriusz odmówił wycofania się,
został złożony i ogłoszono heretycki. Nestoriusz został ekskomunikowany!



Krótko mówiąc, prawda nie jest kwestią liczby lub rangi; Prawda dotyczące tego, co Chrystus i Bóg
wykazały w Piśmie Świętym i Tradycji, która została uroczyście zdefiniowane przez Kościół
katolicki i że Kościół zawsze nauczał - nauczał zawsze , a nie tylko od 1965 !

Katastrofalne efekty
manipulacji nieomylnymi definicjami

Historia dostarcza nam także pierwszego przykładu tego, co może się stać z Kościołem w
przypadku sprzeczności na dużą skalę, nawet jeśli jest to tylko dogmat. Herezja arianizmu
spowodowała katastrofalne zamieszanie w Kościele w okresie od 336 do 381 roku ne.
Arianizm został potępiony w 325; a jednak w 336 pojawił się ponownie. Od 336,
herezja przyszła do wniosku, że około 90% biskupów, zanim w końcu zostanie pokonany
około pięćdziesiąt lat później. W wyniku zamieszania i utraty wiary, nawet wielki św.
Atanazy został "ekskomunikowany" przez papieża w 357 r. Do 381 r. Arianizm został
pokonany przez Pierwszą Radę Konstantynopola. Wciąż jednak kwitł on od jakiegoś czasu
od 360 do 380. Rezultatem była całkowita dewastacja Kościoła.

Arian kryzys ma czegoś nauczyć nas o prawdopodobnej treści tekstu Trzeciej Tajemnicy
nie brakuje. Jednym z powodów sukcesu arian przez jakiś czas, że zaatakowali „sukcesem”
jest dogmat , który został uroczyście i nieomylnie zdefiniowaną na Soborze Nicejskim w
325 - że Chrystus jest Bogiem z Boga, Światło Światła , Bóg prawdziwy z Boga
prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu . To uroczyste i nieomylne
definicja jest w Credo na Sobór Nicejski, że recytować na mszy w każdą niedzielę.

Arianie przekształcili definicję, błagając wielu "wiernych", aby zastąpili ją fałszywą
definicją, która nie była nieomylna. W 336 roku zastąpili grecką
homoousion śmierci innym słowem Homoiousion . Słowo homoousion zasadniczo oznacza
"współistotny" dla Ojca. Albowiem Bóg Syn jest współistotny Ojcu Syn musi być nie
tylko Boga, ale sam jeden Bóg Ojciec, tak że substancja Ojca jest substancją Syna,
nawet jeśli dana osoba Ojca nie jest Osoba Syna. Tak więc są trzy Osoby w jednym Bogu -
Ojciec, Syn i Duch Święty - ale jest tylko jeden Bóg, z jedną substancją w trzech osób. To
jest tajemnica Trójcy Świętej. Nowe słowo,
jednak Homoiousion oznacza „z substancją podobną” do Ojca. W ten sposób krytyczny
wyraz dogmatu - "współistotny z Ojcem" - stał się " substancją podobną do Ojca" lub
"podobnym do Ojca".

W ten sposób arianie stworzyli ogromne zamieszanie w Kościele, dodając pojedynczą literę do
słowa Homoousion, aby stworzyć nowe słowo o nowym znaczeniu: Homoiousion. Zaatakowali
uroczystą definicję, stwierdzając, że ich nowa definicja byłaby lepsza od uroczystej deklaracji. Ale,
oczywiście, ich nowa definicja nie może być lepsza od uroczystej definicji, ponieważ uroczysta
definicja Soboru Nicejskiego była nieomylna.

Dodając pojedynczą literę do jednego słowa , Arianie pozbyli się nieomylnej definicji. Miało to
otworzyć drogę dla arian i pół-arian, by doprowadzić do prawdziwego stanu wojny. Jeden męczennik,
prześladowany, prowadził na pustynię, wygnany z powodu tej wyjątkowej zmiany
pojedynczego nieomylnego dogmatu. Św. Atanazy został wygnany pięć razy przez Synod Egiptu (i
konsekwentnie spędził co najmniej siedemnaście lat na wygnaniu). Ale miał rację, a heretyccy
biskupi tego Synodu nie mieli racji.

Nieomylne definicje są lepsze



do Wszystkich Wszechwiedzących lub do wszelkiej godności w Kościele

Dlaczego Atanazy wiedział, że miał rację? Ponieważ przyłączył się do nieomylnej definicji,
pomimo tego, co powiedzieli wszyscy inni. Cała wiedza świata, cała hierarchia, nie może
zastąpić prawdy pojedynczej katolickiej nauki nieomylnie zdefiniowanej. Nawet
najprostszych wiernych, przywiązanie do nieomylnej definicji zapisany więcej niż teolog
więcej „dowiedział się” ,
że zaprzecza lub osłabia się definicji. To jest wszystko cel z nauczaniem
nieomylnie zdefiniowane w Kościele - aby uniezależnić nas od prostych opinii ludzi,
niezależnie od ich wiedzy, niezależnie od ich rangi.

Teraz, w 325 r., Uroczysta definicja Soboru Nicejskiego była nieomylna, ale wtedy wielu
nie do końca zrozumiało, że uroczyste definicje wiary były nieomylne. To znaczy, w tym
czasie w historii Kościoła, nie został jeszcze opublikowany przez Kościół uroczystej
definicji nauczania, że definicje wiary są nieomylne. Ale w 1870 r. Sobór Watykański I,
uroczyście i nieomylnie, określił nieomylność uroczystych definicji Kościoła. Teraz,
nieomylnie, wiemy, że uroczyste definicje są nieomylne. Po raz kolejny nie mogą zawieść
- na zawsze .

W naszych czasach
Definicyjne definicje są atakowane

Dlatego w naszych czasach nie ma usprawiedliwienia, by dać się ponieść herezji i porzucić obronę
poważnych definicji. Ale tak właśnie dzieje się dzisiaj, tak jak za czasów Ariusza. Churchmen
oceniają rzeczy w świetle II Soboru Watykańskiego, zamiast oceniać Vaticanum II w świetle
nieomylnych definicji . Zapomnieli, że to nieomylne definicje, a nie Vaticanum II, służą jako stały
środek każdej doktryny, tak jak 36-calowy kij jest stałym modelem pomiaru jarda. Nie można nagle
zdecydować, że nowy model do pomiaru podwórka to 35-calowy kij. W ten sam sposób Kościół nie
może nagle zdecydować, że Vaticanum II jest nowym standardem Wiary.

I tak dochodzimy ponownie, po dokładniejszym zbadaniu, do zagadki Trzeciej Tajemnicy.
To dlatego, że zaczyna z odniesieniem do Matki Bożej dogmatem o tej wiary. Jest to dlaczego
siostra Lucy ma powiedział , że Trzecia Tajemnica będzie znacznie
"Lżejsze" po roku 1960. I trzeba tu zauważyć, że wyraźnie żyjemy w środku okresu klęski
przewidzianej przez Trzecią Tajemnicę. Skąd to wiemy? Ponieważ Dziewica powiedziała nam, że
Sekret będzie "jaśniejszy" po roku 1960, a także powiedziała nam, że ostatecznie Jej Niepokalane
Serce zatriumfuje. Ponieważ, oczywiście, nie ma jeszcze Tryumfu Niepokalanego Serca, musimy
żyć w okresie przejściowym między rokiem 1960 a tym ostatnim Triumfem - czyli okresem
określonym przez proroctwo Trzeciej Tajemnicy.

Otóż to, co widzieliśmy od czasu Soboru Watykańskiego II, to ponownie atak - pośredni, bardzo
subtelny atak - przeciwko uroczystym definicjom Kościoła. Mieliśmy tak zwaną
radę duszpasterską, która odmawiała mówienia o uroczystych definicjach i - w oczach niektórych -
faktycznie występowała przeciwko pewnym uroczystym definicjom. Ale Rada, jak widzieliśmy,
chciała być "duszpasterska", aby uniknąć uroczystych definicji, aby uniknąć potępienia błędu,
zgodnie z deklaracją papieża Jana XXIII w swoim przemówieniu otwierającym.

Co jest z tym nie tak? Zła jest taka, że przez pomyłkę subtelnym odmowy dokonać
uroczystego oświadczenia, drzwi są otwarte do Rady, aby używać języka, który mógłby



podważyć uroczyste definicje istniejące - tylko trick odgrywaną przez arian do czwartego
Stulecie wprowadzić zamieszanie w Kościele. I prawie zdołali zdominować cały kościół.
Ten sam proces powtarza się od czasu otwarcia Soboru Watykańskiego II. Ale wierni mają
lekarstwo na problem: Watykan nie jest wiążąca do tego stopnia, że nie sprawuje
najwyższą Magisterium, jego moc do zdefiniowania doktryny i jej moc anathematize błąd.
Ponieważ nie sprawuje tę władzę, nauczanie Soboru Watykańskiego II, który nie został
nauczony przed Vaticanum II należy rozpatrywać w świetle definicji i nieomylnych
dogmatyczne nauczanie Kościoła katolickiego.

Jednak nie dzieje się to dzisiaj. Co dziś się dzieje jest to, że nowo „na wiarę” w świetle
Vaticanum II. Jest to proces, który z pewnością mówić Our Lady of Fatima, gdy idzie
prosto do sedna problemu, powiedziała, że dogmat wiary będzie zawsze zachowany w
Portugalii - ale wyraźnie stracił w wielu innych miejscach - nazywany Sister Lucie, że to
ostrzeżenie musi zostać opublikowane około 1960 r., Kiedy ogłoszono Radę .

Wniosek ten znajduje potwierdzenie w kazaniach papieża w Fatimie w 1982 i 2000 roku.
W 1982 roku papież powiedział, że podkopano fundamenty naszego zbawienia . A w 2000
r., W kazaniu o beatyfikację błogosławionej Hiacynty i błogosławionego Franciszka,
Papież Jan Paweł II ostrzegł nas przed niebezpieczeństwami dla
naszego dzisiejszegozbawienia , mówiąc nam, że

"Orędzie Fatimskie jest wezwaniem do nawrócenia, ostrzeganiem ludzkości, aby nie miało nic
wspólnego z" smokiem ", którego" ogon zmiecie jedną trzecią gwiazd Nieba i pociągnie ich na
ziemię " . (Obj. 12: 4). Znowu, gdzie znajdujemy to w objawionych częściach Orędzia Fatimskiego?
Nigdzie. Tak musi być w Trzeciej Tajemnicy. Papież mówi nam, że Trzecia Tajemnica dotyczy
niebezpieczeństw wiary i że zaangażowana jest jedna trzecia katolickiego duchowieństwa.

Atak pochodzi z wnętrza Kościoła

Teraz zwrócimy naszą uwagę na inną osobliwość istoty Trzeciej Tajemnicy. Papież
zauważył również, że atak na katolicką wiarę pochodzi z wewnątrz . Powiedział w 1982
roku: „Matka z całą siłą miłości, że czerpie z Ducha Świętego i pragnie zbawienia
wszystkich, ona może milczeć widząc podważa same fundamenty zbawienie swoich dzieci
Słowo " podkopywanie" oznacza osłabienie podstawy naszego zbawienia od
wewnątrz. Zewnętrzny wróg do Kościoła atakuje z zewnątrz, infiltracja od wewnątrz. W
tym ostatnim przypadku atak jest nieoczekiwany, nikt nie jest na baczności, atakujący jest
uważany za "przyjaciela".

Więc słyszymy Papież Jan Paweł II powiedział nam, że wiara katolicka jest zagrożona od
wewnątrz (13 maja 1982 „podważyć fundament zbawienia Jego dzieci”) przez katolickich
duchownych (13 Maj 2000: "jedna trzecia gwiazd Nieba").

Podsumowując ten punkt, zauważamy, że istnieje inne źródło, z którego możemy zebrać ten aspekt
Trzeciej Tajemnicy. W 1963 r. Niemiecka publikacja Neues Europa ujawniła, co miało być częścią
Trzeciej Tajemnicy: że Kardynał sprzeciwi się kardynałowi, biskup sprzeciwi się biskupowi.
Wiemy, że na pytanie, czy ma zostać opublikowany raport Neues Europa , kardynał Ottaviani,
który również czytał Trzecią Tajemnicę - miał bardzo suchą osobowość i dużo obojętności wobec
większości zjawisk - zawołał z wielkim naciskiem: "Opublikuj 10 000 kopii! Opublikuj 20 000
kopii! Opublikuj 30 000 kopii! 18 »



Następnie mamy świadectwo zmarłego Ojca Malachiego Martina, że przesłanie
Garabandala zawiera Trzecią Tajemnicę lub części Trzeciej Tajemnicy. Ojciec Martin,
który znał Trzecią Tajemnicę dla przeczytaniu go i którzy również przeczytać wiadomość
o Garabandal, powiedział, że Watykan nie zdecydował się ujawnić Trzecią Tajemnicę w
1960 roku, Matka Boża objawiła się Garabandal w 1961 roku, aby odsłonić Trzecią
Tajemnicę. Co jest w przesłaniu Garabandala? Wiadomość z Garabandal powiedział,
wśród innych rzeczy:

"Wielu kardynałów, biskupów i kapłanów jest w drodze do piekła," czerpiąc "z nimi wiele innych
dusz." Zwróćcie uwagę na pomysł wciągania dusz do piekła. Ta sama terminologia pojawia się w
uwadze s. Łucji dla o. Fuentesa: " Diabeł wie, że zakonnicy i księża, którzy odpadli ze swojego
dobrego powołania, przyciągają wiele dusz do piekła" 19, w kazaniu papieża 13 maja 2000 r. ,
która opisuje scenę z Księgi Apokalipsy, w której ogon smoka z Nieba wypływa z jednej trzeciej
gwiazd (dusz konsekrowanych).

Podczas gdy objawienia w Garabandal nie zostały formalnie zatwierdzone, biskup, który ma
jurysdykcję nad Garabandalem - czyli biskupem Santander - powiedział, że nic w poselstwie nie
jest sprzeczne z wiarą katolicką.

Atak ma złe praktyki
I Bad Doctrine

Należy tu zauważyć, że w celu ustalenia, czy członek kleru (lub laika) jest dobry czy zły,
nie wystarczy wziąć pod uwagę tylko to, czy jego słowa potwierdzają wiarę. Oprócz
porównania nauczania (tj. Słów) księdza, biskupa, kardynała lub papieża z nieomylnym
nauczaniem Magisterium, musimy zobaczyć, czy dana osoba popiera
także ortodoksyjne praktyki Kościoła katolickiego poprzez jego słowa (pisemne i ustne),
przez jego działania i przez chrześcijańskie postępowanie w jego życiu. Trzeba wiedzieć,
czy osoba (ksiądz, biskup, kardynał czy papież) angażuje się w heteropraksję - praktyki
sprzeczne z wiarą - na przykład brak szacunku wobec Najświętszego Sakramentu.

Wiarę można atakować poprzez działania, jawnie lub subtelnie. Nasze działania muszą
potwierdzać nasze słowa . Utrzymujemy wiarę, utrzymując doktryny w naszych myślach, słowach i
pismach, oraz zachowując pobożne praktyki Kościoła, które potwierdzają nasze przylgnięcie do
wiary. Wprowadzając do lokalnej parafii (lub lokalnej diecezji lub kościelnej prowincji, a nawet w
Kościele powszechnym, jak może się zdarzyć, zgodnie z pismami lekarzy katolickich) nowe
praktyki, które sprawiają wrażenie zakwestionowania wiary zdefiniowane przez
tę heteropraksję lub zgorszenie maluczkich, a nawet niektórych wykszta łconych dusz.

Tak więc, z uroczystej definicji Soboru Trydenckiego wiemy, że jesteśmy gwarantowani przez
Boga, że Jego Prawdziwa Obecność, w rzeczywistości w konsekrowanej Hostii - to znaczy Ciało i
Krew Naszego Pana Jezusa Chrystusa jak również Jego Dusza i Boskość. Ale zbuntowani
protestanci chcieli zaprzeczyć temu artykułowi Wiary i chcieli wpłynąć na innych, aby zrobić to
samo. Wprowadziliśmy zatem praktykę Komunii w rękę (pierwotnie wprowadzono ją jako praktykę
szeroko stosowaną przez heretyckich arian z IV wieku, aby zaprzeczyć Boskości Jezusa). W tym
symbolicznym działaniu ich zaprzeczenie miało być jasne dla wszystkich.

Heteropraxis oddano do użytku przez wrogów Kościoła, aby zabrać ze sobą, przez skandalu wielu
katolików stracić wiarę w realną obecność. Właśnie dlatego nadużycie



Komunia na rękę była zakazana przez uniwersalne prawo Kościoła przez wiele stuleci i
nadal jest zakazana przez prawo Kościoła do dnia dzisiejszego. Niedawny indult (to jest
pozwolenie), aby postępować zgodnie z literą prawa, jest dozwolony tylko wtedy, gdy
praktyka ta nie prowadzi do osłabienia wiary w realnej obecności i nie prowadzi do
zmniejszenia szacunek dla Prawdziwej Obecności. Ale zawsze prowadzi to , jak wynika z
naszych codziennych doświadczeń, w tej formie heteropraksji20.

Z drugiej strony, praktyki popierające doktrynę ortodoksyjną nazywane są ortopraksją (tj.
Praktykami ortodoksyjnymi). Obejmują one: przyklęknięcie w obecności Najświętszego
Sakramentu, rozpowszechnianie i przyjmowanie Komunii na języku, utrzymanie
tabernakulum, w którym znajduje się Najświętszy Sakrament w głównym punkcie uwagi (i
uwielbieniu) w centrum sanktuarium; i uroczyste zachowanie duchownych w sanktuarium,
przejawiające odpowiednią cześć dla Obecności Boga w Najświętszym Sakramencie. Te
przykłady ortopraksji (ortodoksyjne działania wspierające Wiarę) potwierdzają
prawdziwość dogmatu, że Najświętszy Sakrament jest Real obecności Boga - Ciało, Krew,
Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa pod postacią chleba - i szacunkiem dla
Boga przez człowieka.

Przykłady heteropraksji przeciwko dogmatom Rzeczywistej Obecności obejmują komunię
w ręce. Ta forma heteropraxis przekazuje wiernym złą wiadomość, że Najświętszy
Sakrament nie jest tak ważne, że jest to tylko chleb i sprzyja herezji, że nie jest
prawdziwym obliczem Boga - ciało, Krew, Dusza i Boskość Naszego Pana Jezusa
Chrystusa pod postacią chleba. Kolejny przykład heteropraksji w tym polu: normalny ruch
namiotu zawierającego Najświętszego sakrament z przybytku do pomieszczenia boku
szafy lub na szczotki, więc głównym punktem zainteresowania (i czczenia), w przybytku
się krzesło . „zespołu”, „czerwony” lub „Prezydent” wiadomości subtelnie udzielonych i
otrzymanych: osoba siedząca w fotelu jest ważniejsza niż Najświętszego Sakramentu. A od
"prezydenta" (lub prezesa

"Zgromadzenie") reprezentuje ludzi, więc subtelnie przekazane przesłanie mówi, że Bóg jest mniej
ważny niż ludzie.

Te przykłady przypominają nam o cytowanych już słowach papieża Piusa XII:

Załóżmy, drogi przyjacielu, że komunizm [jeden z „błędów Rosji” wymienionych w orędziu z
Fatimy] był tylko najbardziej widoczne instrumenty wywrotową być użyte przeciwko Kościołowi i
tradycje Bożego Objawienia ... ja jestem przeszkadza orędzi Matki Bożej Fatimskiej w Lucia. Ta
uporczywość Maryi na temat niebezpieczeństw, które zagrażają Kościołowi jest boskim
ostrzeżeniem przed samobójstwem zmianę wiary w liturgii , Jej teologia i Jej dusza ... Przyjdzie
taki dzień, kiedy cywilizowany świat będzie odmówić jej Bóg, gdy Kościół będzie wątpił, jak
wątpił Piotr. Będzie kuszona, aby uwierzyć, że człowiek stał się Bogiem
... W naszych kościołach, chrześcijanie będą szukać na próżno czerwoną lampę, gdzie czeka ich
Bóg, jak Mary Magdalene płaczu przed pustym grobie, będą pytać: „Gdzie oni emporté21?”

Według słów papieża Piusa XII wydaje się, że te formy heteropraksji, o których mowa powyżej
przeciwko Najświętszemu Sakramentowi, zostały wyraźnie wymienione w Trzeciej Tajemnicy
Fatimskiej, ponieważ podczas gdy Papież Pius XII odnosi je do Orędzia Fatima, nie są one
wymienione w żadnej części przesłania, które zostało opublikowane. Dlatego należy je wspomnieć
w Trzeciej Tajemnicy, czyli w części niepublikowanej. Papież Pius XII powiedział wyraźnie , że to
była Matka Boża z Fatimy , że mamy ostrzegł przed „THE



samobójstwo zmieniając wiarę w Jej liturgii, jej teologii i Jej duszy . „Trzecia Tajemnica
ostrzega zatem czas fałszywej doktryny i heteropraxis jako ataki na” dogmat wiary ".

Funkcje ataku
Moralna Korupcja
Duchowieństwa
Jesteśmy Świadkami

Jak widzimy dzisiaj, wraz z wyzwaniem masowego globalnego skandalu związanego z seksualnym
niewłaściwym postępowaniem członków kapłaństwa, istnieje trzecia linia ataku na Kościół, w
czasach wielkiego kryzysu: korupcja moralny wielu konsekrowanych dusz. Ogon smoka sprowadza
dusze niebios - z ich konsekrowanego stanu - nie tylko przez heterodoksję i heteropraksję, ale także
przez niemoralność. Przypomnijcie słowa s. Łucji do ojca Fuentesa:

Demon chce zagarnąć poświęcone dusze; próbuje je zdeprawować, aby uśpić innych w
ostatecznym pokusie.

Tym, co dotyka Niepokalanego Serca Maryi i Jezusa, jest upadek dusz zakonnych i kapłańskich.
Diabeł wie, że zakonnicy i kapłani, nie widząc ich pięknego powołania, przynoszą wiele dusz do
piekła ...

Dzisiaj widzimy powszechne wśród duchowieństwa katolickiego korupcję, która obecnie przejawia
się skandalami seksualnymi, niewyrażalną naturą, w diecezjach w całej Ameryce Północnej,
Europie i Afryce. Ogon smoka spowodował, że wielu duchownych wpadło w najbardziej przesadne
formy niemoralności.

W rezultacie wiarygodność wielu kapłanów, którzy honorują swoje zobowiązania i zachowują
wiarę, zostaje zniszczona, wraz z prawdziwą wiarygodnością Kościoła jako instytucji. Nawet w
przypadku dobrej doktryny i dobrej praktyki często odmawia się korzyści, gdy wiarygodność
Kościoła jest podważana przez moralne zepsucie.

Kto jest odpowiedzialny?

Teraz powstaje pytanie: ale który jest identyfikowany w Trzeciej Tajemnicy jako odpowiedzialne za
podważania wiary poprzez heterodoksji, w heteropraxis i demoralizacji i upadku konsekrowanych
dusz? Po pierwsze, członkowie samego ciała Watykanu. Zauważamy ponownie objawienie kard
Ciappi oficjalnej papieskiej teolog papieża Jana Pawła II:„W Trzeciej Tajemnicy jest
przepowiedziane, między innymi, że wielka apostazja w Kościele rozpocznie się na szczycie .” Tak
więc, odpowiedzialność jest to przede wszystkim obowiązek Watykanu. Widzimy to nie tylko
spełnienie Trzeciej Tajemnicy, ale ostrzeżenie papieża Piusa X w encyklice Pascendi od 1907 r., w
którym pisze: "Stronnicy błędu nie mogą szukać tylko wśród znanych wrogów Kościoła; ale ... w
Jego łonie, które są tym bardziej szkodliwe, że działają mniej odkryte . "Ci wrogowie są świeckimi
i kapłanami
"Całkowicie nasycony zatrutymi doktrynami, rozpowszechnionymi przez wrogów Kościoła" i
którzy postawili się przed " reformatorami Kościoła ".
Święty Pius X nalega:

"Kościół nie ma większych wrogów, ponieważ wcielają w życie swoje projekty, aby je zniszczyć,
nie z zewnątrz, ale z wewnątrz. Dlatego niebezpieczeństwo jest obecne prawie w samych żyłach i
sercu Kościoła, którego rana jest tym bardziej pewna, ponieważ zna ją bardziej intymnie. "



"Dostają się do profesorów w seminariach i na uniwersytetach i stopniowo stają się krzesłami
zarazy." 24

"Nadszedł czas, aby zdemaskować tych ludzi i pokazać je Kościołowi, tak jak oni" 25

Ale wtedy zadaje się pytanie: "Skąd wiemy, kto w duchowieństwie jest częścią trzeciej z gwiazd,
do której odnosi się Papież Jan Paweł II; skąd wiemy, którzy są zwolennikami błędu? "Odpowiedź
wciąż znajduje się w tym, co zostało nieomylnie zdefiniowane: ci, którzy podtrzymują Wiarę, stoją
w zgodzie z doktryną Jezusa, są Jego przyjaciółmi. (Obj. 12:17) Ci, którzy tego nie robią, są Jego
przeciwnikami. Jak powiedział nasz Pan: "Po owocach ich poznacie ich" (Mt 7, 16). Możemy
rozpoznać tych, którzy ufają, jeśli zachowują wiarę katolicką zgodnie z uroczystymi definicjami.
Kolejny znak: jeśli oni także żyją swoją katolicką Wiarą.

Podsumowując, kiedy papież Paweł VI ubolewał nad tym w 1967 roku, że " Dym szatana wkroczył
do Kościoła "iw 1973 roku" otwarcie na świat stało się prawdziwą inwazją Kościoła przez myśl
światową ", potwierdził jedynie treść Trzeciej Tajemnicy; podobnie papież Jan Paweł II w swoich
bardziej zawoalowanych wypowiedziach z 1982 i 2000 roku. Pierwsze dwie części Wielkiej
Tajemnicy Fatimskiej ostrzegają nas przed rozprzestrzenianiem się rosyjskich błędów na całym
świecie. Trzecia Tajemnica, jako całość, jest z pewnością ostrzeżeniem przed przenikaniem tych
błędów do samego Kościoła, a zwłaszcza ich trzymania się "otwartości na świat" podczas Soboru
Watykańskiego II. Infiltracja Kościoła katolickiego przez masońskie żywioły, komunistów, ława.

Tym, którzy drwią z twierdzenia, że taka katastrofa dotarła do Kościoła naszych czasów, możemy
jedynie powiedzieć, że są ślepi i stracili zainteresowanie historią Kościoła, która pokazuje, że Coś
bardzo podobnego wydarzyło się wcześniej. Odnieśliśmy się powyżej do opisu stanu Kościoła
Kardynała Newmana podczas ariańskiej herezji. Dłuższy cytat z tego opisu, w jego książce O
konsultowaniu wiernych w sprawach doktryny, wystarczy, aby udowodnić, że stan rzeczy Kościoła
dzisiaj nie jest nie bez precedensu:

Ciało biskupów był niewierny w wyznaniu wiary ... Rozmawiali inaczej, jeden przeciw drugiemu;
po Nicejski, nie było nic firma, niezmienny, nie ma dowodów, polegającej na prawie
sześćdziesięciu lat. Były niewiarygodne sobory, niewierni biskupi; było słabość, strach przed
konsekwencjami, misguidance, oszustwa, omamy, niekończących się, beznadziejnych, które
rozprzestrzeniają się w prawie wszystkie miejsca w Kościele katolickim . Ci, którzy stosunkowo
niewielu pozostali wierni, zostali zdyskredytowani i wygnani; inni byli albo mylące lub źle 26.

The książka kardynała Newmana pokazuje, że to świeccy zaangażowani w zdefiniowanego
dogmatu Wiary, z kilku dobrych biskupów jak Atanazy, którzy w czasie Arian kryzysu
podtrzymywać wiarę. Tak jest dzisiaj.

Ale jeden z wielkich różnic między Arian kryzysu i obecnego kryzysu w Kościele jest to,
że Maryja dała nam wiele lat przed obecnym kryzysem, nie tylko ostrzeżenie, ale również
środki uniknąć, za nią wniosków do Fatimy. Posiadanie prywatnego Kościół ostrzeżenia
zawarte w Trzeciej Tajemnicy, zostały zasłonięte proroctwo apostazji z udziałem tych
samych ludzi, którzy nałożonych Kościół do nowej orientacji zgubnych i lewą
przytłoczony przez wroga, w ten sposób zapobiega się wierni, aby zrozumieć przyczynę
tego wszystkiego i uzbroić się w związku z tym jest to kolejny kluczowy element wielkiej
straszliwej zbrodni, która jest tu mowa.



Jednak okultacja się nie udała. Orędzie Fatimskie nie zostało pochowane; odmowa wiary
w tak zwane pełne objawienie Trzeciej Tajemnicy jest rozpowszechniona i rośnie. Widząc
to, członkowie aparatu watykańskiego, którego rozpoznaliśmy, ponownie spróbowali
kolejnego pochówku 17 listopada 2001 r., Co pogłębiło ich zbrodnię przeciwko
Kościołowi i światu. Teraz rozważymy to wydarzenie.
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Rozdział 14

Posłuchaj Świadka, dla miłości Boga



Niewiele rewelacji było równie nieprzekonujących jak watykańska wersja Trzeciej
Tajemnicy Fatimy. Ci, którzy wierzyli lub mieli nadzieję, że objawienie z broszury CDF z
czerwca 2000 roku, The Message of Fatima , położy kres temu problemowi, są
prawdopodobnie zaskoczeni niedawnym wrzaskem w Fatimie w prasie. to nie ma
niespodzianki. Przez ponad czterdzieści lat prawie wszystkie takty - cisza, zastraszanie, zła
teologia, dezinformacja - są używane do pochowania prawdziwego Orędzia Fatimskiego.
Jednak korek nadal wypływa na powierzchnię. Ataki terrorystyczne z 11 września 2001 r.
Wywołały reakcję łańcuchową na temat Fatimy. Według plotek w prasie i Internecie ataki
były częścią Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, która nie została jeszcze w pełni ujawniona.

Jaka frustracja dla CDF, redaktorów przesłania z Fatimy ( TMF ), którzy twierdzą, że cała tajemnica
jest pod przykryciem broszury. Nie wierzymy im, po prostu, częściowo dlatego, że nie są
wiarygodni, ale także z powodu pewnej zbiorowej świadomości, wspólnego odczucia losu, który
nam zagraża. Zasadniczo wiemy, że "cywilizacja miłości" jest utopijną głupotą, która nigdy nie
istniała. Prawdziwe Przesłanie z Fatimy potwierdza to pośrednio; Piekło jest prawdziwe i wiele
dusz idzie, ponieważ nie ma nikogo, kto mógłby się za nich modlić i poświęcić. Niebiańskie
lekarstwo nie jestdobrze nagłośnione międzyreligijne spotkania modlitewne, ale Konsekracja i
nawrócenie Rosji, nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi i Różaniec. Prawdziwe Przesłanie z
Fatimy nie jest prośbą o inne papieskie wymówki. Jest to prośba do Jezusa, że On
"Przebacz nasze grzechy", "zachowaj nas od ognia piekielnego". Nie żyjemy nowym nadejściem
ludzkości. Jesteśmy na Titanicu, gdy pogrąża się w ciemnościach, a świat czuje się jak los, który
mu zagraża, a jednocześnie wciąż osądza samego siebie .

Jednak nawet wydarzenia z 11 września 2001 r. Nie zniechęciły urzędników Watykanu do
wykonania linii partyjnej Sodano: Fatima "należy do przeszłości". Przeciwnie, wysiłek narzucenia
Kościołowi interpretacji Fatima Sodano tylko nasiliła się, tak jakby kardynał Sodano i inni uznali,
że wydarzenia z 11 września mogą w rzeczywistości katolickiego zapoczątkować świadomość -
tylko na chwilę! - że Fatima nie jest skończona, ponieważ oczywiście nie widzimy niczego, co
przypomina triumf Niepokalanego Serca Maryi i obiecany okres pokoju. Potrzeba było innego
rodzaju odważnych działań, aby potwierdzić potrzebę istnienia linii partyjnej.

W dniu 12 września 2001 roku, dosłownie w godzinach, które nastąpiły po upadku Twin Towers,
biurowy z prasy w Watykanie wyjął swój biuletyn najwyższy z tym dniem:
"Deklaracja" Kongregacji ds. Duchowieństwa dotycząca ataków terrorystycznych, a nie strasznych
skandali, które wybuchają niemal codziennie w szeregach kapłanów, a nie obfitości herezji i
nieposłuszeństwa w duchowieństwie, ponieważ czterdzieści lat, ale Ojciec Nicholas Gruner, z
„ Fatima Priest”. Deklaracja udawał wydane przez
„Warrant do wyższej instancji” - Watykan termin do Sekretarza Stanu, kardyna ła
Sodano, a nie papieża (który jest najwyższa władza).

Deklaracja ostrzega całego świata katolickiego poważne zagrożenie dla dobra Kościoła.
Zagrożenie takiej wielkości, że Kongregacja do spraw Duchowieństwa nie mógł nawet
czekać, aż opadnie kurz po obu starego Twin Towers. Groźba składał się z
konferencji w Rzymie na rzecz światowego pokoju i Fatimy , kierowany przez ks pracy
Gruner.

Tak, priorytetem w Watykanie, w ciągu kilku godzin od najgorszego ataku
terrorystycznego w historii świata, żeby powiedzieć wszystkim, aby uniknąć konferencję
na temat pokoju na świecie i Fatimy. Dlaczego? Ponieważ, zgodnie z „Deklaracji”,
konferencja „ma nie cieszyć zgody prawowitej władzy kościelnej”. Oczywiście, autor



„Deklaracji” bardzo dobrze wiedział, że nie „zatwierdzenie”, zgodnie z prawem Kościoła
jest konieczna dla konferencji duchowieństwa i świeckich. Kodeks Prawa Kanonicznego
ogłoszonego przez Papieża Jana Pawła II (Kanon 212, 215, 278, 299) uznaje naturalne
prawo wiernych do spotkania w celu przedyskutowania aktualnych kwestii w Kościele, bez
żadnych "Zatwierdzenie" każdego. W rzeczywistości Watykan nie ogłasza braku "zgody"
na niezliczone konferencje prowadzone przez prawników na temat ordynacji kobiet i
innych wielokrotnych herezji, mimo że uczestnicy tych konferencji naruszają prawo
naturalne i spowodować Kościół znaczną szkodę. Można równie dobrze powiedzieć, że
konferencja w Rzymie nie została zatwierdzona przez American Medical Association. A co
jeszcze?

Ale to nie było najgorsze. Deklaracja dodała, że ojciec Gruner był
"Zawieszony" przez biskupa Avellino. Zawieszony z jakiego powodu ? Na nic, najwyraźniej,
ponieważ nie wspomniano o żadnej domenie. Przyczyna tego dziwnego zaniedbania była oczywista
dla tych, którzy znają kanoniczne procedury Ojca Grunera: "Domeny" były tak niespójne, że
publiczne ogłaszanie byłoby absurdalne.

Jak już zauważyliśmy, jedynym pretekstem, jaki kiedykolwiek otrzymaliśmy za "zawieszenie",
było zobowiązanie Ojca Grunera do powrotu do Avellino (Włochy) (gdzie został wyświęcony w
1976 r.) Lub do zawieszenia. Dlaczego? Ponieważ "nie udało mu się" znaleźć innego biskupa, aby
go uwięzić. Ale "Deklaracja" nie wspomniała o tym, że trzej życzliwi biskupi kolejno proponowali
inkarnację księdza Grunera z wyraźnym zezwoleniem na kontynuowanie jego pracy, oraz że te trzy
inkardynacje zostały zablokowane (lub ogłoszone).
„Nieistniejących”) przez tych samych biurokratów w Watykanie ,
który miał ogłoszonych teraz
"Zawieszenie", które się pojawiło. To znaczy, że ks. Gruner został "zawieszony" za to, że nie był
"posłuszny" rozkazowi , któremu uniemożliwili posłuszeństwo jego oskarżycielom (i nie
wspominając o tym, że biskup Avellino 12 września 2001 r. Nie miał absolutnie żadnej władzy nad
Ojcem Grunerem - odkąd ojciec Gruner został inkardynowany w innej diecezji).

Prawie czterdzieści lat po rozpoczęciu "wiosny" Soboru Watykańskiego II, Konsekracja Rosji - nie
ma świata, nie ma "młodzieży szukającej sensu", a nie "bezrobotnej", ale Rosji -wciąż nie jest
zrobione. Świat jest wstrząśnięty wojnami regionalnymi, terroryzmem islamskim, holokaustem
aborcji, podczas gdy z godziny na godzinę staje się jaśniejsze, że zmierzamy ku apokalipsie.
Islamscy fundamentaliści, których dyplomaci watykańscy lubią nazywać "naszymi muzułmańskimi
braćmi", nienawidzą nas i chcą nas zdominować lub zabić, zgodnie z poleceniami ich Koranu. Po
czterdziestu latach "dialogu ekumenicznego" absolutnie bezużytecznego, sekty protestanckie są
jeszcze bardziej zgrzybiałe niż na początku, prawosławni są jeszcze bardziej nieelastyczni niż
kiedykolwiek w przypadku odrzucenia poddania się Namiestnikowi Chrystusa. Kościół jest
ciężko raniony przez herezję i skandal

w diecezjach na całym świecie, gdzie straciła wszelką wiarygodność z powodu zepsucia jej
ludzkich członków. Nowa orientacja Vaticanum II jest całkowitą klęską, rujnującą porażką.
Jednak pośród tej całej śmierci, chaosu, herezji, skandalu i apostazji, wszystko to teraz na
ich odpowiednich szczytach, Watykan uważał za imperatyw - właśnie teraz ! - ostrzec
świat przed "zagrożeniem" ojca Mikołaja Grunera.

Tak więc pewnego dnia po 11 września 2001 r. Ksiądz Gruner - który nie popełnił żadnego
przestępstwa przeciwko wierze i moralności, zachował śluby od 25 lat jako kapłan, który
nie torturował kobiet ani chórów , który nie ukradł pieniędzy ani nie głosił herezji - został
publicznie potępiony przed całym Kościołem w Deklaracji, która nie cytowała żadnej



podstawy potępienia, i która cytowała "mandat" anonimowej "władzy nadrzędnej" który
nie miał nawet odwagi, żeby się nazwać. Z żywej pamięci Kościoła nic podobnego nie
spotkało wiernego księdza katolickiego. Obsesja Sekretarza Stanu, by zniszczyć ojca
Grunera - symbol oporu wobec linii partyjnej - osiągnęła poziom nieprzyzwoity.

Dlaczego? Być może głęboko zakorzeniona niechęć do Orędzia Fatimskiego i wszystko,
co wiąże się z nową orientacją Kościoła, którą kardynał Sodano (przyjaciel Gorbaczowa) i
jego kolaboranci działają tak niewzruszenie. Fatima alarmuje ich bardziej, jak się wydaje,
niż obecny stan Kościoła i świata. A jednak stan Kościoła i świata z pewnością ulegnie
radykalnej zmianie w lepszym, gdyby tylko prześladowcy Ojca Grunera robili po prostu to,
o co Matka Boska poprosiła Fatimę: "Jeśli słuchamy Moich żądań, wiele dusz zostaną
zbawieni i będzie pokój. "

Ale kardynał Sodano z pewnością popełnił błąd. Publikacja tego bezpodstawnego potępienia
"kapłana Fatimskiego" w godzinach 11 września była tak bardzo odczuwana, że wielu, którzy
mogliby być gotowi zaakceptować "Deklarację" za gotówkę, zaczęli zastanawiać się nad
groteskowa niewydolność chwili wybranej. Czy w kościele podbitym i oszpeconym przez
duchownych zdrajców we wszystkich krajach, dlaczego urzędnicy watykańscy robili tak wiele na
tego jednego kapłana, który nie był nawet oskarżony o konkretną zbrodnię?

Sprawienie, by Ojciec Gruner był kozłem ofiarnym, nie osiągnęłoby lepszego wyniku niż inne
działania przeciwko Fatimie. W przeciwieństwie do tego, co niektórzy watykańscy prałaci zdają się
mieć nadzieję, kontrowersje wokół Fatimy nie mogą sprowadzić się do statusu jednego kapłana. W
tygodniach następujących po "Deklaracji" o księdzu Grunerze inni znaczący katolicy zaczęli
wyrażać poważne wątpliwości na temat linii partii Sodano o Trzeciej Tajemnicy. Matka Angelica
nie jest jedyną osobą, która wierzy, że "nie dostaliśmy wszystkiego".

W dniu 26 października 2001 roku sprawa "wyszła na światło dzienne", jak mówią dziennikarze,
gdy watykański serwis informacyjny (a także różne włoskie gazety) wyprodukował artykuł
zatytułowany " Tajemnica fatimska". : Wiadomości, które nadejdą? "Artykuł został opublikowany:
" Właśnie opublikowano wiadomości, że Siostra Łucja dos Santos, ostatnia żyjąca wizjonerka
Fatimy, zwróciła się kilka tygodni temu do papieża Jana Pawła II, list ostrzegający go,
Mówi się, że Jego życie jest w niebezpieczeństwie. Według źródeł watykańskichPismo
stwierdzające, że wydarzenia opisane w „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” z jeszcze nie doszło,
został przywieziony do Jana Pawła II, w jakiś czas po 11 września przez emerytowany biskup
[emerytowany] Fatimskiej, Alberto Cosme do Amaral. "

Zapytany o liście, obecny biskup Fatimy Serafim de Sousa Ferreira, „ nie zaprzecza
wysyłając list od Łucji do papieża , ale powiedział (dokonując Jezuicki wyróżnienie)” bez
nas wizjoner wyraża obawę o życie papieża ". w artykule Wewnątrz Watykan ujawnił
ponadto, że" źródła sugeruje również, że list od siostry Łucji zachęca do papieża, aby w
pełni ujawnić trzecia Tajemnica „oraz list od Łucji do papieża” zawiera, powiedział,
ostrzegając: „wkrótce będzie wielki przewrót i kara„”

W artykule „ Inside the Vatican ” posiada również inną tajne spotkanie z Łucji za murami
klasztoru - tylko ten jeden nie po linii Bertone / Ratzingera. Według Aby Wewnątrz
Watykanu , ksiądz diecezjalny włoski ksiądz Luigi Bianchi, „twierdzi, że spotkał Siostra
Łucja dos Santos w ubiegłym tygodniu w swoim klasztorze, Karmelu w Coimbrze
(Portugalia).” Nawiązując podejrzenia Matka Angelica, Ojcze Bianchi

"Spekulowano na temat możliwości, że Watykan nie ujawnił całej tajemnicy, aby uniknąć
wywoływania paniki i niepokoju w populacji, a nie przestraszyć."



Co do „interpretacji” Secret absurdalnej Bertone / Ratzingera jako proroctwo zamachu w
1981 roku przeciwko życiu papieża Jana Pawła II, ks Bianchi stwierdził,
że „THEwiadomość nie tylko oznaczać próba przed papieża, ale mówi o „biskup ubrany
na biało” spaceru wśród ruin i ciał zamordowanych mężczyzn i kobiet ... oznacza to, że
papież będzie musiał wiele wycierpieć, niektóre narody znikną, że wielu ludzi umrze, że
musimy bronić Zachodu przed islamizacją. Tak właśnie się dzieje w dzisiejszych czasach .
"

Wewn? Trz Watykanie był ostrożny, aby podkreślić, jak The Fatima Crusader, że Siostra Lucy " nie
jest dozwolony do rozmawiać z nikim , kto ma pierwszy otrzymał pozwolenie od Watykanu
... "W rezultacie Wewnątrz Watykanu szukał fałszywych pretensji stwierdzając, że" na pierwszy rzut
oka nie jest jasne, czy Bianchi otrzymał tę zgodę, twierdził, że jej potrzebuje, lub tak naprawdę nie
spotkałem s. Łucji, która go wspiera. " Ale nikt, łącznie z s. Łucją, nigdy nie zaprzeczył, że miało
miejsce spotkanie z Ojcem Bianchi.

To, że przynajmniej niektóre źródła Watykanu znajdują się w samej Kurii, sugeruje reakcja
kardynała Ratzingera na te wydarzenia. W Watykańskim Wnętrzu cytował: "Ostatnie pogłoski o
liście są jedynie kontynuacją" starej kontrowersji podsycanej przez niektórych ludzi o wątpliwej
wiarygodności "w celu" destabilizacji wewnętrznej równowagi Kuria rzymska i niepokoi lud Boży
"." "Zauważ jednak, że kard. Ratzinger nie zaprzecza istnieniu listu s. Łucji do papieża.

Te uwagi od kardynała Ratzingera jest wszystko w rzeczywistości objawienia. Jak to ludzie z
"Wątpliwa wiarygodność" może zdestabilizować "wewnętrzną równowagę Kurii
Rzymskiej"? Gdyby ich wiarygodność była tak wątpliwa, kuria rzymska prawie nie byłaby
zdestabilizowana ich słowami. A kim właściwie są ci ludzie "wątpliwej wiarygodności"? Artykuł
w Watykańskim Wnętrzu sugerował, że kard. Ratzinger może odnosić się do ojca Grunera. Ale
potem i matka Angelica? A ojciec Bianchi? A w samym Watykanie , którego redaktor, Robert
Moynihan, mówi się, że jest powiązany z administracją watykańską, jak sugeruje tytuł jego
przeglądu. A miliony innych katolików, którzy mają uzasadnione podejrzenia, że bp Bertone i
kardynał Ratzinger nie są jeszcze gotowi wyjaśnić się w ich imieniu. oświadczenie ,
że te proroctwa z orędzia z Fatimy, nie włączając w Trzeciej Tajemnicy,
„Należą do przeszłości” i że w ostrzeżeniach o wielkiej kary od Kościoła i

świat już nas nie interesuje? Prawdę mówiąc, jaki poważny katolik naprawdę wierzy w to
w swoim sercu, biorąc pod uwagę stan zagrożenia dzisiejszego świata?

Pomimo zdecydowanych wysiłków zmierzających do narzucenia Linii Partii Sodano
(wysiłek teraz połączony z oświadczeniem w stylu radzieckim, że Ojciec Gruner ma być
uważany za "nieistniejący" w Kościele), katolicy cały świat zastanawia się, co stało się ze
słowami podążającymi za kluczową frazą: "W Portugalii zawsze będzie dogmat wiary itd."
Dlaczego TMF uniknęło tego wyrażenia, usuwając je z Przesłania Fatima, aby przenieść
go do notatki? Co stało się z brakującymi słowami Dziewicy? Gdzie jest obiecane
nawrócenie Rosji? Dlaczego nie mieliśmy okresu pokoju, zgodnie z obietnicą Dziewicy?

W obliczu tych ociągających się pytań urzędnicy watykańscy ponownie próbowali założyć
osłonę na rodzące się spekulacje na temat okultyzmu, zanim zawartość garnka przeszła i
stała się niekontrolowana. Prawdę mówiąc, wypowiedź kard. Ratzingera na temat
destabilizacji kurii wskazywałaby, że linia partyjna obecnie spotyka się, w odniesieniu do
Fatimy, z oporem wewnątrz samej Kurii, być może z powodu destabilizacji. rośnie w ogóle



w świecie, co nie pasuje do pojęcia Ratzinger / Bertone / Sodano, że ostrzeżenia fatimskie
należą do przeszłości.

Fortel ten czas byłby inny tajny wywiad Siostry Łucji w swoim klasztorze w Coimbrze. Wywiad
został przeprowadzony 17 listopada 2001 roku przez arcybiskupa Bertone, ale z jakiegoś powodu
wyniki zostały ujawnione dopiero miesiąc później. Dopiero 21 grudnia 2001, że Osservatore
Romano (edycja włoska) opublikował krótką prasową Bertone w wywiadzie zatytułowanym
„Spotkanie z Jego Ekscelencja abp Tarcisio Bertone z siostrą Maria Lucia Jezusa i Niepokalanego
Serca”, który nastąpiła tłumaczenia w edycji angielskiej Osservatore Romano, 9 stycznia 2002 r.

W istocie, w tym komunikacie prasowym, s. Łucja mówi, według biskupa Bertone, że konsekracja
świata w 1984 roku była wystarczająca dla konsekracji Rosji i że "wszystko zostało opublikowane;
nie ma już żadnych sekretów ". Jak wykazaliśmy w rozdziale 6, pierwsze oświadczenie zaprzecza
wszystkim, co s. Łucja mówi przez większość czasu przez siedemdziesiąt lat. Ostatnie stwierdzenie
jest przedstawiane jako odpowiedź na pytanie dotyczące Trzeciej Tajemnicy - ale pytanie, co
dziwne, nie jest nam dane.

Teraz, gdy gazeta lub czasopismo publikuje wywiad ze znaną osobą, czytelnik słusznie
spodziewa się serii kompletnych pytań, po których następuje pełna odpowiedź, tak aby
czytelnik mógł sam zobaczyć - w zestaw kontekstu - to, co pytany gość miał do
powiedzenia własnymi słowami. W tym przypadku tak nie jest. Chociaż mamy informację,
że Monsignor Bertone i Sister Lucy rozmawiali przez "więcej niż dwie godziny", biskup
Bertone jako jedyny podsumował rozmowę, pokropił ją kilka słów przypisanych samej s.
Lucy. Nie wykonano transkrypcji, nagrania audio-ustnego ani audiowizualnego z
dwugodzinnej sesji. W rzeczywistości mniej niż dziesięć procentto, co zostało cytowane z
Lucy, mówiło o określonym celu wywiadu, to znaczy odpowiedzi na ciągłe wątpliwości w
umysłach milionów katolików na temat Konsekracji Rosji i całego objawienia
watykańskiego o Trzeciej Tajemnicy.

Być może przyzwyczailiśmy się do podejrzanych nieprawidłowości w sposobie, w jaki urzędnicy
watykańscy traktują s. Łucję, a ten eliptyczny "wywiad", z opóźnieniem

ujawniony, nie był wyjątkiem. Wydanie biskupa Bertone pokazuje, że s. Łucja nadal jest
traktowana tak, jakby była członkiem Federalnego Programu Ochrony Świadków. Tak,
oczywiście, jest klasztorną mniszką. Ale wywiad to wywiad, dwie godziny rozmowy to
dwie godziny rozmowy. Gdzie jest wywiad i co się stało z dwiema godzinami rozmowy? I
jak pogodzić ten ciekawy zamiennik prawdziwego wywiadu z oświadczeniem, że s. Łucja
powiedziała nam wszystko, co trzeba wiedzieć o Orędziu Fatimskim? Jeśli powie nam
wszystko, co wie, to nie ma nic do ukrycia. Jeśli nie ma nic do ukrycia, dlaczego nie
opublikować wszystkiego, co zostało zadane i wszystkiego, co odpowiedziała w ciągu tych
dwóch godzin? W rzeczywistości strona?

Jednak pomimo publikacji TMF, która miała być ostatnim słowem w Fatimie, ujawniającym
wszystko, co pozostaje do poznania, s. Łucja wciąż trzymała się z dala od mikrofonów publicznych
i neutralnych świadków. Było ono całkowicie niewidoczne podczas procesu "objawienia" Trzeciej
Tajemnicy w maju-czerwcu 2000 r., A dziś pozostaje niewidoczne, chociaż - według linii partyjnej
- Fatima "należy do przeszłości".

Przed omówieniem szczegółów w „rozmowie” z listopada 2001 roku, w tym ogólnej
sumy czterdziestu czterech słowach nadana Łucji siebie za tzw dwie godziny rozmowy na
tematy kontrowersyjne - pamiętać, że prasa Bertone kopalnia natychmiast jego



wiarygodność z następującym stwierdzeniem: „Kontynuując celu omówienia problemu
trzeciej części tajemnicy fatimskiej, ona (Łucja) powiedział po przeczytaniu i rozważała
broszurę opublikowaną przez Kongregację Nauki Wiary [tj . Przesłanie
Fatimskie ( TMF )] i potwierdzaj wszystko , co mówi. "

To może być absolutnie oszustwo. Na początek, biskup Bertone prosi wiernych, aby wierzyli we
wszystko, co następuje:

•Siostra Lucy "potwierdza" TMF, gdy twierdzi, że wizja zawarta w Trzeciej
Tajemnicy zawiera obrazy, które s. Łucja " widziała w księgach pobożności" i
"własne intuicje wiary". Innymi słowy, Siostra Lucie "potwierdza", że
wykonała montaż.1

•Siostra Lucy „potwierdza” pochwalił Ratzingera na modernistycznej jezuita
Edouard Dhanis z „wybitnego uczonego” w Fatimie, nawet jeśli Dhanis,
zaklasyfikowane jako „nieświadome fabrykacji” każdy proroczy aspekt
orędzia fatimskiego - od wizji aż do przewidywania II wojny światowej, do
poświęcenia i nawrócenia Rosji. (Zobacz dokładniejszą dyskusję poniżej.)

•Siostra Lucy "w istocie potwierdza", że mogłaby być bardzo pobożnym i
szczerym fałszerzem, który tylko wyobrażał sobie wezwanie Najświętszej
Maryi Panny do poświęcenia i nawrócenia Rosji, aby TMF było całkowicie
słuszne ignorowanie tych kluczowych elementów Orędzia Fatimskiego,
traktując je tak, jakby nie istniały .

Konieczne jest tutaj użycie, zdrowego rozsądku. Gdy urzędnik watykański, niezależnie od jego
postury, opuszcza klasztorny klasztor i oświadcza, że w 94-letniej Siostrze "potwierdza wszystko"
w czterdziestostronicowym dokumencie, którego jest współautorem, duchy Rozsądek oczekiwać
trochę więcej w kierunku potwierdzenia. Zwłaszcza, gdy czterdziestostronicowy dokument
grzecznie sugeruje, że omawiana mniszka wymyśliła pobożną bajkę, która utrzymywała Kościół
niepotrzebnie przez ponad 80 lat.

Na samych tych punktów, musimy stwierdzić, że najnowszy wywiad z siostrą Lucy to
tylko kolejna próba manipulować i wykorzystywać do niewoli świadka i ma jeszcze
otrzymać pozwolenie, aby przejść do przodu, aby mówić w szczegółach wiernych w jego
własnych słowach cenzury. Ostatni żyjący wizjoner jest nadal przedmiotem rozmów w
aparacie gdzie ona jest otoczony przez wozy, którzy przekazują swoje „zeznania” w małe
kawałki - odpowiedź bez pytania, pytania bez odpowiedzi. A potem poprosił wiernych, by
połknąć Whopper, że Siostra Łucja, wizjonerka z Fatimy Boga wybrany, uzgodniony z
„wszystko” w latach 40 stron „Komentarz” neo-modernistycznej, który, jak również mógł
zobaczyć Los Angeles Times,

Podczas gdy w samych tylko punktach wyraźnie "wywiad" z 17 listopada 2001 r. Wydaje
się wysoce podejrzany, wciąż istnieje obowiązek zademonstrowania go bardziej obszernie
dla pamięci historycznej.

Na początek, „wywiad” Bertone został specjalnie zaprojektowany, aby zgnieść rosnące
wątpliwości wśród wiernych o chuligański kampanii Watykańskiego nagrać śmietnik
historii orędzie fatimskie - jak przyznała prasie Bertone :

W ostatnich miesiącach, zwłaszcza, że smutny wypadek ataku terrorystycznego z 11 września, w
gazetach włoskich i zagranicznych opublikowały artykuły na temat rzekomych nowych objawień
przez siostrę Łucję, litery ostrzegawcze reklam do Papieża , apokaliptyczne reinterpretacje
Wiadomość do Fatimy.



Ponadto został on usilnie podejrzenie o zakaz pełnego tekstu trzeciej części „tajemnicy”
opublikowanego przez Stolicę Apostolską i pewnych ruchów „fatimistes” oskarżony ponownie
Papieża na nie wciąż poświęcona Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi.

Z tego powodu wydawało się konieczne zorganizowanie spotkania z s. Łucją. ...

Przypominamy tutaj, że Orędzie Fatimskie zawiera obie obietnice w przypadku spełnienia próśb
Dziewicy i ostrzeżenia o konsekwencjach nieposłuszeństwa:

Obietnice :

Jeśli Rosja jest poświęcona Niepokalanemu Sercu -

•Niepokalane Serce zatriumfuje,

•Rosja nawróci się,

•wiele dusz zostanie uratowanych od piekła (pokazane trzem widzącym w
przerażającej wizji),

•a ludzkości zostanie przyznany okres pokoju .

Ostrzeżenia :

Jeśli Rosja nie jest poświęcona Niepokalanemu Sercu -

•Rosja rozprzestrzeni te błędy na całym świecie,

•podżeganie do wojen i prześladowań przeciwko Kościołowi;

•dobrzy zostaną męczeni,

•Ojciec Święty będzie bardzo cierpiał,

•i wiele narodów zostanie zniszczonych.

Chociaż ostateczne wypełnienie się proroctw fatimskich jest nieuniknione - "W końcu Moje
Niepokalane Serce zatriumfuje . Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która
się nawróci; a ludzkości zostanie udzielony okres pokoju "- dzisiaj pytanie do nas brzmi, czy świat
najpierw będzie musiał ponieść całą przewidywaną karę, łącznie z unicestwieniem narodów,
wydarzenie wyraźnie sugerowane przez zrujnowane miasto, na którego drzwiach papież zostaje
stracony w wizji Trzeciej Tajemnicy. Przypominamy ostrzeżenie s. Łucji przed papieżem (rok po
zamachu na Placu św. Piotra) w liście z 12 maja 1982 roku,Sam TMF :

A jeśli jeszcze nie widzimy całkowitej realizacji końca tego proroctwa , widzimy, że stopniowo
idziemy krok po kroku 2. Jeśli nie porzucimy ścieżki grzechu, nienawiści, zemsty, która narusza
prawa osoby ludzkiej, niemoralności i zasłony itd.

I nie mówmy, że to Bóg karze nas; wręcz przeciwnie, to mężczyźni przygotowują własną karę.



Jednak wywiad Bertone nie odpowiedzieli z interesem publicznym Kościoła dotyczącego ostrzeżeń
Fatimy. Wręcz przeciwnie, Bertone miał stałą dowolną pozycję i sprawia, że na świecie los na linii
partii, do której przywarły wiernie robi w TMF (własny komentarz) absurdalnego stwierdzenia:
„The decyzję papieża Jana Pawła II II upublicznienia trzecia część „tajemnicy” fatimskiej kończy
okres w historii oznaczone przez o tragicznej testamentów człowieka od władzy i nierówności,
... "Tak więc rozmowa Bertone miała jeden cel: przekonać świat, że pokój jest blisko, że saga
Fatimska dobiegła końca i można ją bezpiecznie zaklasyfikować jako część historii ,

Przeanalizujmy okoliczności przesłuchania w odniesieniu do modeli wiarygodności wymaganych
nawet przez sądy cywilne bez Boga dla przychylnego odbioru ważnego świadectwa. Nie
sugerujemy, że s. Łucja powinna podlegać wszystkim, jak na przykład zniesławienie w procesie
cywilnym, ale tylko to, że prezenterzy najnowszego
"Świadectwo" "Sister Lucy" przynajmniej odnosi się do tych modeli, abyśmy mogli w to uwierzyć.

Podejrzane okoliczności # 1 : Chociaż s. Łucja jest dostępna do składania zeznań
osobiście, nigdy nie została ona wprowadzona przez stronę kontrolującą dostęp do niej, to
znaczy, kardynała Josepha Ratzingera.

Naciśnij Bertone ujawnia, że Siostra Łucja nie mógł nawet mówić do abp Bertone bez
zgody kardynała Ratzingera. Potwierdza to, co Fatima Crusader raportuje od lat, a także
odnotował artykuł już cytowany w Watykańskim Wnętrzu : nikt nie ma prawa rozmawiać z
s. Łucją bez upoważnienia Kardynała. Bardzo ciekawe ograniczenie wolności świadka,
który, jak nam powiedziano, nie ma nic do dodania do tego, co już powiedziała.

Zgodnie z minimalnymi modelami wiarygodności w procesach cywilnych świadkowie są
zobowiązani do składania osobistych oświadczeń, jeżeli są one dostępne, tak aby strony
procesu, na których prawa mogą wpływać zeznania, będą miały możliwość pozowania
pytania do świadka. Jeżeli strona ma świadka zależnego, ale jej nie przedstawia ani nie
przedstawia, sędziowie cywilni instruują sądy, że mogą wyciągnąć wniosek, że zeznanie
tego świadka byłoby niekorzystne dla tej partii . Jest to po prostu zdrowy rozsądek: partia
nie przedstawi pozytywnego świadectwa, ale bardzo prawdopodobne, że nie przedstawi
nieprzychylnego świadka.

Siostra Lucy jest dostępna dla "baru dworu" historii w aferze Fatima. Ona nie jest przykuta do
łóżka, kaleką lub w inny sposób nie może się pojawić. Wręcz przeciwnie, oświadczenie Bertone
stwierdza, że w czasie tajnego wywiadu, s. Łucja
"Pojawił się w dobrej formie, przejrzysty i wesoły". Dlaczego ten świadomy i zabawny świadek,
dostępny do złożenia zeznań, nigdy nie został przedstawiony przez stronę kontrolującą dostęp do
niej? Dlaczego jego ostatnie "świadectwo" uzyskano za zamkniętymi drzwiami i z drugiej ręki w
oświadczeniu arcybiskupa Bertone?

Co stałoby się w sprawie cywilnej, gdyby jedna ze stron przedstawiła fragmentaryczne
sprawozdanie zeznań kluczowego świadka, podczas gdy sam świadek może być gotowy osobiście
zeznawać? Jury słusznie wywnioskowałoby, że coś będzie ukryte. W sprawie Fatima można, należy
wywnioskować, że s. Łucja została " usunięta z baru", ponieważ jej nieocenzurowane, żywe
świadectwo było sprzeczne z linią partii Sodano. Gdybyśmy mogli liczyć na to, że s. Łucja
zdecyduje się na linię partyjną, minie sporo czasu, odkąd zostanie przedstawiona osobiście i ze
wszystkimi szczegółami przed Kościołem i światem. , Zamiast tego świadczy o tym biskup
Bertone , a nie sam świadek.



A nawet zakładając, że s. Łucja była przykuta do łóżka lub w inny sposób niedostępna do złożenia
zeznań, inne okoliczności przedmiotowej rozmowy nie mogły nie wzbudzić podejrzeń w umyśle
jakiejkolwiek rozsądnej osoby. Chodźmy dalej.

Podejrzane okoliczności 2 : 94-letni wywiad zakonnicy został przeprowadzony w
tajemnicy przez Arcybiskupa Bertone, autorytet wyraźnie motywowany do manipulowania
świadkiem.

W kontekście prawa cywilnego domniemanie bezprawności to wpływ osoby na stanowisko władzy,
dominacji nad bardzo starą osobą, której raport jest rozdarty jako testament lub moc prawa. W tym
przypadku arcybiskup Bertone jest wyraźnie partią dominującą, obdarzoną autorytetem tytułu
watykańskiego, podczas gdy s. Łucja
jest nie tylko bardzo stara, ale złożyła przysięgę złożenia przez świętego

posłuszeństwo prośbom przełożonych, których otaczała podczas dwugodzinnej sesji.

Ponadto Monsignor Bertone był zdecydowany użyć "wywiadu", aby bronić swojej własnej
wiarygodności przed pojawieniem się publicznego sceptycyzmu wobec Linii Partii, która
zakończyła Fatimę. Biorąc pod uwagę niedawne wydarzenia na świecie, arcybiskup
Bertone najwyraźniej cierpiał z powodu ogromnej utraty twarzy podczas absolutnie nie do
obrony oświadczenia w TMF, że decyzja o opublikowaniu Trzeciej Tajemnicy "kończy
okres historii naznaczony tragicznymi wolami. ludzka potęga i niegodziwość ...
"Monsignor Bertone, będąc tylko człowiekiem, miałby wszelkie powody, by
przyprowadzać s. Łucji, aby potwierdziła swoją idiotyczną deklarację o pokoju na świecie
z powodu

"Spełnienie" Trzeciej Tajemnicy w 1981 roku, kiedy Papież przeżył próbę zamachu. (Nawet świecki
komentator radiowy, Paul Harvey, otwarcie gardził "interpretacją" Ratzingera / Bertone Trzeciej
Tajemnicy).

W tych okolicznościach biskup Bertone przeprowadzający "rozmowę kwalifikacyjną", a
następnie relacjonujący wyniki, przypomina skarżącego, przeprowadzającego wywiad z
kluczowym świadkiem, a następnie składającym zeznania w zastępstwie świadka, który
był trzymany poza salą sądową. Obiektywnie mówiąc, biskup Bertone powinien był być
ostatnią osobą, która poprowadzi przesłuchanie. Kościół i świat mają prawo bezpośrednio
wysłuchać tego żywego świadka, zamiast otrzymywać raporty od stronniczego
przesłuchującego, który służy samolubnym celom.

Podejrzana okoliczność nr 3 : Komunikat prasowy Bertone jest niezwykle krótki, zajmuje zaledwie
jedną czwartą strony w Osservatore Romano . Jednak oświadczenie stwierdza, że wywiad trwał
"więcej niż dwiegodziny".

Co Bertone i Sister Lucie rozmawiali przez ponad dwie godziny, skoro cały komunikat prasowy
można odczytać w mniej niż dwie minuty? Dla porównania, jednogodzinna mowa dostarczona z
normalną szybkością mowy wymagałaby około 14 stron wpisanego transkryptu z pojedynczą
przestrzenią; dwugodzinne przemówienie wymagałoby 28 stron lub około 14 000 słów.

Jednak oświadczenie Bertone dotyczące tak zwanego dwugodzinnego wywiadu
dostarcza tylko 463 słów3 na ustach s. Łucji. Te 463 słowa dzielą się w następujący sposób:

•165 słów : dosłowny cytat z opinii kardynała Ratzingera w TMF (komentarzu
Ratzinger / Bertone z dnia 26 czerwca 2000 roku): Wyrażenie „Moje



Niepokalane Serce zatriumfuje” (gdzie, jak już wspomniano, guma Cardinal
wyraźnie słowa: „w końcu”) nie odnosi się do przyszłych zdarzeń,
ale fiat Maryi zgodę, by stać się Matką Boga istnieje 2000 roku.

Jesteśmy tu proszeni, aby uwierzyć, że s. Łucja "potwierdza", że kiedy Matka Boża Fatimska
przepowiedziała cztery przyszłe wydarzenia - "ostatecznie Moje Niepokalane
Serce zatriumfuje . Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która nawróci się, a światu zostanie
przyznany okres pokoju ". - Odnosi się do Zwiastowania w roku 1 przed Jezusem Chrystusem!
Lucie de Bertone "podobno" potwierdza także tłumienie przez kardynała Ratzingera w proroctwie
Matki Bożej słów kluczowych "Na końcu".

Zauważmy, że dosłowny cytat [z 165 słów] TMF zawiera cytat w nawiasach przez kard.
Ratzingera z Jana 16:33. Lub s. Łucja w wieku 94 lat ma rozwiniętą pamięć wzrokową lub
ktoś dodał do niej "odpowiedź" na wszystkie cytaty; jak również cytowanie Pisma
Świętego w nawiasach. (A może TMF została postawiona przed s. Łucją, aby czytała na
głos przez "posłuszeństwo" swoim przełożonym).

•100 słów : znaczenie serca widziane przez s. Łucji w lewej ręceDziewicy
podczas objawienia w Fatimie.

Naciśnij Bertone informuje nas, że jest to „an niepublikowane detal”, dodaje siostra Łucja z Fatimy
wiadomości. To bardzo interesujące, ale jaki jest związek z tematem wywiadu, dla którego Bertone
odbył podróż do Portugalii w tak ważnym celu ?

Należy również zauważyć, że zapowiedź Bertone zapowiada ten nowy detal z wielką pasją -
kursywą, nie mniej. Nagle Siostra Lucy staje się wiarygodnym wizjonerem, w przeciwieństwie do
wrażliwego dziecka kardynała Ratzingera, który wymyśla swoje lektury w księgach pobożności.
Oczywiście, ten szczegół jest zamierzoną rozrywką - w odniesieniu do danego podmiotu .

•69 słów : s. Łucja odrzuca artykuły prasowe, które mówią "bardzo martwisię
ostatnimi wydarzeniami" i "nie mogą spać i modlić się dzień i noc ".

Ponownie, jesteśmy obok pytania. Ale w każdym razie, Lucie Bertone daje to raczej kawaleryjską
odpowiedź: "Jak mogę się modlić tego dnia, gdybym nie odpoczywał w nocy?" Najwyraźniej nikt
nie oświadczył, że nigdy nie śpi. Kolejna dywersja.

Siostra Łucja dodała: "Ile słów wkładają mi na usta? Ile akcja ma jeden dać mi wydaje się to zrobić?
„Tak, ale umieszczenie fałszywych słów na ustach Siostry Łucji i przypisuje działania nigdy
dokonane? Świadkowie cele wymienione powyżej, którzy otwarcie wypowiedziane do Siostry
Łucji nieocenzurowane chwile, czy dane, które otoczone Towering Łucji podczas tajnego
przesłuchania dwóch godzin Bertone?

Czytelnik zauważy, że Lucie Bertone nigdy nie zaprzecza jej zaniepokojeniu ostatnimi
wydarzeniami. Jaki normalny umysł byłby zmartwiony? To jest bardzo odkrywcze, lub nigdy nie
kwestionujcie go w jego pilnym liście do papieża (zauważamy to jako pierwsze Pomijanie, które
przeskakuje do oczu w wywiadzie.) Lub na jego twarzą w twarz z Ojcem Bianchi , na która, według
Bianchi, rzuciła cień na interpretację Trzeciej Tajemnicy Bertone / Ratzingera. (To przeskok # 2,
który skacze w oczach )

•39 słów : Wpływ objawień fatimskich na życie s . Łucji.



Co te wspomnienia robią w deklarowanym celu tajnego wywiadu w klasztorze? Siostra
Łucja wyczerpująco omówiła ten temat w swoich obszernych
wspomnieniach. Czy dlatego urzędnik Watykanu pojechał do Portugalii na dwugodzinne
spotkanie?

•34 słowa : Siostra Łucja zaprzecza otrzymaniu nowych objawień.
O dziwo, podczas gdy Lucie Bertone zaprzecza dalszym objawieniom z Nieba, w tym
samym komunikacie, oświadcza ona - wbrew całemu jej wcześniejszemu świadectwu - że
Konsekracja Świata w 1984 roku "została zaakceptowana przez Niebo". (Zobacz jego tak
zwane słowa na ten temat na późniejszej stronie tego rozdziału pod hasłem " 21 słów o
konsekracji Rosji "). Jak by to wiedział, bez nowego objawienia?

•12 słów : s. Łucja mówi, że wspólnota karmelitańska odrzuciłabroszurę,
którą grupa ks. Grunera krąży po Konsekracji Rosji.

Co to jest? A co z konsekracją Rosji? Czy to się robi, czy nie?

Do tego czasu byliśmy narażeni 419 463 słów przypisywanych siostrę Łucję w dosłownym
notowań w zakwestionować oświadczenie. Istnieją tylko 44 słów, aby adres na pytania stawiane
przez miliony katolików.

Tak, rzeczywiście zdumiewające, prasa Bertone przekazane trąbka ITS zawiera tylko czterdzieści
cztery słowa z „Łucji” dotyczące tego samego tematu - poświęcenie Rosji i objawienie Trzeciej
Tajemnicy - że rzekomo poproszony Bertone udać się do klasztoru w Coimbrze w powstającej bazy.
Oto czterdzieści cztery słowa:

•10 słów dotyczących (jak nam powiedziano) Trzeciej Tajemnicy: "wszystko
zostało opublikowane, nie ma już żadnych sekretów".

Pytanie, które podniosło tę odpowiedź, nie zostało dostarczone. Zamiast tego, oświadczenie
Bertone stwierdza: "Każdy, kto wyobraża sobie, że jakiś sekret został ukryty, odpowiedziała:
... "- po którym następuje dziesięć cytowanych słów.

Co odpowiedzieli? Co dokładnie Siostra Łucja pytała o watykańskie objawienie Trzeciej Tajemnicy?
Jaki był cały kontekst pytania i odpowiedzi? I dlaczego nie było prośby s. Łucji, jedyne pytanie
zadane przez miliony ludzi na świecie: Gdzie są słowa Matki Bożej, które podążają za słowami: "W
Portugalii zawsze będzie dogmat Wiara itp. "? Przyjmujemy to jako Pomijanie nr 3, które
przeskakuje do oczu .

Należy również zauważyć, że tutaj, w samym sercu sprawy, nic nie wskazuje na jedno
konkretne pytanie zadawane przez s. Łucji, takie jak:

•Jakie są słowa Matki Bożej następujące: "W Portugalii zawsze będziedogmat
wiary, itp."?

•Czy słowa Matki Bożej wyjaśniły wizję "białego biskupa" w
Trzeciej Tajemnicy?

•Czy Trzecia Tajemnica zawiera osobny tekst wyjaśniający wizję "biskupa
ubranego na biało"?



•Siostra Łucja mówi o stwierdzeniu licznych świadków (w tym biskupa
Fatimy i do kardynała Ottaviani) według którego Trzeci Sekret został
napisan y na

prosty arkusz papieru, w przeciwieństwie do czterech liści, gdzie opisano wizję
"biskupa ubranego na biało"?

Wszystkie te szczegóły są starannie omijane. Nie znajdujemy nawet sformułowania
pojedynczego pytania zadawanego w rzeczywistości . To pomyłka nr 4 przeskakuje do
oczu .

•14 słów o interpretacji Trzeciej Tajemnicy Bertone / Ratzingera : "To
nieprawda. W pełni potwierdzam interpretację [Trzeciej Tajemnicy] dokonaną
podczas Roku Jubileuszowego. "

Tutaj s. Łucja ma zaprzeczać doniesieniom prasowym, w których wyrażała wątpliwości do Ojca
Luigiego Bianchiego i księdza José Santosa Valinho na temat interpretacji Trzeciej Tajemnicy
przez TMF . Jednak Bertone nigdy nie zapytał s. Łucji o jej list do papieża , zgodnie z raportem
księdza Bianchiego, i nie zaprzeczyła spotkaniu twarzą w twarz z księdzem Bianchi w klasztorze w
Coimbrze, gdzie dyskutowali interpretacji Trzeciej Tajemnicy przez Sodano.

Mamy więc przypuszczać, że Lucie zgadza się, że Trzecia Tajemnica została wykonana podczas
nieudanego zamachu na papieża Jana Pawła II 13 maja 1981 r., Mimo że jego własny list do
Papieża 12 maja Rok 1982 - rok później - nic nie mówi o ataku, ale raczej niszczy linię partyjną,
ostrzegając, że " jeszcze nie widzieliśmy całego wypełnienia się ostatniej części tego proroctwa". w
tym samym liście s. Łucja nie ustanawia związku między zamachem a Trzecią Tajemnicą.

•21 słów o konsekracji Rosji . "Już powiedziałem, że Konsekracja pożądana
przez Matkę Bożą została złożona w 1984 roku i została przyjęta
przez Niebo."

Słowa te rzekomo zostały wypowiedziane przez s. Łucji w odpowiedzi na pytanie: "Co powiesz na
stałe afirmacje Ojca Grunera, który zbiera podpisy, aby Papież mógł ostatecznie poświęcić Rosję
Niepokalanemu Sercu Maryi, która nie nigdy nie zostało zrobione? "

Po pierwsze, sekretarz CDF podróżuje do Coimbry, aby uzyskać komentarze na temat ojcaGrunera,
aby opublikować je całemu Kościołowi, pokazuje w oczach wszystkich, że aparat watykański widzi
Praca ojca Grunera jako główna opozycja wobec linii partyjnej.

Ponadto, co robi „Łucja” przez ciekawy stwierdzenia, że konsekracja świata został „przyjęty” przez
Niebo jako poświęcenie Rosji? "Siostro Lucy", czy poważnie mówi, że Niebo "zaakceptowało"
kompromis narzucony przez dyplomatów z Watykanu? Od kiedy to Niebo przyjmuje człowieka
zastępującego określony akt nakazany przez Boga? Ponadto, jak „Łucja” miałaby Heaven
„akceptowane” jeśli, jak stwierdzono Bertone, ona również, że nie otrzymał nowe rewelacje?

Ale Bóg może "akceptuje" nasze odmowy wypełnienia Jego Woli w tym sensie, że daje
nam wolność do nieposłuszeństwa wobec Niego w tym życiu. Ale to nie znaczy, że to, co
ma Bóg

"Zaakceptowany", proszę go.

Co więcej, mówiąc, że akt poświęcenia świata w 1984 roku „przyjęta” Siostra Łucja
powiedziała, że nie było po prostu, że „przyjęte”, jak również



1942 konsekracja przez Piusa XII, który skrócił II wojny światowej, mimo że nie spełnić
żądania Matki Bożej Fatimskiej? Siostra Łucja próbowała to może być odpowiedź na
pytanie, jak zaspokoić swój wywiad, Bertone, jednocześnie zauważając, że pomimo tego,
co zostało „przyjęte” może przynieść korzyści dla świata, nie byłoby to okres spokoju
Światowy obiecał Panny Fatimskiej w przypadku jego specyficzny wniosek byłby
zaszczycony? W rzeczywistości, gdzie jest okres pokoju, który obiecała? Co nie widzimy,
to tylko dowodzi, że nawet jeśli Heaven „przyjęte” z 1984 r ceremonia co warto było,
Niebo nie uznaje się, że ceremonia będzie spełnienie konkretnego zapytania Matki Bożej
Fatimskiej. Cokolwiek jest Marie.

W każdym razie, już obficie wykazały, że Siostra Łucja wielokrotnie zapewniał, kiedy szeroko
rozpowszechnione oświadczenia, ceremonie konsekracji 1942 i 1984 nie były wystarczające, aby
spełnić żądania Matki Bożej, ponieważ w żadnym wypadku nie wspomniano o Rosji, a światowy
episkopat nie brał udziału. Według Bertone wywiadzie, jednakże wskaźnik uległ odwróceniu swoje
roszczenia i teraz świadczy, że ceremonia 1984 konsekracja „został już zaakceptowany
przez Nieba”.

To, co "zaakceptowane przez Niebo" oznacza, że każdy lubi. Czy Heaven zdecydował
"Zaakceptować" mniej niż prośby Matki Boskiej Fatimskiej po negocjacjach między niebem a
kardynałem Sodano?

W każdym razie należy zauważyć, że s. Łucja nie jest pytana o jej liczne wcześniejsze oświadczenia
w związku z czymś przeciwnym i nie jest proszona o wyjaśnienie jej domniemanej zmiany zeznań.
To jest omijanie nr 5, które przeskakuje do oczu . Oczywiście powinniśmy przyznać, że nic z
wcześniejszych wypowiedzi Lucie nie ma znaczenia i że tylko w tajemnicy przemawia do
monsignora Bertone, że mówi prawdę o tej sprawie.

Jest dość znaczące, że Lucie de Bertone nie mówi nam, kiedy, gdzie i do kogo "już powiedziała", że
poświęcenie w 1984 r., Kiedy zostało już uznane przez nią za niedopuszczalne, jest teraz do
przyjęcia. Dlaczego takie niejasności, gdy biskup Bertone miał okazję rozwiązać ten problem,
generując konkretne świadectwo? Na przykład, dlaczego nie poprosił go, aby uwierzytelnił niektóre
z różnych liter na komputerze, który tajemniczo zaczął krążyć w 1989 roku, z jego tak zwanym
podpisem, który twierdzi, że konsekracja została dokonana w 1984 roku? ?

Jest to bardzo podejrzane: jak zauważyliśmy, TMF opiera się na jednym z tych wątpliwych listów z
8 listopada 1989 r., Jako dowodu, że Konsekracja została już dokonana. Zauważyliśmy również, że
wiarygodność tego listu została zrujnowana przez fałszywe oświadczenie, że papież Paweł VI
poświęcił świat Niepokalanemu Sercu Maryi podczas swojej krótkiej wizyty w Fatimie w 1967
roku - konsekracji, która nigdy nie miała miejsca. Dlaczego Bertone nie próbował skłonić Lucie do
uwierzytelnienia tego listu, który był przedmiotem gorącej debaty, kiedy był to jedyny dowód
cytowany w TMF?

Bardzo istotne w tym względzie jest to, że dzieło Ojca Grunera z Fatimy opublikowało dowód na to,
że list (którego adresat, Walter Noelker, nie jest nawet ujawniony

w TMF ) jest oczywistym fałszerstwem. Materiał dowodowy został opublikowany w
wydaniu 64 Fatima Crusader , z którego około 450 000 egzemplarzy rozpowszechniło się
w dniu wywiadu Bertone w listopadzie 2001 roku.



Jednak biskup Bertone był z pewnością świadomy, że The Fatima Crusader wyjaśnił
oszukańczą naturę listu z 1989 r., Jednak nie udało mu się poprosić s. Łucji o
uwierzytelnienie tego listu, aw konsekwencji poważny cios dla wiarygodności pracy ojca
Grunera. To zaniedbanie nie mogło być nierozważne, ponieważ próba obalenia stanowiska
i pracy Grunera Grunera była przede wszystkim powodem redagowania wywiadu biskupa
Bertone z s. Łucją.

Dlaczego Biskup Bertone rzucił złotą okazję, by użyć s. Łucji, swojego "głównego świadka", by
odeprzeć twierdzenie ojca Grunera, że list z 1989 r. Był fałszerstwem? Oczywiście, ponieważ
Monseigneur Bertone musiał wiedzieć, że był fałszywy i dlatego nie śmiałby, podczas rozmowy,
poprosić s. Łucję o jej uwierzytelnienie. Musimy to zauważyć jako pominięcie nr 6, które
przeskakuje do oczu .

Oto całkowita suma - czterdzieści cztery słowa - o tym, co powiedziała siostra Łucja podczas
dwugodzinnego wywiadu na temat jednej z największych kontrowersji w historii Kościoła.
Jesteśmy proszeni o przyjęcie tych czterdziestu czterech słów jako ostatecznych w historii Fatimy,
od zamkniętego świadka. Te słowa mają łagodzić wszystkie wątpliwości, pytania i obawy milionów
ludzi wierzących - mimo że Rosja wyraźnie się nie nawróciła i nawet jeśli połączone siły przemocy
i buntu przeciwko Bogu i Jego prawu przedłużają zagrożenia z dnia na dzień.

Podejrzana okoliczność nr 4 : Nie udostępniono nagrywania na taśmie ani transkrypcji wywiadu.

Dlaczego nie było transkrypcji, kaset audio, kaset wideo ani żadnego innego szczególnego śladu z
wywiadu wyprodukowanego, aby pokazać dokładne pytania zadane przez Monsignora Bertone,
kompletne odpowiedzi udzielone przez s. Łucji, kolejność pytań i odpowiedzi i wszelkie uwagi lub
sugestie, które mogły być przekazane s. Łucji przez biskupa Bertone i innych podczas "ponad
dwóch godzin", że byli razem w tym samym pokoju? Gdzie jest wymiana powtórzeń, którą widzimy
zawsze w opublikowanych wywiadach?

Ponadto, dlaczego biskup Bertone potrzebował więcej niż dwie godziny, aby wyłapać czterdzieści
cztery słowa od s. Łucji w związku z tymi sprawami? Zakładając, że s. Łucja zajęła dobrą chwilę,
aby wypowiedzieć te 44 słowa, co ona powiedziała i co powiedział biskup Bertone, Ojciec Kondor
i Matka Przełożona, podczas pozostałych 119 minut spotkanie? Czy s. Łucja przypomniała sobie o
obowiązku "posłuszeństwa"? Czy sugerowano, że cały Kościół od niej zależy, aby udzielić
odpowiedzi, które położy kres tej kontrowersji, "przyczynie podziału"? Czy miało to sugerować, że
wierność "Ojcu Świętemu" wymagała przyjęcia Linii Partii, nawet jeśli jej własny przypuszczalny
list z 1982 r. Przeczy temu? Czy powiedziano mu o znaczeniu dla tego Kościoła zapewnia
wszystkich, że Rosja została konsekrowana, nawet jeśli powiedziała coś przeciwnego w ciągu
całego jej życia? Czy odniósł wrażenie, że mówienie inaczej przeczy samemu papieżowi?

A może s. Łucja udzieliła wielu niezadowalających odpowiedzi swojemu śledczemu, tylko
po to, by usłyszeć, jak sama powtarzała te same pytania na różne sposoby, dopóki nie
udzieli "właściwych" odpowiedzi? Do tego, co subtelne lub mniej subtelne
implikacje świadka został poddany w ciągu dwóch godzin została otoczona przez
imponujące postacie w zamkniętym pokoju?

Z pewnością, gdyby nie było nic do ukrycia, Monseigneur Bertone zapewniłby, że tak
ważny wywiad, z jedynym pozostałym świadkiem fatimskich występów, w tym czasie 94
lat, został nagrany na audio lub wideo kasety, lub przynajmniej



transkrybowane dosłownie w skrócie, aby zeznania świadka mogły zostać zachowane w
przypadku śmierci

•który w jego wieku jest z pewnością bardzo blisko. Gwarantujemy jednak, że nie ma
nagrań, transkrypcji, żadnego niezależnego śladu po wywiadzie dla Bertone. Na
wydaje się, że strach strasznie to pozwolić świadkiem długich wypowiedzi, według
jego słów, w odpowiedzi na serię prostych i bezpośrednich pytań. Każdy z
czterdziestu czterech słów z „Łucją”, które pojawiają się w komunikacie Bertone jest
dokładnie mierzona jako kroplomierzem.

Nie ulega wątpliwości, że ryzyko powstania takiego rekordu była zbyt wielka. Co jeśli
Siostra Lucy konsekwentnie dał „źle” odpowiedź? A jeśli odpowiedź jest przewidziane do
uzyskania przez podstępnych i subtelnych pytań perswazji od badacza lub innych
asystentów? Co może zrobić rekord mówienie takich rzeczy? Jak możemy usunąć
publicznego lub ujawnić je tylko częściowo? Jak to może być ukryte lub zniszczone
raz stworzył?

Chętnie otrzymamy dowód, że jesteśmy w błędzie. Być może nie ma on zapis lub zapis całej sesji
dwugodzinnego. Ale w tym przypadku będzie bardzo odkrywcze, jeśli Watykan odmówi
opublikowania go.

Podejrzane okoliczności 5 : Włoski komunikat prasowy twierdzi, że został podpisany przez
monsignora Bertone i s. Lucy, ale wersja angielska nie zawiera "podpisu" Lucie.

Po pierwsze, dlaczego s. Łucja podpisuje oświadczenie biskupa Bertone w języku włoskim za to, co
rzekomo powiedziała po portugalsku ? Dlaczego s. Łucja nie podpisuje własnego oświadczenia
w swoim własnym języku? Jeśli s. Łucja naprawdę rozmawiała z Monseigneur Bertone przez ponad
dwie godziny, dlaczego nie po prostu przygotować wierny zapis swoich słów w języku
portugalskim, a potem podpisać go zamiast osobistego wydania Monseigneur Bertone?

Ponadto dlaczego "podpis" s. Łucji zniknął z angielskiego tłumaczenia komunikatu? W
rzeczywistości, do jakiego dokumentu był jego "podpis" umieszczony w pierwszej kolejności - do
włoskiego komunikatu lub oryginału portugalskiego tego samego dokumentu, który nigdy nie
został opublikowany?

W każdym razie jaka jest wartość "podpisu" s. Łucji na dokumencie napisanym w języku, którego
nie mówi, który częściowo cytuje jej zeznanie, ale tylko w wersji włoskiej (s. Łucja nie mówi po
włosku ) i nie podając w pełni zadawanych pytań ani udzielonych odpowiedzi?

Nieunikniona konkluzja: Biskup Bertone i urzędnicy watykańscy nie mają zamiaru nigdy pozwalać
s. Łucji na wypełnianie własnych oświadczeń, własnymi słowami, na temat głównych kwestii, które
pozostają w związku z Orędziem Fatimskim . Potwierdza to następująca podejrzana okoliczność.

Podejrzana okoliczność nr 6 : 303-stronicowa książka siostry Lucie, opublikowana
właśnie w Orędziu Fatimskim, całkowicie omija wszystkie tematy rzekomo objęte tajnym
wywiadem Bertone.

W październiku 2001 r. Wydawnictwo Biblioteki Watykańskiej opublikowało książkę s.
Łucji pt . Wezwanie przesłania fatimskiego . Wprowadzenie książki Siostry Łucji,
sprawdzone i zatwierdzone przez Kongregacja Nauki Wiary, powiedział: Jest przeznaczony
do odbierania i Przedmowa „a niepewność wyjaśnienia i pytania skierowane do mnie.”
przez obecnego biskupa Leiria-Fatima, zauważa również, że



Siostra Łucja była poproszony przez Stolicy Apostolskiej „s pozwolenie napisać do książki
o Fatimie , aby do

"Odpowiedz na wiele pytań w sposób globalny, nie mogąc reagować indywidualnie na
każdą osobę".

Jednakże, pomimo określonego celu książki, 303 strony pomijają odpowiedź na niektóre z
głównych "wątpliwości i pytań" dotyczących Orędzia Fatimskiego. Błędy w Rosji, Triumf
Niepokalanego Serca, Konsekracja i nawrócenie Rosji, okres pokoju obiecany przez
Dziewicę jako owoc Konsekracji i Trzecia Tajemnica nie zostały nawet wspomniane w tej
księdze, bez mówienia do omówienia. Nawet wizja piekła nie jest wspomniana w dyskusji
s. Łucji o życiu wiecznym i poszukiwaniu Bożego przebaczenia. W skrócie, książka
przedstawia całkowicie zredagowane Przesłanie Fatimskie, pozbawione każdego z jego
proroczych i upominkowych elementów - właśnie w związku z Linią Partii. Wersja Fatimy
opisana w tej książce zaledwie wymagała cudu Słońca, aby to potwierdzić.

Ale jest to bardzo ciekawe: podczas gdy s. Łucja jest upoważniona do napisania książki
zawierającej 303 strony, aby odpowiedzieć na "wątpliwości i pytania" dotyczące Orędzia
Fatimskiego, nie mówi nic o niepewnościach i prawdziwych pytaniach milionów ludzi. Dopiero w
trakcie tajnego wywiadu z badaczem, który służy swoim własnym interesom i który okazuje się być
imponującą postacią jego autorytetu, że "s. Łucja" może gdzieś podejść do tych niepewności i pytań.
Jednak nawet wtedy jej odpowiedzi są fragmentaryczne i nie pochodzą od niej bezpośrednio, w jej
własnym języku. Zamiast tego są one przekazywane przez arcybiskupa Bertone, który przekazuje
nam czterdzieści cztery odpowiednie słowa w tej sprawie przez dwie godziny rozmowy z jego
uwięzionym świadkiem .

Podsumujmy teraz podejrzane okoliczności związane z manipulacją kluczowym świadkiem sprawy
z Fatimy:

•Nikt nie może rozmawiać ze świadkiem bez zgody pojedynczej partii na
rozprawie, która kontroluje dostęp do niej, mimo że ostrzega nas, że nie ma
nam nic więcej do powiedzenia.

•Gdy pojawiają się wątpliwości co do oficjalnej wersji świadka, w wieku 94
lat jest przedmiotem tajnego wywiadu prowadzonego przez organ imponująca
co wtedy jego fragmentaryczne odpowiedzi na swoje pytania, w oświadczeniu,
które podpis świadka jest umieszczony, nawet jeśli komunikat nie jest
napisany w jego własnym języku.

•Jedna wersja oświadczenia ma zawierać podpis świadka pod obserwacją
przesłuchującego, ale jego podpis jest usunięty z innej wersji, na której
widnieje tylko podpis przesłuchującego.
•Komunikat prasowy nie przekazuje w pełni zadanych pytań i odpowiedzi
udzielonych przez świadka w ich pełnym kontekście .

•Spośród 463 słów przypisanych świadkowi w komunikacie prasowym,tylko
44 odnosi się do tematu budzącego kontrowersje - podczas dwóch
godzin rozmów!

•Nie są udostępniane transkrypcje ani inne nagrania zarezerwowane dla
zeznań świadka.

•Fragmentaryczne świadectwo, potajemnie sprowokowane, przeczy wielu
wcześniejszym oświadczeniom tego samego świadka.



•Wysiłek nie jest podejmowany przez świadka ani kogokolwiek innego w celu
wyjaśnienia jego niespójności z poprzednimi oświadczeniami.

•Podczas tajnego przesłuchania świadka nie podejmuje się próby
uwierzytelnienia "przypisanych mu" listów o wątpliwej autentyczności lub
jakichkolwiek próbach uwierzytelnienia "listu", nawet na którym sam badacz
nawet złożył swoje jedyne poparcie jako dowód domniemanej zmiany w
zeznaniach świadka [dotyczących Konsekracji Rosji].

•W tajnym badaniu świadka unika się konkretnych pytań dotyczących
powszechnie znanych dużych rozbieżności, o których przypadku świadek ma
szczególną wiedzę - w tym sześć pominiętych tu patentów.

•Kiedy świadek ma prawo opublikować całą książkę, aby odpowiedzieć na
"wątpliwości i pytania", które otrzymała odnośnie do Orędzia Fatimskiego,
książka nie zawiera żadnych odniesień do wątpliwości i pytań, które w
rzeczywistości dotyczą milionów ludzi, na które niepewności i pytania
odpowiadają tylko w tajnym wywiadzie, w którym nie ma transkrypcji lub
innego niezależnego nagrania .

Arcybiskup Bertone i Ratzinger są mężczyźni w wysokie stanowiska w Kościele. Z całym
szacunkiem dla ich funkcji, jednak nic nie może wyeliminować uzasadnione podejrzenie, które
powodują powstanie tych okolicznościach i zaniechania patentowych w rozsądnych
umysłach. Żaden sąd na ziemi by zaakceptować świadka odpowiedzialny za tak wiele oznak
zawodności. W Kościele pewnością możemy spodziewać się co najmniej taki sam stopień
otwartości i objawień, które wymagają sędziego cywilnego. Posłuchajmy świadka, na miłość
boską !

Musimy, obiektywnie, ogłosić oczywisty wniosek, dla każdego neutralnego obserwatora, o
tajemniczej manipulacji s. Łucji Jezusa i Niepokalanego Serca: istnieją wszelkie powody,
aby sądzić, że popełniane są oszustwa; że podporządkowujemy kluczowego świadka - w
rzeczywistości ostatniego świadka, który przeżył. Ta oszukańcza manipulacja świadkiem
jest kolejnym elementem danego przestępstwa.

Ale dlaczego? Oprócz tego powodu, że mamy już wykazano - że z
ruchu do dowolnej cenie z nową orientację w Kościele ,
który jest przeciwko tej Wiadomość z Fatimy

•uważamy, że istnieje głębszy motyw, przynajmniej w przypadku kardynała
Ratzingera. Bazujemy na ten wniosek, co omówiliśmy w rozdziale 8: Szczególne
zatwierdzenia przezprzez kardynała Ratzingera w TMF , te pomysły Edward Dhanis,
SJ -

Neomodernistyczny obalacz Fatimy. Uznając Dhanis jako wybitnego uczonego „od” w
Fatimie, kardynał Ratzinger jasno, że uważa, ze Dhanis, że prorocze elementy wiadomości
dotyczące Rosji i reszty - znowu zminiaturyzowanych przez Dhanis jako „Fatima II - to
niewiele więcej niż wynalazki osoby prostej i mającej dobre intencje, ale poważnie błędne.

Jak zauważyliśmy wcześniej, kard. Ratzinger podążył za Linią Dhanis, stwierdzając
w TMF (komentarz Ratzingera / Bertone'a ), że Trzecia Tajemna może być w dużej mierze
miksturą: " Zawarcie" tajemnicy "Przypomina obrazki, które s. Łucja mogły ujrzeć w
pobożnych księgach i których treść pochodzi ze starożytnych intuicji wiary." Gdyby było
prawdą o Trzeciej Tajemnicy, byłaby ona prawdziwa dla całego Orędzia Fatimskiego.
Jakie inne wnioski mógłby zasugerować kardynał?



Mamy pamiętać również , że Kardynał sam jest zmniejszona wysokość z orędzia z Fatimy
•triumf Niepokalanego Serca - niczym więcej niż dwa tysiące lat temu królowa Maryi
Panny. W ten sam sposób kardynał zburzył proroctwo Dziewicy: "Aby ich zbawić [to
znaczy dusze piekielne], Bóg chce ustanowić w świecie nabożeństwo do Mojego
Niepokalanego Serca". interpretacja Kardynała (który z pewnością zadowoli
Dhanisa), nabożeństwo do Niepokalanego Serca oznacza jedynie zdobycie - i raz
jeszcze stajemy wobec bluźnierstwa - "niepokalanego serca" w nawet. Cytując
ponownie TMF : "Niepokalane serce" jest według Mt 5: 8serce, które od Boga
osiągnęło doskonałą wewnętrzną jedność i dlatego "widzi Boga". W „oddanie” do
Niepokalanego Serca Maryi jest zatem sposób od zbliża
się do zachowania w tym sercu, w którym Fiat

- że twoja wola zostanie wykonana - staje się centrum, które informuje o wszystkim istnieniu. "To
kardynał Ratzinger usuwa wszystkie wielkie litery" Niepokalanego Serca ", aby zredukować je do"
niepokalanego serca ", które każdy może mieć, dostosowując się do Woli Boga. Dzięki temu
celowemu celowemu redukcjonizmowi kardynał systematycznie usuwał jakąkolwiek część jawnie
katolickiej proroczej treści Orędzia Fatimskiego.

Teraz dochodzimy do dokładnego dodatkowego powodu w procesie kardynalskim: biorąc pod
uwagę jego oczywistą niewiarę w autentyczne proroctwa w Orędziu fatimskim - niewiarę, którą
dzieli on z Dhanisem, jedynym "autorytetem" w Fatimie cytowanym przez kardynała - wydaje się,
że kard. Ratzinger w ogóle nie myśli, że oszukuje. Być może wierzy, że nie publikując świadectwa
s. Łucji w sposób pełny i bez przeszkód, tak naprawdę czyni Kościół usługą. Mamy na myśli to, że
kard. Ratzinger w rzeczywistości nie wierzydo proroczych elementów Orędzia Fatimskiego o
konieczności konsekracji i nawrócenia Rosji, ani o triumfie Niepokalanego Serca w naszych
czasach, ani o katastrofalnych konsekwencjach dla Kościoła i świata, jeśli nie uwzględnimy tych
elementów proroctwa. Dlatego kardynał uznałby milczenie tych elementów za milczenie na
niebezpieczne, "niepokojące" kłamstwa dla wiernych, mimo że s. Łucja uważa je za prawdziwe.

Z tego, co powiedział sam kardynał, wynika, że Prefekt Kongregacji Nauki Wiary umieszcza,
podobnie jak Dhanis, niewiele lub wcale brak w zeznaniach s. Łucji w tej sprawie. która dotyczy
prośby Dziewicy o poświęcenie i nawrócenie Rosji, aby sprowadzić na świat triumf Niepokalanego
Serca Maryi. Oczywiście, kardynał nie wierzy, że poprzez Cudu Słońca, Bóg uwierzytelniony
to świadectwo poza z jakiejkolwiek niepewności. Jakie inne wnioski możemy wyciągnąć z partii
wz iął

rażący kardynał za tego samego "teologa", który próbował obalić całe proroctwo
fatimskie?

Oto drugi motyw tego wszystkiego: w myśli Kardynała chroni Kościół przed zerwaniem,
wywołanym zbyt długo przez "prywatne objawienie", do którego, w porozumieniu z
Dhanisem, nie przywiązuje większej wagi. Tak więc, aby zrewidować lub uciszyć
świadectwo s. Łucji w tych punktach, zgodnie z perspektywami kardynała, nie byłoby zło.
Przeciwnie, być może kardynał uważa to za obowiązek. A potem zawdzięcza Kościołowi i
ludzkości szczerość w tych prawdziwych intencjach. Kardynał może być jak inni
"oświeceni" Watykanu, którzy sądzą, że "zwykli wierni" nie są wystarczająco inteligentni,
aby wiedzieć, co jest dla nich najlepsze. Być może dlatego kardynał nie trudzi się
ujawnianiem swoich uprzedzeń do "nieoświeconych,

Krótko mówiąc, nie można uniknąć wniosku, że Orędzie Fatimskie jest obecnie w areszcie
dla tych, którzy po prostu nie wierzą w to i chcą zlikwidować go raz na zawsze, nawet jeśli
spójrz na nową politykę Watykanu, ekumenizm, "dialog międzyreligijny", ogólnoświatowe
braterstwo religii i "cywilizację miłości" po Narodach Zjednoczonych.



Ale jak świat tonie szybko do przemocy i zepsucia moralnego, zaś wznosi się wyżej w oczach Boga
zemsty, dowód, że Rosja nie przekształca się, w takich okolicznościach, mamy prosty katolicki
wiernych świeckich, a także księży i biskupów musi nadal zadać proste pytania i pracować i modlić
się za dnia, kiedy ludzie, którzy kontrolują Watykan dźwignie władzy, wreszcie pozwolić Papież
dokładnie zrobić co Matka Boska zapytała ją 73 lata temu. Niech Bóg wyda Kościół z ich złego
autorytetu i wkrótce! Aby przyspieszyć ten dzień, my, wierni mają prawo boskie pochodzenie
petycji do papieża za to w tej klęski, ostateczna.

Zeszyt s. Łucji podaje, że w sierpniu 1931 r. W Rianjo (Hiszpania) nasz Pan, mówiąc o
przedłużającym się opóźnieniu Swoich ministrów, by poświęcić Rosję, powiedział mu: "Niech moi
ministrowie wiedzą, idźcie za przykładem króla Francji, który opóźnia wykonanie Mojej prośby, że
pójdą za nim w nieszczęściu. "

Jezus powiedział także: "Będą pokutować i będą, ale będzie późno". Jak późno będzie, o
ile więcej będzie musiał cierpieć świat i Kościół, to zależy od tych, którzy mają go pod
opieką? Orędzie Fatimskie, które kontroluje wszelki dostęp do ostatniego żywego świadka,
któremu dostarczył go Niebo .

I do pewnego stopnia zależy to od każdego z nas, abyśmy przyczynili się do
wypowiedzenia i zwalczania oszustwa popełnionego na świecie, zagrażając milionom dusz
i zagrażając pokojowi i bezpieczeństwu całych narodów.

Dlatego napisaliśmy tę książkę.

Uwagi:
1. Wręcz przeciwnie, według dokument ów księdza Alonso, s. Łucja potwierdzi ła, że "wszystko, co
dotyczy objawie ń Matki Bożej, nie stanowi już dla niej wizji zwykłej pami ęci, ale obecno ści na duszy
jej imienia. przy ognisku. Ona sama podkreśla, że te rzeczy pozostaj ą odciskane na jej duszy w taki
spos ób, że nie byłoby możliwe, by o nich zapomnia ła. Wspomnienia s. Łucji są więc raczej
powt órzeniem inskrypcji, które na zawsze wyryte są w głębi duszy autora. Nadal wydaje się "widzieć",
a nie "pami ętać". Możliwość "zapamiętywania" jest tak wielka, że musi tylko "przeczyta ć" w duszy.
"Ojciec Joaquin Alonso , "Wprowadzenie" Fatima in Lucia "Fatima z własnymi słowami s. Łucji ), s.
13.

2. Patrz uwaga 48 w rozdziale 8.

3. Od czasu do czasu, w odno śnikach lub cytowań Bertone komunikacie, rozdzia ł ten czasami
używa us łudze Vatican Information ( serwis informacyjny Watykan ), angielskie tłumaczenie z
włoskiego orygina łu grudnia 2001. Inne czasy, to jest to polskie tłumaczenie, stosowany w angielskim
wydaniu L'Osservatore Romano z dnia 9 stycznia 2002 roku i bardzo rzadko stosowane własne
tłumaczenie z włoskiego.

Rozdział 15

Obliczanie ceny

"W końcu Moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mnie Rosji, a ona
się nawróci, a światu zostanie przyznany okres pokoju ". Tak właśnie Matka Boska
obiecała w Fatimie.



Ale coś jest nie tak. Proroctwa fatimskie, dokonane bezbłędnie we wszystkich innych aspektach,
nie zostały spełnione w tym. Czy Matka Boża nas zwodziła? Czy raczej raczej niektórzy ludzie nas
oszukiwali?

3 marca 2002 r. Magazyn " Time " donosił, że " miesiąc po zamachach z 11 września, wyżsi
urzędnicy federalni obawiali się, że broń jądrowa z rosyjskiego arsenału została przemycona do
Nowego Jorku. Grupa bezpieczeństwa antyterrorystycznego Białego Domu, która jest częścią Rady
Bezpieczeństwa Narodowego, została ostrzeżona o niebezpieczeństwie przez raport agenta pod
kryptonimem DRAGONFIRE (ogień Smoka) według magazynu, ale urzędnicy New York i
dziekani FBI nie zostali poinformowani, aby uniknąć paniki. "

Chociaż później okazało się, że raport jest niedokładny, w stolicy Waszyngtonu w podziemnych
fortach utworzono "tajny rząd", a detektory jądrowe umieszczono w kluczowych punktach w
Stanach Zjednoczonych. antycypacja tego, co Prezydent i jego doradcy uważają za nieunikniony i
znacznie bardziej śmiertelny atak dla muzułmańskich terrorystów. Jak podano w dniu 3 marca 2002
r. The Washington Post: "Zaalarmowani rosnącymi odniesieniami do postępów Al-Kaidy w
zdobywaniu broni jądrowej lub radiologicznej, administracja Busha wdraża od listopada
zaawansowane urządzenia sensoryczne do granic USA, obiektów morskich i hotspotów. wokół
Waszyngtonu. Umieściła Delta Force, elitarną jednostkę komandosów narodu, w nowy stan
czujności, aby przejąć kontrolę nad materiałem jądrowym, który może wyczuwać zmysłowe.

Opierając się na omylnej ludzkiej inteligencji, przywódcy polityczni są wystarczająco
ostrożni, aby odpędzić najgorsze, jakie widzą. Ale Fatima rewizjoniści w Watykanie, po
partyjnej linii Sodano, mówimy, możemy bezpiecznie zdyskredytować informacje
niebiański nieomylne źródło, który ostrzega nas od zagłady narodów. Co gorsze, ukrywają
przed Kościołem istotną część tej niebiańskiej informacji - słów Trzeciej Tajemnicy,
których wciąż brakuje - upewniając się jednocześnie, że wszystko zostało odsłonięte. I
choć świat się trzęsie, wydaje się, że w obliczu katastrofy Kościół nie jest pozbawiony
pożytecznych idiotów, tylko z radością powtarza linię partyjną, jednocześnie pomagając
nikomu potępić wywołujący w pytaniu.

Rozważając w związku z tym pisaniem, minęło osiemnaście lat od rzekomej konsekracji
Rosji 25 marca 1984 r. - podczas ceremonii watykańskiej, której wszystkie wzmianki o
Rosji zostały dobrowolnie pominięte. Przez ostatnie osiemnaście lat nie nastąpił triumf
Niepokalanego Serca - a Rosja się nie nawróciła. Wręcz przeciwnie, w tym samym okresie
aparat watykański otwarcie odmówił, jak

"Nieaktualna eklezjologia", każda próba przejścia na katolicyzm w Rosji.
W Rosji i na całym świecie holokaust aborcji płonie coraz wyżej pod spojrzeniem Boga.
Było co najmniej 600 milionów ofiar wojny nienarodzonych od "poświęcenia" z 1984 roku,
krwi każdej ofiary krzyczącej zemstą do Nieba.

Ale nawet, jak się wydaje, katastrofa z 11 września 2001 roku, czy groźba gorszych
wydarzeń w przyszłości, nie odstraszy aparatu watykańskiego od realizacji nowej "post-
fatycznej" orientacji Church. Zamiast konsekracji Rosji, Watykan zaplanował kolejne
spotkanie modlitwy religijnej, Światowy Dzień Modlitwy o Pokój w Asyżu 24 stycznia
2002 roku. Katolicy, prawosławni, protestanci, hinduiści, muzułmanie, Żydzi, afrykańscy
animiści buddyjskie, Shinto, konfucjuszanie, Zoroastrians Tenrikyvistes i zostały
przewiezione do Watykanu do Asyżu w co Osservatore Romano nazywa „a pociąg pokoju.
"" Przedstawiciele światowych religii ", w tym czarownik, wszyscy udzielali kazań na
temat pokoju na świecie z dużej drewnianej ambony na dnie Bazyliki św. Franciszka.
Podczas tej imprezy każda niechrześcijańska "religia" otrzymała monetę w



Świętym Klasztorze św. Franciszka, aby odprawiać pogańskie obrzędy i ofiarowywać
modlitwy o pokój różnym bogom i duchom. Pod koniec imprezy "przedstawiciele religii
świata" umieścili na stole zapalone lampki oliwne, aby symbolizować ich rzekome
zaangażowanie w międzywyznaniowe braterstwo i pokój na świecie, a następnie wrócili do
domu. sama.

Później oczywiście nie było pokoju. Nazajutrz Izraelczycy zaczęli bombardować cele palestyńskie,
ponieważ konflikt arabsko-izraelski nadal prowadził nieokiełznaną wojnę, podczas gdy Indie
testowały rakietę nuklearną. W ciągu następnych kilku tygodni Hindusi i muzułmanie, których
"przedstawiciele" udali się do Asyżu, aby umieścić swoje lampy naftowe na stole, zaczęli
masakrować się w Indiach Zachodnich; w zaledwie trzy dni zamieszek, całkowita śmierć wyniosła
3001.

Nie ma pokoju na świecie i nie ma pokoju w Rosji. Zamiast tego, jak powiedział papież Jan Paweł
II w Fatimie w 1982 r., Mamy do czynienia z "niemal apokaliptycznymi zagrożeniami nękającymi
narody i ludzkość jako całość". Jest to konsekwencją pogardy ostrzeżenia w niebiańskim raporcie
wywiadowczym wysłanym do świata w Fatimie.

A co z pokojem w samym Kościele? Również Dziewicy z Fatimy dał nam ostrzeżenie. Tutaj także
został zdyskredytowany przez ludzi, którzy mówią nam, że Trzecia Tajemnica Fatimska "należy do
przeszłości". Dzisiaj zepsucie i upadek ludzkiego elementu Kościoła, w ciągu ostatnich czterdziestu
lat, wpadł w otchłań, na codzienną kronikę i śmiech całego świata. Dzieje się tak dlatego, że
duchowni odrzucili Orędzie Fatimskie, które dało nam środki, aby wiedzieć z wyprzedzeniem i
podjąć kroki, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się homoseksualnej infiltracji kapłańskiego świata w
dzisiejszych czasach.

Wiadomo od dawna , że większość katolików, ofiary od dziesięcioleci z
Głupie ekumeniczne i liturgiczne "reformy" nie mają już wiary w Świętą Eucharystię i nie traktują
już swojego Kościoła jako zasadniczo odmiennego od wyznania protestanckiego; i nie czuć się
zobowiązanym do podążania za nauczaniem Kościoła o małżeństwie i prokreacji. Ale w roku 2002
Kościół poniósłby kolejny druzgocący cios swojej wiarygodności.

W trakcie pisania tej książki prasa ujawniała ogromny skandal pedofilii w Archidiecezji
Bostońskiej - gdzie Kardynał Law ukrywał się przez dziesięciolecia

działalność księży drapieżnych. Najwyraźniej w panice potencjalnego zagrożenia, jedna
diecezja po drugiej w Ameryce Północnej nagle zaczęła tworzyć listy księży podejrzanych
o wykorzystywanie seksualne przez organy ścigania - po ukryciu przez lata informacje od
ofiar i ich rodzin i przenoszenie sprawców z jednego miejsca do drugiego. Przegląd
diecezji diecezjalnej dotyczący wykorzystywania seksualnego księży na chłopcach został
zamieszczony na stronie głównej Newsweeka i National Review oraz w wielu przypadkach
w gazetach krajowych i lokalnych. Można sobie tylko wyobrazić, co kryje się pod
wierzchołkiem tej góry lodowej.

Seminaria i konwenty w Ameryce Północnej i Europie są praktycznie puste lub zamknięte,
z wyjątkiem tych utrzymywanych przez małe "tradycjonalistyczne" zakony (takie jak
Bractwo Św. Piusa X lub Bractwo Kapłańskie św. Piotra), które Nie ma wystarczająco
powołań, by zastąpić starych kapłanów, którzy umierają lub wycofują się do "głównego
nurtu" Kościoła. Powszechnie wiadomo, że wśród nielicznych mężczyzn, którzy nadal
uczestniczą w seminariach "głównego nurtu" przylegających do



Post-soborowe "reformy", istnieje bardzo duży odsetek homoseksualistów. Ojciec Donald Cozzens,
dyrektor Marii Seminarium w Cleveland (Ohio), ma przyznać tylko to, co każdy widzi, kiedy
zauważył w swojej książce Zmieniające się oblicze kapłaństwa katolickiego ( Zmieniające się
oblicze Katolickie kapłaństwo ):

Wreszcie na początku 21 wieku, coraz częściej widzimy, że kapłaństwo jest lub staje się gejem
zawód ... heteroseksualne seminarzyści są niedogodności przez liczbę gejów wokół nich ... Prawo
kleryk nie czuje się nie na miejscu i może to zinterpretować jego wewnętrznej destabilizacji jako
znak, że nie ma powołania do kapłaństwa ... kontakty seksualne i romantyczne związki wśród
gejów seminarzystów tworzenia sieci intryg i zazdrości i intensywnego compliqués2.

Plaga seksualnego wykorzystywania i perwersji wśród kapłaństwa nie ogranicza się do Ameryki
Północnej. Anglia, Francja i Hiszpania mają własne skandale z udziałem homoseksualistów i
pedofilów, a nawet jeden z czołowych polskich arcybiskupów został odesłany do Watykanu przez
kolegów kapłanów, których uwiódł i wykorzystał seksualnie. A w Afryce w prasie światowej i
uznanym przez Watykan odnotowano ogromny skandal dotyczący seksualnego wykorzystywania
sióstr przez afrykańskich księży. Watykański rzecznik O. Bernardo Cervellera (dyrektor Fides,
Vatican Missionary Information Service) przedstawił oburzającą wymówkę, że "problem był
ograniczony do Afryka Subsaharyjska była powiązana z negatywnymi kulturowymi poglądami
kobiet i wartością celibatu ... To nie są przypadki "psychopatycznej" przemocy wobec kobiet, ale
raczej "kulturowy styl życia" jest powszechne w całym regionie ... "Nadużywanie zakonnic przez
afrykańskich księży jest" kulturowym stylem życia "w Afryce! Po prostu afrykańscy kapłani nie
doceniają "wartości" celibatu! Według Reutersa Watykan "bada sytuację, ale żadne bezpośrednie
działania nie zostały podjęte." 3 Afrykańscy kapłani nie doceniają "wartości" celibatu! Według
Reutersa Watykan "bada sytuację, ale żadne bezpośrednie działania nie zostały podjęte."
3 Afrykańscy kapłani nie doceniają "wartości" celibatu! Według Reutersa Watykan "bada sytuację,
ale żadne bezpośrednie działania nie zostały podjęte." 3

Brak bezpośrednich działań Watykanu przeciwko księżom, którzy wykorzystują seksualnie
zakonnice; ale Ojciec Nicholas Gruner został uznany za "zawieszonego" w Kongregacji ds.
Duchowieństwa, jest to jedyne publiczne oświadczenie dotyczące "dyscypliny" dla któregokolwiek
z 260 000 kapłanów diecezjalnych Kościoła w 2001 r. - i dla zbrodnia szerzenia autentycznego
Orędzia Fatimskiego. Są to priorytety Watykanu w nowej orientacji Kościoła katolickiego .

Chociaż pod każdym względem nowy kierunek Kościoła jest katastrofalną porażką, nie
produkując nic poza poniżającymi owocami, członkami watykańskiego aparatu, który nęka
ojca Grunera, wytrwaj w ich pogoni rujnujące nowości. W zakresie ich zainteresowań nie
będzie powrotu do "modelu" Kościoła reprezentowanego przez Orędzie Fatimskie. Nie
będzie "żenującej" publicznej konsekracji Fatimy. Nie będzie "nieaktualnego" nawrócenia
Rosji na wiarę katolicką. Nie będzie tryumfu Niepokalanego Serca, ponieważ będzie to
przeszkodą w "ekumenicznym dialogu" z protestantami i prawosławnymi. I tak Rosja się
nie nawróciła i nie ma pokoju na świecie i

W Rosji, po czterdziestu latach "dialogu ekumenicznego" bez odwagi, Rosjanie prawosławni są
bardziej zacietrzewieni niż kiedykolwiek w odrzucaniu papieskiego prymatu i ich opozycji wobec
Kościoła katolickiego. Rosyjska prawosławna hierarchia wybuchła skandalicznie w lutym 2002 r.
Na podstawie oświadczenia Watykanu, że jego "administracje apostolskie" w Rosji zostaną
wyznaczone jako diecezje. Nie byłyby to nawet diecezje w tradycyjnym katolickim sensie. Na
przykład w Moskwie byłaby tylko "Archidiecezja Matki Boskiej "; a arcybiskup odpowiedzialny za
tę strukturę nie będzie nosił tytułu Arcybiskupa Moskwy, obawiając się Watykanu, obrazić
rosyjskiego prawosławnego patriarchę Moskwy, byłego agenta KGB, Alexis II.



Po utworzeniu diecezji „” katolickim antykatolickiej furii rosyjskiej hierarchii prawosławnej -
nieślubny spadkobiercą parafiach katolickich i wiernych katolickich pozbawionych prawdziwego
Kościoła na muszce przez Józefa Stalina - została uwolniona. Wizyta kard. Kaspera w Moskwie
została odwołana w proteście przeciwko utworzeniu diecezji. W swoim pisemnym oświadczeniu
ogłaszającym odwołania, prawosławny metropolita Cyryl Smoleńska, który miał prowadzić
rosyjską delegację prawosławnego do kolejnej rundy negocjacji „ekumeniczny” daremny,
powiedział ze złością: „Nie mamy nic do powiedzenia siebie nawzajem. "Odpowiedni wniosek do
działania, którego nie podjęto. 2 marca 2002 r. Papież prowadził sobotni nabożeństwo modlitewne,
które było transmitowane z Watykanu do Rosji przez satelitę. Pokaz był absolutnie zabroniony
przez te same sieci rosyjskiej telewizji pod rządami Władimira Putina. Dopiero wprowadzając do
kraju specjalny sprzęt (przechowywany w celnych do ostatniej chwili) kilka tysięcy katolików
widziało papieża na ekranach telewizyjnych zainstalowanych w katedrze Wniebowzięcia w
Moskwie. Według raportu BBC: "Patriarcha Alexis z rosyjskiego Kościoła prawosławnego
powiedział, że (transmisja satelitarna) był" inwazją Rosji "i nawiązywał do polskiej okupacji
Moskwy na początku XVII wieku. wieku. Jean-Paul jest pochodzenia polskiego. "4 Po czterdziestu
latach emisja była absolutnie zabroniona przez te same sieci rosyjskiej telewizji, teraz pod rządami
Władimira Putina. Dopiero wprowadzając do kraju specjalny sprzęt (przechowywany w celnych do
ostatniej chwili) kilka tysięcy katolików widziało papieża na ekranach telewizyjnych
zainstalowanych w katedrze Wniebowzięcia w Moskwie. Według raportu BBC: "Patriarcha Alexis
z rosyjskiego Kościoła prawosławnego powiedział, że (transmisja satelitarna) był" inwazją Rosji "i
nawiązywał do polskiej okupacji Moskwy na początku XVII wieku. wieku. Jean-Paul jest
pochodzenia polskiego. "4 Po czterdziestu latach emisja była absolutnie zabroniona przez te same
sieci rosyjskiej telewizji, teraz pod rządami Władimira Putina. Dopiero wprowadzając do kraju
specjalny sprzęt (przechowywany w celnych do ostatniej chwili) kilka tysięcy katolików widziało
papieża na ekranach telewizyjnych zainstalowanych w katedrze Wniebowzięcia w
Moskwie. Według raportu BBC: "Patriarcha Alexis z rosyjskiego Kościoła prawosławnego
powiedział, że (transmisja satelitarna) był" inwazją Rosji "i nawiązywał do polskiej okupacji
Moskwy na początku XVII wieku. wieku. Jean-Paul jest pochodzenia polskiego. "4 Po czterdziestu
latach Tylko poprzez wprowadzenie specjalnych urządzeń kraj (przechowywany w zwyczajów do
ostatniej chwili) kilka tysięcy katolicy mogli zobaczyć papieża na ekranach telewizyjnych
zainstalowanych w katedrze Wniebowzięcia NMP w Moskwie. Według raportu BBC, The
„Patriarcha Aleksy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, że (transmisja satelitarna) był” inwazja Rosji
„i nawiązał do polskiej okupacji Moskwy na początku 17 wieku. Jean-Paul jest pochodzenia
polskiego. "4 Po czterdziestu latach Tylko poprzez wprowadzenie specjalnych urządzeń kraj
(przechowywany w zwyczajów do ostatniej chwili) kilka tysięcy katolicy mogli zobaczyć papieża
na ekranach telewizyjnych zainstalowanych w katedrze Wniebowzięcia NMP w Moskwie. Według
raportu BBC, The „Patriarcha Aleksy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, że (transmisja satelitarna)
był” inwazja Rosji „i nawiązał do polskiej okupacji Moskwy na początku 17 wieku. Jean-Paul jest
pochodzenia polskiego. "4 Po czterdziestu latach transmisja satelitarna) był "inwazją na Rosję" i
nawiązywał do polskiej okupacji Moskwy na początku XVII wieku. Jean-Paul jest pochodzenia
polskiego. "4 Po czterdziestu latach transmisja satelitarna) był "inwazją na Rosję" i nawiązywał do
polskiej okupacji Moskwy na początku XVII wieku. Jean-Paul jest pochodzenia polskiego. "4 Po
czterdziestu latachOstpolitik i "dialog ekumeniczny", ortodoksyjna hierarchia nie będzie nawet
tolerować w Rosji obrazu wideo papieża. To jest nawrócenie Rosji obiecane przez Matkę
Bożą Fatimską?

Próbując dobrą minę na klęsce Rosji, abp Tadeusz Kondrusiewicz z, nowy lider z tej
„Archidiecezji w tym matka z Bogiem w Moskwie” został uznany

„To wszystko jest nieporozumieniem.” Kościół katolicki nie ma zamiaru uczynić nawróconych
wśród prawosławnych, bez zamiaru poszukiwania konwersję Rosji. Po tym wszystkim, to był ten
sam abp Kondrusiewicz, który publicznie ogłosił w 1998 roku (jak podano), „The Sobór



Watykański II stwierdził, że Kościół prawosławny jest nasza Siostra Kościół i ma taką samą drogę
zbawienia. Więc nie ma powodu, aby mieć politykę prozelityzmu „Opowieść z Associated Press na
reakcji Kondrusiewicz wrogość prawosławny zauważył, że” Parafianie znalazły się ostatnio w
łzach znaleźć

Kondrusiewicz, twierdząc, że oburzony przywódcy retoryka prawosławne na krajowym
nowości od 11 lutego, były one boją się praktykować swoją wiarę. „5 Podczas prałatów
prawosławne przeklęty Kościół katolicki na krajowej nowości,” ultra nacjonaliści
dołączyło zmusza rosyjskiej Cerkwi w krytykować Kościół katolicki za „prozelityzm” [i]
panel parlamentarna ma plan investigation6 ".

To nieprawda, że prawosławni prałaci z Rosji bronili żywego Kościoła. Prawie wszyscy,
którzy nazywają siebie rosyjskimi prawosławnymi, nie praktykują swojej religii. The
Economist zauważa, że " Rosja przeżywa kryzys wiary. Według magazynu, 94% Rosjan w
wieku od 18 do 29 nie idź do église7 „Degeneracja moralna społeczeństwa rosyjskiego już
wspomniano kontynuuje w tym samym tempie. Dwa aborcji dla każdej urodzenia żywego
(średnio pięć do sześciu zabiegów dla każdego rosyjskiego kobieta), szerzący się
alkoholizm i przedwczesnej śmierci przez choroby i przemocy, a rosnące AIDS
następującym legalizacji homoseksualizmu przez Borysa Jelcyna, kwitnącego przemysłu
pornograficznego dzieci, a reszta.

Ale Kościół katolicki nie będzie mógł wypełnić duchowej pustki, której nie może spełnić
rosyjski ortodoksja. Rosyjska ustawa z 1997 r. O "wolności sumienia" nadal przyznaje
rosyjskiemu prawosławiu specjalny status prawny, a także judaizm, islam i buddyzm,
jednocześnie zakazując katolickiego "prozelityzmu" i wymaganie rejestracji kościołów
katolickich przez miejscowych biurokratów. Kościół katolicki utrzymuje tak niskie
stanowisko w Rosji, że moskiewskie biuro, z którego arcybiskup Kondrusiewicz kieruje
sprawami Kościoła, jest "wypchane za biurko dowódcy wojskowego i nie nosi żadnego
znaku wskazującego na siedzibę Rosyjski rząd Kościoła katolickiego8. "

W roku 2002 katolicy pozostają w Rosji niewielką mniejszością w ciemności. W kraju liczącym
144 miliony może być 500 000 katolików. Niewielki odsetek katolików, którzy nawet pójść na
mszę w niedziele (najczęściej na Syberii) zależą niemal całkowity zakaz rosyjski kapłani wstępu do
Rosji tylko z wizy turystycznej, która wymaga co trzy miesiące do wyjazdu z kraju w poszukiwaniu
odnowienie, którego można odmówić w dowolnym momencie iz dowolnego powodu i bez podania
przyczyny. Sekretarz nawet Konferencja Biskupów Katolickich
Rosji, Ojciec Stanisław Opiela, nie zostały odrzucone trzy razy wizowych wejście bez wyjaśnienia:
"Nie sądzę, że spróbuję ponownie. To nie jest tego warte - powiedział. „Być może nie będzie on
rodzajem protestation9.” I wtedy, w kwietniu 2002 roku, biskup Jerzy Masur, przydzielony przez
Watykan do administracji regionu syberyjskiego, szeroki (ale słabo zaludnione) został wydalony z
Rosji, jego wiza wjazdowa została skonfiskowana bez wyjaśnienia. Biskup Masur dowiedział się,
że został dodany do tajnej "listy" ludzi uważanych za "niepożądanych" i nie będzie już mógł
wjechać na terytorium Rosji.

Wszystkie te wydarzenia w Rosji doprowadziły Arcybiskupa Kondrusiewicza do wydania
formalnego protestu z Konferencji Episkopatu Katolickiego w Rosji pt. " Wolność religijna w Rosji
jest zagrożona". Protest stwierdza:

Rosyjscy katolicy zadają sobie pytanie: co będzie dalej? Czy dla nich ważne są także gwarancje
konstytucyjne, w tym wolność sumienia i prawo do posiadania własnych pasterzy, w tym prawo do
ich przyjazdu z zagranicy, nie wspominając o tym, że przez 81 lat Kościół katolicki został
pozbawiony prawa do formowania i



wyświęcać swoich własnych kapłanów? Być może państwo naprawdę postrzega katolików
jako obywateli drugiej kategorii? Czy powraca (państwo) do czasów prześladowań wiary?
... Wydalenie biskupa katolickiego, który nie naruszył żadnego prawa, przekracza wszelkie
możliwe granice cywilizowanych stosunków między Kościołem a państwem ... Z
poważnym niepokojem wyrażamy nasz zdecydowany protest przeciwko łamaniu praw
konstytucyjnych Katolicy10.

W rzeczywistości, pod koniec 2002 roku własny rzecznik papieża, Joaquín Navarro-Valls
powiedział,
że akcja przeciwko Kościoła katolickiego przez tych organów Rosjan nie osiągnął ten
pozi om od a

„Autentyczne prześladowanie”. Tak więc, podczas gdy kardynał Sodano i zwolennicy jego linii
partii twierdzą, że Rosja została poświęcona Niepokalanemu Sercu jest 18 i że
stan obecny od sprawy w Rosji jest „cud” z tym „nawrócenia” , że wynik z tego
"Konsekracja", zarówno pierwszy Prałat Kościoła Katolickiego Rosji, jak i osobisty rzecznik
papieża, publicznie potępiają prześladowania Kościoła w Rosji i ostrzegają przed poważnym
zagrożeniem wolności religijnej wśród rosyjskich katolików. Insensate: to jedyne słowo, które
kwalifikuje tę sytuację.

Jest jeszcze gorzej dla Kościoła katolickiego w sąsiednich "byłych republikach
radzieckich". W Rumunii co najmniej jedenaście parafii skradzionych przez Stalina zostało
splądrowanych, a nie zwróconych prawowitym właścicielom po "upadku komunizmu" w
199011 r. Na Białorusi, według raportu Światowego Katolickiego Biura Informacyjnego z
10 stycznia 2002 r. "niepokojące nowe oznaki wrogości wobec Kościoła katolickiego"
i " transmisja niedzielnej Mszy przez Państwowe Biuro Radiowe została odwołana bez
ostrzeżenia". zauważył CWN, "The Białoruś jest oficjalnie państwem świeckim ... [Jego]
autorytarny prezydent Alaksandr Łukaszenka, choć głosił ateistę, to jednak wygląda w
kierunku Kościoła prawosławnego na poparcie polityczne „ integracji ” z Białorusi do
Rosji . „The przykłady prześladowań Kościoła katolickiego na Białorusi, w Kazachstanie,
Mołdawii, Rumunii, Transylwanii i gdziekolwiek indziej w "byłym Związku Radzieckim"
mogą się rozmnażać w nieskończoność.

A gdzie jest prezydent Rosji, Władimir Putin, w tym wszystkim? On zadbał montaż elementów
nigdy dość zdemontowane dyktaturę sowieckim stylu. Według raportu internetowego
wydania London Times z 12 stycznia 2002 r. "Ostatnia niezależna stacja telewizyjna w Rosji została
zamknięta wczoraj, pozostawiając wszystkie transmisje w kraju pod kontrolą Kremla" - ta sama
transmisja, która potępiła Kościół katolicki w sprawie diecezji w Rosji. Po reorganizacji
programowej to samo dzieje się na Ukrainie. 21 grudnia 2001 r., WorldNetDaily doniósł:
" Pochodnia wolności straciła światło w byłej republice Związku Radzieckiego - jakw większości na
terytorium byłego ZSRR . - z wyciszeniem przez rząd, ostatniego niezależnego gniazda
multimedialnego i ciągłe kontrowersje wokół morderstwa popularnej dziennikarki szczery
„Nie Od czasu "upadku komunizmu" było wiele śmiertelnych morderstw i "wypadków" z udziałem
dziennikarzy .

W związku z jej przejęciem systematyczny na tych środkach masowego
przekazu pod pretekstem dnia
„Windykacja ” i „uchylanie się od podatk ów,” Putin przywrócił sowiecki hymn
narodowy, skonsolidowan ą kontrolę Kremla nad rosyjskich prowincjach i podpisał
traktat o „przyjaźni” wojskowych i dyplomatycznych z Red Chinach. Putin nawet
nakazał stworzenie pamiątkowego kalendarza gloryfikowanie czasów radzieckich,



więzienie Łubianki (podstawą radzieckiego gułagu) oraz rzeźnik sowieckiej ery
Feliksa Dzierżyńskiego, założyciela KGB, autoryzowany
tortury i wykonanie z księży katolików i przewodniczył w likwidacji z tej klasy średn
iej

Rosyjski przez Lenina. Kalendarz jest używany w biurach KGB, który został strategicznie
przemianowany na FSB.

Jakby dzięki magicznemu zbiegowi okoliczności narodził się kult narodowy dla Władimira Putina
"Spontanicznie". Według raportu Electronic Telegraph z 8 maja 2001 r .:

Cześć prezydenta Putina nabrała nowego impetu wczoraj, kiedy tysiące studentów świętowało pod
murami Kremla pierwszą rocznicę jego przejęcia. Rajd, w którym wielu nosiło T-shirty ozdobione
twarzą pana Putina, zabrzmiał na nowo w obliczu byłego pułkownika KGB, już
unieśmiertelnionego w książkach dla dzieci, w rzeźbie i służalcze relacjonowanie mediów. Mówcy
próbowali prześcignąć się w ich chwaleniu wielkiego przywódcy. Ich retoryka dostarczyła nowych
wglądów w myśl lojalistów Putina, którzy teraz dominują w biurokracji, parlamentach i
nadawnictwach państwowych.

Wszystkie te wydarzenia zostały podsumowane przez Jelenę Bonner, wdowę po radzieckiej
dysydentce, Andrei Sacharow: "Pod Putinem rozpoczął się nowy etap wprowadzenia
zmodernizowanego stalinizmu, Autorytaryzm rośnie, społeczeństwo się militaryzuje, rośnie budżet
militarny. "Bonner ostrzegł, że" pod obecnym rządem nasz kraj może spodziewać się w dającej się
przewidzieć przyszłości destrukcyjnych powstań, które mogą również wpłynąć na Sąsiednie kraje.
"Wyraźnie dorównywała także" nawróconej "Rosji i Rosji Stalina:" około jedna trzecia ludności
pracowała za darmo lub za nominalną płacę w czasach stalinizmu. We współczesnej Rosji dwie
trzecie ludności żyje na uboczu: system opieki zdrowotnej jest dziś gorszy niż w latach 50. XX wieku.
Stalin dokonał masakry około 20 milionów (prawdopodobnie więcej niż 50 milionów) ludzi, podczas
gdy w dzisiejszej Rosji

W czasie, gdy Rosja obejmuje zmodernizowany stalinizm, posuwając się do fałszywej deklaracji, że
Rosja "nawróciła się" od czasu poświęcenia świata w 1984 roku, kardynał Sodano kontynuuje swój
program dostosowania Kościoła katolickiego do sił Nowego Porządku Świat, który się pojawia.
Katolickie organizacje informacyjne z przerażeniem informują, że Sekretariat Stanu Watykanu
aktywnie wspiera nowo utworzony Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK), aż do wniesienia
finansowego wkładu w jego fundusze13. Katoliccy komentatorzy, do których przyłączyli się świeccy
komentatorzy, od dawna ostrzegali, że MTK jest bezpośrednim zagrożeniem dla praw suwerennych
narodów i ich narodów, ponieważ będzie domagać się jurysdykcji, by przewodniczyć
umotywowanym politycznie wyrokom - wyrokom bez odwołań - obywateli jakiegokolwiek narodu,
opartych na stale rosnącej liście "przestępstw" do ścigania14. Orzeczenia te byłyby skierowane,
bez jakiejkolwiek gwarancji proceduralnej, na zeznania i prawo do konfrontacji ze świadkami, którzy
są niezbędni dla procesu prawnego z
powodu Centre15.

Wszędzie - w Kościele w Rosji w świecie - praktycy Sodano Party Line na Fatimy zobaczyć
dowody jego awarii. Jeszcze Sodano współpracownicy w urządzeniu Watykańskiego i ich duplikaty
rewizjonistów Fatimskiej w Kościele, nadal powiedzieć dobitnie, że Rosja została poświęcona
Niepokalanemu Sercu 18 lat temu, a ostatnie wydarzenia w Rosji są „a cud „że trzecia Tajemnica i
orędzie fatimskie jako całości” przeszłości „i stają się bez znaczenia dla nas. Katolicy jak ojciec
Gruner nadal borykają się dowody, podlegają obecnie równowartość stalinowskiej czystki w ich
braku lojalności wobec



Linia imprezowa. Są potępił jako „nieposłuszny”, „schizmatyków” i ich „wierności
Papieżowi” jest kwestionowane, nawet jeśli papież nigdy osobiście uznane lub wykonane
Line Sodano ds Fatimie lecz przedstawiła wytyczne ujawniając swój kompletny błąd.

Jak obliczyć cenę szalonej konspiracji, której celem jest pozbycie się proroctw Matki
Boskiej w Fatimie? Cena cierpień i cierpień duszy już przekracza wszelkie ludzkie
szacunki: nędzę narodu rosyjskiego i ciągłe prześladowanie katolików w Rosji; holokaust
aborcji we wszystkich narodach; narastająca fala przemocy na całym świecie; utrata dusz
bez względu na liczbę przez zniszczenie katolickiej wiary i zepsucie duchowieństwa
katolickiego, rozprzestrzenionego teraz w oczach całego świata. A jednak wszystko to
zostało z pewnością przepowiedziane w tej części Trzeciej Tajemnicy, której nie wolno
nam było oglądać;i tego wszystkiego można było uniknąć, gdyby ludzie, którzy rządzili
Kościołem dzisiaj, poszli za prostymi prośbami Dziewicy Fatimskiej, a nie wzgardzili.

Ale jaka będzie cena w nadchodzących dniach, jeśli prąd ustalony przez oskarżonego dla
Kościoła nie zostanie wkrótce skorygowany? Matka Boża z Fatimy już odpowiedziała na
to pytanie: wojny i prześladowania Kościoła, męczeństwo katolików, cierpienie Ojca
Świętego, unicestwienie narodów, utrata milionów innych dusz.

Ci, którzy zaaranżowali nową orientację Kościoła i narzucili Linii Partii w Fatimie, nalegają na
pogardę dla tych boskich ostrzeżeń, nawet jeśli zostały one powierzone przez samą Matkę Boga i
potwierdzone publicznym cudem bez poprzedni w historii mężczyzn. Nie, nie możemy lekceważyć
ostrzeżeń i nadszedł czas, kiedy nie jest to Przesłanie Fatimskie, że musimy gardzić, ale ludzkim
przewodnictwem tych zbyt omylnych ludzi. Dzięki ich owocom rozpoznasz ich, a owoce ich polityki
i ich sądów są obecne na oczach wszystkich: Kościół jest w głębi swego kryzysu w 2000 roku, a
świat popędza do apokalipsy.

Staraliśmy się jak najlepiej; wypełniliśmy nasz obowiązek sumienia przed Kościołem i na ławie
historycznej. Teraz, czytelniku, przekazujemy ci to: obowiązek należy do Ciebie. Prosimy o
rozważenie dowodów, które przedstawiliśmy i o wydanie werdyktu - werdyktu w sprawie istnienia
dobrego powodu, aby prosić najwyższą władzę Kościoła o sędziowanie i korygowanie działań tych
ludzi, naprawiając wyrządzone szkody, a tym samym czyniąc sprawiedliwość Kościołowi i światu.

Ale dopóki sprawiedliwość nie zostanie dokonana, musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby
ochronić się przed większym złem, aby chronić siebie, tych, których kochamy, naszych kolegów
katolików i świat w ogóle.

Oznacza to przede wszystkim, że musimy odrzucić fałszywą radę tych władz, które
próbowały zastąpić słowa Matki Bożej własnymi słowami, a także plan niebiańskiego
spokoju według własnego planu. Widzieliśmy rujnujące rezultaty ich omylnej ludzkiej
mądrości, którą wciąż próbują narzucić Kościołowi na dowód naszego zdrowego rozsądku,
imperatywów naszego rozumu i samych słów samej Matki Bożej. , Z całym szacunkiem
dla ich funkcji w Kościele, musimy powiedzieć o tych ludziach, że w takim stopniu, w
jakim dotyczy to Orędzia Fatimskiego i jego implikacji w Kościele i świecie, stracili swoją
wiarygodność. Nie powinniśmy już podążać za nimi.
Jak widzieliśmy we właściwej ekspozycji katolickiego kryzysu kardynała Newmana,
obecny kryzys Kościoła nie byłby pierwszym w jego historii, w którym pozostawiono
świeckim utrzymanie Wiary, bez pomocy wyższej hierarchii, a nawet większości biskupów,
opierając się zamiast tego na własnym sensus catholicusoraz kilku dobrych kapłanów i
prałatów, którzy nie ulegli panującemu zamieszaniu. Podczas kryzysu ariańskiego prawie
cała hierarchia straciła z oczu coś tak fundamentalnego jak boskość



Chrystusa, a świeccy, dla bezpieczeństwa swoich dusz, musieli przestać podążać za
władzami przez co najmniej czterdzieści lat. Jest oczywiste, że podobna sytuacja miała
miejsce dzisiaj. Czy ktokolwiek, kto obiektywnie patrzy na obecny stan Kościoła,
poważnie zaprzecza, że ona cierpi kryzys wiary i dyscypliny nie mniej poważnej niż ta z
czasów Ariusza?

W reformie liturgii rzymskiej , znany liturgista prałat Klaus Gamber, lamentować kościelną
zniszczenia spowodowane przez „reformy” liturgii Pawła VI, wykonane uwag następujące:

Świetne jest zamieszanie! Kto nadal może wyraźnie widzieć w tej ciemności? Gdzie w
naszym kościele są przywódcy, którzy mogą nam wskazać właściwą drogę? Gdzie są
biskupi na tyle odważni, aby powstrzymać rakową ekspansję modernistycznej teologii,
która zapuściła korzenie i niszczy celebrację najświętszych tajemnic, zanim rak
rozprzestrzeni się i spowoduje jeszcze większe szkody? Dziś potrzebujemy nowego
Atanazego, nowego Bazylego, biskupa takiego jak ci, którzy w czwartym wieku odważnie
walczyli z ariańską herezją, kiedy prawie całe chrześcijaństwo uległo herezji. ,

Do czasu pojawienia się takich przywódców w Kościele, czekając na koniec obecnego kryzysu i
ponowne ustanowienie rzeczy, musimy wyszkolić się i trenować innych na Wierze, broniąc jej
najlepiej jak potrafimy. W naszych czasach zadanie to wymaga, abyśmy również podtrzymywali
Orędzie Fatimskie, ponieważ zgodnie z nauką św. Tomasza, zawsze Bóg posyła proroków, aby nie
dawali nowej doktryny, ale aby przypomnieć wiernym, co muszą ocalić ich dusze Wielkim
prorokiem naszych czasów jest Matka Boża Fatimska. Jak powiedziała sama siostra Lucy w
słynnym wywiadzie z Ojcem Fuentes w 1957 roku:

Ojcze, Najświętsza Dziewica jest bardzo smutna, ponieważ nikt nie składa argumentów za jej
przesłaniem, ani dobro, ani zło. Ci dobrzy kontynuują swoją drogę, ale bez przedstawienia
przypadku wiadomości. ...

Powiedz im, Ojcze, że Najświętsza Maryja Panna, wiele razy, także moim kuzynom,
Franciszkowi i Hiacyntom, jak mi mówiła, powiedziała nam, że wiele narodów zniknie z
powierzchni ziemi, że Rosja będzie instrument karania Nieba dla całego świata, jeśli nie
otrzymamy nawrócenia tego biednego narodu przed (...)

Nawrócenie Rosji nie uzyskano. Każdy, kto ma zdrowy rozsądek, może to rozpoznać. To
jest tak, zagłada narodów na pewno wydarzy, chyba że ludzie, którzy rządzą na przebieg
zmian Church, porzucić swoje destrukcyjne nowości, i po prostu robić to, co konieczne
Matkę Bożą w Fatimie. Nie możemy po prostu podjąć ryzyko polegać na opinii tych,
którzy są zdeterminowani, aby ignorować prawdziwe znaki czasu, objawy Apokalipsy
Podsumowując, przewidywane przez Panny w Fatimie. Błagając o łaskę Boga, będziemy
awansować przyczynę prawdziwego pokoju na świecie bez pomocy naszych przełożonych,
które tak wiele zostało zaślepionych w ich dążeniu do wizji
W tym przedsięwzięciu musimy zebrać się pod płaszczem Matki Bożej Fatimskiej,
nieustannie modląc się za Jej wstawiennictwo w tym czasie wielkiego zamieszania, nie
zapominając nigdy o jej niezniszczalnych obietnicach dla Kościoła i dla świata.

Matka Boża Fatimska, módl się za nami!

Uwagi:
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Rozdział 16

Ramy prokuratury

Wielka jest klęska, która obecnie nęka Kościół Święty i świat w ogóle. W tych
nadzwyczajnych czasach, podobnie jak w czasach kryzysu ariańskiego, świeccy muszą
dźwigać ciężar ramienia, który w zwykłych czasach nie byłby ich własnością.

Jako członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, mamy obowiązek podjąć pozytywne kroki w celu
zwalczania obecnego kryzysu w zależności od naszej sytuacji życiowej. Czyniąc tak, nie możemy
zostać uprowadzeni przez fałszywe wezwanie do pobożności, które zachęca nas do przyjęcia
wspólnego założenia, że "Bóg jest odpowiedzialny za Kościół", w tym sensie, że katolicy rangi nie
powinni robić dla nich nic. przeciwstawiać się błędowi i niesprawiedliwości dokonywanej przez
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członków hierarchii, ale raczej ślepo poddawać się jakiejkolwiek decyzji władzy, jakkolwiek
destrukcyjne mogą być konsekwencje.

Nasz obowiązek sprawiedliwości i miłości

To nie jest droga katolicka. Nie jest to dzieło świeckich i wiernych duchownych podczas kryzysu
ariańskiego, a nie to powinniśmy robić dzisiaj. Nasze milczenie i przyzwolenie na tę trwającą
katastrofę byłoby przede wszystkim niesprawiedliwością wobec Kościoła i zdradą naszego
uroczystego obowiązku sprawiedliwości, potwierdzonego przez katolików jako żołnierzy Chrystusa.

Wtedy mamy także obowiązek miłosierdzia wobec naszych braci katolickich, w tym naszych
przełożonych w hierarchii. Mamy obowiązek miłosierdzia wobec przełożonych, abyśmy
przeciwstawiali się temu, co dzieje się w Kościele, nawet jeśli oznacza to podjęcie nadzwyczajnej
decyzji o konieczności odebrania naszych przełożonych publicznie .

Jak nauczał św Tomasza z Akwinu: „Jeśli wiara była w niebezpieczeństwie, przedmiot powinien .
Weź jego prałata nawet publicznie” Dlaczego zarówno sprawiedliwe i dobroczynne dla podmiotu
zająć jego prałata, nawet publicznie? Thomas zauważyć, że już w publicznym prałata „wydaje się
mieć smak zarozumiałą dumę; ale nie istnieje domniemanie myśleć sobie lepiej pod pewnymi
względami , ponieważ w tym życiu, nikt nie jest bez zarzutu . Musimy również pamiętać, że kiedy
człowiek obwinia jego prałata miłością, to nie jest on przekonany, że najlepiej, tylko że oferuje
pomoc do kogoś, kto „bycia w wyższej pozycji wśród was,"Jak wskazał św. Augustyn w swojej
Regule, cytowanej powyżej.1" Oczywiście, istnieje również niebezpieczeństwo dla naszych
katolickich braci - najpoważniejsze niebezpieczeństwo - możliwe od obecnego strumienia
niszczycielskiej innowacji, a następnie niektórzy członkowie aparatu watykańskiego, którzy
odwrócili się nie tylko od Orędzia Fatimskiego, ale od całej przeszłości Kościoła.

Nauczanie św. Tomasza o obowiązku przejęcia naszych przełożonych, gdy ich działania grożą
uszkodzeniem wiary, odzwierciedla jednomyślne nauczanie Świętych i Doktorów Kościoła. Jak
nauczał św. Robert Bellarmin, doktor Kościoła, w swojej pracy nad papieżem, nawet papież może
zostać upomniany i nie pójść za nim, jeśli zagraża Kościołowi.

Podobnie jak to jest legalne oprzeć Papież, który atakuje ciało, to jest również zgodne z prawem
oprzeć go kto atakuje dusze albo kolejność cywilnych lub zaburzenia, zwłaszcza, który starał się

zniszczyć Kościół. Mówię, że wolno mu się opierać, nie robiąc tego, co nakazuje, i
uniemożliwiając mu wykonywanie jego woli. Nie wolno jednak osądzać, karać ani
deponować go, skoro te akty są właściwe dla przełożonego2.

Podobnie, wybitny teolog z XVI wieku, Francisco Suarez (którego papież Paweł V chwalił
jako Doktor Eximius i Pius , czyli "Pobożny, wyjątkowy doktor") nauczał :

I w ten drugi sposób, papież mógłby być schizmatycki, gdyby nie chciał być w normalnym związku
z całym Kościołem, tak jak w przypadku, gdy próbowałby ekskomunikować cały Kościół, lub
gdyby chciał , jak zauważyli Cajetan i Torquemada, aby zdenerwować obrzędy Kościoła oparte na
Tradycji apostolskiej ... Jeśli (Papież) wydaje polecenie sprzeczne z sprawiedliwymi zwyczajami,
nie powinno to być przestrzegane, jeśli próbuje zrobić coś, co jest wyraźnie sprzeczne z wymiarem
sprawiedliwości i dobrem wspólnym, uzasadnione będzie przeciwstawienie się temu ; jeśli zaatakuje
siłą, może zostać odparty z umiarkowaniem odpowiednim do obrony3.



Jeśli nawet papieżowi można się opierać, gdy podejmie działania, które mogłyby zaszkodzić
Kościołowi, szczególnie jeśli dotyczy on prałatów, których musimy tu oskarżyć. Po prostu, jak
powiedział papież Święty Feliks III: "Nie przeciwstawiać się błędowi, to go zatwierdzać; a nie
bronić prawdy, to ją uciszyć. "Członkowie świeckich i niższych duchownych nie są zwolnieni z
tego nakazu. Wszyscy członkowie Kościoła podlegają temu.

Mamy obowiązek podnosić głos. Mamy obowiązek zwrócić uwagę Papieża co wierzymy w
sumieniu mieć ugruntowaną prałatów oskarżenia wymienione w tej książce (i wielu ich
współpracowników) spowodowały i powodują bardzo szybko poważne szkody Kościołowi i światu
przez ich ataki na Orędzie Fatimskie. Naszym obowiązkiem jest zwrócenie się do Ojca Świętego,
aby stłumił przestępstwo, które naszym zdaniem popełnili ci ludzie.

Przekażemy do rozważenia naszą próbę jako członkowie stowarzyszeni Świętego Kościoła
Katolickiego. Teraz krótko podsumujemy, co pokazały dowody w ogóle i co pokazuje konkretne
działania tych, których oskarżyliśmy tutaj.

Ogólnie udowodniliśmy, że:

Po pierwsze , orędzie fatimskie jest prawdziwym i autentycznym proroctwem zasadnicze znaczenie
dla Kościoła i świata w tym momencie ludzkiej historii. Wiadomość została podana przez
Bogurodzicy osobiście, uwierzytelniony przez niewątpliwych cudów publicznych przed tysiącami
świadków, został uznany przez Kościół wiarygodna i otrzymał wyraźny oficjalne uznanie szeregu
papieży tam w tym papieża Jana Pawła II. Krótko mówiąc, poselstwo fatimskie nie może być po
prostu odłożone na bok. Jak powiedział sam Papież Jan Paweł II, Orędzie Fatimskie
nakłada obowiązek na Kościół .

Po drugie , Orędzie Fatimskie prosi o ustanowienie w świecie nabożeństwa do Niepokalanego
Serca - a więc do wiary katolickiej - na całym świecie. W tym celu sam Bógustanowił dla naszych
czasów następujące: uroczyste publiczne poświęcenie Rosji - szczególnie i wyłącznie Rosji -
Niepokalanemu Sercu przez papieża i

biskupi zjednoczeni, nawrócenie Rosji na katolicyzm, a w konsekwencji triumf
Niepokalanego Serca w Rosji i gdzie indziej.

Po trzecie , Trzecia Tajemnica Fatimska (w tej jeszcze nie objawionej części) przepowiada
to, co katolicy widzą dzisiaj wokół siebie: katastroficzną utratę wiary i dyscyplinęKościoła
- herezję, skandal, apostazję docierając niemal do każdego punktu katolickiego świata.
Oprócz góry innych dowodów, które przedstawiliśmy na ten temat, jeden dowód pokazuje
to samo: kapitałowy wyraz Przekazu, który oskarżony pochował i starał się, aby wszyscy
zapomnieli: "W Portugalii zawsze będzie zachowany dogmat wiary itd. "- W Portugalii tak,
ale nie w innych krajach, jak widzieliśmy.

Czwarta Siostra Lucy podkreślił, że Trzecia Tajemnica zostać upublicznione około 1960
roku, ponieważ w tym roku, byłoby to „znacznie jaśniejsze.”

Po piąte , około 1960 r., Został zwołany Sobór Watykański II. Ludzie, którzy rządzili Kościołem od
1960 roku, nadali ludzkiemu elementowi Kościoła zupełnie nowy kierunek. Dokonali tego przy
pomocy "otwartości na świat", w której " dialog" z heretykami, schizmatykami, komunistami,
ateistami i innymi przeciwnikami jedynego prawdziwego Kościoła zastąpił de facto opozycję,
dawniej ostra, od Kościoła do błędu i Jego obowiązku przekazywania wszystkim następnym



pokoleniom całej wiary katolickiej i nienaruszalnej, tak jak Chrystus przykazał im. Nie zadowalając
się ignorowaniem własnego uroczystego obowiązku zachowania i przekazywania wiary,
prześladują również tych, którzy starają się wypełnić ten obowiązek .

Po szóste , już w 1973 r. Papież Paweł VI musiał przyznać, że "otwarcie na świat stało się
prawdziwą inwazją Kościoła na myśl świata" - to jest liberalizm. Ta inwazja Kościoła przez
liberalizm i upadek wiary i wynikająca z tego dyscyplina w Kościele, stanowi cel, do którego dąży
organizacja masonerii i komunizmu: nie całkowite odwrócenie Kościół, co wiedzą, jest niemożliwe,
ale adaptacja Kościoła do liberalnych idei. Obecny stan Kościoła jest dokładnie tym, co te siły
odważnie przewidziały do osiągnięcia, i dokładnie to, co długa linia pre-soborowych papieży
ogłosiła, że są przedmiotem ich spisku.

Po siódme , zamiast walczyć z nową orientacją, która dostosowuje Kościół do idei
liberalnych, posoborowi duchowni, w tym ci, których tu oskarżamy, bez zbaczania
podążają w nowym kierunku, podejmując i wykonując decyzje. w imię II Soboru
Watykańskiego, w tym (a) Ostpolitik, polityki, która powstrzymuje wielu członków
Kościoła przed potępianiem lub aktywnym sprzeciwem wobec reżimów komunistycznych;
b)

"Ekumeniczna przygoda" i "dialog międzyreligijny", które de factoporzucić zarówno konwersji
niekatolików do jedynej prawdziwej religii i dogmat, że Kościół katolicki jest jedynym
prawdziwym Kościołem, poza którym nie ma zbawienia; c) wprowadzenie nowego i kłopotliwe
terminologię w dokumentach i po Rady soborowej które (w preparatach według Ariens IV wieku)
wpływa negatywnie na przyczepność do założenia Fe; d) absolutnie bezprecedensowa "reforma"
liturgii poprzez porzucenie tradycyjnego rytu łacińskiego; e) zezwolenie lub tolerowanie różnych
form heteropraxis (nieodpowiedni praktyk), takie jak Komunii na rękę, ołtarz chłopców dziewcząt,
separacji przybytku i ołtarza, itp, które podważają wiarę w Eucharystii i ofiarnicze kapłaństwo .

Po ósme , Orędzie z Fatimy, z prostego wywołania publicznego poświęcenia Rosji
Niepokalanemu Sercu przez papieża i biskupów, nawrócenia Rosji na katolicyzm i tryumfu
Niepokalanego Serca (i jednocześnie Kościół katolicki) na świecie nie może się pogodzić z
nowej orientacji Kościoła, w którym Ostpolitik , w „ekumeniczny dialog” i „dialog
międzyreligijny” zapobiec Kościół oświadczyć publicznie, że Rosja musi być
konsekrowani i nawróceni na prawdziwą religię dla dobra tego narodu i świata.

Po dziewiąte , duchowni , którzy dokonują nowej orientacji, w tym oskarżeni, próbowali
zrewidować orędzie fatimskie, aby dostosować je do nowego kierunku. Zrobili tak,
nalegając na „interpretacji” wiadomości, które eliminuje) wszelkie
poświęcenia formalne z tym Rosji (co oni zobaczyć jak w nieznośnej przestępstwo

"Ekumeniczny" lub "prowokacyjny" wobec rosyjskiego prawosławia); b) jakiekolwiek nawrócenie
Rosji na wiarę katolicką (którą oni wyraźnie odrzucili jako "przestarzałą"
eklezjologię); oraz c) każdy Triumph z Serca Niepokalanej w poprzek na świecie (co oni uważają z
a
"Triumfalista" i "nieekumeniczny").

Dziesiąta , obecny Sekretarz Stanu Watykanu kardynał Sodano, który objął de
facto codzienną kontrolę rządu Kościoła od reorganizacji Kurii Rzymskiej przez
Farmazona kardynał Villot (Sekretarz Stanu Papież Paweł VI) podyktowane do Fatimy,
strona Line, że orędzie fatimskie w ogóle, a Trzeciej Tajemnicy w szczególności mają być
pochowany, stosując „interpretacji”, która eliminuje jego przepowiednie przyszłych
zdarzeń , przekształcając je w ostatnich wydarzeń i zmniejsza jego specyficznie katolickie



treści do zwykłego „chrześcijanin” pobożności w swoim rodzaju, który nie obraża
rosyjskiej Cerkwi lub protestantami.

Po jedenaste , Sekretarz Stanu w Fatimie został zacytowany nie mniej niż cztery razy w komentarzu
do Orędzia Fatimskiego i Trzeciej Tajemnicy opublikowanym przez kard. Ratzingera i Monsignora
Bertone w dniu 26 czerwca 2000 r.

Dwunasta , zgodnie z linią partyjną w stronę Fatimy, Trzecia Tajemnica została ujawniona tylko
częściowo, jeśli takowa była, i wizja "Białego Biskupa" wykonana przez żołnierzy przy drzwiach
miasta zrujnowanego zostało "zinterpretowane", by oznaczać tylko nieudaną próbę życia papieża
Jana Pawła II przez izolowanego zabójcę 21 lat temu.

Trzynasta , ta część Trzeciej Tajemnicy, która zawiera "słowa Dziewicy", do której sam
Watykan się odnosił w 1960 r. - słowa, które niemal na pewno brzmią w sposób
niekompletny: "W Portugalii zawsze zachowa się dogmat wiary, itd. "

•został ukryty przed wiernymi.

Czternastego Trzecia Tajemnica została rzeczywiście ujawniona, w swej istocie, nie tylko
przez wypowiedzi wielu świadków, ale samego papieża Jana Pawła II, który dwukrotnie (w
kazaniach w Fatimie), jednoznacznie powiązało Orędzie Fatimskie z Księgą Objawienia,
aw szczególności z upadkiem jednej trzeciej gwiazd Nieba (dusz konsekrowanych)
kierowanych przez "ogon smoka" (Obj. 12: 3,4) - wydarzenie nie widzimy nigdzie w
pierwszych dwóch częściach Przesłania, a więc z pewnością widzianych w Trzeciej
Tajemnicy.

Po piąte , na próżno usiłując rozwiać uzasadnione wątpliwości dotyczące linii partyjnej o
Fatimie, aparat watykański przeprowadził tajny "wywiad" z siostrą
Lucie - której nie ma transkrypcji ani innego kompletnego nagrania - gdzie ona, jak się
wydaje, zasadniczo doprowadziła do "zgodzenia się", by powiedzieć, że prawdopodobnie
wymyśliła te elementy Orędzia Fatimskiego w sprzeczności z linią partyjną, a później
zmuszony był wycofać (bez żadnych wyjaśnień) swoje niezmienne świadectwo o 60 lat, o
wymogu w Konsekramencie Rosji, wyraźną wzmiankę o Rosji i uczestnictwo w tym
samym czasie Papieża i biskupów świata we wspólnej publicznej ceremonii.

szesnastyci, którzy nie pracują w nowym kierunku Kościoła, w tym na linii partyjnej w
kierunku Fatimy, podlegają prześladowaniom i "przeczyszczeniu" poprzez "zawieszenie",
"groźby ekskomuniki" I inne formy niesprawiedliwej dyscypliny, podczas gdy ci, którzy są
wierni nowej orientacji i linii partyjnej w kierunku Fatimy, nie są zmartwieni ani nawet
nagrodzeni, nawet jeśli promują herezję, angażując się w nieposłuszeństwo otwarte na
prawa liturgiczne i inne prawa Kościoła, lub popełnić niezliczone skandale
seksualne. Podobnie jak w czasach ariańskiej herezji, mamy do czynienia z tą samą
sytuacją, którą św. Bazyli Wielki ubolewali: "Jedna zbrodnia jest teraz karana energicznie:
dokładne przestrzeganie tradycji naszych ojców. C '

Siedemnasty , jako bezpośredni skutek tego wspólnego wysiłku w celu rewizji, niejasne i pogrzebać
orędzie fatimskie na rzecz nowej orientacji, Rosja nie została konsekrowana, Rosja nie ma jednak
przekształcone że zlew do degeneracji, Kościół jest w głębi bezprecedensowego kryzysu, wiele
dusz są w niebezpieczeństwie. Ponieważ Dziewica z Fatimy powiedziała: "jeśli robimy co pytam,
wiele dusz zostanie uratowanych „A Matka Boża powiedziała też ..” Wiele dusz idzie do piekła, bo
nie mają nikogo, aby się modlić i poświęceń dla nich " dotyczące własnej misji, Siostra Lucy



powiedział ks Fuentes 26 grudnia 1957: „Moim zadaniem nie jest wskazanie do świata
materialnych kar, które na pewno przyjechać wcześniej, jeśli świat nie modlić i czynić pokutę.
Nie! Moim zadaniem jest wskazanie wszystkim na bezpośrednie niebezpieczeństwo jesteśmy w
utraty nasze dusze na zawsze pozostanie uparty, jeśli w grzechu „. W związku z tym, że świat stoi
w obliczu zagłady różnych narodów, Matki Bożej Fatimskiej ostrzegł nas, dlatego pogardę swoich
żądań.

Teraz, jeśli chodzi o prałatów, których byliśmy zobowiązani oskarżać z imienia przed Kościołem,
następujące ustalenia zostały potwierdzone przez oczywiste świadectwo:

Jeśli chodzi o kardynała Angelo Sodano

Po pierwsze , jako watykański sekretarz stanu, kardynał Sodano jest dosłownie najpotężniejszą
postacią w Kościele dzisiaj, zważywszy na reorganizację Kurii Rzymskiej pod rządami papieża
Pawła VI i jako taki kardynal Sodano de facto rządzicodziennymi sprawami Kościoła, szczególnie
biorąc pod uwagę słabe zdrowie Papieża.

Po drugie , z powodu tych samych kurii reformy Pawła VI, kardynał Sodano jest szef watykańskiej
dykasterii z każdym, w tym Kongregacja Nauki Wiary (CDF), które (w momencie, gdy został
powołany Święty -Office) był poprzednio prowadzony przezpapieża.

Po trzecie , jest kardynał Sodano, który dyktował, co nazwaliśmy Line stroną Fatimie,
czyli kłamstwo, że orędzie fatimskie, w tym Trzeciej Tajemnicy, należy całkowicie do
przeszłości i że nikt nie ma prawa żądać konsekracji Rosji. Znamy to, ponieważ:

•To był kardynał Sodano, nie papież, który ogłosił światu 13 maja 2000, że
Trzecia Tajemnica zostanie ujawniona, ale dopiero po
przygotowaniu Urządzony

"Komentarz" przez CDF, który jest nadal przedkładany, oraz

•Jest to "interpretacja" Trzeciej Tajemnicy przez kardynała Sodano, która była
cytowana nie mniej niż cztery razy w "komentarzu" do CDF: przesłanie z
Fatimy (TMF).

Po czwarte , kardynał Sodano, jako de facto moderatorcodziennych spraw Kościoła, energicznie
wzmocnił nową orientację Kościoła w kwestii Fatimy. Znamy to, ponieważ:

•Kardynał Sodano przejął kontrolę nad "interpretacją" Trzeciej Tajemnicy i jej
fałszywą redukcją w przypadku przeszłości, jak również w pozostałej części
Orędzia Fatimskiego.

•Jeden dzień po opublikowaniu TMF , kardynał Sodano formalnie wykazać jej
przystąpienie do nowego kierunku zapraszając Watykan Michaiła
Gorbaczowa, byłego dyktatora sowieckiego pro-aborcji, na konferencji
prasowej „fałszywe” (bez pytania dozwolone ), który służył razem kardynał
Sodano, Gorbaczow i kardynał Silvestrini do gromadzenia pochwały na
kluczowy element nowej orientacji, opracowany przez poprzednika kardynała
Sodano, kardynał Casaroli, mianowicie Ostpolitik gdzie Church „dialog” z
reżimów komunistycznych, a nie przeciwstawiając go, i przestrzega
dyplomatyczne milczenie w obliczu komunistycznego prześladowania
Kościoła.



•Przedstawiciel kardynała Sodano, kardynał Cassidy, negocjowane Deklarację
Balamand (1993) , który stwierdza ,
że powrót z prawosławnymi do Rzymu jest

"Nieaktualna eklezjologia" - jako konsekwentnie (według Kardynała Sodano), nawrócenie Rosji na
wiarę katolicką, której domagała się Matka Boża Fatimska.

•Kardynał Sodano zapewnił prześladowanie Ojca Nicholasa Grunera, być
może głównego przedstawiciela Kościoła w autentycznym Orędziu Fatimskim,
o czym świadczą następujące fakty :

Bezpodstawne "zawieszenie" księdza Grunera ogłoszono "mandatem wyższej
władzy" (termin watykański dla sekretarza stanu) 12 września 2001 r.

Dokumenty potępiające księdza Grunera i wywierające presję na księży i biskupów,
by uciekali z konferencji jego dzieł, krążyły po całym świecie, z biegiem lat, przez
nuncios apostolskich, którzy są "dyplomatami". Kościół związany z Sekretarzem
Stanu.

Prześladowanie Ojca Grunera rozpoczęło się w 1989 r. Wraz z tym, co jego
ówczesny biskup nazwał "przejawami troski" sekretarza stanu Watykanu.

Kardynał Joseph Ratzinger

Po pierwsze , kardynał Ratzinger, w swoim stanowisku szefa CDF, wielokrotnie wyrażał swoje
zaangażowanie w nowy kierunek Kościoła, który nazwał "wyburzeniem bastionów" w książce
opublikowane po jego nominacji na szefaCDF.

Po drugie , w porozumieniu z tym „rozbiórki bastionów” Kardynał Ratzinger stwierdził otwarcie
swoje poglądy na temat „stronniczość” błogosławionego Piusa IX i Piusa X w swoim uroczystym
potępienie nieomylnego liberalizmu, a ich „spór” przez Vaticanum II. Ponadto stwierdza, że
Kościół katolicki ma już na konwersję wszystkich protestantów i schizmatyków, a ona nie ma
prawa do „wchłonięcia ich Kościołów i Wspólnot kościelnych”, ale musi dokonać się w "
różnorodność w jedności „- an oczywiście nie do pogodzenia poglądów z poświęcenia i nawrócenia
Rosji na wiarę katolicką. Punkt widzenia kard. Ratzingera jest co najmniej podejrzewany o herezję.

Po trzecie , jeden z „twierdz” dążyła do rozbiórki Ratzinger jest tradycyjnym katolikiem
zrozumienie orędzia z Fatimy.

Po czwarte , kard. Ratzinger próbował zburzyć bastion Fatimy
TMF , który opublikował.

Po piąte , TMF próbuje zniszczyć prawdziwą katolicką proroczy treść wiadomości przez
następujące exegetical oszustw:

•Ratzinger usunięto słowa „W końcu” w przepowiedni
Matki: „ Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.

•Kardynał Ratzinger również erozji słowa natychmiast następujące proroctwa
z Fatimy: „Ojciec Święty Ja poświęcam Rosji, a to zostanie przekształcony, a
okres spokoju będzie przyznawana na świecie.”



•Po świadomym sfałszowaniu słów Matki Bożej kardynał Ratzinger
oświadczył, że triumf Niepokalanego Serca (zapowiedzi na przyszłość)
oznacza tylko fiat Maryi, 2000 lat temu, kiedy zgodziła się być Matka
Odkupiciela.

•Ratzinger w ten sposób celowo odłożyć proroctwo Matki
na czterech przyszłych zdarzeń otaczających poświęcenie i przekształcenie
Rosji i wszystko celowo zredukowana do jednego zdarzenia - Jego fiat w
ciągu 1 roku przed Chrystusem.

•Jeśli chodzi o nabożeństwo do Niepokalanego Serca, które według
zapowiedzi Matki Bożej Fatimskiej, Bóg chce ustanowić na świecie , kardynał
Ratzinger ośmielił się powiedzieć, że nabożeństwo do jedynego
Niepokalanego Serca Maryi, nie oznacza, nic więcej niż pójść za przykładem
Maryi poprzez siebie „Niepokalane serce” od„wewnętrznego”
jedności z Bogiem .

•Korzystanie z tego „interpretacji” groteskowy i bluźniercze, kardynał
Ratzinger
deprecjonuje się Matka z Bogiem sama do cięcia żadnego związku między ty
m nabożeństwa do Serca

Niepokalana w świecie i wezwanie Matki Bożej do nawrócenia Rosji na katolicyzm,
który musi poprzedzać prawdziwe nabożeństwo do Niepokalanego Serca w tym
kraju od czasu rosyjskiej Cerkwi nie uznaje dogmatu o Niepokalanym konstrukcja.

Po szóste , kardynał Ratzinger powiedział w TMF , że „musimy stwierdzić z kardynałem
Sodano:” ... zdarzenia, o których mowa w trzeciej części „niejawne Fatimie teraz wydają
się należeć do przeszłości”, „i że Trzecia Tajemnica została osiągnięta jej szczyt z
nieudanego zamachu w 1981 roku.

Po siódmym , przyjmując linię partyjną dla Trzeciej Tajemnicy, kardynał Ratzinger wyraźnie
zaprzeczył swemu własnemu świadectwu z 1984 r. - trzy lata po próbie zamachu - że Trzecia
Tajemnica jest "religijnym proroctwem" o "zagrożeniach dla wiarę i życie chrześcijanina, a więc i
świata, "okoliczność, w której kard. Ratzinger w ogóle nie sugerował, że Tajemnica związana była
z zabójstwem z 1981 roku lub jakimkolwiek innym wydarzeniem z przeszłości.

Po ósme , mijając linię partyjną, kardynał Ratzinger starał się krytykować ojca Nicholasa Grunera
podczas konferencji prasowej z 26 czerwca 2000 r., Doradzając prasie światowej, że ojciec Gruner
"musi poddać się Magisterium" i zaakceptować rzekome konsekrowanie świata w 1984 roku jako
konsekracja Rosji. Innymi słowy, zdaniem kardynała Ratzingera, ojciec Gruner musi poddać się
linii partyjnej kardynała Sodano. Oświadczenie kard. Ratzingera jest fałszywe, ponieważ
Magisterium nie wypowiadało się z wiążącym autorytetem - ani papież, ani Rada, ani
Magisteriumpowszechne.

Po dziewiąte , w sumie, kardynał Ratzinger, uruchamiając linię partii, celowo użył stanowisko
szefa CDF do pożyczania fałszywe wygląd wagi i ważności teologii na „dekonstrukcji” bezwstydny
Orędzie fatimskie - tak niepodważalne wysiłki że nawet Los Angeles Times sub-zatytułowała swój
raport na poniższym TMF i konferencji prasowej z dnia 26 czerwca 2000 roku:

"Pierwszy watykański teolog delikatnie wystosowuje religijną narrację na temat swoich
wizji z 1917 roku, która zawierała dziesiątki lat spekulacji".



Jeśli chodzi o prałata Tarcisio Bertone

Na stanowisku Sekretarza CDF Monsignor Bertone wykonywał także partię dyktowaną przez
kardynała Sodano.

Po pierwsze , Bertone popełniane dający się udowodnić oszustwa, stwierdzając w TMF że „Siostra
Łucja osobiście potwierdziła, że ten uroczysty i powszechny akt konsekracji [świata w 1984 roku]
odzwierciedlał to, co Matka Boża chciała (” Sim jest feita, como Nossa Senhora a pediu, desde o
dia 25 de Março de 1984 ":" Tak, to zostało zrobione, jak poprosiła Matka Boża, 25 marca 1984 r. ":
list z 8 listopada 1989 r.). Dlatego każda dyskusja, każda nowa prośba [o konsekrację Rosji] jest
bezpodstawna. "

Po drugie , jest udowodnić oszustwo, ponieważ „listu cytowanego w dniu 8 listopada 1989 roku”
został wydrukowany przez komputer, że siostra Łucja nie korzysta i zawiera błąd co do faktu, że
Siostra Łucja nie mogło być wykonane: że Papież Paweł VI popełnił

konsekracja świata podczas swojej wizyty w Fatimie w 1967 roku, kiedy papież Paweł VI
nigdy poświęconej niczego podczas swojego krótkiego występu na Cova da Iria.

Po trzecie , Bertone celowo oparł się na pojedynczym „pismem z dnia 8 listopada 1989”,
który jest oczywiście fałszywy, chociaż on (i inni urządzeniu Watykańskiego) miał dostęp
do Łucji w kwietniu-maju 2000 roku, mógłbym prosić go, aby potwierdzić, że konsekracja
świata w 1984 roku była na tyle na poświęcenie Rosji - w przeciwieństwie do jego stałej
świadka dziesięcioleci.

Po czwarte , biskup Bertone, pochlebiając linię partyjną w Fatimie
"Należy do przeszłości", oświadczył w TMF, że "decyzja papieża Jana Pawła II" o opublikowaniu
Trzeciej Tajemnicy 26 czerwca 2000 r. "Kończy okres historii, naznaczony tragiczną ludzką wolą
władzy i "Iniquity, ..." - bezmyślne, absurdalne i oszukańcze stwierdzenie, które ignoruje
rzeczywistość i przyczynia się do obecnego niebezpieczeństwa Kościoła i całego świata.

Po piąte , w odpowiedzi na rosnące publiczne wątpliwości co do całości watykańskiego objawienia
Trzeciej Tajemnicy i Konsekracji Rosji, biskup Bertone przeprowadził tajny "wywiad" s. Łucji w
jej klasztorze w Coimbrze, którego wyniki zostały ujawnione dopiero ponad miesiąc później.

Po szóste , chociaż „wywiadzie” trwała podobno więcej niż dwie godziny, Bertone dał
tylko czterdzieści cztery słowa Siostry Łucji, odnoszące się do poświęcenia Rosji i Trzeciej
Tajemnicy, co słowa prezentowane są bez towarzyszącego kontekście, więc jest to niemożliwe, aby
powiedzieć dokładnie, o co prosiliśmy siostra Łucja i jak dokładnie onaodpowiedziała.

Po siódme , między innymi niesamowitymi rzeczami, jesteśmy proszeni, aby uwierzyć, że podczas
dwugodzinnego wywiadu otrzymujemy tylko czterdzieści cztery słowa związane z pytaniem:

•Siostra Łucja wycofała ciągłe świadectwo całego swojego życia, że Matka
Boża poprosiła Konsekrację Rosji przez Papieża i wszystkich biskupów świata,
a nie Konsekrację świata przez papieża i niektórych biskupów.

•Siostra Lucy "potwierdza wszystko, co jest napisane" w TMF , w tym jej
sugestię, że wymyśliła wizję Trzeciej Tajemnicy z rzeczy, które widziała w
książkach, i że Edward Dhanis jest " wybitnym znawcą" Fatima, chociaż



Dhanis twierdził, że s. Łucja praktycznie wymyślała każdy proroczy element
Orędzia Fatimskiego.

•Siostra Łucja "potwierdza", że triumf Niepokalanego Serca Maryi nie ma nic
wspólnego z poświęceniem i nawróceniem Rosji, ale tylko
z królestwem Matki Boskiej sprzed 2000 lat.

Po ósme , nie ma transkrypcji ani innego nagrania dwugodzinnego "wywiadu", ale tylko
podsumowanie w języku włoskim w L'Osservatore Romano, podpisane przez Monseigneur Bertone
i (podobno) przez siostrę Lucie, która nie mówi nawet włoski ("podpis" siostry Lucie nie pojawia
się w angielskim tłumaczeniu "streszczenia").

Po dziewiąte , Bertone przeprowadził „wywiad”, nawet jeśli jest on zainteresowany
zwłaszcza zmuszając Łucja wspieranie linii partii i bronić własnego absurdalne
twierdzenie, że konferencja prasowa z dnia 26 czerwca 2000 „stwierdza, okres historii
naznaczony tragiczną ludzką wolą władzy i niegodziwości ... "

Jeśli chodzi o kard. Dario Castrillón Hoyos

Główną rolą kardynała Castrillóna Hoyosa w tej sprawie było sprawowanie linii partyjnej i służenie
nowej orientacji Kościoła poprzez poszukiwanie, z pozycji szefa Kongregacji ds. Duchowieństwa,
zmiażdżenia pracy Fatima i zniszczyć reputację Ojca Nicholasa Grunera, który reprezentuje
największą część "oporu" wobec wysiłków, by pogrzebać Orędzie Fatimskie; dowody wskazują, że:

Po pierwsze , Kościół nowej orientacji pozwoliło duchowieństwa katolickiego, aby
całkowicie opuścić infiltrować homoseksualistów, pederastów i heretyków, którzy są
szkodliwe dla Kościoła - ze szkodą dla wielu dobrych kapłanów, którzy, podobnie jak ks
Gruner, zachowałem ich zobowiązania i zachowałwiarę.

Po drugie , pomimo kryzysu wiary i dyscypliny plagą duchowieństwa na wszystkich kontynentach,
kardynał Castrillón Hoyos wydała potępień publicznych, zawiadomienia o „zawieszeniu”, a nawet
groźbę ekskomuniki vis-a Śruba jednego księdza (nA: może innym razie) w Kościele katolickim: ks
Nicholas Gruner który popełnił żadnego przestępstwa przeciwko wierze i moralności dotrzymał
zobowiązania do celibatu, trzymane wiara i zrobił absolutnie nic, aby ponieść karę, nie
wspominając okrutną i niezwykłą karę, która została nałożona na niego przez kard Castrillón Hoyos
pod kierunkiem kardynała Sodano, który de facto przejęła papiestwo.

Po trzecie , w swoim liście ks Gruner z dnia 5 czerwca 2000 roku, kardynał Castrillon Hoyos
zagroził ekskomuniką ks Gruner - zaledwie kilka dni przed konferencją prasową z dnia 26 czerwca
2000 roku, spotkanie z „obalić świeży” Przesłanie z Fatimy pod kierownictwem kardynała Sodano.

Po czwarte , jedynymi kapłanami przedłożonymi kardynałowi Castrillón Hoyosowi w czasie jego
kadencji, które podlegały surowym karom dyscyplinarnym, są kapłani
"Tradycjonaliści", których uważa za niewystarczająco "włożonych" w "dzisiejszą rzeczywistość
kościelną" i "obecny Kościół" - to znaczy nowy kierunek, który nakłada z większą niż doktrynalna
lub moralna integralność kapłaństwa.

Po piąte , w dniu 16 lutego 2001 r. Kardynał Castrillón Hoyos wysłał do ojca Grunera kolejny list,
odnawiając groźbę "ekskomuniki" i domagając się, aby
„Publicznie wycofać” krytykę kardynała Sodano i inne tematy wolnego zdaniem w Kościele,
znalezionego w niektórych artykułów Fatima Crusader - wymogu bezprecedensowe i bardzo



śmieszne, biorąc pod uwagę obfitość literatury heretyckie rozsianego aujourd „hui przez księży, a
nawet biskupów niewierny, o którym kardynał Castrillón Hoyos robi nic.

Po szóste , w tym samym piśmie, kardynał Castrillón Hoyos ujawnił swoją motywację do
kontynuowania linii partii, gdy oskarżył ks Gruner nie zaakceptować nową wersję Fatimie:
„The Matka Boża pojawiła się na trzech małych wizjonerów Cova da Iria na początku wieku
i opracowała program dla Nowej Ewangelizacji

w które zaangażowany jest cały Kościół, a który jest jeszcze pilniejszy na początku
trzeciego tysiąclecia ".

Po siódme , Matka Boża z Fatimy nie mówiła o żadnej "nowej ewangelizacji", lecz tylko o
konsekracji Rosji, o nawróceniu Rosji na katolicyzm i o triumfie Jej Niepokalanego Serca
- o wszystkich przedmiotach nieznanych z wnioskiem kardynał Castrillón Hoyos,
podobnie jak inni oskarżeni.

Po ósme , w zatłoczonym Kościół urzędniczej korupcji powszechne, to zazwyczaj toleruje,
kardynał Castrillon Hoyos próbował zniszczyć dzieło życia i dobrego imienia księdza Mikołaja
Gruner, wiernego kapłana, i tylko dlatego, że po prostu Ojciec Gruner nie chce przyjąć fałszywego
orędzia Fatimskiego dyktowanego przez kardynałaSodano.

Jak dla wszystkich oskarżonych

Dowody zaprezentowaliśmy pokazują, że wszyscy czterej oskarżeni - kardynał Angelo Sodano,
kardynał Joseph Ratzinger, prałat Tarcisio Bertone i kardynał Dario Castrillón Hoyos - spiskowali i
spiskowali do różnych działań, które mają sens, jeśli Patrząc przez pryzmat tego powodu mamy
sprawdzoną tutaj: powód do wyeliminowania pamięć Kościoła słyszał orędzie fatimskie z
tradycyjnym sensie katolickim, aby podjąć nową orientację kościelną, która nie może współistnieć
z co mówi autentyczne przesłanie.

Oskarżony próbował zbyć orędzia fatimskiego, właśnie w tym momencie w historii, gdy liczba
członków Kościoła na żądania przesłania odwrócić aby każdy, kto widzi jak nadejściem globalnej
katastrofy. Władze cywilne świata, uzbrojonych tylko omylny raporty informacyjne swoich
ludzkich operatorów są na tyle mądry, aby odpędzić się najgorszego. Ale oskarżony w posiadaniu
raportu niebiańskiego nieomylnego informacji o zagładzie narodów tak się dzieje, możemy
powiedzieć, że raport wymienia tylko wydarzenia z przeszłości, prawdopodobnie nie jest
niezawodny i może w żadnym wypadku być zaniedbywane w całkowitym bezpieczeństwie.

Jednocześnie mamy niewątpliwy dowód na to, że oskarżeni wciąż ukrywają część tego
sprawozdania niebiańskich informacji bezpośrednio potępiając ich własne działania i zaniechania
jako przyczynę bezprecedensowego kryzysu Kościoła, kryzys, którego straszliwe skutki są teraz
widoczny dla całego świata, który wygląda z mieszaniną kpiny i pogardy.

Jedenaście kłamstw

Dowody wskazują, że oskarżony popełnił co najmniej jedenaście różnych kłamstw. Te kłamstwa
wyrządziły już ogromną szkodę Kościołowi i ludzkości w ogólności i zdecydowanie zagrażają
jeszcze bardziej krzywdzić każdego mężczyznę, każdą kobietę i każde dziecko, tak jak
ostrzegaliśmy samą Dziewicę Fatimską .

Oto te kłamstwa:



Kłamstwo nr 1:
Wizja "biskupa ubranego w biel" opublikowana 26 czerwca 2000 r. Jest całą Trzecią Tajemnicą.

To kłamstwo pozbawia Kościół i świat oczywistych proroczych ostrzeżeń wizji, które można
wytłumaczyć tylko brakującymi słowami Najświętszej Maryi Panny. Brakujące słowa nie tylko
wyjaśniają wizję, ale także mówią nam, jak uniknąć przyszłej katastrofy, którą przedstawia, w tym
egzekucji papieża (lub biskupa ubranego na biało) przez grupę żołnierzy przed na pół zrujnowany.

Wdrażając swoją grubą obłudę, oskarżeni mówią z jednej strony, że wizję należy interpretować
"symbolicznie" (jako reprezentującą prześladowanie Kościoła w XX wieku), podczas gdy z drugiej
strony dosłownie interpretować samych siebie, jako przedstawiające nieudane zabójstwo papieża w
1981 r. Po prostu zapominają osobistych wyjaśnień s. Łucji w opublikowanym tekście wizji:
"Papież jest zabity". Zapominają też o Przypuszczalny list s. Łucji z 12 maja 1982 r., Który sami
oferują jako dowód w TMF . W tym liście, napisanym tak zwanym rok po zamachu, s. Łucja
ostrzegła: "A jeśli nie widzieliśmypełna wypełnienie końcowej części tego proroctwa, idziemy na
wielki nie . "

Utrzymując w ukryciu słowa Dziewicy, które wyraźnie nie istnieją w Trzeciej Tajemnicy, oskarżeni
pozbawiają nas cennych niebieskich dyrektyw w czasach bezprecedensowego kryzysu Kościoła,
próbując ukryć swoją własną rolę jako autorów kryzysu, że niewątpliwie odsłania tajemnicę
w całości.

Kłamstwo nr 2:

Trzecia Tajemnica opisuje wydarzenia, które "należą do przeszłości", w tym nieudaną próbę życia
papieża Jana Pawła II.

W „zinterpretować” podkreślić wizję przyszłej katastrofy idącą papieża i hierarchię (włączając w
publicznej egzekucji) jako nic więcej niż próba zamachu brakowało tam ponad 20 lat, jest oszustwo
najwyraźniej zaangażowany w omawiany kryzys. Jak obficie pokazaliśmy, to kłamstwo jest
najbardziej niebezpiecznym aspektem zbrodni, ponieważ doprowadziłoby to cały Kościół do
zrujnowania ścieżką pierwiosnków, mówiąc wszystkim wiernym, aby nie zwracali większej uwagi
na bardzo prorocze ostrzeżenia - w tym zagłada wielu narodów - które oczywiście jeszcze się
nie wydarzyły.

Oszustwo to, wręcz śmiałe w jego śmiałości, zostało rozwinięte przez kard. Ratzingera we własnym
opisie treści Trzeciej Tajemnicy w 1984 r. W tym czasie Kardynał nie powiedział nic o swojej
obecnej "interpretacji", że Trzeci. Tajemnica miała swój szczyt w próbie zamachu z 1981 roku
"Interpretacja" jest oczywiście ostatnim montażem zaprogramowanym, by oszukiwać i wprowadzać
w błąd wiernych.

Kłamstwo nr 3:

W obecnym kryzysie Kościoła i świata Orędzie Fatimskie nie przedstawia specjalnej recepty, która
wykracza poza ogólną pobożność w postaci modlitwy i pokuty oraz "czystości serca".

Oskarżeni i ich współpracownicy chcą udawać, że Matka Boża Fatimska nie specjalnie
wymagane przez woli Wszechmocnego Boga Samego : poświęcenie Rosji Niepokalanemu
Sercu Maryi przez papieża w jedności ze wszystkimi katoliccy biskupi z całego świata



jednocześnie, a nabożeństwo Pięciu pierwszych sobót, z komunii świętej zadośćuczynienia
za grzechy człowieka przeciwko Niepokalanemu Sercu NMP, wśród których są wszystkie
bluźnierstwa ludzi przeciwko Serca nieskazitelny.

Dowody wskazują, że te prośby z Nieba zostały pogrzebane i odrzucone przez
oskarżonych i ich współpracowników, ponieważ są one zbyt katolickie dla nowej
"ekumenicznej" i globalistycznej orientacji Kościoła, do której dążą i uparcie się zachęcają.
Tak więc to, co Bóg ustanowił dla specjalnych łask w naszych czasach, jest przestępczo
usuwane z pola widzenia, aby ocalić dusze piekielne.

Kłamstwo nr 4:

Wszystkie prośby Matki Bożej Fatimskiej zostały uhonorowane.

Wręcz przeciwnie, jej wnioski zostały odrzucone przez pozwanych. Oskarżeni i ich
współpracownicy podstawione z arogancją, poświęcenie świata, gdzie bardzo niewielu biskupów
uczestniczyło poświęcenie Rosji dokonywane przez papieża w jedności
z wszystkimi z biskupów katolików na świecie w na ceremonii Publicznej uroczyste. oni mają
„Skorygowany” żądania Matki Bożej pod zwierzchnictwem Jej Boskiego Syna, w celu
dostosowania ich ludzkich niegodnych brakowało inicjatyw i planów, w tym „ekumenizmu” czysto
sterylny produkt, który robi nic innego niż kontynuacja pogardy dla Papieża z rosyjskiej hierarchii
prawosławnej, nieprzetworzonego pod kontrolą Kremla.

Zamiast dążyć do nawrócenia Rosji, triumf Niepokalanego Serca i zadośćuczynienia za grzechy,
jak Bóg przykazał im w Fatimie, pozwani uczestniczyli w nieuczciwy przepakowania w Fatimie
post w pochlebne programu i bez znaczenia „dla nowej ewangelizacji” (przypomnieć w tym
względzie śmieszne twierdzenie Kardynał Castrillón Hoyos).

Jak pokazaliśmy, "nowa ewangelizacja" porzuca nieustanne nauczanie Kościoła: nie tylko rosyjscy
prawosławni, ale także wszyscy schizmatyków i heretycy muszą powrócić do Kościoła katolickiego;
a muzułmanie, Żydzi i poganie także potrzebują nawrócenia, wiary w Jezusa Chrystusa i chrztu,
aby uciec od piekła.

"Nowa ewangelizacja" - w częstym sposobie komunistycznych haseł - oznacza
przeciwieństwo tego, co mówi. Oznacza to, że "nowa ewangelizacja"
oznacza brak ewangelizacji - nikt! a zatem nie ma posłuszeństwa prośbom Dziewicy
dotyczącym nawrócenia Rosji.

Kłamstwo nr 5:

Krytyczna stan Kościoła i świata jest najlepsze, co możemy oczekiwać w wyniku „posłuszeństwa”
fałszywie ogłoszony Fatima Wiadomość.

Jest karnego próbują oszukać wiernych, mówiąc im, że obecny stan Rosji i świata w ogóle jest w
pewnym sensie spełnieniem obietnic Matki Bożej w Fatimie. Tak więc leci do Kościoła i do świata
doczesnych i duchowych korzyści, które Bóg przyznają nieobliczalne jeśli orędzie fatimskie było
przestrzegane, a następnie.

Demonstracja tych korzyści została nam dana w przypadku Portugalii, narodu cudem
przekształconego w katolicki porządek społeczny po jego konsekracji Niepokalanemu
Sercu Maryi w 1931 r. - wynik wyraźnie stwierdzony przez portugalską hierarchię, jaka
miała miejsce. na całym świecie, gdyby Rosja została konsekrowana w ten sam



sposób. Uważa też bluźnierstwo za przypisanie potwornej duchowej i moralnej kondycji
Rosji i świata triumfowi Niepokalanego Serca.

Kłamstwo # 6:

Poza modlitwą i pokutą Orędzie Fatimskie nie oferuje żadnego konkretnego rozwiązania kryzysu
Kościoła i świata.

Tu ukrywamy, umyślnie i nieuczciwie, szczególne prośby Matki Bożej, aby nikt nie prosi o
pozwolenie władzom Kościoła, aby je zrealizowały. To oszukańcze ukrycie duchowych
pomocy przepisanych przez Niebo na nasz czas spowodowało nieprzewidziane straty dla
Kościoła i dla świata.

Lie # 7:

Poza tym oferuje indywidualną modlitwę i pokutę, nic nie możemy zrobić, aby uniknąć kary
przepowiedział wielką Matki Bożej Fatimskiej, w tym unicestwienia kilku narodów.

W ten sposób oskarżeni ukrywają, celowo i dobrowolnie, Kościół i świat, dwa specyficzne środki
ustanowione przez Niebo dla ochrony przed doczesnym złem i dla uzyskania nadzwyczajnych łask
w tym czasie w historii Kościoła. : mianowicie Konsekracja Rosji i powszechna praktyka oddania
dla Pierwszej Soboty.

Oskarżony w ten sposób chłodno, celowo i bezwzględnie umieścił Kościół, podobnie jak
społeczeństwo obywatelskie, na tej samej ścieżce, co niefortunni królowie Francji, którzy
zaniedbali wzięcie pod uwagę porządku Naszego Pana, który jest Francją. poświęcony Jego
Najświętszemu Sercu podczas uroczystej publicznej ceremonii.

Egzekucja króla Francji przez francuskich rewolucjonistów w 1793 roku odzwierciedla los, jaki
czeka na papieża i wielu członków hierarchii, jak widzimy w wizji Trzeciej Tajemnicy: to znaczy
egzekucję Papież i jego ministrowie przez żołnierzy, przed miastem w połowie w gruzach. To
przyszłe wydarzenie, które oskarżeni kryminalnie próbowali poddać denuncjacji w ramach
zamachu, zakończyło się niepowodzeniem przeciwko samemu Papieżowi, 20 lat temu.

Lie # 8:

Orędzie Fatimskie jest prostym "prywatnym objawieniem", które nie narzuca członkom Kościoła
żadnego obowiązku wierzenia w nie lub podążania za nim.

Kardynał Ratzinger powiedział w TMF że orędzie fatimskie jest niczym więcej ani mniej niż
„pomocy dostępne, ale nie mamy do wykorzystania.” To znaczy, Kardynał Ratzinger otwarcie
deklaruje, że Kościół nie jest zobowiązany do uwzględnienia próśb Dziewicy Fatimskiej - w tym
Konsekracji Rosji i Pierwszych Pięciu Sobót. Inni pozwani zgadzają się.

Jednakże, podczas gdy oskarżony powie nam, że nikt nie ma obowiązku wierzyć lub
zwrócić
uwagę na wiadomości z Fatimy, Papież sam został uznany że Wiadomość z Fatimy

"Nakłada na Kościół obowiązek". W celu udowodnienia, papież miał święto Matki Boskiej
Fatimskiej wprowadzone do nowego Mszału Rzymskiego, który będzie obchodzony co roku przez
Kościół Powszechny 13 maja. Dlatego, zgodnie z oszukańczym oświadczeniem oskarżonego,
Kościół celebruje święto ku czci objawienia, do którego nikt nie jest zobowiązany wierzyć.



Twierdzić, że niebiańskie ostrzeżenia o wielkiej karze, że "wiele narodów zostanie
zniszczonych", a utrata milionów dusz niekoniecznie zasługuje na kredyt, jeśli ktoś nie
chce w to uwierzyć - nawet jeśli ostrzeżenia zostały uwierzytelniony przez
bezprecedensowy publiczny cud przed 70 000 świadków - jest to szczyt ludzkiego
absurdu. Wszyscy poniosą ciężkie kary, włącznie z zagładą wielu narodów - i
doświadczyliśmy już II wojny światowej, wojny koreańskiej, wojny w Wietnamie i tak
dalej. jak również wojna nienarodzonych z ponad 600 milionami zabójstw niewinnych
dzieci - wszystko to jest następstwem tego aroganckiego lekceważenia rady Matki Boskiej
w Fatimie.

Kłamstwo nr 9:

Przesłanie Fatimskie ma ostatecznie niewielkie znaczenie w swoich proroczych szczegółach,
podczas gdy Trzecia Tajemnica " nie zawiera żadnej wielkiej tajemnicy", "żadnych niespodzianek"
i żadnego ostrzeżenia o przyszłości.

Przez to kłamstwo wierni są pozbawieni kary z niebiańskich ostrzeżeń i nakazów o
pierwszorzędnym znaczeniu dla Kościoła naszych czasów. Gdybyśmy wzięli pod uwagę Orędzie
Fatimskie, moglibyśmy uniknąć niezliczonych dolegliwości czasowych i duchowych. Kontynuując
to kłamstwo, oskarżeni pozostawiają Kościół i świat bezradny, aby uniknąć kary, która poważnie
dotknie każdego mężczyznę, każdą kobietę, każde dziecko - to znaczy "wiele narodów będzie i
zniewolenie wszystkich ocalałych populacji świata, nie licząc utraty milionów dusz w piekle przez
całą wieczność. Notre Dame ostrzegł, że będzie to ostateczna konsekwencja odmowy
uwzględnienia Jego próśb.

Kłamstwo nr 10:

Oskarżeni sami wierzą w autentyczne Orędzie Fatimskie.

Ukrywając się za fałszywym pojawieniem się wiary w Orędziu Fatimskim, obiektywne
słowa i fakty oskarżonego ujawniają systematyczną próbę likwidacji i zniszczenia
wszelkich zasług jawnie katolickiej proroczej treści Orędzia. Ujawniają swoją prawdziwą
intencję, cytując Dhanisa jako "a wybitny uczony „na Fatimie, podczas Dhanis podważa
każdą proroczym aspekcie wiadomość. Powołując Dhanis jako wielki autorytet, oskarżeni
zgłaszane do swoich towarzyszy „Lights” (ale nie dla ogółu społeczeństwa
zdezorientowanego) uznają orędzie fatimskie jako zasadniczo pobożnych mikstura Siostry
Łucji, której oświadczenie przemówił z Dziewicy o poświęceniu i nawrócenia Rosji i
reszty, nie może naprawdę być traktowana poważnie przez ludzi „świateł” Kościoła po
Soborze.

Niepowodzenie oskarżonego przyznać otwarcie, że tak naprawdę nie wierzą w autentyczne
orędzia z Fatimy, nawet jeśli twierdzą, że „zinterpretować” Dla nas to jest
nie tylko obłudna hipokryzja, ale oburzające oszustwo dla Kościoła. Podobnie jak
Trybunał Sprawiedliwości, sędziowie i potencjalni członkowie jury musi ujawnić
ewentualne uprzedzenia mogą mieć dotyczące danej sprawy, a także oskarżony powinien
ujawniać swoje uprzedzenia otwarcie przed twierdząc bezstronne sędziów orędzia Fatima.

Lie # 11:

Katolicy nie zgadzają się z oskarżonymi w Orędziu fatimskim, są "nieposłuszni Magisterium".



Przez „Magisterium” oskarżonego nic nie znaczą więcej niż własnych opinii na temat orędzia z
Fatimy, która w istocie sprzeczne opinie co sam Papież powiedział i zrobić, aby zapewnić
autentyczność wiadomości - ostatnio w nawiązywaniu Święto Dziewicy z Fatimy w kalendarzu
liturgicznym Kościoła.

Tak więc, jak na ironię, to oskarżeni są niewierni Magisterium, gdy starają się zredukować Fatimę
do statusu "prywatnego objawienia", które można zdyskredytować w całym Kościele z całkowitym
bezpieczeństwem.

Nieobliczalna zbrodnia

Jak ocenić wagę zbrodni popełnianej przez tych, którzy zakopią, denaturując i ukrywając cenne
Przesłanie z Nieba, wydane przez samą Matkę Boga, dla doczesnego i wiecznego dobra Jej dzieci?
Zbrodnia ta jest nieobliczalna, ponieważ pociąga za sobą nie tylko katastrofy czasowe, ale także
utratę niezliczonych milionów dusz, których można uniknąć, biorąc pod uwagę prośbę Dziewicy,
poświęcenie Rosji i Jego inne prośby do Fatimy (w tym poświęcenie pierwszej soboty, których
oskarżeni i ich kolaboranci odmawiają promowania). Matka Boska Fatimska oskarża ich: "Jeśli
Moje prośby zostaną uszanowane, wiele dusz zostanie zbawionych, a pokój zapanuje." Jego
prośby nie zostały spełnione, Syn.

Tajemnica nieprawości

Dlaczego oskarżeni i ich współpracownicy podążają za nową orientacją Kościoła tak nieelastyczną
w swojej odmowie umożliwienia papieżowi i biskupom zrobienia tego, o co prosiła Matka Boska
Fatimska? Dlaczego poruszają góry, aby zapobiec pojedynczemu słowu - Rosji - z publicznej
konsekracji "tego biednego narodu"? Co musimy stracić, ściśle wykonując prośbę Dziewicy, bez
poprawek narzuconych przez dyplomatów i ekumenistów z Watykanu? Nic. Co musimy zyskać?
Wszystko.

Nie ma absolutnie żadnego uzasadnionego wytłumaczenia takiego przewrotnego oporu wobec
wyraźnej konsekracji Rosji. Coś nienaturalnego jest tutaj w pracy. Nie osądzając subiektywnych
motywów oskarżonego, dochodzi się do wniosku, że ich niewytłumaczalna i pozornie bezsensowna
odmowa zezwolenia na wymówienie jednego słowa - jedynego słowa wymaganego przez Matkę
Bożą - jest wynikiem interwencji sprzed natury . w Kościele.

Jest to interwencja samego Przeciwnika, która, jak powiedziała sama Siostra Łucja, "jest
gotowa podjąć decydującą ostateczną bitwę przeciwko Najświętszej Dziewicy". Ta
ostateczna bitwa obejmowała penetrację do Kościół zorganizował siły, które od dawna
dążyły do jego zniszczenia. W obliczu tej strasznej sytuacji nawet papież Paweł VI był
zmuszony publicznie ubolewali, że " dym szatana wszedł do świątyni Boga".

Niezależnie od tego, czy chodzi o subiektywne, czy nie, oskarżony działał w sposób, który
służył jedynie celom najgorszego wroga Kościoła. Wyniki ich działań mówią same za
siebie. "Po owocach ich poznacie" (Mt 7, 16). Jakie są owoce ich rządów kościelnych?
Wystarczy spojrzeć na kondycję Kościoła dzisiaj, a poznasz odpowiedź.

W tym samym czasie, co wielu innych wysoko postawionych w hierarchii, oskarżeni
przewodniczyli najgorszemu kryzysowi wiary i moralności w historii Kościoła. Dążąc do
rujnujących innowacji, które wywołały kryzys, oskarżeni gardzą niebiańską receptą, która



przywróci Kościołowi zdrowie i przyniesie pokój światu podczas wojny. Zamiast
słuchać o poradę w tej Matki od Boga w Fatimie, oni nadal nalegać na ich

„Ekumenizm” całkowicie sterylnych, ich „dialog między religijnych” i „dialog ze
światem”; ich datowania krew ludzie jak Michaił Gorbaczow, którego obecność
zbezcześcili Watykan następnego dnia, gdy oskarżony próbował zbyć Przesłania
Fatimskiego - natomiast oskarżeni i ich towarzysze nieograniczone palabrent z siłami
świata niezliczone dusze, które potrzebują światła Chrystusowego dla ich zbawienia,
w Rosji i innych krajach mogą pozostać w ciemności. Wrogowie Kościoła są
zachwyceni widząc siłę i prawie nie napotykaj ąc je.

Kościół się cofa, podczas gdy siły tego świata wciąż walczą przeciwko niej. Jednak oskarżeni i ich
współpracownicy upierają się przy swojej samobójczej próbie objęcia świata, zamiast podbijać go
duchowo Chrystusowi Królowi, jak to uczyniłaby Matka Boża Fatimska. Ludzie, którzy rządzą
dzisiaj aparatem Watykanu, nie chcą obrazić rosyjskiego ortodoksyjnego ani nikogo, kto wydaje się
być wojującym w katoliku, który uważają za zawstydzający i "nieaktualny" - użyć jednego z ich
ulubionych słów. Ponure wycofanie się Kościoła do walki rozgrzewa serca masonów i komunistów,
którzy pracują od pokoleń, mając nadzieję, że Kościół sprowadzi się właśnie do
tego żałosnego stanu .

A jednak oskarżeni i ich kolaboranci nie są pozbawieni jakiejś walki. Podczas gdy w ciągu
ostatnich czterdziestu lat nie zrobili prawie nic, aby uniemożliwić infiltratorom w Kościele
szerzenie herezji i zepsucia moralnego bez skutecznej bezkarności, nieustannie nękają, potępiają i
ostracyzują każdego, kto zbyt skutecznie przeciwstawiać się ich katastrofalnej polityce "reformy",
"otwartości" i "odnowy". Oskarżonym i innym członkom hierarchii, którzy przewodzili
posoborowej klęsce, wydaje się, że tylko oni ". herezja ", która pozostaje jedyną obrazą, która
gwarantuje surową karę, lub podważa ich sąd, który narzuca Kościołowi nową orientację,

Środki, do których wierni mają prawo

Czego potrzebujemy od Ojca Świętego jako środka zaradczego dla czynów i zaniedbań
oskarżonego? Wymagamy następujących czynności:

Po pierwsze, Konsekracja Rosji - Jeszcze
wczoraj

Rozumiemy przez to właśnie to, czego wymagała Matka Boża Fatimska: natychmiastowe
poświęcenie Rosji - z imienia i bez wyjątku - Niepokalanemu Sercu Maryi podczas uroczystej
publicznej ceremonii przez Papieża zjednoczonej z wszystkimi katolickimi biskupami świata ,

Pytamy Papieża na zamówienie, pod groźbą ekskomuniki, do wszystkich biskupów katolickich
(chyba że wykluczone za więzienia lub poważnej choroby) poświęcić uroczyście, publicznie, aw
szczególności Rosja według prośby Matki Bożej Fatimskiej w jedności z Papież, tego samego dnia,
w tym samym czasie określonym przez papieża.

Niektórzy mówią, że jest już za późno, aby uzyskać konsekracji i to jest nieistotne, aby
kontynuować zapytać. Nie jest to absolutnie sprawa, jak stwierdził nasz Pan sobie na siostrę Łucję
w objawieniu Rianjo w sierpniu 1931

Uświadomcie Moim ministrom, że idąc za przykładem króla Francji, opóźniając
wykonanie Mojej prośby, pójdą za nim w nieszczęściu. ... Oni (ministrowie Kościoła



katolickiego) nie chcieli słuchać Mojej prośby! ... Podobnie jak król Francji, będą
pokutować i będą, ale będzie późno. Rosja już rozpowszechniała swoje błędy na całym
świecie, prowokując wojny i prześladowania przeciwko Kościołowi. Ojciec Święty będzie
musiał wiele wycierpieć4.

A jednak, jak objawił się także nasz Pan s. Łucji w takich okolicznościach: " Nigdy nie
będzie za późno, aby wezwać Jezusa i Maryję. To znaczy, nawet jeśli teraz cierpimy z
powodu opóźnień w realizacji porządku nieba, najgorsze z tych konsekwencji, które
obejmuje zagładę wielu narodów, nadal można uniknąć, jeśli nakaz poświęcenia Rosji jest
brany pod uwagę, jeśli się spóźni.

Jest obrazą ludzkiej względzie, że - strach obrażając Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej - zostały
dopuszczone do tej pory, aby zapobiec realizacji planu Nieba przez Kościół na rzecz pokoju w
naszych czasach , Jako członkowie Kościoła Militant, nie możemy już pozwolić ci, którzy twierdzą,
że mówią do naszego cierpienia papieża, oświadczając, że „THEpapież” mówił jednoznacznie i
definitywnie autorytatywnie, że poświęcenie zostało osiągnięte. Pokazaliśmy, jak sam papież
publicznie powiedział coś wręcz przeciwnego. Musimy błagać Jego Świątobliwości, aby odrzucić
ewidentnie złe informacje podane przez jego otoczenia, a następnie zamiast rady Nieba.

Po drugie,
Objawienie Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej
w uczciwości

Objawienie to powinno zawierać tekst słów Błogosławionej Dziewicy wyjaśniający wizję, która
została opublikowana 26 czerwca 2000 r. Istnienie takiego tekstu zostało udowodnione z punktu
widzenia pewności moralnej, dzięki górze bezpośrednich i poszlakowych dowodów, których każda
z nich wskazuje na brakujący tekst na stronie z 25 liniami w formie litery, zawierający słowa samej
Dziewicy.

Kościół i świat mają prawo znać treść Trzeciej Tajemnicy, która oczywiście zawiera
zbawienne ostrzeżenia o obecnym kryzysie Kościoła. Poprzez wyraźne wskazanie, że
Tajemnica odnosi się do apostazji i ucieczki dusz konsekrowanych opisanych w Księdze
Objawienia, Ojciec Święty mówi nam, że sam został zmuszony do nieujawniania
Tajemnicy w całości. ale raczej została zredukowana do wskazania na treść. Tymczasem ci,
którzy faktycznie kontrolują codzienne sprawy Kościoła - przede wszystkim Kardynał
Sodano - nadal grzebią prawdę o swojej własnej porażce w zarządzaniu Kościołem.

Po trzecie,
Wezwanie do codziennej recytacji różańcowej

Różaniec jest nieskończenie silniejsze niż jakakolwiek broń wymyśloną przez człowieka.
Nie ma trudności, których nie można pokonać, że walka nie można wygrać z pomocą
różańca świętego. Jeśli dość duża liczba katolików odmawia różaniec z właściwą intencją,
wrogowie Kościoła zostaną wypędzeni z fortec na Jego łonie i zgasną. Jak pokazuje nam
sama Fatima, z woli Bożej Dziewica Maryja jest naszą ucieczką i naszą siłą w czasach
kryzysu. W tym najpoważniejszym kryzysie wszystkim, cały Kościół musi uciec się do
Niej przez codzienne odmawianie Różańca.

Jeśli nie trzeba czekać i nie musimy czekać na ustanowienie krucjaty różańcowej na wszystkich
poziomach w Kościele, gdzie możemy i tak szybko, jak to możliwe, możemy również złożyć
petycję do papieża wprowadzać tego rodzaju kampanię w całym Kościele, pisząc co roku encykliki



o różańcu jako papież Leon XIII, wyznaczając dykasterię, z kardynałem na czele promującym
różaniec poprzez różne inicjatywy, poprzez sieć Sanktuaria katolickie i księża marianie (kapłani
religijni i diecezjalni). Takie inicjatywy oczywiście muszą być związane z doktryną i
autentycznymi praktykami katolickimi, które podkreślają wszystkie wielkie przywileje Matki Bożej.

Różaniec powinien oczywiście obejmować modlitwę zaleconą przez Matkę Bożą Fatimską jako
dodatek do różańca: "O mój Jezu, odpuść nam nasze grzechy, ocal nas od ognia piekielnego i
poprowadź do Nieba wszystkie dusze, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują waszego
miłosierdzia. "Podczas" aktu zaufania "świata w Niepokalanym Sercu w październiku 2000 r.
jednak publiczne odmawianie Różańca w Watykanie notorycznie pominęło tę modlitwę, mimo że
Siostra odmawiał tę modlitwę w swoim klasztorze przy tej okazji. Jest to kolejna oznaka nowej
orientacji, która nie znosi żadnych odniesień do piekła i potępienia.

Po czwarte,
Promocja oddania pierwszych pięciu sobót

Ci, którzy podjęli się "rewizji" Orędzia Fatimskiego, próbowali w milczeniu zakopać tę część
Orędzia, wraz z wszystkimi innymi wyraźnie katolickimi elementami. W rzeczywistości cała
koncepcja człowieka, który czyni zadośćuczynienie Bogu i Najświętszej Maryi Pannie, za
bluźnierstwa i inne grzechy została poważnie zredukowana w nowej orientacji Kościoła. (Jednym z
kluczowych elementów wyblakłych w nowej liturgii jest to, że Msza jest ofiarą przebłagalną, aby
zadośćuczynić za grzech przeciwko Bogu, a nie po prostu "ofiarą uwielbienia").

Nabożeństwo Pierwszej soboty jest jednym ze środków wskazanych przez Nieba, aby
przywrócić w naszych czasach poczucie potrzeby członków Kościoła do naprawienia
grzechu. Kto może kwestionować to, teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, Kościół
musi odnowić swój wysiłek, aby ofiarować zadośćuczynienie Bogu i Niepokalanemu
Matce Bożej, powstrzymując w ten sposób egzekucję Bożego gniewu? Jednak gniew Boży
wciąż jest przedmiotem, którego zupełnie nie słyszymy od współczesnych duchownych.
Rozwijając nabożeństwo z pierwszej soboty, Ojciec Święty uroczyście przypomina o mocy
Kościoła, aby zaoferować zadośćuczynienie za grzech w tym krytycznym momencie
historii świata.

Po piąte,
Przywrócenie w całym kościele
Od nabo żeństwa do Niepokalanego Serca Maryi

Szalona próba zrównowaŜenia jedynego i jedynego Niepokalanego Serca kardynała
Ratzingera w sercu każdego, kto żałuje za swoje grzechy, jest typowa tylko dla nowej
orientacji, która nie znosi pojęcia grzechu pierworodnego, podobnie jak piekło i potępienie.
,

Tylko Niepokalane Serce Maryi zostało zachowane, pozbawione jakiejkolwiek plamy grzechu
pierworodnego i nigdy nie było pod rządami szatana. Kontemplując chwałę Jednego Niepokalanego
Serca Maryi bez skazy, możemy być równie świadomi własnej nędzy i potrzeby chrztu i innych
sakramentów Kościoła, aby zachować nas w stanie łaski.

Jedyny katolicki nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi jest nagana do nowej orientacji
Kościoła, którego „ekumenizm” poniża dogmat o Niepokalanym Poczęciu (i założeniu) ludzkiego
szacunku dla wrażliwości non -Catholiques. To właśnie dlatego, w słowach Matki Bożej



Fatimskiej, Bóg chce ustanowić w świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Bóg chce, aby
świat ukradł, że jest to Kościół katolicki i żaden inny, który jest arką zbawienia.

Po szóste,
Składanie oskarżonych i ich współpracowników

Jak dowiodły, kardynał Sodano, kardynał Ratzinger, kardynał Castrillón i abp Bertone połączone i
spiskowali aby pozbyć Przesłania Fatimskiego w tradycyjnym sensie katolickim. Oni manipulować
znaczenia samych słów Matki Bożej, pochowany w ciszy i zrównoważyć wszystkie jawnie
katolickich i prorocze elementy wiadomość i prześladowali tych, którzy zgłosili się zasadniczy
sprzeciw ich rewizjonistyczne programu, ich Ligme Stronę o Fatimie , Czyniąc tak, oskarżony już
spowodował nieopisane szkody Kościołowi i są narażone zarówno Kościół i świat do najcięższych
możliwych zagrożeniach, w tym utratę milionów dusz i unicestwienia różnych narodów
przepowiedziane przez Matki Bożej Fatimskiej wynik n ' zlekceważyć jego prośby. Gdyż Ona
zagwarantowała Kościół "Jeśli Moje prośby nie zostaną spełnione, Rosja rozprzestrzeni swoje
błędy na całym świecie, wywołując wojny i prześladowania przeciwko Kościołowi, dobrzy zostaną
umęczeni, Ojciec Święty będzie musiał wiele cierpieć, a wiele narodów zostanie zniszczonych. "
Obiecał także: " Jeśli Moje prośby zostaną spełnione, wiele dusz zostanie zbawionych, a pokój
zapanuje". Poczucie drogi, na której oskarżeni uparcie konsekwentnie zagraża Kościołowi i światu

bardzo bezcenne. Dla dobra Kościoła ci ludzie powinni być kierowani przez Ojca
Świętego, aby natychmiast porzucić ich urząd.

Niektórzy będą się jednak sprzeciwić, że jest to szczyt arogancji dla zwykłych członków
sekularyzmu, aby składać petycje do papieża o deponowanie tak wysokich rangą prałatów.
Wręcz przeciwnie, naszym obowiązkiem jako katolików jest składanie petycji do papieża o
niesienie deputowanych, którzy zagrażają owczarni.

Przykład św. Jeana Gualberta

Dopóki kanonizowany święty Kościoła katolickiego nie daje nam przykładu do naśladowania,
kiedy wierni spotykają się z kapryśnym prałatem, który szkodzi Kościołowi5.

Święty Jan Gualbert żył w XII wieku. Jest nie tylko świętym, ale także założycielem benedyktynów
z Vallombrosa. Jego urodziny są 12 lipca w starym kalendarzu. Chrześcijańskie heroizm św. Jana
przejawia się w przebaczeniu udzielonym mordercy jego brata. Spotkanie w ślepym zaułku,
nieuzbrojony i bezbronny morderca, Święty Jan (który jeszcze nie był mnichem) został
doprowadzony do przebaczenia, gdy mężczyzna podniósł ręce w kształcie krzyża i poprosił o litość
dla miłości ukrzyżowanego Chrystusa. Św. Jan przebaczył mu, chociaż szukał zemsty z grupą
żołnierzy. Tego samego dnia, który był Wielki Piątek, św. Jan ujrzał obraz Chrystusa żywego na
krzyżu i zwrócił ku niemu głowę. W tym momencie Nasz Pan udzielił Świętemu Janowi specjalnej
łaski absolutnie nadzwyczajnej, ponieważ przebaczył mordercy swego brata. Właśnie ten moment
łaski wyznaczył świętego Jana na mnicha.

Teraz, jak widzimy, święty Jan Gualbert był wzorem chrześcijańskiego przebaczenia. Gdyby mógł
wybaczyć mordercy swego brata, mógłby wybaczyć każdą obrazę. Był także człowiekiem o dużym
znaczeniu w hierarchii Kościoła, który następnie założył klasztor i zakon mnichów, który do dziś
istnieje. Zamówienie miało - i zawsze

•zarzut kościoła rzymskiego, kościoła Santa Praxede, w którym znajduje się tylko
kolumna Biczowania Jezusa. Kościół, dosłownie blisko Świętej Marii Większej,
zawiera także obraz św. Jana Gualberta, który przebacza mordercę swego brata -
wydarzenie absolutnie istotne w historii Kościoła.



Jednak pomimo chrześcijańskiego przykładu miłosierdzia i przebaczenia oraz jego wysokiej pozycji
w Kościele, św. Jan Gualbert nie wahał się szukać świadectwa skorumpowanego prałata swoich
czasów. Św. Jan udał się na Lateran (rezydencję Papieża w tamtych czasach, przed powstaniem
watykańskiej enklawy), aby poprosić o usunięcie arcybiskupa Florencji, ponieważ był niegodny
swego urzędu. Petycja św. Jana opierała się na fakcie, że arcybiskup zapłacił pieniądze, aby zostać
arcybiskupem. To znaczy, że kupił swój urząd kościelny, co stanowi poważny grzech symonii.

Po urzędnikach papieża na Lateranie - w tym św. Piotrze Damien - którzy nie chcieli działać w celu
usunięcia arcybiskupa, pod pretekstem braku dowodów, Bóg dał św. Janowi szczególną inspirację.
Aby pokazać, że św. Jan mówił prawdę o arcybiskupie, Bóg chciał dać znak. Jeden z braci z
Zakonu Świętego Jana, brat Pierre, przekroczył ogień, z którego wyłonił się cudownie bez szwanku,
aby potwierdzić prawdę o zarzutach św. Jana przeciwko arcybiskupowi. Święty Jan zgromadził
wszystkich mieszkańców miasta i kazał im przygotować ogromny ogień z wąskim przejściem
pośrodku. Wyjaśnił im, co się wydarzy i dlaczego. A więc, bracie Pierre, w imię świętego

posłuszeństwo, przeszedł przez wąski korytarz ognia i poszedł na drugi koniec bez obrażeń.
Z powodu swojej wielkiej wiary brat Pierre został beatyfikowany (jego święto w rzymskiej
Martyrologii jest 8 lutego). Kiedy świeccy ujrzeli ten cudowny znak, powstali jak jeden
człowiek i dosłownie wyjęli arcybiskupa Florencji. Arcybiskup musiał uciec, aby przeżyć,
a papież musiał mianować uczciwego zastępcę.

Osadzenie
Kapryśni prałaci w naszych czasach

Co to wydarzenie w historii Kościoła mówi nam dzisiaj o naszej własnej sytuacji? Uczy nas, że
ludzie świeccy mają prawo i obowiązek chronić się przed kapryśnymi prałatami, którzy szkodzą
Kościołowi i duszom za ich złe zachowanie. A w naszych czasach nieporównywalnego kryzysu w
Kościele, nie jesteśmy sami, żądając od Papieża tego nadzwyczajnego lekarstwa.

Rozważmy, że w marcu 2002 r. Papież otrzymał kanoniczną petycję od różnych wiernych z
archidiecezji San Antonio, za świadectwo arcybiskupa Floresa, ponieważ ukrył on przestępcze akty
wykorzystywania seksualnego, popełnionego przez homoseksualnych księży będących pod jego
kontrolą, i zapłacił miliony dolarów "kupując ciszę", aby kupić milczenie ofiar tych drapieżników.
Petycja do papieża oskarża arcybiskupa Floresa o " niegodne zaniedbanie w sprawowaniu jego
urzędu biskupiego, niegospodarności dóbr doczesnych archidiecezji i narażania na szwank wiary
powierzonych mu osóbtolerowanie przestępców seksualnych w duchownych bez frein6 „. Podobnie,
tysiące wiernych zwróciły świadectwo kard ustawy z archidiecezji Bostonu z powodu jego
współudział w celu pokrycia przed i wypowiedzenie dziesiątki kara drapieżników homosexuels.7

Możemy oskarżyć go o arogancji wiernym San Antonio lub Archidiecezji Boston archidiecezji za
korzystanie z kanoniczną boskie prawo poszukuje świadectwo prałatów, których działania i
zaniechania spowodowały tak wiele szkód Kościołowi i niezliczone niewinne ofiary? Według
jakich konkretnych przepisów sprawiedliwości prałaci pracujący nad aparatem watykańskim nie
mają obowiązku zgłaszania papieżowi ich działań? Oczywiście nie są one zwolnione. I podczas
seksualnego członków stada przez własnych pasterzy są jednymi z najpoważniejszych skandali,
uzasadniających ruch świeckich wobec kapłanów, którzy popełniają te niewypowiedziane akty i
wobec biskupów i kardynałów, którzy pokrywają nawet przestępców, jest jeszcze większy skandal.
Mamy na myśli skandal pogardy tych samych wymogów podanych przez Bogurodzicy siebie dla
Kościoła w Fatimie - recept, które były one przestrzegane, by zapobiec nie tylko skandal



seksualny, który zdewastował kościół, ale prawdę, cały kryzys kościelny i światowy, który
obserwujemy teraz. Chcemy też powiedzieć skandal ciała Watykańskiego, który nic nie robi w celu
zwalczania prawdziwych wrogów Kościoła w Jego łonie nawet podczas prześladowania
duchownych lojalnych do tradycji, ze względu na „przestępstwo” bycia zbyt mocno katolicki
dla ale w rzeczywistości cały kryzys kościelny i światowy, który obecnie obserwujemy. Chodzi nam
również o skandal ciała Watykanu, który nie robi nic, by walczyć z prawdziwymi wrogami
Kościoła w nim, prześladując duchownych wiernych tradycji, z powodu "zbrodni" bycia zbyt
wielkim mocno katolicki dla ale w rzeczywistości cały kryzys kościelny i światowy, który obecnie
obserwujemy. Chodzi nam również o skandal ciała Watykanu, który nie robi nic, by walczyć z
prawdziwymi wrogami Kościoła w nim, prześladując duchownych wiernych tradycji, z powodu
"zbrodni" bycia zbyt wielkim mocno katolicki dla"Dzisiejszakościelna rzeczywistość" - aby
ponownie przypomnieć ujawniający się wyraz twarzy kard. Castrillóna Hoyosa. Matka Boża
przybyła do Fatimy nie tylko z powodu utraty wiary i dyscypliny, której jesteśmy świadkami.
Jednak to właśnie Przesłanie Fatimskie oskarżeni spędzili tyle czasu i żałoby, aby pogrzebać,
podczas gdy praktycznie nic nie robią przeciwko kryzysowi kościelnemu, który rozlewa się wokół
nich.

Przykład św. Jana Gualberta uczy nas również, że kiedy Bóg daje znak wybranemu
posłańcowi, ludzie świeccy mają prawo polegać na tym znaku, nawet jeśli najwyżsi prałaci
Kościoła postanawiają go zignorować. Tak jest w przypadku Orędzia Fatimskiego,
ponieważ nie może być większego znaku Nieba niż Cud Słońca. Przesłanie Fatimskie
wyraźnie oznacza ostrzeżenie przed apostazją i nadużyciem wśród członków wyższej
hierarchii, a także porzucenie ich misji przez wiele dusz konsekrowanych. W tej chwili
jesteśmy świadkami wypełnienia się tego proroctwa. Mamy prawo do powoływania się na
znak z nieba, który uwierzytelnia że proroctwo ponad wszelką rozsądną wątpliwość,
niezależnie od deklaracji Watykańskie z

"Déboulonneurs" Orędzia Fatimskiego.

Wiedząc, co powiedział nam w Fatimie, naszym obowiązkiem jako członków Kościoła jest
przekonanie papieża do odrzucenia doradców ds. Błędów wokół niego, zwłaszcza oskarżonych,
oraz zamiast tego podążać za wskazówkami Matki Bożej w Fatimie. Musimy prosić Papieża o
wypełnienie Poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu, dokładnie w taki sposób, w jaki wymagał
on, bez zmiany ze strony jakiegokolwiek członka, mądrego w świecie aparatu watykańskiego . Co
więcej, powinniśmy prosić papieża, aby w razie potrzeby usunął z ich władzy prałata Watykanu,
który stara się powstrzymać papieża od wypełnienia próśb Dziewicy.

Musimy także prosić Papieża, aby usunął ich z zarzutów tych, którzy razem z oskarżonym
spiskowali, aby zapobiec pełnemu objawieniu Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. Trzecia Tajemnica
ma oczywiście ogromne znaczenie, aby zrozumieć i zwalczyć kryzys Kościoła, chroniąc się przed
niszczycielskimi duchowymi skutkami - których niewypowiedziane zbrodnie popełniane przez tak
wielu księży są tylko jedną manifestacją. Wierni mają prawo wiedzieć, co Sam Bóg chce, aby
wiedzieli dla własnego duchowego bezpieczeństwa . Skoordynowane działania tych, którzy
uniemożliwiają pełne objawienie Trzeciej Tajemnicy, są poważnymi przestępstwami przeciwko
Kościołowi i przeciwko Maryi Dziewicy oraz zbrodniom przeciwko Samemu Bogu
Wszechmogącemu .

Pilna potrzeba dla wojujących
prałatów dla Kościoła



Dziś bardziej niż kiedykolwiek Kościół potrzebuje prawdziwych żołnierzy Kościoła - ludzi o
nieustępliwej katolickiej wojowniczości, zdolnych do dzielnego konfrontowania sił świata, które
najechały Kościół, oskarżeni i ich kolaboranci z aparatu watykańskiego byli obok i nie robili nic
prócz zachęcania do inwazji. Kościół potrzebuje ludzi, którzy będą działać zdecydowanie, aby
wykorzenić herezję i epidemię skandalu, zamiast nękać i ciemiężyć tradycyjne katolickie
duchowieństwo, które nie chce "wpasować się" w " rzeczywistość kościelną ". dnia dzisiejszego
"według kardynała Castrillóna Hoyosa. od praktyków z
"Dialog", "ekumenizmu" Ostpolitik .

Wiadomość od samego Fatimy jest wezwaniem do duchowej walki, walka, że musi kończyć się
poświęcenia i nawrócenia Rosji i triumfu Niepokalanego Serca Maryi. Oskarżony oglądają te
rzeczy z nudnościami tych, którzy uważają się za bardziej oświecony niż wszyscy święci pokoleń,
lekarze, męczenników i papieży katolickich, których walki na przestrzeni wieków, jest
świadectwem życia z tymi samymi słowami Chrystusa Samego :

"Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że Mnie nienawidzi przed wami. Gdybyś był ze
świata, świat chciałby, co jest jego; ale ponieważ nie jesteście z tego świata, i wybrałem
was, abyście byli poza światem, tak świat was nienawidzi. "(Jan 15: 18-20)

"Nie myślcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Przyszedłem nie przynieść
pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem postawić człowieka w opozycji do ojca jego, i córki do
matki, i teściowej do teściowej. A wrogami człowieka będą jego wrogowie "(Mt 10,34-36)

Zbyt długo Kościół cierpi pod kierunkiem tych, którzy chcieliby, abyśmy uwierzyli, że nie ma
duchowej walki między Chrystusem i Jego Kościołem z jednej strony, a światem z drugiej. Zbyt
długo ci mężczyźni mogli kontynuować i promować fałszywą wizję pojednanego Kościoła ze
światem, a nie pojednany świat z Kościołem. Zbyt długo ci ludzie narzucali Kościołowi jarzmo
utopijnego pojęcia pokoju na świecie wśród ludzi wszystkich religii lub żadnej religii, zamiast
prawdziwego pokoju, który może nadejść tylko wtedy, gdy dusze ludzi są podbity łaską Chrystusa
Króla, którego raczy rozdawać ludziom przez Niepokalane Serce Maryi i święty Kościół
rzymskokatolicki .

Fatima pokazuje nam drogę do tego prawdziwego pokoju na świecie. Jednak ci, których cytujemy,
zablokowali nasz postęp na tej drodze, narażając Kościół i świat na ryzyko ostatecznego
nieszczęścia. Jeśli ofiary skandalu wykorzystywania seksualnego ze strony duchowieństwa mają
prawo do pracy w depozycie prałatów, których zaniedbania wywołały skandal, tym bardziej mamy
prawo wymagać tego samego środka od prałatów, którzy przewodniczył skandalicznej kampanii
odwoływania Orędzia Fatimskiego. Ci, którzy nie widzą jasno, to ludzie udaremnili wypełnienie
Orędzia Fatimskiego, a nie zwykli katolicy. Te wąskie duchy, te nierealistyczne, to oni, nie my. Dla
dobra całej ludzkości muszą oni opuścić swoje szeregi.
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2.St. Robert Bellarmine, De Romano Pontifice, Book II, rozdz. 29.

3. From Fide , Disp. X, Sec. VI, nr 16.

4. Brat Micha ł ze Świętej Trójcy, All Truth on Fatima - Vol. II: Tajemnica i Kościół(wydanie
katolickiej kontrreformacji, Saint-Parres-les-Vaudes, Francja, 1984), ss. 344-345.
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6. "Ofiary nadużyć wobec ofiar ubiegania się o usuni ęcie Arcybiskupa (Ofiary gwałtów składaj ą
wniosek o przesiedlenie arcybiskupa)," Wędrowiec , 4 kwietnia 2002 r.

7. Dokumenty wewnętrzne Kościoła wykaza ły, że od połowy lat 80-tych i do kardyna ła Ustawy z 90. i
jego otoczenie byli świadomi problem ów Ojca Geoghan ostatecznie oskar żonych o molestowanie
ponad 130 dzieci przez 30 lat. W lutym został skazany na 9 do 10 lat więzienia za pedofili ę z 10-
letniego ch łopca. Kiedy był znany z roli Kościo ła (czyli rola biurokrat ów w archidiecezji Bostonu) w
zakresie ochrony ks Geoghan Cardinal da ł lokalnym prokuratorom nazwiska ponad 80 księży
oskar żonych od dekady wykorzystywania seksualnego. "Fragment z:" Skandal utrzymuje

Rosnąca, Kościół i jego wierna Reel (Skandal Goes Crescent, the Church and the Faithful Waver) "
New York Times, 17 marca 2002 r.

Co robić podczas czekania?
Rozdział 17

Podczas gdy zwracanie się do papieży, jak pokazaliśmy, jest krokiem
ważne, nie ma gwarancji, oczywiście, że ludzie z otoczenia Papieża nawet pozwalają mu
czytać nasze prośby, szczególnie biorąc pod uwagę spadek jego zdrowie fizyczne, które
bardziej s naciskać kardynała Sodano, aby przewodził Kościołowi. Chociaż nie musi
przestańmy z tej przeszkody, jednak musimy jeszcze poradzić sobie z kryzysem przez
siebie aż do papieża lub jego następcy do podjęcia zdecydowanych działań, aby je
zakończyć. Przypominamy tutaj opis stanu Kościoła dokonany przez kardynała Newmana
podczas kryzysu ariańskiego:

To była porażka przez organ biskupów w ich wyznaniu wiary ... Mówili inaczej, jeden przeciw
drugiemu; po Nicejskim nie było żadnego stanowczego, niezmiennego, konsekwentnego
świadectwa przez prawie sześćdziesiąt lat. Nie było rady, który nie mógł pyszni, niewierni biskupi;
były słabości, obawy o konsekwencje, brak dyrektyw, kłamstwa, halucynacje,
nieskończone, beznadziejne, rozsiane w prawie każdym regionie Kościoła
katolickiego . Stosunkowo niewielu, którzy pozostali wiernymi, zostało zdyskredytowanych i
wygnanych. Inni byli podstępni lub oszukiwani .

W tym czasie ciemności, które mogą w związku z tym uczynić zwłaszcza katolicy dla Kościoła,
czeka na tych, którzy bezpośredni Wezwanie we właściwym kierunku? Możemy robić to, co jest w
naszej mocy. W zależności od naszej sytuacji życiowej możemy przynajmniej wykonać następujące
czynności:

Powyżej wszystkich! Modlitwa

Przede wszystkim jest moc modlitwy - a szczególnie najskuteczniejsza modlitwa:
Różaniec Święty .

W tej walce nie można przecenić znaczenia różańca i innych form modlitwy katolickiej. Mamy do
czynienia z siłami i okolicznościami, które, mówiąc po ludzku, wydają się niemożliwe do
przezwyciężenia. Nasz papież cierpi, a odliczanie do śmierci papieża już trwa. Papież jest otoczony
przez potężnych ludzi, którzy do tej pory zdołali zapobiec wypełnieniu się Orędzia Fatimskiego.
Następny papież będzie musiał jeszcze zmagać się z tymi ludźmi lub następcami tej samej
mentalności w służbie, ponieważ wewnętrzni wrogowie Kościoła są teraz legionami.



W jaki sposób my, zwykli członkowie świeccy i duchowni wspólnoty, mamy nadzieję odwrócić
obecny bieg wydarzeń w Kościele i świecie? Jak możemy zapewnić konsekrację Rosji, kiedy tak
wielu wielkich i potężnych jest tak przeciwnych? Po ludzku nie możemy. Ale dzięki mocy Różańca
Świętego możemy. Czy rzeczywiście nie dlatego Matka Boża Fatimska, która wyraźnie widziała
nasze obecne okoliczności, prosiła o codzienną odmawianie Różańca? Jak Matka Boża powiedziała
o sobie w trzeciej osobie: "Tylko Matka Boża Różańcowa może ci pomóc!"

Najpierw odmawiaj Różaniecdla ostatecznego zwycięstwa Matki Bożej nad kryzysem
Kościoła i świata w wypełnianiu jej prośby do Fatimy i zachęcania twoich przyjaciół,
krewnych i sąsiadów do modlitwy o tę samą intencję. Gdyby dziesięć procent katolików na
całym świecie odmawiało różaniec codziennie w tym konkretnym celu, bitwa byłaby
wygrana. Historia mówi, że dziesięć procent populacji Austrii poprzez zorganizowanie
Krucjaty Różańcowej, osiągnął cudowne i inaczej niewytłumaczalne wycofanie radzieckiej
inwazji armii po zakończeniu II wojny światowej. Rozpocznij więc teraz zorganizować
Krucjata Różańcowa wśród znajomych i krewnych iw swoim parafii - różaniec Krucjatę o
poświęcenie Rosji i tryumfu Niepokalanego Serca Maryi.

Oprócz potężnej modlitwy Różańcowej, katolicy muszą prowadzić inne duchowe dzieła sposobów,
włącznie z nabożeństwa do Najświętszego Serca (Nine Pierwsze piątki, święte obrazy Jezusa w
domach i częste wizyty w Najświętszym Sakramencie ) i, oczywiście, nabożeństwa z Pierwszej
Soboty nakazane przez Matkę Bożą Fatimską. W tych sposobów, mamy do czynienia z wielu
duchowo i świętokradztwem zamachów popełnionych przeciwko naszemu Panu, zwłaszcza Pana w
Najświętszym Sakramencie naszej, często oburzeni świętokradztwa komunii w ręku jest częścią
obecnego kryzysu wiary i dyscyplina w Kościele. Dokonując naprawienia w ten sposób,
przyspieszymy nadejście triumfu Niepokalanego Serca .

Są też Sakramentale Kościoła, przez które katolicy mogą uzyskać duchowe łaski dla siebie i dla
innych. Pośród nich znajdują się Brązowe i Zielone Sakramenty Szkaplerza udzielone przez Niebo,
po prostu zapomniane w tym czasie diabolicznej dezorientacji Kościoła.

Wreszcie, każdy z nas, oczywiście, musi starać się żyć świętym życiem, poprzez częste
przyjmowanie wielkich sakramentów Świętego Kościoła Katolickiego, którego łaska uzbraja nas w
nadchodzące bitwy i trzyma nas w pułapkach, które w tym kryzys, zajęło tak wiele innych.

Krótko mówiąc, poprzez modlitwę (zwłaszcza Różaniec) i życie sakramentalne, musimy czynić
wszystko, co możliwe, aby stać się gorliwszymi w wierze i aby inni byli bardziej żarliwi. Bo ta
walka jest przede wszystkim walką duchową, w której każda dusza jest konieczna i gdzie każda
dusza jest w niebezpieczeństwie.

W obszarze praktyki

Oczywiście katolicy muszą wspierać swoje modlitwy dobrymi uczynkami. Jak powiedział św.
Ignacy, musimy się modlić, jakby wszystko zależało od Boga i działało tak, jakby wszystko
zależało od nas. Jakie działania mogą wykonywać katolicy w zależności od sytuacji w życiu?

Jako zwykli członkowie świeckich możemy:

•uzbrój się w kryzys, badając naszą wiarę i informując o Orędziu Fatimskim i
jego prawdziwym znaczeniu ;

•rozmawiać z naszymi braćmi katolickimi iz każdą inną osobą, którą
spotykamy na temat związku między Orędziem Fatimskim a kryzysem
Kościoła i światowym kryzysem ;



•dać w naszym życiu przykład wiary chrześcijańskiej i dobrej moralności;

•wymagać, aby miejscowi biskupi i proboszczowie wydawali zdrowądoktrynę
i liturgię ;

•odmówić wsparcia finansowego parafiom i diecezjom, w których dozwolona
jest korupcja doktrynalna i moralna oraz nadużycia liturgiczne - działania już
podjęte przez wielu katolików w odpowiedzi na skandale seksualne, które
obecnie trapią kapłaństwo;

•prosić o deponowanie skorumpowanych księży i biskupów moralnie i
doktrynalnie, poprzez nasze Boskie prawo do składania petycji do
władz Kościoła, w tym do papieża, w celu przeciwdziałania szkodom
wyrządzonym Kościołowi;

•módlcie się - zwłaszcza Różaniec, który może pokonać wszystkie herezje i
inne zagrożenia dla Kościoła;

•modlić się za Ojca Świętego, tak jak Jezus zachęcał s. Lucy do zrobienia,
aby Papież mógł zostać wezwany do pokonania wrogów Kościoła i spełnienia
próśb Matki Bożej Fatimskiej.

Jako kapłani i zakonnicy możemy -

•głosić i bronić tradycyjnej wiary rzymskokatolickiej ;

•uświadomić wszystkim Orędzie Fatimskie i czego wymaga od Kościoła;

•dać w naszym życiu przykład wiary chrześcijańskiej i dobrej moralności;

•wzywać naszych Przełożonych, w tym Papieża, do uhonorowania Orędzia
Fatimskiego i do podjęcia innych działań mających na celu położenie kresu
moralnemu i doktrynalnemu kryzysowi Kościoła, w tym usunięcie moralnie i
duchowo skorumpowanych przywódców, niezależnie od tego, kim są, kim są
wilki w owczarni.

Jako katoliccy dziennikarze, autorzy i redaktorzy możemy:

•napisać prawdę o Fatimie i przedstawić ją tak szeroko, jak to możliwe;

•napisać prawdę o obecnym kryzysie Kościoła i jego przyczynach, oczym
mówiliśmy w tej książce;

•studiować, wyjaśniać i potępiać spisek przeciwko Fatimie;

•publikować, o ile możemy, różnymi środkami w naszym zasięgu, prawdę o
Fatimie, łącznie z prawdą zawartą w tej książce.

Jako świeccy katolicy; przywódcy polityczni; decydenci branży, handlu i
finansów; dyplomaci; i przywódcy wojskowi, możemy -

•błaganie papieża o stosowanie niebiańskiego planu pokoju, jaki został nam
dany w Fatimie, a nie o dyplomację porażki i nieudane traktaty zwykłych
ludzi, w tym dyplomatów Watykanu, takich jak kardynał Sodano;



•wspierać, za pomocą naszych środków finansowych, te apostolskie dzieła i
inicjatywy, które przedstawiają, popierają i bronią autentycznego
Orędzia Fatimskiego;

•wykorzystaj nasz wpływ, aby przekonać członków hierarchii do współpracy
w wypełnianiu imperatywów Orędzia Fatimskiego dla dobra całego świata .

Akt sprawiedliwości i miłosierdzia

Nie mniej niż papież Grzegorz Wielki powiedział: „Jest lepiej, że Hill zamiast ciszy prawdą.”
Cokolwiek nasza sytuacja w życiu, każdy z nas jest członkiem Kościoła Bojowej, żołnierz
Chrystusa. Jako taki, każdy z nas ma obowiązek bronić Kościoła zgodnie ze swoimi
umiejętnościami. Jak powiedział papież Święty Feliks III:
"Nie przeciwstawianie się błędowi polega na zatwierdzaniu tego; a nie bronić prawdy, to się
zamknąć; a tak naprawdę, zaniedbanie mylenia niegodziwców, kiedy można, jest nie mniejszym
grzechem niż zachęcanie ich. "

To powinno być oczywiste dla każdego katolika, że czas dobiega końca dla elementu ludzkiego
Kościoła i cywilizacji w ogóle. Jak ostrzegał św. Paweł, Bóg nie chce, abyśmy Go wyszydzili. Jeśli
historia zbawienia uczy nas czegokolwiek, to uczy, że kiedy ludzie buntują się przeciwko Bogu,
bardzo dużą skalę, jak jesteśmy świadkami dzisiaj, że świat jest karane szybko i strasznie, kara
boskie. Przesłanie z Fatimy nie jest niczym innym, jak ostrzeżenia o zbliżających się takiej kary w
naszych czasach, jeśli człowiek nie odwracają się od grzechu.

Dziewica z Fatimy zaproponowała nam sposób uniknięcia tej kary, ale odkrywamy, że kler
pogardzał niebiańską ofertą. Podobnie jak królowie Francji, którzy pogardzili prostą prośbą
Naszego Pana o poświęcenie tego narodu Swojemu Najświętszemu Sercu, ludzie, którzy dzisiaj
kierują aparatem Watykanu, zaprogramowali wyścig na katastrofę - większa katastrofa po jego
stronie rozszerzony jak ten, który dotarł do Francji.

Ale wciąż jest czas, aby zmienić kierunek. To była nagląca potrzeba naszej sytuacji, która skłoniła
nas do napisania tej książki i przedstawienia poważnych oskarżeń, które ona zawiera.
Przedstawiliśmy wam naszą próbę, nie ze względu na prowokację, a nie tylko na sprawiedliwość tej
sprawy, ale także jako akt miłosierdzia- miłosierdzie nie tylko dla ofiar wielkiej zbrodni przeciw
Fatimie, ale także dla samych oskarżonych, którzy poprzez miłość powinni mieć możliwość
zmierzenia się z tym, co zrobili, aby mogą zmieniać pasy i naprawiać je, zanim będzie za późno dla
nich - i dla nas. Przypominamy tutaj nauczanie św. Tomasza: "Musimy także pamiętać, że kiedy
przyjmujemy jego uposażonego z miłością, nie wynika to z tego, że wierzymy lepiej, ale po prostu,
że ofiarowujemy jego pomoc temu, kto, "W wyższej sytuacji wśród was, jest w związku z tym
większe niebezpieczeństwo"Jak wskazuje św. Augustyn ..." Działania i zaniechania oskarżonego
kompromitują czasowe bezpieczeństwo Kościoła i świata oraz wieczne bezpieczeństwo
niezliczonych dusz. Jak zachować milczenie w obliczu tego niebezpieczeństwa?

Prosimy o twój werdykt

Nadszedł czas, abyś zwrócił to, co nazwaliśmy twoim werdyktem. Jak powiedzieliśmy na początku
naszej prezentacji, nie pytamy, i nie możemy prosić, o wyrok w rozumieniu wyroku prawnego,
ponieważ nie jest to ani twoje, ani nasze. Prosimy tylko o zgodę, jako synowie i córki Świętego
Kościoła Katolickiego, aby akty oskarżonego uzasadniały prośbę do Papieża, Jana Pawła II lub jego
następcy, aby studiowali i skutecznie naprawić, co obiektywnie rzecz biorąc, jest zbrodnią
przeciwko Kościołowi i ludzkości.



Wierzymy, że przedstawione przez nas dowody nakładają obowiązek, który nie może zostać
odrzucony przez katolików dobrej woli. Nie można dłużej pozostać neutralnym w tym krytycznym
punkcie walki o Kościół i świat. Pokazaliśmy wam dowody i to przytłaczające. Widząc dowody,
musisz podjąć decyzję.

Modlimy się, abyście podjęli decyzję, aby przyłączyć się do tego wysiłku, jakkolwiek
pokornego, aby zacząć naprawiać to, co stało się tak strasznym błędem. My sami nie
mamy wielkiego znaczenia w wielkim dramacie Fatimskim, ale działamy na rzecz Tego,
który z woli Bożej stoi w samym centrum. Nie można pominąć tego, co obiecała, jeśli
tylko jego dzieci, wolne od błędnych wzorów mężczyzn, uruchamiając niewiele Zapytała:
„Jeśli moje prośby zostały zrobione, wiele dusz zostanie uratowanych i nastanie pokój ...
Na końcu Moje Niepokalane Serce zatriumfuje. "

Oprócz osobistego posłuszeństwa instrukcjom Matki Bożej Fatimskiej, w tym codziennej
odmowie Różańca, innym praktycznym działaniem, które możesz podjąć, jest wykonanie
fotokopii i podpisanie następującej petycji (patrz rozdział 18) i wysłać do wydawcy tej
książki, która przekaże ją Papieżowi.

Petycja służy również jako podsumowanie podstawowych stwierdzeń zawartych w tej
książce * i może być używana do wysyłania fotokopii w celu informowania innych osób,
które mogą nie mieć czasu lub skłonności do czytania książki. w całości.

* The Buffalo Missionary Association, Nowy Jork
Stany Zjednoczone Ameryki

Uwagi:
1. Zobacz Newsweek , 8 kwietnia 2002 r., Który zauważa (powołując się na
watykańskiego biurokratę), że Papież stał się tak osłabiony, że "czyta wszystko, co
ma przeczytać. Większość czasu on znaki ... wszystko dajemy mu do podpisania. "

2. John Henry Newman, On Organie Wiernych w sprawach doktryny , s. 77.

Co możesz teraz zrobić!

Rozdział 18
- dotyczące działań -

Petycja do Najwyższego Papieża, Jego
Świątobliwość Jan Paweł II,

Kardynał Angelo Sodano, kardynał Joseph Ratzinger,
Kardynał Dario Castrillón
Hoyos i Monsignor Tarcisio

Bertone



Ojcze Święty,

My, wierni członkowie Świętego Kościoła Katolickiego, jesteśmy zobowiązani w sumieniu
do złożenia tej prośby do Waszej Świątobliwości, ostatecznego sędziego biznesowego w
kontrowersjach w Kościele.

Petycja ta jest nadzwyczajnym działaniem ze strony katolików, którzy nie mają przedstawiciela,
który wstawiał się w ich imieniu przed Waszą Świątobliwością, pośród bezprecedensowego
kryzysu wiary i dyscypliny, po Soborze Watykańskim II.

Ta petycja jest ćwiczeniem naszego boskiego prawa jako ochrzczonych katolików, aby odwołać się
bezpośrednio do Papieża, bez pośredniej procedury kanonicznej. (Sobór Watykański I - 1870 AD,
Dz. 1830, DS 3063, Druga Rada Lyonów 1274 AD, Dz. 466, Kodeks Prawa Kanonicznego 1983,
Pismo 212, 1417 § 1)

Podstawą tej petycji jest artykuł zatytułowany "Ostateczna bitwa demona" . Niniejszy dokument
przedstawia przekonujące dowody i zasadności oskarżenia kardynała Angelo Sodano, kardynała
Josepha Ratzingera, kard Dario Castrillon Hoyos oraz abp Tarcisio Bertone (oskarżonego), które
należą do administracji z Watykanu, który ma pomóc Twojej Świętość w sprawiedliwym i mądrym
rządzie Kościoła.

Po rozważeniu dowodów jesteśmy przekonani do moralnej pewności następujących
faktów:

Po pierwsze , orędzie fatimskie jest istotnym przepowiednia dla naszych czasów, którego
autentyczność została umieszczona niekwestionowana przez absolutnie nadzwyczajnych
okoliczności jej objawienia (w tym publicznej cud przed 70.000 świadków), zatwierdzenia przez
właściwe organy kościół, przyjęcie i włączenie się w życie Kościoła, oraz sprawozdania i działań
Wasza Świątobliwość sam, w tym instytucji święto Matki Bożej Fatimskiej w dniu 13 maja,
kalendarz liturgiczny Church.

Po drugie , pozwani (i ich wielu współpracowników) utworzyli spisek, aby spróbować narzucać
Kościołowi, przez błędną interpretację, ściemnianie i absolutnej ukrycia, zrozumienie Orędzie
fatimskie, które pozbawiłoby wiadomość w całości z jej specyficznie katolickiego prorocze
treści , W szczególności (i przy pomocy Urządzony
"Theological commentary" autorstwa kardynała Ratzingera), oskarżeni stracili
"Interpretacja" przesłania, które:

a.dyspensa od Konsekracji Rosji, której domaga się Matka Boża Fatimska i
arbitralnie zastępuje ją konsekracją świata, w którym celowo pominięto
wszelkie wzmianki o Rosji z celowych względów politycznych .

b.fałszywie wystawia triumfu Niepokalanego Serca Maryi, który według
proroctw Dziewicę, następowałby poświęcenie Rosji, nie oznacza nic więcej
niż fiat NMP, kiedy zgodził się zostać Matką Boga tam 2000 lat.

c.śmie równa jeden i tylko Niepokalane Serce Maryi z sercem nikogo wśród
„czystego serca”, w ograniczonym sensie Błogosławieństw, zmniejszając
nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi (jak w słowach naszego pani z
Fatimy, Bóg chce ustanowić na świecie) do niczego więcej niż poszukiwanie
„wewnętrznej jedności” z Bogiem.



d.mówi absurdalnie, że wizjonerski aspekt Trzeciej Tajemnicy, który
przedstawia egzekucję papieża i wielu członków hierarchii przez bandę
żołnierzy przed ruinami miasta, nie oznacza nic więcej
niż przetrwanie Waszej Świątobliwości po ataku przez jednego zabójcę 21 lat
temu.

e.konkluduje (na podstawie tych "interpretacji"), że wydarzenia przedstawione
w Trzeciej Tajemnicy, a tym samym w całym przesłaniu fatimskim "należą do
przeszłości".

Po trzecie , oskarżony działał z powodu utraty orędzie fatimskie i jej wyraźnie katolickim prorocze
treści do nowej orientacji Kościoła, światowe, zliberalizowany, ekumeniczny, pan-religijna,
oskarżeni i ich współpracownicy awansować bez zbaczania w imię Vaticanum II. Nowa orientacja
jest wynikiem " wyburzenia bastionów", które chwalił sam kardynał Ratzinger .

Po czwarte , oskarżeni i ich współpracownicy mają przede wszystkim systematycznie zapobiegać
poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, że nowa orientacja wyklucza jako „prowokację”
bezużytecznej do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, a także zagrożenie dla „ekumenizm” nowa
moda i „dialog” - wieści krążyły że przedstawiła żadnego dobrego owocu w ogóle, ale nadal tylko
sprzeciw wobec Kościoła w Rosji i innych krajach.

Po piąte , nowa orientacja oznacza zasadniczą realizację jawnie wyznawanego celu najgorszych
wrogów Kościoła, jak ostrzegano przed soborem, różnych papieży i prałatów. Celem jest
liberalizacja i "instrumentalizacja" Kościoła, tak aby nie tylko nie zaprzestał on skutecznego oporu,
ale wręcz sprzyjał procesowi sekularyzacji i apostazji, która zniszczyła wiele starożytnego
chrześcijaństwa i teraz grozi ujarzmieniem całego świata do powszechnego świeckiego kolektywu,
w którym Kościół przestanie mieć jakąkolwiek władzę prawdziwego wpływu.

Po szóste , nic dziwnego, że "zburzenie bastionów" kardynała Ratzingera wywołało tylko
zamieszanie, utratę wiary i dyscypliny oraz ruinę dla wspólnoty kościelnej, w tym Obecny globalny
skandal seksualny wśród księży i biskupów jest tylko jednym z niezliczonych przejawów. Jak
nawet został zmuszony z

rozpoznać samego papieża Pawła VI tuż po Soborze: " Dym szatana wkroczył do
Kościoła ... Otwarcie na świat stało się prawdziwą inwazją Kościoła przez myśl świata.
Być może byliśmy zbyt słabi i nierozsądni. "Sam stan rzeczy, zaplanowany przez papieża
Piusa XII w świetle Fatimy (zob. Siódmy ), jak wszyscy widzą, został
wyprzedzony.

Po siódme , starając się ukryć współudział aparatury Watykańskiego z aktualnym fiasku
kościelnej, oskarżeni oszukańczy zataił Kościoła i świata tekst, który należy do Trzeciej
Tajemnicy Fatimskiej. Tekst ten, według wszelkiego prawdopodobieństwa zawiera słowa
Dziewicy brakuje po jego niepełnego oświadczenia w czwartym Siostra Łucja
Wspomnienie: „W Portugalii wciąż zachowują dogmat Wiary, etc.” - słowa, które my
uwierz w to, przewiduj, że obecny kryzys Kościoła zapewnia środki, aby go uniknąć lub
położyć kres. Jak przewidziano w świetle Orędzia Fatimskiego przyszły papież Pius XII:

Niepokoją mnie przesłania Najświętszej Dziewicy do Lucy z Fatimy. To naleganie Maryi
na niebezpieczeństwa zagrażające Kościołowi jest boskim ostrzeżeniem przed
samobójstwem poprzez zmianę wiary, liturgii, teologii i duszy. ... Nadejdzie dzień, kiedy
cywilizowany świat zaprze się swojego Boga, gdzie Kościół zwątpi w wątpliwości



Piotra. Będzie kuszona, aby uwierzyć, że człowiek stał się Bogiem. W naszych kościołach
chrześcijanie będą na próżno szukać czerwonej lampy, w której Bóg na nich czeka. Tak jak
Maria Magdalena płacząc przed pustym grobem, zapytają: "Gdzie oni to wzięli ?"

To, co zaplanował Papież Pius XII. A ponieważ przewidywał te wydarzenia w świetle Fatimy,
trzeba było o nich wspomnieć w Trzeciej Tajemnicy, ponieważ fragmenty Wiadomości Fatimskiej
do tej pory ujawnione nie mówią nic o takich wydarzeniach w Kościele.

Wasza Świątobliwość sam wydaje się, że nawiązywał do Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej w swoim
kazaniu, 13 maja 2000, który ostrzega Kościół uważać na ogon smoka, który zamiata niebu jedną
trzecią gwiazd (które zwykle są konsekrowane dusze kapłani i zakonnicy). Wydaje się, że Wasza
Świątobliwość został zmuszony przez swoich doradców, w tym jedną lub więcej oskarżonych być
ograniczone do tego zawoalowane odniesienia do pewnego dotychczas nieujawnionego Trzeciej
Tajemnicy, którego pełne objawienie zostało uniemożliwione przez radnych Wasza Świątobliwość.

Po ósme , w poszukiwaniu nowej orientacji, oskarżeni (ze specjalną pomocą kardynała
Castrillona, działającego na czele Kongregacji ds. Duchowieństwa) prześladowali i
próbowali wyrzec się wspólnoty wiernych Ojca Mikołaja Grunera , co stanowi
uzasadnioną opozycję wobec ich próby zlikwidowania Orędzia Fatimskiego w jego
tradycyjnym katolickim znaczeniu. W tym samym czasie oskarżeni i ich współpracownicy
nie nakładają żadnej skutecznej dyscypliny na prawdziwych wrogów Kościoła pośród nich,
którzy (by przypomnieć skargi papieża Pawła VI) otworzyli Kościół na dym szatana i
kierowali nim inwazja Kościoła przez światową myśl .

Po dziewiąte , w celu utrzymania ich fałszywą interpretację orędzia fatimskiego, oskarżony
zmuszony do Siostry Łucji, niesprawiedliwego reżimu ciszy i tajemnicy, starając się
wywrzeć presję na nią całować ich błędnej interpretacji. Tymczasem żadna grupa
docelowa ma dostęp do Łucji do zbadania rzekomej „zmiany” w jego nagłej certyfikatu
niezmiennym przez 60 lat, że Dziewica z Fatimy o poświęcenie Rosji tylko , a nie świat ,
właśnie dlatego, że Bóg chciał, aby świat dowiedział się, że to była moc Jego łaski przez
Błogosławioną Dziewicę, która w cudowny sposób nawróciła Rosję na katolicką Wiarę.
Co więcej, prawie wszystkie 24 tomy dokumentów fatimskich zebrane przez księdza
Alonso, który bez wątpienia odpowiada na wiele pytań dotyczących Trzeciej Tajemnicy i
przesłania Fatimy jako całości, pozostają zamknięte ponad 25 lat po ich ukończeniu.

Dziesiąta , prawdziwy spisek oskarżonych okraść kościół zaletach autentycznego orędzia z
Fatimy uniemożliwił Kościół do osiągnięcia, co było wymagane Bożej Fatimskiej:
poświęcenie Rosji - mianowicie - Niepokalane Serce Maryja, konsekwentne
przekształcanie Rosji, triumf Niepokalanego Serca Maryi, zbawienie wielu dusz, i pokój na
świecie ( „Jeśli robisz to, co ci powiem, wiele dusz zostanie uratowanych i będzie spokój ...
w końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która
zostanie przekształcony, a zostanie ona podana do świata okres ciszy „).

Jedenasta bezpośrednim wynikiem działania oskarżonych, Kościół i świat ponieśli stratę
niezliczonych dóbr doczesnych i duchowych, które są tylko słabo sugerowane przez
cudownego przekształcenia Portugalii po konsekracji publiczny tego kraju do
Niepokalanego Serca Marie w 1931 roku - świadczenia, które zgodnie z oświadczeniem
zarówno patriarchy Portugalii w czasie i Łucji, by rozciągać się na cały świat, jeśli Rosja
zostały konsekrowane, jak również.



Po dwunastym , niezależnie od tego, jaki jest ich subiektywny zamiar, oskarżony popełnił
obiektywnie rzecz biorąc niezliczoną zbrodnię przeciwko Kościołowi i ludzkości. Ich obalenie
Orędzia Fatimskiego naraża nas wszystkich na nieuchronną groźbę wojen, głodu i innych
prześladowań Kościoła, dalsze cierpienia dla Waszej Świątobliwości lub następcy, unicestwienie
wielu narodów i utratę inne miliony dusz - wszystkie rzeczy, które zgodnie z ostrzeżeniem Matki
Bożej Fatimskiej będą podążały za odmową uhonorowania Jego próśb.

Trzynasty , z tych powodów, ciągłe sprawowanie władzy przez oskarżonego stanowi obecnie realne
zagrożenie dla Kościoła i świata, któremu tylko Wasza Świątobliwość może zaradzić.

Dlatego w trybie pilnym apeluję do Waszej Świątobliwości o następujące punkty
poprawki :

•Natychmiastowe poświęcenie Rosji, a mianowicie Niepokalanemu Sercu Maryi
przez Waszą Świątobliwość, w jedności ze wszystkimi biskupami świata,
podczas uroczystej publicznej ceremonii.

•Pełne ujawnienie Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, w tym NMP słów opisujących
wizję opublikowanego w dniu 26 czerwca 2000 r.

•Koniec milczenia i tajemnicy nałożony na s. Łucji z Fatimy, aby mogła swobodnie i
bez zastraszania mówić do obiektywnych świadków .

•Publikacja 24 całych tomów dokumentów księdza Alonso odnoszących się do
Orędzia Fatimskiego, które zostały przekazane od 1975 roku.
•Pozbawienie oskarżonych ze swoich biur i ich zastąpienie przez prałatów, którzy
będą współpracować z Ojcem Świętym, aby uszanować prośby Dziewicy Fatimskiej,
zamiast próbować umieścić Boże Orędzie Fatimskie zgodnie z omylnymi decyzjami
ludzkimi, które dał nam nowy, ruinowy kierunek dla Kościoła.

•Koniec prześladowań Ojca Nicholasa Grunera, a także innych wiernych księży,
którzy słusznie wytrwali w nauczaniu i tradycyjnych praktykach Kościoła, a którzy w
sumieniu opierają się nowej orientacji (y w tym próba rozszyfrowania
Orędzia Fatimskiego).

•Natychmiastowa interwencja Watykanu, poprzez wizyty apostolskie, studia i szybkie
środki dyscyplinarne, aby ukarać winnych, a nie niewinne, i przywrócić wiele
elementów katolickiej tradycji (w tym życie tradycyjnych seminariów i formacja
kapłańska), które zostały porzucone w poszukiwaniu nowej orientacji od II Soboru
Watykańskiego. Proces ten musi oczywiście rozpocząć się w Watykanie
rzeczywistym i skutecznym działaniem, aby pozbyć się katolickich seminariów,
parafii i kancelarii homoseksualnych i pedofilskich infiltratorów, którzy zaatakowali
niezliczone niewinne ofiary i zhańbili Kościół.

•Zachęta do pobożności Pierwszej Soboty i codziennej ogólnoświatowej recytacji
Różańca, aby położyć kres kryzysowi Kościoła i świata.

To jest nasza prośba do Waszej Świątobliwości. Przekazujemy je z całym szacunkiem i szacunkiem
należnym waszemu wysokiemu urzędowi, jako namiestnikowi Chrystusa, ale także z całym
naciskiem wymaganym przez naszą niebezpieczną sytuację. Obecne cierpienia w Kościele i na
całym świecie są niczym w porównaniu z tym, co nastąpi, jeśli nie będzie korekty kierunku
zaprogramowanego przez tych, którzy pogardzili proroctwem Matki Bożej Fatimskiej.



Wasze wierne poddane w Chrystusie,

wyrostek robaczkowy

Chronologia okultyzmu w Fatimie

Krótka historia interwencji Matki Bożej Fatimskiej, aby przynieść prawdziwy pokój całej
ludzkości - i trwającą kampanię pokonywania, milczenia, fałszowania i zaciemniać Jej
Orędzie pokoju, nadziei, radości i zbawienia ,

Bezprecedensowy atak terrorystyczny 11 września 2001 r. W Ameryce i wiarygodne doniesienia o
nabyciu przez terrorystów nuklearnych bomb nuklearnych oraz broni chemicznej i biologicznej
natychmiast przypominają ostrzeżenie Matki Boskiej Fatimskiej: patrz wkładka w Fatimie - s. 213-
214 ). Jeśli Rosja nie zostanie poświęcona Jej Niepokalanemu Sercu "wiele narodów zostanie
zniszczonych" i tylko dzięki konsekracji Rosji świat może w naszych czasach osiągnąć
prawdziwy pokój.

Ponad osiemdziesiąt pięć lat po pierwszym Objawieniu Matki Bożej Fatimskiej, Jego prośba o
Konsekrację Rosji pozostaje niespełniona, a Jego ostrzeżenie wzgardzone.

A jednak, gdy świat zmierza ku ostatecznemu apokaliptycznemu wydarzeniu, niektóre elementy
Watykanu wydają się być bardziej zdeterminowane niż kiedykolwiek, aby nagrywać w przeszłości
Orędzie Fatimskie, prześladując tych, którzy nadal go głoszą.

Zaledwie jeden dzień po zamachu terrorystycznym z 11 września 2001 r. Pochłonął ponad 3000
ofiar i ogłuszył świat - tylko jeden dzień! - Watykańskie Biuro Prasowe wydało oświadczenie, w
którym potępił księdza Nicholasa Grunera i jego pracę w Fatimie oraz poradził, by nie uczestniczył
w konferencji tego dzieła (zaplanowanej na 7 do 13 października 2001 r.) Na
temat pokoju na świecie za pośrednictwem Orędzia Fatimskiego !

Czy ci watykańscy urzędnicy bardziej obawiają się Fatimy niż globalnego terroryzmu? Czy
bardziej martwimy się w Rzymie o konferencję w Fatimie, niż o herezję i skandal, który szkodzi
Kościołowi na całym świecie - powierzonym ich straży? Ci watykańscy urzędnicy oczywiście
stracili wszelkie poczucie harmonii co do stanu świata i kościoła, którym rządzą.

Poniżej prezentujemy najważniejsze wydarzenia w długiej historii wielkiego i strasznego paradoksu:
niektóre męskie starania, działające w obrębie Kościoła katolickiego, do samego tłumią, przeglądu i
udaremnić realizację niebiańskiego mapie dla prawdziwego pokoju w naszych czasach.

1929-1964

13 czerwca 1929 r. - Dwanaście lat po swoich pierwszych objawieniach w Fatimie i wypełnieniu
Jego obietnicy dla Fatimy 13 lipca 1917 r. Matka Boska Fatimska ukazuje się ponownie Siostrze
Lucy w Tuy w Hiszpanii. Matka Boża stoi na chmurze, obok swego Boskiego Syna Jezusa, na
krzyżu i mówi:

"Nadszedł czas, kiedy Bóg prosi Ojca Świętego, aby czynił i zarządził, aby w jedności z nim i
równocześnie wszystkimi biskupami świata uczynić Konsekrację Rosji Mojemu Niepokalanemu
Sercu, obiecując jej nawrócenie. z powodu tego dnia modlitwy i rekompensaty na całym świecie ".

Sierpień 1931 - Sam Pan mówi do s. Łucji o konsekracji Rosji, mówi do niej:



"Dajcie poznać Moim ministrom, ponieważ idą za przykładem króla Francji, opóźniając
wykonanie Mojej prośby, że pójdą za nim w nieszczęściu."

21 stycznia 1935 r. - Siostra Łucja pisze do swego spowiednika, ojca Goncalvesa, odpowiadając na
jej pytania: "Jeśli chodzi o Rosję, to myślę, że dla naszego Pana byłoby to bardzo ważne, aby
pracować dla Ojca Świętego. Jego pragnienia ... [pytasz] czy uważam, że powinieneś nalegać na
biskupa? Myślę, że bardzo by się to podoba naszemu Panu. Czy powinieneś coś zmienić? Myślę, że
powinno to być dokładnie tak, jak prosił o to Nasz Pan ... "

Maj 1936 - Nasz Pan nadal przemawia do s. Łucji i mówi jej, że nawrócenie Rosji nastąpi tylko
wtedy, gdy ten naród zostanie uroczyście i oficjalnie poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi
przez papieża w jedności ze wszystkimi biskupami. W innych okolicznościach Matka Boża
powiedziała s. Łucji, że Rosja będzie narzędziem kary światowej, chyba że wcześniej nawrócenie
"tego ubogiego narodu" zostało osiągnięte przez konsekrację.

31 października i 8 grudnia 1942 r. - papież Pius XII bez biskupa konsekrował świat, a nie Rosję,
Niepokalanemu Sercu Maryi. Kilka tygodni później Winston Churchill uważa, że "zawiasy losu"
się odwróciły i że alianci zaczynają wygrywać większość swoich bitew przeciwko armiom Hitlera.
Wiosną 1943 r. Nasz Pan powiedział s. Łucji, że pokój na świecie nie wyniknie z tej konsekracji,
nawet jeśli wojna zostanie przerwana. II wojna światowa potrwa jeszcze dwa lata.

Wrzesień 1943 r. - Siostra Lucy jest bardzo chora. Biskup Fatimski obawia się, że umrze i
przeniesie Trzecią Tajemnicę Fatimską do grobu (patrz: Wstawienie, s. 213-214). Zasugerował, by
ją zapisać i umieścić w zapieczętowanej kopercie. Odpowiedziała, że taka inicjatywa byłaby dla
niej zbyt ważna - gdyby jednak biskup chciał wziąć za to odpowiedzialność formalnym porządkiem,
chętnie by mu posłusznie.

Październik 1943 r. - Po miesiącu modlitwy i refleksji biskup fatimski, jego Ekscelencja José da
Silva, przekazuje s. Łucji formalny rozkaz pisemny, aby odnotować Trzecią Tajemnicę. Siostra
Lucy usiłuje natychmiast posłuchać, ale przez ponad dwa miesiące tajemniczo nie jest w stanie
powierzyć gazie Trzeciej Tajemnicy.

2 stycznia 1944 r. - Matka Boża ukazuje się ponownie s. Łucji i nakazuje jej odnotować trzecią
część Tajemnicy, powierzoną Fatimie w lipcu 1917 r., Która stanie się po prostu Trzecią Tajemnicą
Fatimską. Virgin wnioskuje, że Trzecia Tajemnica objawi się światu w 1960 roku najpóźniej. Kiedy
później zapytano, dlaczego Trzecia Tajemnica powinna zostać ujawniona około roku 1960, Siostra
Łucja mówi: "Ponieważ Najświętsza Maryja Panna tak chce" i "on (Trzecia Tajemnica) będzie
wtedy jaśniejszy ".

9 stycznia 1944 r. - s. Łucja pisze do biskupa Fatimskiego, że po kilku miesiącach niezdolności do
tego, przedłużając oczekiwanie biskupa, mogła wreszcie zastosować się do jej polecenia, aby
zanotować pisząc Trzecią Tajemnicę.

17 czerwca 1944 - Od Siostra Lucy nie pozwoli nikomu, ale biskup nieść nas jedną stronę
zawierającą słowa Matki Bożej w Trzeciej Tajemnicy, do tej pory nie został podany do
biskupa Fatimskiego. W tym dniu odwiedza biskup pobliżu klasztoru Tuy i Łucji powierza
Secret do niego. Z kolei, że tego samego dnia, daje to do biskupa Fatimy, prałat José da
Silva. Biskup Fatimski może natychmiast przeczytać Sekret, ale nie chce tego zrobić.



15 lipca 1946 r. - W odpowiedzi na pytanie profesora Williama T. Walsha, s. Łucja zwraca
uwagę, że Matka Boża nie poprosiła o konsekrację świata (podobnie jak papież Pius XII
w 1942 r.), Ale tylko i konkretnie z ROSJI. "Jeśli tak się stanie", powiedziała
Siostra Łucja, Matka Boża obiecuje "nawrócić Rosję i będzie pokój".

7 lipca 1952 - Papież Pius XII specjalnie poświęca Rosji, ale nie wszyscy katoliccy
biskupi na świecie przyłączają się do niego, ponieważ nie prosił ich o udział, nie
otrzymawszy porady, że jest to konieczne , Wojna koreańska trwa, a kolejne wojny.

2 września 1952 r. - ks. Schweigl zadaje siostrze Lucy pytanie o Trzecią Tajemnicę w jej klasztorze
w Coimbrze w Portugalii. Został wysłany na specjalną misję przez papieża Piusa XII. Po powrocie
do Rzymu, o. Schweigl powiedział jednemu ze swoich kolegów: "Nie mogę zdradzić niczego,
czego dowiedziałem się w Fatimie o Trzeciej Tajemnicy, ale mogę powiedzieć, że składa się z
dwóch części. części: jedna dotyczy Papieża . Drugi, logicznie - choć nie powinienem nic
mówić - powinien być kontynuacją tych słów: w Portugalii dogmat wiary będzie zawsze
zachowywany, i tak dalej. "

17 maja 1955 - kardynał Ottaviani, szef Świętego Oficjum Watykanu, zostaje wysłany przez Piusa
XII do klasztoru w Coimbrze, aby przesłuchać s. Łucji w sprawie treści Tajemnicy. Po
przesłuchaniu kardynała Ottavianiego nastąpi polecenie przeniesienia tekstu Trzeciej Tajemnicy do
Watykanu.

Marzec 1957 - Tuż przed przeniesieniem do Watykanu biskup Jean Venancio trzyma kopertę
zawierającą Trzecią Tajemnicę pod silnym światłem elektrycznym. Uważnie zauważa, że Sekret ma
około 25 linii i jest napisany na jednym arkuszu papieru , z ¾ centymetrowym marginesem po obu
stronach.

16 kwietnia 1957 r. - Tekst Trzeciej Tajemnicy, zapieczętowany w początkowej kopercie, przykryty
inną kopertą, zostaje przeniesiony do Watykanu. Tekst umieszcza się w sejfie w mieszkaniach
papieża, jak pokazano na zdjęciu w magazynie Paris-Match .

Przesłanie z Fatimy

Nasza jedyna nadzieja na terroryzm i wojnę

Wygląd i przesłanie Matki Bożej Fatimskiej jest znakiem nadziei, radości i pokoju dla naszego
niespokojnego świata. Nasze posłuszeństwo Przesłaniu jest naszą jedyną nadzieją na pokój na
świecie i uwolnienie terroryzmu, jak zobaczycie poniżej.

Bóg dokonał wielkiego Cudu Słońca 13 października 1917 roku jako pewnego dowodu na
to, że całe Przesłanie zostało prawdziwie poświadczone jako pochodzące od Niego.

To prorocze przesłanie rozpoczęło się w czasie pierwszej wojny światowej, kiedy papież
Benedykt XV - po trzech latach straszliwych cierpień w największej znanej do tej pory
wojnie - z wielką udręką błagał Błogosławioną Dziewicę w publicznej modlitwie z 5 maja.
1917, aby poprosić Go, aby pokazał mu i całej ludzkości drogę do pokoju. On wiedział i
rozpoznał nieadekwatność siłach ludzi.



Najmiłosierniejsza Dziewica odpowiedziała osiem dni później, przekazując wiadomość do Fatimy,
która "zwracała się do każdej ludzkiej istoty", jak mówi Papież Jan Paweł II.

Przekazała to Przesłanie przez trzech małych pasterzy: Lucie, Jacinthe i François. Notre Dame
pojawiał się raz w miesiącu od 13 maja do 13 października. Wróciła, by zobaczyć Lucie - jedyną
ocalałą pasterkę - 10 grudnia 1925 r. I 13 czerwca 1929 r., Aby głębiej wyjaśnić i zakończyć
poszukiwanie pokoju na świecie (zob. Zdarzenie z 1929 r. W chronologii powyżej).

13 lipca 1917 r. Notre-Dame zwierzył się także s. Łucji, która miała zostać objawiona później
Papieżowi i wszystkim wiernym. Tajemnica ta zawiera klucz do pokoju na świecie. Sekret
podzielony jest na trzy części. Pierwsze dwie części zostały ujawnione przez s. Łucji w 1941 r.
Trzecia część miała zostać odsłonięta później, jak zobaczymy w tym dodatku.

Matka Boża obiecała: "Jeśli zrobię to, co wam powiem, wiele dusz ucieknie, a pokój zapanuje." Ale
wskazała na głupotę ignorowania Jego Orędzia. Powiedziała: "W przeciwnym razie ... dobrzy
zostaną umęczeni, Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć, wiele narodów
zostanie zniszczonych".

Ponieważ Bóg został publicznie znieważony przez rewolucji rosyjskiej z 1917 roku - że
wykluczony Boga z Rosji i spiskowali, aby walczyć o Bogu i jego uczniowie - Boga, orędzia
fatimskiego, nalegał na formalny akt zadośćuczynienia za to przestępstwo przeciw Bogu , 13
czerwca 1929, Matki Bożej Fatimskiej, w obecności Trójcy, wyjaśnił, że Bóg poprosił o
poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. (Patrz 13 czerwca 1929, a następnie 1931, 1935 i
wydarzenia 1936, nagrany w chronologii powyżej).

Jest to akt, który Bóg domaga taki akt zadośćuczynienia za przestępstwo ateizmie narzuconym
przez państwo, w przeciwnym razie będziemy czerpać konsekwencje strasznych apostazji, herezji,
występków i grzechów ogarnia świat. Ten akt posłuszeństwa jest naszą jedyną nadzieją jest
dostarczane z wojną i terroryzmem i to jest nasza jedyna nadzieja dla pokoju na świecie - nie
dlatego, że ten akt jest trudne, ale dlatego, że jest tak łatwe, a okaże się, że wynikający z tego pokój
jest całkowicie zasługą Boga i wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny.

Bóg nalega w Orędziu Fatimskim, że tylko "w ten sposób" będziemy mieli pokój i wolność od
terroryzmu i wojny, ponieważ Bóg chce ustanowić w świecie nabożeństwo do Niepokalanego Serca
Maryi, aby aby zapobiec wielu grzesznikom pójścia do piekła.

26 grudnia 1957 r. - Ojciec Fuentes rozmawia z s. Łucją. Opowiada mu o zniknięciu
wielu narodów na powierzchni Ziemi oraz o tym, że wiele dusz udaje się do piekła w
wyniku niewiedzy o Orędziu Matki Bożej Fatimskiej.

1958 - Ojciec Fuentes publikuje swój wywiad z s. Łucją z imprimatur biskupa Fatimskiego. Jest
czytany przez dużą publiczność i nikt nie kwestionuje jej autentyczności.

9 października 1958 r. - umiera papież Pius XII.

2 lipca 1959 r. - Rozmowa o. Fuentesa z s. Łucją zostaje nagle potępiona jako oszukańcza
w anonimowym doniesieniu o kanclerzu biskupa Coimbry. Do tego dnia, ponad czterdzieści lat
później, żaden urzędnik nie będzie ponosił odpowiedzialności za to sprawozdanie.



8 lutego 1960 - Pomimo wyraźnej prośby Matki Bożej do s. Lucy i wielokrotnych obietnic od
biskupa Fatimskiego i kardynała patriarchy Lizbony, nieznani urzędnicy watykańscy
ogłaszają anonimowo , że Trzecia Tajemnica nie zostaną ujawnione i prawdopodobnie "pozostaną,
na zawsze, pod absolutną pieczęcią." Ogłoszenie (przez agencję prasową ANI) opisuje tekst
Trzeciej Tajemnicy w następujący sposób:

"W bardzo wiarygodnych kręgach watykańskich przedstawiciel United Press International
został właśnie poinformowany, że jest bardzo prawdopodobne, że list, w którym s. Łucja
napisał słowa Maryi Dziewicy skierowane do trzech pastorów w Cova da Iria, nigdy nie
bądź otwarta.

1960 - s. Łucja otrzymuje oficjalny zakaz mówienia o Trzeciej Tajemnicy i nie może
przyjmować gości z wyjątkiem bliskich krewnych i znanych osób. Jego własny spowiednik
przez wiele lat, Aparicio, po powrocie z Brazylii, nie może jej zobaczyć.

1961 - Pomimo wsparcia Kardynała Prymasa Meksyku i własnej arcybiskup Pio Lopez, Ojcze
Fuentes zostaje odrzucona jako postulator procesu beatyfikacyjnego Hiacynty i Franciszka na
podstawie sprawozdania z anonimowego Coimbra 02 lipca 1959 ,

Październik 1962 - Tuż przed otwarciem Soboru Watykańskiego II Watykan zgadza się z Moskwą,
że Rada nie powinna potępiać Rosji Sowieckiej ani ogólnie komunizmu; w zamian dwaj rosyjscy
ortodoksyjni obserwatorzy będą uczestniczyć w Radzie, zgodnie z życzeniem papieża Jana
XXIII. Ta umowa uruchamia Ostpolitik, która uniemożliwia Watykanowi formalne zwalczanie
komunizmu, a jednocześnie potępia reżimy komunistyczne prześladujące katolików. Nowa polityka
Watykanu opowiada się za "dialogiem" i negocjacjami z komunistami. Ta polityka odbiega od nauk
papieży Piusa XII, Piusa XI, Świętego Piusa X, Leona XIII i bł. Piusa IX, na obowiązku Kościoła,
by potępić i przeciwstawić się komunizmowi i powstrzymać się od jakiejkolwiek współpracy z
komunistami, którzy zawsze wykorzystują ten rodzaj współpracy, aby rozwijać swoją wojnę
przeciwko Chrystusowi i Jego Kościołowi.

21 listopada 1964 r. - Papież Paweł VI podczas ceremonii kończących trzecią sesję Soboru
Watykańskiego II konsekruje świat ponownie. W porozumieniu z Ostpolitik tak nie jest

wspomina Rosję z obawy przed obrażaniem komunistów. Pokój na świecie pozostaje
niepewny. Wojna w Wietnamie trwa do lat 70. XX wieku.

1965-1983

8 grudnia 1965 r. - Koniec Drugiego Soboru Watykańskiego.

1966 - W obliczu posoborowych skutków Soboru Watykańskiego II, biskup Fatimski, prałat Joao
Venancio, rozumie konieczność i pilną potrzebę obrony autentycznego Orędzia Matki Bożej
przeciwko perfidnym atakom postępowców - wszystko to uczniowie jezuickiego modernistę, ojca
Dhanisa. Aby bronić Orędzia przeciwko rewizjonistom w 1966 r., Biskup nakazał księdzu
biskupowi Claretowi, księdzu Joaquinowi Alonso, ustanowienie kompletnej krytycznej historii
objawień fatimskich. Dziesięć lat później ojciec Alonso zakończy pracę pt. " Teksty fatimskie i
krytyczne studia". Ogromna praca przedstawia 5 396 dokumentów, począwszy od Początków
Objawienia Fatimskiego do 12 listopada 1974 r. Jego manuskrypty były
"Bardzo dobrze napisany" według Abbé Réné Laurentin, który sam się z nimi konsultuje.



15 listopada 1966 r. - Nowe zmiany w Kodeksie Prawa Kanonicznego upoważniają
każdego w Kościele do publikowania na objawieniach maryjnych, w tym w Fatimie, bez
potrzeby imprimatur. Na miliard katolików na świecie, tylko Łucja - ta sama osoba, która
otrzymała wiadomość z Fatimy - nadal jest zabronione ujawniać tajemnicy fatimskiej,
chociaż Maryja wyraziła swoją wolę, że sekret być ujawnione do Kościoła i świata nie
później niż w 1960 roku Łucji pozostaje skazany na milczenie aż do teraz, nie mogąc
swobodnie mówić o Fatimie bez specjalnego zezwolenia od Watykanu, a konkretnie od
kardynała Ratzingera i papieża.

1967 - Publikacje wspomnień s. Łucji, w których ujawnia prośbę Matki Bożej z 1929 r. O
konsekrację Rosji. Rozpoczęła się ogromna kampania społeczna, zbierając tysiące
podpisów, aby prosić papieża o konsekrację Rosji.

11 lutego 1967 r. - Na konferencji prasowej kardynał Ottaviani, który czytał Trzecią Tajemnicę,
ujawnia, że Trzecia Tajemnica została napisana na prostym arkuszu papieru .

13 maja 1967 r. - s. Łucja spotyka się z papieżem Pawłem VI podczas wizyty na publicznym placu
w Fatimie. W obecności miliona (1 000 000) pielgrzymów prosi o rozmowę z papieżem. Płacze,
gdy papież odpycha ją i mówi: "Porozmawiaj ze swoim biskupem". Według co najmniej jednego
eksperta w Fatimie, s. Łucja błagała papieża Pawła VI o ujawnienie Trzeciej Tajemnicy,
ale odmówił.

1975 - Po 10 latach studiowania w archiwach fatimskich, ks. Alonso publicznie oświadcza, że
opublikowany wywiad ojca Fuentesa z 1957 r. Był prawdziwym i precyzyjnym stwierdzeniem
wypowiedzi s. Łucji dotyczących treści orędzia fatimskiego.

1975 - 24 tomy księdza Alonso z 800 stron każda są gotowe do publikacji. Ta monumentalna praca
nad Orędziem Fatimskim zawiera co najmniej 5 396 dokumentów. Prasa została dosłownie
zatrzymana przez nowego biskupa Fatimskiego, Monseigneur do Amaral, uniemożliwiając dotarcie
do opinii publicznej przez dziesięcioletni ojciec Alonso. Dwa z 24 tomów zostaną ostatecznie
opublikowane (odpowiednio w 1992 r. I 1999 r.), Ale tylko w redakcyjnej edycji.

16 października 1978 r. - Wybór papieża Jana Pawła II. On czyta Trzecią Tajemnicę w
kilka dni po jego wyborze, zgodnie z oświadczeniem do Associated Press (w maju 2000)
jego rzecznik Joaquín Navarro-Valls. Oświadczenie Navarro-Valls zostaną
zakwestionowane przez Bertone w Kongregacja Nauki Wiary, która potwierdza, że papież
nigdy nie czytał Trzecią Tajemnicę do dnia 18 lipca 1981. Oba stwierdzenia sugerują
istnienie konfliktu dwa oddzielne teksty, w tym Trzecia Tajemnica w extenso. Papież
wydaje się czytać ten sam tekst Tajemnicy, która została umieszczona w sklepieniu
papieskich apartamentów w 1957 roku.

1980 - W ciągu zaledwie trzech lat, w rozległej kampanii sponsorowanej przez Kardynała
Josyfa Slipyja, publiczne prośby o Konsekrację Rosji zbierają ponad trzy miliony
podpisów, które otrzymują w Watykanie.

13 maja 1981 r. - Atak na papieża Jana Pawła II w rocznicę pierwszego objawienia Matki
Bożej Fatimskiej. Zdjęcia są wystrzeliwane, gdy papież odwraca się, by spojrzeć na obraz
Matki Boskiej Fatimskiej przypięty do swetra małej dziewczynki. Pociski nie trafiają w cel.
Papież przyznaje, że Matka Boża z Fatimy interweniowała, aby uratować mu życie.

7 czerwca 1981 r. - Papież konsekruje świat, a nie Rosję, lecząc swoje rany.



18 lipca 1981 r. - Według biskupa Bertone (który, jak już powiedzieliśmy, jest sprzeczny z tym
stwierdzeniem przez rzecznika papieża Joaquina Navarro-Vallsa), papież Jan Paweł II po raz
pierwszy odczytuje Trzecią Tajemnicę ,

12 grudnia 1981 r. - umiera ojciec Alonso. Ale przed śmiercią był w stanie opublikować wiele
artykułów i małych książek o Fatimie. Oto niektóre z najważniejszych ustaleń z jego badań
dotyczących Trzeciej Tajemnicy.

„W okresie poprzedzającym wielki triumf Niepokalanego Serca Maryi stanie się straszne rzeczy,
które są przedmiotem trzeciej części Tajemnicy. Które? Jeśli „Portugalia jest nadal zachowują
dogmaty wiary” ... można wywnioskować z jasnością, że w innych częściach Kościoła te dogmaty
lub przyciemni, a nawet stracił ... "

"Jest więc całkiem prawdopodobne - pisze - że tekst [Trzeciej Tajemnicy] zawiera konkretne aluzje
do kryzysu wiary Kościoła i zaniedbania samych Pasterzy . Mówi dalej o „walk wewnętrznych w
obrębie samego Kościoła i poważne zaniedbania duszpasterskie górnej hierarchii” z „brakami
górnej hierarchii Kościoła ... ”

"Czy niepublikowany tekst mówi o konkretnych okolicznościach? Jest całkiem możliwe, że mówi
on nie tylko o prawdziwym kryzysie wiary w Kościele w tym okresie przejściowym, ale że, jak na
przykład tajemnica La Salette, istnieją bardziej konkretne odniesienia do walk. jelita katolików lub
porażki kapłanów i zakonników. Być może jest nawet odniesienie do wad wysokiej Hierarchii
Kościoła.

"Żadna z tych informacji nie jest jednak obca dla innych komunikatów siostry Łucji w
tych kwestiach."

Jest rzeczą znamienną, że Siostra Łucja nigdy koryguje te wnioski ks Alonso, chociaż
nigdy nie wahał się poprawić inne wypowiedzi duchownych i różnych autorów fatimskich,
kiedy byli w błędzie. Ojciec Alonso ma dostęp do dokumentów i do samej siostry Lucy.
Dlatego jego świadectwo ma wielkie znaczenie .

21 marca 1982 r. - Siostra Łucja spotyka się z nuncjuszem papieskim, innym biskupem i
dr. Lacerdą, i informuje ich o wymaganiach Matki Bożej Fatimskiej dla ważnej konsekracji
Rosji. Pełne przesłanie s. Łucji nie zostało przekazane Papieżowi przez Nuncjusz, a
towarzyszący mu biskup powiedział mu, aby nie wspominał o wymogu udziału biskupów
całego świata w konsekracji.

12 maja 1982 r. - W przededniu wizyty papieża Jana Pawła II w Fatimie, L'Osservatore Romano,
•własna gazeta Papieża - publikuje artykuł o. Umberto Maria Pasquale, SDB o jednej
z jej rozmów z s. Łucją i liście, które wtedy wysłała do niej o konsekracji
Rosji. Podczas tego spotkania Ojciec Pasquale wyjawia światu, że s. Łucja wyraźnie i
dobitnie powiedziała jej, że Matka Boża Fatimska nigdy nie prosiła o poświęcenie
świata, lecz tylko o konsekrację Rosji. Ojciec Pasquale publikuje również kserokopię
notatki odręcznie przez siostrę Łucję potwierdzające ich rozmowy na temat
tej pozycji.

Ojciec Pasquale, słynny kapłan salezjanin, zna Siostrę Łucję od 1939 r. Do 1982 r. Otrzymał od niej
157 listów. Oto jego własne świadectwo, opublikowane w L'Osservatore Romano :



" Chciałem wyjaśnić kwestię konsekracji Rosji, używając źródła. 5 sierpnia 1978 r. W Karmelu w
Coimbrze odbyłem długą rozmowę z widzącym z Fatimy, s. Łucją. W pewnym momencie
powiedziałem: "Siostro, chciałbym zadać ci pytanie. Jeśli nie możesz mi odpowiedzieć, niech to
będzie! Ale czy można go odebrać, będę bardzo wdzięczny, że mnie oświecić do tego stopnia, że
nie wydaje się oczywiste, dla wielu ... Notre Dame prawda Nigdy nie rozmawialiśmy o poświęcenie
świata Jej Niepokalanemu Sercu? "-" Nie, ojcze Umberto! Nigdy! W Cova da Iria z 1917 roku
Matka Boża obiecała:Przybędę i poproszę o poświęcenie Rosji ... aby zapobiec rozprzestrzenianiu
się jej błędów na całym świecie, wojny między kilkoma narodami, prześladowania przeciwko
Kościołowi ... W 1929 r. W Tuy, jak obiecała, Nasza -Dame wrócił do mnie, że nadszedł czas, by
prosić Ojca Świętego o poświęcenie tego kraju (Rosja) „ ...”

Po tej rozmowie, ksiądz Pasquale chcąc pisemne oświadczenie od Łucji, zwrócił ten
wniosek do niej: „Matka Boża Does It kiedykolwiek mówił o poświęcenie świata Jej
Niepokalanemu Sercu?” Ojciec Pasquale następnie otrzymała pisemną odpowiedź od s.
Łucji z 13 kwietnia 1980 r. Kopia została wydana powyżej.

Oto tłumaczenie odpowiedniej części odręcznej notatki siostry Lucie:

„J + M

Wielebny ksiądz Umberto,
Odpowiadając na twoje pytanie, powiem jedno: Matka Boska Fatimska w swojej prośbie
odnosi się tylko do konsekracji Rosji
...
Coimbra 13 IV-1980 (sygnowana) Sister Lucy »

May 12, 1982 - Siostra Łucja pisze list, rzekomo wysłany Watykan Dokument z dnia 26
czerwca 2000 r przedstawić kserokopię tego pisma odręcznego i zadeklarować, że została
ona skierowana do papieża Jana Pawła II „Ojca Świętego.”. Jednak dokładne porównanie
portugalskiego tekstu odręcznego (częściowo skopiowany poniżej) z wersji dostarczonych
przez Watykan (angielski, włoski i portugalski) ujawnia, że został pominięty kluczową
frazę, udowadniając, że list ten nie może być napisany przez papieża.

Oto tłumaczenie wersji angielskiej dostarczonej przez Watykan.

W sprawozdaniu z pisma Siostry Łucji tylko wspomniano, podkreślony tekst został celowo
pominięte w wersjach drukowanych przez Watykan: „To Terceira parte zrobić Segredo, że tanto
por conhecer ansiais , e uma Revelação simbolica. .. »co oznacza:« Trzecia część tajemnicy, którą
chcesz poznać tak bardzo , jest symbolicznym objawieniem
... "

W tym pominiętym zdaniu oświadcza się, że odbiorca "tak pragnie poznać [Tajemnicę]", podczas
gdy Jan Paweł II już czytał Tajemnicę - albo w 1978 r., W czasach, gdy stał się papieżem (według
Sekretarza Papieskiej Prasy, Dr Joaquin Navarro-Valls) lub 18 lipca 1981 r. (Według biskupa
Bertone). Skoro Papież przeczytał już Trzecią Tajemnicę w 1981 roku, dlaczego miałby "tak dużo
wiedzieć" w 1982 roku, co zawierał? Co więcej, w jaki sposób s. Łucja mogła zadeklarować, że
Papież chciał poznać tajemnicę, skoro mógł znaleźć tekst w archiwach watykańskich (lub w
skrzyni papieskiego mieszkania) tak bardzo, jak chciał?



Te same stany literę: „Jeśli jeszcze nie widziałem pełną realizację końcowej części tego proroctwa,
będziemy tam szybko.” Dlaczego Siostra Łucja voudrait-

powie Jan Paweł II w 1982 roku, że proroctwo Trzeciej Tajemnicy nie został jeszcze
spełniony, jeśli przepowiednia już spełnione z nieudanego zamachu na życie papieża 13
maja 1981 roku (jako kardynała Ratzingera i arcybiskupa Bertone zadeklaruje to później
26 czerwca 2000 r.)?

13 maja 1982 r. - Papież Jan Paweł II konsekruje świat w Fatimie, ale nie w Rosji.
Biskupi świata nie uczestniczą.

19 maja 1982 r. - W L'Osservatore Romano Ojciec Święty wyjaśnia, dlaczego specjalnie nie
poświęcił Rosji, stwierdzając, że "starał się robić to, co możliwe w konkretnych okolicznościach".

Lipiec-sierpień 1982 r. - The Soul Magazine of the Blue Army publikuje rzekomy wywiad z s.
Łucją, w którym powinna zadeklarować, że Konsekracja Rosji została dokonana przez ceremonię
13 maja 1982 r.

1982-1983 - W prywatnych komentarzach do przyjaciół i krewnych s. Łucja nadal zaprzecza, że
została dokonana Konsekracja Rosji. Na początku 1983 r. Poproszono ją, aby publicznie
powiedziała, że s. Łucja powiedziała ojcu Józefowi z Maryi, że "potrzebuje pozwolenia z
Watykanu", aby wydać takie oświadczenie.

19 marca 1983 r. - Na prośbę Ojca Świętego s. Lucy spotyka się ponownie z nuncjuszem Papieża,
Arcybiskupem Portalupi; Dr Lacerda; i tym razem także o. Messias Coelho. Podczas tego spotkania
s. Łucja potwierdza, że Konsekracja Rosji nie została dokonana , ponieważ Rosja nie pojawiła się
wyraźnie jako przedmiot konsekracji, a biskupi całego świata nie uczestniczyli w niej , Wyjaśnia,
że nie mogła tego powiedzieć publicznie, ponieważ nie otrzymała pozwolenia od Watykanu.

Maj-październik 1983 r. - Ojciec Caillon i ojciec Gruner publikują kilka artykułów, w których
ujawniając jako fałszywy wywiad z magazynu Soul z lipca-sierpnia 1982 r.

1.984

25 marca 1984 - W przedniej części 250.000 ludzi w Rzymie, Ojciec Święty poświęcił
nowy świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Zaraz potem, papież odchodzi od swego
przygotowanego tekstu i modli „ Oświeć zwłaszcza ludy, których można oczekiwać Yourself
konsekracja i czyn zaufania.” Papież przyznaje publicznie, że Matka Boża Fatimska wciąż
czeka Konsekracja Rosji. (Zobacz zdjęcie L'Osservatore Romano na górze następnej
strony.)



8 grudnia 1983 r. Papież Jan Paweł II napisał do wszystkich biskupów świata, prosząc
ich, aby dołączyli do niego 25 marca 1984 r., Aby poświęcić świat Niepokalanemu
Sercu Maryi. Włożył wraz z listem swój tekst przygotowany do konsekracji.

25 marca 1984, papież, dzięki konsekracji przed figurą Matki Bożej Fatimskiej odbiegała od
jego tekstu, aby dodać słowa wytłoczone poniżej : Jak widać, były zgłaszane w L ' Osservatore
Romano. Słowa dodane do tego miejsca wyraźnie wskazują, że Papież wiedział wtedy, że
Konsekracja Świata dokonana tego dnia nie spełniła prośby Matki Bożej Fatimskiej. Po
wypełnieniu dokładnie Konsekracji Odwiecznego Świata, kilka akapitów powyżej,
Papież dodał podkreślone słowa: "szczególnie oświeć narody, których poczucia własnej
wartości oczekujesz i akt zaufania. To wyraźnie pokazuje, że wie, że Matka Boża czeka, aż
papież i biskupi poświęcą mu pewne narody, to znaczy ludy Rosji.

26 marca 1984 r. - Gazeta Papieża, L'Osservatore Romano , przekazuje powyższe słowa
dokładnie tak, jak je wymawiał Ojciec Święty.

27 marca 1984 - wynika z raportu z katolickich biskupów Włochy gazety Avvenire , Ojciec Święty
w dniu 25 marca o godzinie czwartej po południu, trzy godziny po po poświęcił świat, modli się w
bazylice św -Pierre, prosząc Maryję błogosławić „te narody, dla którego spodziewać się nasz akt
poświęcenia i zaufanie”, a tym samym przyznaje, że poświęcenie Rosji pozostaje niespełnione.

Maj 1984 - Fatima ekspert Ojciec Mesjasza Coelho-tych pod pseudonimem publicznie
twierdzi, że konsekracja jeszcze nie dokonał ( Orędzie fatimskie , nr 158, maj 1984).
Będzie utrzymywał to stanowisko nieprzerwanie aż do lata 1989 roku.

10 września 1984 - Bp Alberto Cosme do Amaral, biskup Fatimy, deklaruje podczas sesji
pytań i odpowiedzi w Aula Magna Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu w Austrii:
„jego zawartość (Trzecia Tajemnica) dotyczy jedynie nasza wiara ... Utrata wiary na
kontynencie jest gorsza niż zniszczenie narodu; i prawdą jest, że wiara jest stale maleje w



Europie „. Jego uwagi zostały opublikowane w lutym 1985 roku emisji Mensagem de
Fatima opublikowanej przez ks Mesjasz Coelho.

11 listopada 1984 r. - kardynał Ratzinger udziela wywiadu dla Jesus Magazine , publikacji
Sióstr Paulinów. Wywiad zatytułowany jest "Oto dlaczego wiara jest w kryzysie" i jest
publikowany za wyraźną zgodą kardynała. W wywiadzie kardynał ogłasza, że kryzys
wiary dotyka Kościół na całym świecie. W tym kontekście ujawnia, że przeczytał Trzecią
Tajemnicę i że Sekret zajmuje się "niebezpieczeństwami, które zagrażają wierze i życiu
chrześcijan, a zatem i świata".

W ten sposób kardynał potwierdza tezę ojca Alonso: Tajemnica odnosi się do powszechnej
apostazji w Kościele. Kardynał Ratzinger powiedział w tym samym wywiadzie, że tajemnica
odnosi się również do „znaczenia Novissimi (ostatnia godzina / Ostatnie wydarzenia)” oraz, że
„jeśli nie jest ona opublikowana, przynajmniej na razie ma to na celu uniknięcie mylących
przepowiedni religijnych i sensacji ... "Kardynał dalej ujawnia, że" rzeczy zawarte w tej "Trzeciej
Tajemnicy" odpowiadają temu, co zostało ogłoszone w Piśmie i powtarzane wielokrotnie w wielu
inne objawienia maryjne, przede wszystkim w Fatimie ... »

W części tekstu rozmowy przytoczonej na następnej stronie (przetłumaczonej poniżej w ramce),
Kardynał mówi, że Trzecia Tajemnica zawiera "religijne proroctwo", którego nie można ujawnić
"aby zapobiec nie bierz tego na sensacyjne poszukiwania ". Jednak 26 czerwca 2000 r. ten sam
kardynał Ratzinger mówi, że Trzecia Tajemnica zajmuje się tylko przeszłymi wydarzeniami
(których kulminacją jest zamach na papieża w 1981 r.) i nie zawiera proroctwa na temat przyszłości.
Co się stało z kardynałem Ratzingerem zmieniającym swoje pierwsze świadectwo? Dlaczego
sugeruje on 26 czerwca 2000 r., Że Trzecia Tajemnica może być wynikiem wyobrażeń s. Łucji?
Czy naprawdę wierzy w Orędzie Fatimskie? w przeciwnym razie,

Zdjęcie oryginalnego włoskiego ekstraktu z czasopisma Jezusa



Tutaj przedstawiamy fotograficzną reprodukcję kluczowej części wywiadu kardynała
Ratzingera, zatwierdzoną przez Jego Eminencję w pierwszych dniach października i
opublikowaną 11 listopada 1984 r. W czasopiśmie Jesus dotyczącym Trzeciej Tajemnicy.

[Francuskie tłumaczenie na następnej stronie jest tłumaczeniem języka angielskiego
zostało opublikowane w Fatima Crusader , nr 37, Lato 1991 - nikt nigdy go nie
kwestionował.]

1985 - 1988

Czerwiec 1985 r. - Wywiad z listopada 1984 r. W magazynie " Jezus " opublikowano w
książce "Raport Ratzingera". Kluczowe odniesienia z wywiadu na temat treści Trzeciej Tajemnicy
zniknęły w tajemniczy sposób z książki, która została opublikowana w języku angielskim,
francuskim, niemieckim i włoskim, i sięgnęła ponad miliona druków. Pomimo cenzury rewelacji o
Trzeciej Tajemnicy, książka przyznaje, że kryzys wiary, przewidziany w Trzeciej Tajemnicy,
według księdza Alonso, już istnieje i ogarnia świat.



Wrzesień 1985 - W wywiadzie dla magazynu Sol de Fatima (publikacja z przyjaciółmi
hiszpańskiej Błękitnej Armii), Łucja potwierdza, że poświęcenie Rosji nie zostało zrobione,
bo, znowu, Rosja nie była wyraźnie przedmiotem Konsekracji z 1984 r., A światowy
Episkopat nie uczestniczył.

W związku z tym udzielamy wywiadu zatwierdzonego przez Jego Eminencję
Kardynała Ratzingera we wczesnych dniach października.

Jeden z czterech odcinków Zgromadzenia (Doktryny Wiary) jest zainteresowany objawień
maryjnych:

"Kardynał Ratzinger, czy przeczytałeś" Trzecią Tajemnicę Fatimską ", czyli tę, którą s. Łucja
wysłała do papieża Jana XXIII, a ta ostatnia nie chciała ujawnić i nagrać w archiwach Watykanu?
"(odpowiedź kardynała :)

" Tak, przeczytałem." (Która odpowiedź sieciowa wywołała kolejne pytanie.)

" Dlaczego nie zostało objawione? "(Kardynał czyni następującą, bardzo pouczającą odpowiedź:"
Ponieważ, zgodnie z oceną papieży, nie dodaje nic (dosłownie: "nic innego") co chrześcijanin
powinien wiedzieć o tym, co wynika z Objawienia, czyli radykalnego wezwania do nawrócenia;
absolutne znaczenie historii; niebezpieczeństwa zagrażające wierze i życiu chrześcijan, a więc i
świata. A następnie znaczenie "novissimi" (ostatnie wydarzenia na końcu czasu). Jeśli nie zostanie
opublikowany - przynajmniej na razie - ma to zapobiec myleniu religijnego proroctwa z
poszukiwaniem sensacji (dosłownie: "sensacja"). Ale rzeczy zawarte w "Trzeciej Tajemnicy"
odpowiadają temu, co zostało ogłoszone w Pismo i powtarzane wiele razy w wielu innych
objawieniach maryjnych, przede wszystkim w Fatimie, o których już wiemy, co zawiera Przesłanie.
Nawrócenie i pokuta są podstawowymi warunkami "zbawienia".

1985 - Kardynał Gagnon w wywiadzie udzielonym ks. Caillonowi przyznaje, że
konsekracja Rosji nadal nie jest dokonywana.

1986 - Maria do Fetal publicznie cytuje s. Łucji (kuzynkę), która mówi, że konsekracja Rosji wciąż
nie została dokonana. Maria do Fetal będzie trwała do lipca 1989 roku, o czym opowiedziała jej
siostra Łucja .

1986-1987 - Ojciec Leonard Paul Kramer pisze „The Conspiracy zmniejszyć Silence Our Lady”
(czerwiec 1986) oraz cykl zatytułowany „Przywódcy Błękitnej Armii podążały umyślne politykę
sfałszowanie Fatima Wiadomość” (Kwiecień 1987). Dwa artykuły przedstawiły fikcyjny wywiad
z wydania Soul Magazine z 1982 roku i późniejszą dezinformację o niebieskiej armii Stanów
Zjednoczonych w sprawie Konsekracji, której wymaga Matka Boża.

20 lipca 1987 r. - Oddanie głosu w klasztorze, s. Łucja, w krótkim wywiadzie, potwierdza
dziennikarzowi Enrico Romero, że Konsekracja Rosji nie została dokonana.



25 października 1987 r. - Podczas przesłuchania tuzina katolickich przywódców kardynał
Mayer publicznie przyznaje, że konsekracja nie została dokonana zgodnie z konkretną
prośbą Matki Bożej.

26 listopada 1987 - W prywatnym spotkaniu kardynał Stickler potwierdza, że poświęcenie
nie zostało zrobione, ponieważ papież nie jest wspieranie biskupów: „Oni go nie słuchać”,
powiedział kardynał Stickler.

1988 - Kardynał Gagnon zaatakował księdza Grunera za opublikowanie raportu Caillona z
oświadczeniem z 1985 roku, że Konsekracja nie została jeszcze wykonana. Kardynał Gagnon
potwierdza, że rozmawiał z Ojcem Caillonem i nie zaprzecza prawdzie jego raportu, ale mówi, że
nie zamierzano go publikować.

1989 - 1990

1989 - Ponad 350 rzymskokatolickich biskupów odpowiada na list od Ojca Grunera, aby
potwierdzić gotowość poświęcenia Rosji papieżowi zgodnie z prośbą Matki Bożej Fatimskiej.

1989 - Od 1980 roku, według ostrożnych szacunków, dodatkowy milion podpisów zostały odebrane
przez Watykan w petycji skierowanej do papieża i biskupów do poświęcenia Rosji Niepokalanemu
Sercu Maryi.

Lipiec 1989 r. - W obecności trzech świadków w hotelu Solar da Marta w Fatimie, ojciec Messias
Coelho ujawnia, że s. Łucja otrzymała anonimowy "porządek" od niezidentyfikowanych osób w
biurokracji watykańskiej. "Zakon" oświadcza, że Siostra Łucja i jej siostry muszą teraz powiedzieć,
że Konsekracja Rosji została dokonana podczas ceremonii 25 marca 1984 r., Chociaż nie
wspomniano o Rosji, a biskupi świata nie nie uczestniczyłem.

Po tym wydarzeniu, różni świadkowie - w tym, jak się ją głosi, sama s. Łucja - zaczynają obalać
swoje wcześniejsze twierdzenia o niepoświęceniu. Świadkowie ci wcześniej wyraźnie stwierdzili,
że Rosja nie mogła zostać konsekrowana zgodnie z prośbami przesłania z Fatimy, z powodu braku
wzmianki o Rosji i braku udziału biskupów całego świata. Tak zaczyna się proces
"Rewizja" prośby Matki Bożej od konsekracji Rosji do konsekracji świata. W tym samym czasie
potężne siły wewnętrznego aparatu Watykanu zaczynają atakować ojca Grunera i jego dzieło, by go
stłumić.

Lipiec 1989 r. - Nuncjusz papieski w Portugalii został zmieniony; w związku z anonimowym
"porządkiem" z biurokracji watykańskiej. Wkrótce po tym, jak Maria Fetal się odwraca, zaprzecza
wszystkim swoim wcześniejszym stwierdzeniom, że jej kuzynka, s. Łucja, nie uważa, że
Konsekracja została wykonana. Maria do Fetal twierdzi teraz, że s. Łucja wierzy, że Konsekracja
Świata w 1984 r. Spełniła prośby Matki Bożej Fatimskiej.

10 lipca 1989 r. - Ojciec Gruner z szacunkiem odpowiada na list nowego biskupa Avellino z dnia
29 maja 1989 r. I stwierdza, że pisząc pozwolenie na przebywanie w Kanadzie, otrzymał od biskupa
Pasquale Venezia, poprzedniego biskupa, zezwolenie Avellino.

Nic nie wyjaśnia, dlaczego list dotarł do ojca Grunera w ciągu miesiąca. List ten ujawnia,
że kardynał Sekretarz Stanu przesłał "sygnały ostrzegawcze" o pracy księdza Grunera w
celu promocji Orędzia Fatimskiego, którego praca obejmuje w szczególności wypełnianie
się Konsekracji w Rosji zgodnie z wymaganiami Matka Boża Fatimska i prośba o pełną
publikację Trzeciej Tajemnicy.



Nowy biskup zdaje się nie rozumieć, że jego poprzednik dał księdzu Grunerowi
pozwolenie na życie poza diecezją Avellino, angażując się w jego dzieło fatimskie.

24 lipca 1989 r. - kardynał Innocenti pisze do ojca Grunera, wyrzucając mu za odmowę
"Zaproszenie" do odwiedzenia nuncjusza apostolskiego Kanady. Nuncjusz nigdy nie wydał
żadnego polecenia, aby ksiądz Gruner go zobaczył. Kardynał Innocenti grozi Ojcu
Grunerowi możliwość zawieszenia, chyba że zostanie inkardynowany w diecezji
kanadyjskiej lub wróci do Avellino 30 września 1989 roku.

9 sierpnia 1989 - Niespodziewana oferta inkardynacji zostaje nagle skierowana do Ojca Grunera
przez biskupa Fultona z Kanady, ale tylko pod warunkiem, że ojciec Gruner zakończy swoją pracę
promującą Orędzie Fatimskie. Ta oferta inkardacji jest najwyraźniej wynikiem presji wywieranej
przez kardynała sekretarza stanu na biskupa Avellino, co skłoniło biskupa Avellino do przekazania
sprawy biskupowi Fultonowi.

21 sierpnia 1989 - Ojciec Gruner odpowiedziały na wezwanie kardynała Innocenti z dnia 24 lipca
1989 roku (otrzymał po 14 sierpnia), zauważając, że kardynał nie ma prawa ingerować, ponieważ
biskup Avellino osobiście nie wydał mu rozkazu. Ksiądz Gruner podkreśla, że działa zgodnie z
prawem Kościoła. Ojciec Gruner zaapelował wówczas do papieża przeciwko nadużyciu władzy
przez kard. Innocenti. Następnie Kardynał nie wysyła już żadnej odpowiedzi ani pisma do ojca
Grunera. Kardynał rozkazuje wszystkim w jego biurze, aby nigdy więcej nie wspominali o
nazwisku ojca Grunera.

01 września 1989 - Czasopismo Fatima Crusader podkreśla prawo każdego kapłana do
publikowania prawdy o orędziu z Fatimy. Dlatego reakcja 10 stron kard Innocenti zostały
opublikowane w tym wydaniu The Fatima Crusader.

Późny sierpień - początek września 1989 r. - Tak zwany "zamach stanu" w Moskwie, w którym
reżim komunistyczny podąża za scenariuszem, miał na celu oszukać Zachód. Plan ten został
częściowo napisany w 1958 r. I opublikowany w 1984 r. Przez dysydenta KGB, Anatolija Golicyna,
który uczestniczył w sesji planu z 1958 r. Jego książka Nowe kłamstwa dla starego zawiera 148
prognoz dotyczących planu zmyślenia komunistycznej Rosji. w stosunku do Zachodu. Około 1993
roku spełniły się 139 jego przewidywań .

Plan ujawniony przez Golicyna byłby dobrze obsługiwany przez sprawienie, by wierni Matki
Boskiej Fatimskiej wierzyli, że czysto polityczne przemiany roku 1989 są częścią triumfu
Niepokalanego Serca przewidzianego przez Matkę Bożą. W rzeczywistości zmiany zachodzące w
Rosji w okresie 1989-2001 pokażą tylko bardziej zaawansowaną perwersję społeczeństwa
rosyjskiego, a nie nawrócenie Rosji.

To nie przypadek, że w 1989 roku, tym samym, który rozpoczyna strategię oszustwa Rosji, również
rozpoczął kampanię na współpracy w celu powstrzymania lub
korygowania na wiadomość z Fatimy są ujęte w kapitale własnym ,
aby zmniejszyć do milczenia Ojciec Gruner i

jego dzieło i nagłe pojawienie się maszynopisanych listów s. Łucji, które nie piszą na
maszynie, oświadczając, że Konsekracja została dokonana przez ceremonie, które nawet
nie wspominają o Rosji.



Sierpień 1989 - listopad 1989 - notatek i listów, komputer i urządzenie, rzekomo
podpisany przez siostrę Łucję pojawiają się nagle, wręcz w sprzeczności z wszystkimi
poprzednimi oświadczeniami złożonymi przez ponad 60 lat na konsekracji. Notatki te
zawierają błędy formalne, że Lucy nie mógłby zrobić (np fałszywe stwierdzenie, że papież
Paweł VI poświęcił świat Niepokalanemu Sercu Maryi w czasie jego wizyty w Fatimie
1967) i frazeologii, że n nigdy wcześniej nie korzystałem. Do tej pory, „Łucja” nigdy nie
dokonał korespondencji na maszynie lub komputerze, a to nadal robić ręcznie wszystkie
inne pisma, w tym swoim długim zeznania.

29 stycznia 1990 - Około 8:30, Maria do płodu, w Fatimie, stwierdza ks Pierre Caillon że
wcześniej, że „wymyślił”, kiedy to odnotowano wypowiedzi Siostra Łucja mówi, że
konsekracja świata w 1984 roku nie było zgodnie z prośbą Matki Bożej o poświęcenie
Rosji.

11 października 1990 - Siostra Siostry Łucji powiedział ks Gruner, w Fatimie, trudno w to
uwierzyć, a jeśli w ogóle, do listu pisanego przez siostrę Łucję, a ona nawet nie wiem jak pisać ,

22 października 1990 r. - W pisemnym raporcie wysokiej rangi ekspert prawny wskazuje, że
podpis pod listem komputerowym z listopada 1989 r. Jest fałszerstwem. Fragmenty tego listu,
opublikowane przez włoski dziennik katolicki w marcu 1990 roku, są szeroko rozpowszechnione i
cytowane jako "dowód", że Konsekracja została dokonana. Kilka stacji radiowych
rozpowszechniało tę informację z włoskiego magazynu i rozpowszechniało na całym
świecie fałszywy certyfikat .

Listopad 1990 - Ojciec Gruner i Fatima Międzynarodowy Krucjata Różańcowa uruchomić
ogólnoświatową kampanię na rzecz uwolnienia Łucja swojego zdania do 30 lat milczenia i zachęcić
do Ojca Świętego, aby zwolnić Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej.

1991 do teraz

13 maja 1991 r. - s. Łucja nie zgadza się na wyjazd do Fatimy na wizytę Papieża, ale przyjmuje
rozkaz w imię Świętego Posłuszeństwa. Papież Jan Paweł II odwiedza Fatimę po raz drugi i spotyka
się z s. Łucją przez pół godziny. Po tym spotkaniu ani papież, ani s. Łucja nie ogłaszają, że
Konsekracja została dokonana - ogłoszenie, które byłoby uznane za oczywiste, gdyby "listy s.
Łucji" z lat 1989-1990 były autentyczne.

Milczenie papieża i Łucji dotycząca poświęcenie Rosji jest bardzo owocna. Istnieje oczywista
rozbieżność między Łucji i pewnej części administracji Watykanu, który zawsze próbuje się
sugerować, że poświęcenie Rosji jest zrobione i skończyliśmy. Chociaż uważa się, że siostra Łucja
zgadza się, że poświęcenie Rosji zostało osiągnięte, to nadal jest związany zamówieniem ciszy,
która została nałożona w 1960 roku i nie walczyć publicznie. 24 tomy księdza Alonso z 5396
oryginalnymi dokumentami o Fatimie są nadal zakazane.

8 października 1992 r. - Konferencja pokojowa Fatima Crusader . Deklaracje fałszywe i
wprowadzające w błąd są publikowane w L'Osservatore Romano kard Sanchez i abp Sepe,
sugerując, że zgoda jest wymagana dla kościelny Konferencji kiedy formalnie nie jest
wymagane na mocy prawa z Church. Podobne kłamstwa są publikowane w prasie
portugalskiej w dniach 7-9 października. Niemniej jednak ponad stu biskupów przyjmuje
zaproszenie i udział w kosztach, aby udać się do Fatimy na konferencję. Podczas gdy w
sumie uczestniczy 65 biskupów, 35 innych "przekonuje" do nieobecności, przez ruch anty-
fatimski i przez niektórych urzędników Sekretariatu Państwa Watykańskiego.



10 października 1992 r. - Ojciec Gruner zostaje uderzony przez pracowników
Sanktuarium, z których jeden przyznaje później, że działał pod rozkazami Rektora
Sanktuarium, Monsignor Guerra. Biskup Amaral, biskup fatimski, został zwolniony cztery
miesiące później, ale prałat Guerra pozostał rektorem Sanktuarium.

11 października 1992 r. - Wątpliwy wywiad z siostrą Lucy jest organizowany przez ks
Pacheco, kard Padiyara, Monsigneur Michaelappa i szofera, Carlos Evaristo. Evaristo
później publikuje zniekształcony wersja spotkania, uznaje „zrekonstruowany”. Wśród
innych zafałszowań „wywiad” zawiera oświadczenie „Łucji”, że Michaił Gorbaczow
ukląkł przed papieżem i poprosił go o przebaczenie jego grzechów. Oświadczenie to jest
wypowiedziane przez rzecznika papieża Joaquina Navarro-Vallsa jako sfabrykowane.
Ojciec Pacheco publikuje obalenie symulowanego "spotkania". Specjalista Fatima, brat
Franciszek stwierdza, że ten „wywiad” został zamontowany przez rektora
sanktuarium w celu powstrzymania prośby o poświęcenie Rosji. dzisiaj jako

"Dowód" rzekomego roszczenia s. Łucji do faktu konsekracji.

1992 - opublikowano pierwszy zredagowany tom krytycznych dokumentów księdza Alonso w
Fatimie, pozostawiając 23 inne tomy pod kluczem.

31 lipca 1993 r. - wybitny biskup Indii daje pisemne gwarancje chęci inkarnacji ks. Grunera, kładąc
w ten sposób wyraźny kres wszelkiemu wysiłkowi watykańskiego ruchu antyfatimskiego, by
zmusić powrót ojca Grunera do Avellino w Włochy.

3 listopada 1993 r. - Biskup Avellino, Antonio Forte, wyznaje ojcu Grunerowi, że nie może
zatwierdzić przeniesienia księdza Grunera z diecezji Avellino, ponieważ kardynał Sanchez i
arcybiskup Sepe Watykańska Kongregacja ds. Duchowieństwa, nie dopuśćcie jej. Kardynał
Sanchez i arcybiskup Sepe współpracują z sekretarzem stanu, aby uciszyć ojca Grunera i
jego pracę. Ich działania naruszają jurysdykcję biskupa Avellino i nie mają podstaw w
prawie kanonicznym. Żaden inny kapłan w całym Kościele katolickim nie podlega takiej
ingerencji w celu przeniesienia z jednej diecezji do drugiej.

13 stycznia 1994 r. - Biskup Forte mówi ojcu Grunerowi, że nie ma nic przeciwko niemu,
a kiedy ojciec Gruner prosi go o radę, biskup mówi mu, aby wrócił do Kanady.

14-31 stycznia 1994 r. - kardynał Sanchez, arcybiskup Sepe i Monseigneur Forte
rozpoczynają ostateczne negocjacje w sprawie "gry w spustoszenie" przeciwko ks.
Grunerowi. Nakazano mu znaleźć innego biskupa, a następnie zapobiec inkarnacji przez
innego biskupa, odmawiając mu ekwipunku Avellino. „Mat” to zadeklarować , że
odkąd ojciec Gruner "nie odniósł sukcesu" będąc inkardynowanym gdzie indziej, musi
teraz powrócić do Avellino lub zostać zawieszonym w biurze swojego kapłana.

31 stycznia 1994 - Biskup Forte wysyła księdza Gruner wezwanie oskarżając go o bycie
księdzem Vagus (wędrowny), ponieważ nie jest on zwrócony do Kanady Avellino -
podczas gdy sam prałat Forte właśnie powiedział Ojca Gruner tylko 18 dni wcześniej, aby
powrócić do Kanady . To niezwykłe zachowanie wyjaśnione zostało w Księdze Fatimskiej
(kapłanie z Fatimy). Trwa to dzisiaj i znowu w apelacji do sądów watykańskich i do
papieża.



Październik 1994 - Sekretarz Stanu i nuncjusz papieża pisał do biskupów całego świata, aby
doradzić im, aby nie uczestniczyć w Konferencji Pokojowej Druga Fatimskiej Krucjaty, która
odbędzie się w Mexico City. Wizy są odmawiane, a przeszkody stoją na drodze ponad 100
katolickich biskupów, którzy przyjmują zaproszenie na Konferencję.

1995 - W komunikacji osobistej do profesora Baumgartner w Salzburgu (Austria) kard Mario Luigi
Ciappi, nie mniej niż osobistego teologa Jana Pawła II, pokazuje, że „w Trzeciej Tajemnicy, to
przepowiedziane, między innymi, że wielkie szczytowanie Kościoła rozpocznie się na szczycie ".

12 lipca 1995 r. - Pierwszy List otwarty do papieża opublikowany został w jednym z wiodących
rzymskich dzienników Il Messaggero. Obejmuje on dwie pełne strony, publicznie protestujące
przeciwko jawnemu nadużyciu pozycji, prestiżu i władzy przez watykańskich biurokratów anty-
fatimskich w latach 1992-1994. Jest podpisany przez dwóch biskupów, tysiące kapłanów i
świeckich. Papież nie działa (lub nie może działać), chociaż otrzymał prywatne słowo, aby
powiedzieć, że Jego Świątobliwość odczytał List Otwarty.

Listopad 1996 r. - W Rzymie, trzecia konferencja na rzecz pokoju w Fatimie Crusader. Po raz
kolejny wszyscy biskupi są zaproszeni do udziału, z uwzględnieniem wszystkich wydatków. Mimo
ciągłego powtarzania tych samych kłamstw rozłożone przez niektórych członków anty-Fatimy do
aparatu Watykańskiego w 1992 i 1994 roku - w połączeniu z presją, by nie uczestniczyć w
konferencji, presji ze strony kardynała Gantina, różne nuncjuszów apostolskie i inne watykańscy
urzędnicy - ponad 200 biskupów, kapłanów i świeckich są obecne.

20 listopada 1996 - Skarga Canon przeciwko ks Gruner kardynała i arcybiskupa Sanchez Sepe i ich
wspólników jest podana do Papieża osobiście, jak pokazano na zdjęciu przedstawionym w Fatimie
Kapłana i opublikowanego 2 kwietnia 1998 roku w Il Messaggero.

26 lutego 1997 - Coralie Graham, redaktor The Fatima Crusader wysyła Kardynał Gantin list
polecony zawierający siedem istotnych pytań o swoich nielegalnych działań, aby spróbować
zapobiec biskupów i księży z uczestnictwa w Konferencji Pokojowej. Ponad pięć lat później jego
pełen szacunku list pozostał bez odpowiedzi.

2 kwietnia 1998 r. - Publikacja drugiego listu otwartego składającego się z dwóch stron. Tym
razem List otwarty zbiera podpisy 27 biskupów i arcybiskupów, a także 1900 kapłanów i
zakonników oraz ponad 15 000 świeckich. Został opublikowany w języku włoskim w Il
Messaggero . Tysiące plakatów Open Letter są wyświetlane wokół Watykanu w 1998 roku.

Tymczasem proces kanoniczny księdza Grunera odbywa się w systemie sądowym
Watykanu. Szczegóły dotyczące "sfałszowanych" i absurdalnie nieuczciwych procesów
znajdują się w Księdze Fatimy(książka o życiu ojca Grunera). Podczas rozprawy
arcybiskup Grochelewski, który jest obecnie głównym sędzią w sprawie (ponieważ
kardynał Agustoni został zmuszony do wycofania się z powodu pojawienia się uprzedzeń),
przyznaje, że spór nie dotyczy inkardynacji. od ojca Grunera, ale z tego, co mówi
(dotyczące Fatimy). Jest to prawdziwy powód wielu niezgodnych z prawem i
bezprecedensowych działań przeciwko ks. Grunerowi, nawet jeśli w postępowaniu przed
sądem nie znaleziono pisemnych dokumentów. Podstawową zasadą naturalnej
sprawiedliwości jest to, że oskarżony musi zostać poinformowany o konkretnych zarzutach
skierowanych przeciwko niemu, aby mógł się obronić. Oddaj ojca Grunera na rozprawę za
rzekome "przestępstwo" dotyczące jego inkardynacji, kiedy prawdziwą stawką jest to, co
mówi o Fatimie,



Październik 1998 - Poszczególne kłamstwa, insynuacje i oskarżenia przeciw ojcu Gruner są
zestawione w długiej oskarżycielskim dokumentu przygotowanego i przedstawionego przez
Promotora Sprawiedliwości, powoływanych przez aparat Watykańskiego przygotować
podsumowanie rzekomo „bezstronni” pozycje części kanoniczne. Ksiądz Gruner powiedział, że nie
ma nawet prawa do otrzymania kopii tego "bezstronnego" dokumentu, chyba że złoży przysięgę,
aby zachować go w tajemnicy. Ta dziwaczna prośba pochodzi od samego Trybunału ( kopia tego
wymogu tajemnicy przez Trybunał jest dostępna dla każdego biskupa, który o to
poprosi ). Ojciec Gruner odmawia złożenia przysięgi tajemnicy. On jest zmuszony przejść
dokumentu z Promotora w obecności z jego prawnik kanoniczny ,
który powinien uczynić ten wyjazd Rzym

•Kanada następnie zgłasza Rzymowi dokument bez pozostawiania kopii.

10 października 1998 r. - Dokument promotora ujawnia po raz pierwszy istnienie 20 listów
potajemnie krążących przeciw księdzu Grunerowi i jego pracy. Litery są pełne fałszywych i wręcz
leży na strony niektórych członków Kongregacji Duchowieństwa, Sekretariatu Stanu, a nawet
kardynała Ratzingera Kongregacji, wracając do początku lat 80-tych.

10 grudnia 1998 - Pomimo prawie nie do pokonania przeszkód i bardzo ograniczony czas
dozwolony na odpowiedź, Ojciec Gruner zapewnia kanoniczną odpowiedź z promotorem 80 stron
dokumentu, obala każdy zarzut niezbicie. Promotor dokument nigdy nie został ponownie
wspomniane przez Trybunał.

Grudzień 1998 - Ojciec Gruner, listem poleconym, żąda kopie około 20 listów przeciwko niemu
przez Kongregację do spraw Duchowieństwa i Trybunału. Litery nigdy nie dotarły. Fałszerstwa
nadal krążą w plecy ks Gruner, co znacznie utrudnia jego wysiłki, aby przekonać biskupów, że
poświęcenie Rosji musi być odpowiednio do uniknięcia zagłady narodów według ostrzeżenia Matki
Bożej Fatimskiej.

Sierpień 1999 - Ojciec Gruner wysyła nowy dokument do biskupa Avellino, pokazujący, że ojciec
Gruner jest inkardynowany gdzie indziej.

03 września 1999 - Produkt Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej antydatowała decyzję z
dnia 10 lipca 1999 r oczywisty brak podstawy do podjęcia decyzji wykazano w „ustawy o A Single
Man” (rozdział w Fatimie Priest ) oraz dokumentów związanych z obaleniem ks. Grunera,
datowanym 14 października 1999 r. (również powtórzonym w Księdze Fatimskiej , wydanie 2000),
odrzucenie, na które sygnatariusz Apostolski nie udziela odpowiedzi. Tymczasem

Trzeci adwokat kanoniczny, wobec którego zastosowano presję, zwraca się przeciwko
niemu. (Zła służba dwóch pierwszych kanonistów jest szczegółowo opisana w Księdze
Fatimy). Tylko 16 kanonistów może bronić 400 000 księży katolickich przy Podpisie, co
ułatwia wywarcie presji na tych prawników, grożąc, że zlikwidują ich przyjęcie do
Trybunału.

12-18 października 1999 r. - Konferencja Pokoju Apostolskiego w Hamilton w Ontario
podlega temu samemu schematowi nękania, nadużywania władzy i wyliczonych kłamstw ,
które utrudniały wcześniejsze Konferencje Pracy. Fatima. Biskupi i kapłani są obecni,
ale w niewielkiej liczbie. Coraz trudniej docierać do kapłanów i biskupów z powodu
kampanii watykańskiej, mającej na celu zaciemnienie reputacji i pracy Grnera Grunera.
Pomoc ponad 300 osób, głównie osób świeckich.



22 listopada 1999 r . Druga kanoniczna skarga Ojca Grunera zostaje wysłana do papieża
listem poleconym z Watykanu. Skarga ta cytuje kardynałów Agustoniego, Innocentego i
Sancheza, arcybiskupa Sepe, arcybiskupa Grochelewskiego i monsiniora Forte.

Grudzień 1999 r. - Drugi tom manuskryptów księdza Alonso jest ostatecznie opublikowany, ale w
niezwykle zredagowanej edycji. Pozostałe 22 tomy są nadal niepublikowane 25 lat później, choć w
pełni gotowe do druku w 1975 roku.

20 kwietnia 2000 r. - Ojciec Gruner powołuje się na Kanon 1506, który wymaga od Papieża
przyjmowania skarg kanonicznych zarówno przeciwko kardynałom, jak i wspomnianym
biskupom. Zgodnie z prawem kanonicznym, skargi uznaje się za przyjęte po upływie terminu
określonego w maju 2000 r. Papież nie odpowiada, chociaż zobowiązany jest do tego przez samo
prawo, które sam ogłosił. Nawet papież jest związany wspólnym prawem Kościoła, dopóki nie
ogłosi nowego prawa.

13 maja 2000 - W czasie ceremonii beatyfikacji Hiacynty i Franciszka, kardynał Sodano informuje,
że Trzecia Tajemnica Fatimska zostaną ujawnione. (Wcześniej Sekretariatu Stanu próbował
odwrócić Fatima ceremonii beatyfikacji przez Watykan do grupy beatyfikacyjny ceremonię z
udziałem innych błogosławionych niezwiązane z Fatimy).

Kardynał Sodano, jednak daje mylne prezentację Trzeciej Tajemnicy, twierdząc, że jest to wizja, w
której „Papież zdaje się trupem.” Sama treść wizji (aby być ujawnione w przyszłym miesiącu)
powiedział, że papież jest zabity , Oczywiście, kardynał Sodano toruje drogę dla fałszywego
„interpretacji” Tajemnicy, która będzie twierdzić, że znaczna część Trzeciej Tajemnicy jest
nieudanym zamachu na życie papieża w 1981 roku i że wszystkie wydarzenia w prorokował Sekret,
aby użyć własnych słów, "teraz wydaje się należeć do przeszłości".

5 czerwca 2000 r. - List zagrażający Ojcu Grunerowi bezpodstawną "ekskomuniką" podpisuje
kardynał Castrillón Hoyos. List zostaje dostarczony do domu Ojca Grunera przez emisariusza
Watykanu 21 czerwca o godzinie 22.00 Kłamiąc, emisariusz wchodzi do salonu ojca Grunera,
twierdząc, że ma "dobrą wiadomość od Ojca Świętego".

26 czerwca 2000 r. - Na konferencji prasowej Watykan publikuje tekst jako Trzecią Tajemnicę w
całości. Tekst przedstawia wizję, w której papież ("biskup

ubrany na biało ") zostaje zabity przez grupę żołnierzy strzelających do niego, klęcząc u
stóp dużego drewnianego krzyża na szczycie wzgórza po przekroczeniu zrujnowanego
miasta wypełnionego trupami , Po egzekucji papieża następuje egzekucja wielu biskupów,
kapłanów i świeckich.

Pytania obfitują (patrz artykuł Andrew Cesanka w The Fatima Crusader,Nr 64). Wśród
innych pytań: dlaczego opublikowany wizji nie zawiera słowa Matki Bożej, tak, że nawet
w ogłoszeniu nieujawnianie Tajemnicy w 1960 roku, sam Watykan cytowane „słowa, które
Matka Boża powierzyła . dzieci w ukryciu „wizja nie wspominając słowa, które wyraźnie
Follow” w Portugalii nadal zachowują dogmat Wiary, itp „- to wyrażenie Siostra Lucy
zawarte w czwartym wspomnieniu jako część pełnego tekstu Trzeciej tajemnicy Fatima.
Sformułowanie dotyczące dogmat wiary w Portugalii jest tajemniczo spychany do przypisu
na stronie w komentarzu Watykanie Tajemnicy, jak ignorowane przez kardynała
Ratzingera i Bertone, współautorów komentarza.



Część komentarza kardynała Ratzingera stwierdza, że biskup Bertone i jego "interpretacja"
podana przez kard. Sodano - że przesłanie Fatimskie i Trzecia Tajemia w szczególności
odnoszą się wyłącznie do wydarzenia, które teraz należą do przeszłości. W rezultacie kard.
Ratzinger twierdzi, że przetrwanie Papieża w 1981 roku jest tym, co przedstawia wizja
papieża w zabijaniu . Nawet niereligijne media uznają fałsz tej interpretacji.

Opublikowany tekst wizji nie zawiera któregokolwiek z elementów przedstawionych przez
kardynała Ratzingera w wywiadzie w 1984 roku, w tajemniczych okolicznościach cenzurowane
magazyn Jezus . Opublikowana wizja nie mówi nic o "zagrożeniach, które zagrażają wierze i życiu
chrześcijan, a więc i świata", "nic o" znaczeniu czasów ostatecznych ", nic o tym, co" zawiera wiele
innych objawień maryjnych " Zatwierdzony przez Kościół i nic o proroctwach "ogłoszonych w
Piśmie Świętym". Dalej, podczas gdy kard. Ratzinger powiedział w 1984 roku, że Trzecia
Tajemnica zawiera "proroctwo religijne" - oświadczenie, które złożył trzy lata później atak na życie
Papieża - obecnie twierdzi, że nie ma proroctwa, a jedynie przedstawienie przeszłych wydarzeń, z
zamachem na rok 1981 na szczycie.

Co więcej, komentarz kard. Ratzingera skandalizuje wiernych, twierdząc, że triumf Niepokalanego
Serca Maryi to nic innego jak miłość, która zwycięża nad bombami i armatami, a to oddanie
Niepokalanemu Sercu nic nie znaczy. więcej niż spełnienie woli Bożej przez każdą osobę, która w
ten sposób nabywa dla siebie "niepokalane serce". Nawrócenie Rosji na katolicyzm i ekspansja
nabożeństwa do jedynego Niepokalanego Serca Maryi na całym świecie nie są nawet wspomniane
w komentarzu kard. Ratzingera.

Jedynym "autorytetem" Fatimy, cytowanym przez kardynała Ratzingera, jest ojciec Edward Dhanis,
modernistyczny jezuita, który spędził lata rzucając cień na prorocze elementy orędzia fatimskiego
dotyczącego Rosji. Ojciec Dhanis twierdził, że te elementy Orędzia były pobożnymi wynalazkami
s. Łucji. Ojciec Dhanis odmówił zapoznania się z oficjalnymi archiwami Fatimy lub
skonsultowania się z innymi prywatnymi dokumentami udostępnionymi mu, aby nie musieć
wycofywać swoich błędnych tez. Po błędach Ojca Dhanisa, które redukują Fatimę do ogólnej
pobożności, bez proroctwa o przyszłych zdarzeniach, część

Komentarz Kardynała Ratzingera kończy się stwierdzeniem, że wszystko, co pozostało z
Orędzia Fatimskiego, to modlitwa i pokuta.

Zadziwiające zacytować Bertone komentarz, asystent kardynała Ratzingera
(reprodukowany [w części] wyżej od Watykanu książeczka orędzia fatimskiego) pokazuje,
jak daleko spadły do błędu i rewizjonizmu i Bertone inni z ruchu przeciwko Fatimie. Tutaj
Bertone powiedział, rzeczywiście, że obietnica złożona przez Matkę Bożą w okresie
pokoju zależy od objawienia Trzeciej Tajemnicy, podczas gdy w rzeczywistości, Matka
Boża powiedziała, że okres spokoju byłyby przyznane świat tylko wtedy, gdy Rosja
została konsekrowana do Jej Niepokalanego Serca, a następnie nawróciła się, Jeśli
widzieliśmy wydrukowane słowa abp Bertone, można by mieć wątpliwości, że każdy
rozsądny katolicki teolog lub Kościół urzędowy może również stanowić ogromną fałszywy
raport z Fatimy wiadomości. Aby pokazać aktualny stan świata, głosząc Bertone na koniec
ery „naznaczonym tragicznym ludzkiej żądzy władzy i zła”, na poboczach rozstroju
umysłu. Jak myślisz, co mamy dzisiaj - epoka spokoju?

Część uwag przez Bertone twierdzi również, że wszelkie dalsze prośba o poświęcenie Rosji „jest
bez podstawy”. Dla jedyny dowód tego twierdzenia przytacza rzekomego „list od siostry Lucy” w
1989 roku, skierowana do osoby nie zidentyfikowane. „Listu od Łucji” niszczy się przez fałszywie
twierdząc, że podczas swojej wizyty w Fatimie w 1967 roku papież Paweł VI poświęcił świat



Niepokalanemu Sercu Maryi - zdarzenie, które nigdy nie miało miejsca - Siostra Lucy nie mogła
popełnić takiego błędu, ponieważ uczestniczyła w krótkiej wizycie papieża Pawła VI w Fatimie.

Paradoksalnie jedyną osobą, która nie uczestniczyła w "objawieniu" Trzeciej Tajemnicy 26 czerwca
2000 r., Jest sama siostra Lucy. Nie wolno jej jeszcze mówić, mimo że mówimy społeczeństwu, że
Przesłanie Fatimskie zostało w pełni objawione i nic więcej nie pozostaje ukryte. Jego kluczowe
świadectwo o konsekracji Rosji nie jest pożądane, mimo że kilka tygodni temu kardynałowie
Sodano i Ratzinger, monsignore Bertone i inni członkowie watykańskiego aparatu byli w Fatimie i
mogli mu powiedzieć o pytanie. Pismo z 1989 r., Oczywiście zdyskredytowane, jest jedynym
dowodem, na którym ci watykańscy urzędnicy wyraźnie polegają na twierdzeniu, że Konsekracja
została dokonana. Co ciekawe, do s. Łucji, nawet nie prosimy o uwierzytelnienie tego list.

Na zakończenie Konferencji prasowej z 26 czerwca kardynał Ratzinger wymienia imię ojca
Grunera, twierdząc, że musi poddać się "Magisterium" w odniesieniu do Fatimy i Konsekracji Rosji.
Nie można jednak twierdzić, że sam papież ogłosił, że konsekracja dokonuje się na zawsze.
Papież nie odgrywa żadnej roli na konferencji prasowej z 26 czerwca, ani w komentarzu Ratzingera
/ Bertone, który nie jest dokumentem Magisterium Kościoła (oficjalna służba pedagogiczna papieża
lub papieża i wszystkich biskupi świata w jedności z nim), a zatem nie zobowiązuje nikogo do
wiary w to, co twierdzi. Nawet sam kardynał Ratzinger przyznaje, że jego interpretacja i monsignor
Bertone nie są wiążące.

12.Lipiec 2000 - Ojciec Gruner nadal opiera się bezpodstawnej groźbie
ekskomuniki ze strony kardynała Castrillóna Hoyosa, publikując swoją
odpowiedź dla kardynała. Ojciec Gruner jest jedynym księdzem, który jest
obecnie narażony na bezpośrednie bezpośrednie zagrożenie ze strony
urzędnika watykańskiego. W tym samym czasie Watykan przymyka oczy na
niezliczonych kapłanów, którzy szerzą herezję i angażują się w
niewypowiedzianie skandaliczne zachowanie we wszystkich krajach .

14 lipca 2000 r. - Ojciec Gruner dowiaduje się, że kardynał Castrillón Hoyos polecił kilku
nuncjuszom na świecie dręczyć ojca Grunera fałszywymi oskarżeniami . Na przykład
nuncjusz z Filipin rozpowszechnia kłamstwo, że ojciec Gruner jest winny fałszowania
dokumentów Sekretariatu Państwa Watykańskiego, aby jego praca została uznana przez
Watykan - oczywisty absurd. Te kłamstwa są obalone w oświadczeniu opublikowanym
przez pracę. (Zob. Fatima Priest .) Kardynał Castrillón Hoyos nie zwraca uwagi na
powtarzające się prośby ojca Grunera o wycofanie fałszywych oskarżeń o fałszerstwo.
Zamiast tego kardynał Castrillón Hoyos po prostu zmienia oskarżenie o tak zwane

"Niewłaściwe użycie" autentycznych dokumentów , odmawiając przyznania, że jego pierwotne
oskarżenie było kłamstwem. Wszystkie zarzuty kardynała Castrillóna Hoyosa zostają odrzucone w
odpowiedzi na to dzieło, ale odmawia on wycofania wszystkich swoich fałszywych zarzutów.

15 lipca 2000 r. - Publikacja ojca Grunera z numeru 64 Fatima Crusader. Ta kwestia pokazuje, że
tekst Trzeciej Tajemnicy ujawniony 26 czerwca jest niepełny. (Zobacz zwłaszcza artykuł o istnieniu
dwóch tekstów autorstwa Andrew Cesanka Kopie są dostępne w języku włoskim, angielskim i
portugalskim na stronie internetowej Fatima, www.fatima.orgZobacz także rozdział 12.)

8 sierpnia - 16 października 2000 r. - kard. Castrillón Hoyos odmawia wycofania groźby
ekskomuniki. W połowie października mówi, że odnosi się do "wyższej władzy". Odmawia
identyfikacji tego "wyższego autorytetu", chociaż jest to wyraźnie Sekretarz Stanu w Watykanie.

http://www.fatima.org/


31 sierpnia 2000 - Ojciec Gruner wysyła plik do Ojca Świętego dla drugiego przypomnienia na
jego kanonicznej skargi i odwołania się do papieża przeciwko Cardinals Innocenti, Sanchez i
Agustoni abp Sepe, arcybiskup i biskup Grochelewski Silny, zgodnie z Kanonem 1506. Spór oparty
jest na nadużyciu władzy i naruszeniu prawa kanonicznego. Skargę zauważa, że (dopóki nowych
przepisów została ogłoszona przez papieża), Papież jest związany przepisami prawa uchwalonych
on usłyszeć sprawę.

08 października 2000 - Kolejny konsekracja świata odbywa się na uroczystości w Watykanie - ale
nie Rosja. Ceremonia ta nazywana jest „aktem zaufania.” Podczas gdy propaganda anty-Fatima
powiedzieć poświęcenie Rosji jest niemożliwe, 1 400 biskupów i 76 kardynałów zgromadzonych w
Watykanie na ten dzień i można łatwo wymienić w Rosji W rzeczywistości wielu biskupów myśli,
że właśnie to zamierzają zrobić. Tekst aktu zaufania zostaje upubliczniony dopiero 7 października,
w przeddzień uroczystości. Tekst nie wspomina o Rosji, ale wspomina o „czyn zaufania” w świecie
„bezrobotny”, „Młodzież w poszukiwaniu sensu życia” i inne tematy „zaufania” - ktoś i zrobić

30 listopada 2000 r. - Magazyn Inside the Vatican ujawnia, że kardynał przedstawił jako
„Jednym z najbardziej intymnych doradców papieża” uznaje, że Jego Świątobliwość otrzymał
porady nie wspominając o Rosji w jakiejkolwiek ceremonii poświęcenia bo to obraża Rosyjskiej
Cerkwi. To, że ostpolitik i dyplomacja watykańska uniemożliwiły konkretną Konsekrację Rosji, jest
tutaj potwierdzone przez prałata Watykanu.

20 grudnia 2000 r. - Ojciec Gruner kończy pisanie skargi kanonicznej do Jego
Świątobliwości Papieża Jana Pawła II przeciwko Kardynałowi Hyrosowi Castrillón za
przestępstwa przeciwko prawu Kościoła, i formalnie domaga się, aby w kanonicznej
formie Kardynał o swoich obowiązkach. Kanoni 1405, 1406 i 1452 § 1 są powoływani,
zgodnie z którymi jedynym właściwym sędzią w takich przypadkach jest Papież, a papież
jest zobowiązany do rozstrzygnięcia sporu.

16 maja 2001 r. - Zastanawiając się nad rosnącym sceptycyzmem milionów katolików,
Matka Angelica deklaruje w swoim programie telewizyjnym na żywo, że nie wierzy, iż
Watykan ujawnił całą Trzecią Tajemnicę:

"Jeśli chodzi o Sekret, to jestem jedną z tych osób, które myślą, że nie dostaliśmy wszystkiego.
Powiedziałem dobrze! Mam na myśli, że masz prawo do osobistej opinii, prawda, Ojcze? Tam,
wiesz, że to moja opinia. Bo myślę, że to przerażające. I nie sądzę, że Stolica Apostolska powie coś,
co się nie wydarzy, co może się zdarzyć. I co robi, jeśli się nie stanie? Mam na myśli to, że Stolica
Apostolska nie może sobie pozwolić na składanie proroctw. "

30 sierpnia 2001 r. - Centrum Fatimskie wysyła list do milionów ludzi w prasie i do władców
świata zawierających ostrzeżenie w świetle Orędzia Fatimskiego:

" Nadejdzie dzień, bliżej niż myślisz, gdzie bomby wybuchną nawet w" spokojnych
"częściach świata."

11 września 2001 r. - Terroryści przejmują dwa samoloty i miażdżą ich przeciwko bliźniaczym
wieżom World Trade Center w Nowym Jorku, aby je upaść. Kolejny porwany samolot wpada na
Pentagon. Ponad 3000 osób zginęło w najkrwawszym epizodzie terrorystycznym, jaki świat
kiedykolwiek widział. Ten akt wojny jest decydującym dowodem, że konsekracja Rosji, która
zgodnie z obietnicą Matki Bożej przyniosła pokój światu, nie została podjęta. Jednak ruch



przeciwko Fatimie powtarza, że Orędzie Fatimskie zostało wspaniale dokonane wraz z
poświęceniem świata w 1984 roku i że tam jest Triumf Niepokalanego Serca Maryi .

12 września 2001 r. - Ujawniając swoją obsesję na punkcie Ojca Grunera i jego pracy,
watykańskich urzędników, zaledwie jeden dzień po najgorszym ataku terrorystycznym na świecie,
Watykańskie Biuro Prasowe wydaje "Deklarację" dla świata , twierdząc, że ks. Gruner został
"zawieszony" od kapłaństwa i że nikt nie powinien uczestniczyć w konferencji pokojowej w
odniesieniu do Fatimy i sponsorowanej przez jego pracę w Rzymie w dniach od 7 do 13
października 2001 r. "Deklaracja" twierdzi, że jest " upoważnione przez wyższą władzę. „artykuł
dokładnie włożona w wyrażeniu” wyższy organ „wyraźnie wskazuje, że

Wspomniany "autorytet" nie jest najwyższym autorytetem Kościoła - to znaczy
papieżem. Wyrażenie "wyższy autorytet" znajduje się w języku Watykanu, Sekretarz Stanu
- Kardynał Sodano. W każdym razie, zgodnie z prawem Kościoła, "mandat" anonimowej
osoby jest nieważny.
"Deklaracja" nie daje podstawy do "zawieszenia", ponieważ nie ma podstaw do
fałszywego oskarżenia, że ojciec Gruner "nie odniósł sukcesu" w znalezieniu innego
biskupa, który by go uwięził i dlatego musi " wrócić do Avellino po 23 latach. Jest to ta
sama "porażka", którą biurokracja watykańska wytworzyła przez bezprecedensowe
ingerencje w oferty inkardynacji od lat, przez serię przyjaznych biskupów, z których
wszyscy chcieli faworyzować dzieło Ojca Grunera.

Watykańskie oświadczenie twierdzi, że konferencja rzymska nie "cieszy się aprobatą
władzy kościelnej". Decyzja jest oczywiście obliczona na zmylenie, ponieważ urzędnicy
watykańscy doskonale wiedzą, że nie jest wymagana żadna aprobata. zgodnie z prawem
Kościoła (kan. 212, 215, 278, 299), który gwarantuje naturalne prawo duchowieństwa i
świeckich do kojarzenia i omawiania interesujących nas Kościołów. Paradoksalnie
watykańscy urzędnicy nigdy nie podjęli tak spektakularnych działań, ani nawet absolutnie
żadnych środków, aby zapobiec niezliczonym konferencjom i innym zgromadzeniom na
stałe w całym Kościele przez księży, zakonnice i świeckich, którzy , otwarcie, są w
niezadowoleniu z doktryny katolickiej. dziś.

To, że Watykan postępuje w prześladowaniach przeciwko księdzu Grunerowi zaledwie
kilka godzin po masakrze tysięcy Amerykanów w bezprecedensowym ataku
terrorystycznym, demonstruje z absolutną pewnością kompletną przewrotność opozycji
wobec Orędzia Fatimskiego przez pewne elementy wnętrza biurokracji watykańskiej. Ani
rozprzestrzenianie się herezji, ani niezliczone skandale seksualne wśród duchowieństwa w
ciągu ostatnich czterdziestu lat, nigdy nie wzbudzały takich działań ze strony tych samych
elementów Watykanu, zobowiązanych do ochrony Kościoła przeciwko jego prawdziwym
wrogom. To tajemnica nieprawości jest pierwszą koniecznością tych watykańskich
urzędników, nawet w obliczu rozlewu krwi i apostazji na całym świecie, apostazja.

Castel Gandolfo 24 sierpnia 2001

Wielebny Ojcze,

W swoim liście z 10 lipca zaprosi łeś mnie do udzia łu w Piątej Światowej Konferencji
Pokojowej, która odbędzie się w Rzymie w dniach od 7 do 13 października.



Dziękuję wam serdecznie i do tej pory mam nadziej ę, że to spotkanie dotycz ące tak ważnego tematu, jakim
jest pokój świata, zostanie uwieńczone wielkim sukcesem.

Nie będę mógł uczestniczy ć w tym wydarzeniu, poniewa ż Synod Biskupów będzie tutaj w Watykanie.

Z serdeczne pozdrowienia i pragnienie, że Pan za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej,
udziel wam pożądanego dobra.

Podpisano przez (Monseigneur) + Stanisława Dziwisza

13 września 2001 r. - Centrum Fatimskie odpowiada na "Oświadczenie" wydane przez
Watykańskie Biuro Prasowe, zauważając między innymi, że Ojciec Gruner wydaje się być
jedynym kapłanem,
z pamięci człowieka w Kościele, który nie zostały publicznie potępił do świata dla

"Zbrodnia", która nie jest nawet określona, przez "wyższy autorytet", który nawet nie jest
wymieniony.

21 września 2001 r. - Po otrzymaniu tego, co prywatnie uznała za "a kościelny telefon "od kogoś z
biurokracji watykańskiej, pracownik Katolickiego Uniwersytetu Świętego Najświętszego Serca w
Rzymie wysyła list z informacją, że umowa o dzieło na organizację Konferencji Światowy Pokój
od
7 do 13 października 2001 r. zostanie odwołany - a my odmówimy zachowania pisemnej umowy.
Wszystko to na mniej niż trzy tygodnie przed rozpoczęciem Konferencji i po tym, jak praca wydała
ponad 100 000 USD na reklamę i inne przygotowania. Zapytany o wyjaśnienie tego naruszenia
umowy, Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca twierdzi, że nagle musiał zaprogramować
"inspekcję strukturalną" swojego mieszkania - w ciągu tygodnia, w którym odbędzie się
Konferencja Pracy. Ojcze Gruner!

28 września 2001 r. - Ojciec Gruner bezpośrednio otrzymuje list od bp Dziwisz, osobisty
sekretarz papieża, z dnia 24 sierpnia 2001 roku, z ciepłymi życzeniami do Ojca Gruner do
następnej konferencji w Rzymie w Fatimie i pokoju światowego i wyraził ubolewanie z
powodu niezdolności do uczestniczenia na Konferencji z powodu Synodu Biskupów, który
odbył się w tym samym czasie. Biskup Dziwisz jest sekretarzem osobistym papieża Jana
Pawła II przez 35 lat i jest jak syn Ojca Świętego. Wyrazem wsparcia i dobrych życzeń ks
Gruner bp Dziwisz dowodzi niegodnego zagrożenie na ks Gruner opublikowanego przez
„mandatu wyższej władzy” 12 września 2001 nie mógł pochodzić z otoczenia Ojca
Świętego, pozostawiając kardynała Sodano jako jedyną "wyższą władzę", która mogła
sprowokować bezpodstawne zagrożenie. (Zobacz do reprodukcji fotograficznej listu
z francuskim tłumaczeniem . )

25 października 2001 - Kardynał Ratzinger rozpoznaje destabilizacji równowagi wewnętrznej
Kurii Rzymskiej ponieważ raportów (po atakach terrorystycznych z 11 września w Nowym Jorku)
w piśmie z Siostrze Łucji do papieża w sprawie trzecia Tajemnica i te zagrożenia

dla świata i osoby papieża. Ratzinger wyraźnie nie zaprzecza istnieniu tego
listu. Przyznanie to pokazuje, że powszechny sceptycyzm wobec stosunków watykańskich
nad Fatimą najwyraźniej rozciąga się na samo serce Kurii.

Grudzień 2001 - Father Gruner ma wywiad z redaktorem The Fatima Crusader w
artykule zatytułowanym Można go streścić następująco: „prawo Boże i to samo prawo



Kościoła katolickiego („Nie ciągnij Posłańca”. prawo kanoniczne) stwierdza wyraźnie
(patrz Kanony 221, 1321, 1323) jako kapłan Kościoła katolickiego nie może podlegać
żadnej karze kościelnej w ogóle jeśli kapłan nie popełnił żadnego czynu karnego lub
przekroczyło prawo lub nakaz Kościoła. Ponieważ nigdy nie popełniono żadnego
przestępstwa lub przestępstwa tego rodzaju przez ojca Grunera, jest absolutnie jasne i
pewne, że ksiądz Gruner nie jest zawieszony na divinis. Ktokolwiek, nawet kardynał,

20 grudnia 2001 - W reakcji na wzrost sceptycyzmu co do kompletności objawień
watykańskich Trzeciej Tajemnicy, urządzenie nagle Watykan publikuje

Tajne spotkanie s. Łucji, zorganizowane w znaczący sposób przez arcybiskupa Bertone ponad
miesiąc wcześniej (17 listopada) w klasztorze w Coimbrze. "Spotkanie" to nic innego, jak tylko
włoska relacja Bertone z tego, co s. Łucja powiedziała po portugalsku. Według Bertone, s. Łucja
powiedziała, że Konsekracja Świata w 1984 roku była
"Zaakceptowany przez Niebo" (w jakim celu nie powiedziała) i że wszystko "zostało
opublikowane".

W „spotkanie”, które zgodnie z Bertone, trwał dwie godziny zawiera 44 słów , zwany usta Łucji
dotycząca tematów kontrowersyjnych (poświęcenie Rosji i Trzeciej Tajemnicy). Żadne pisemne lub
inne niezależne nagranie "spotkania" nie jest możliwe, co uniemożliwia określenie dokładnych
pytań zadawanych przez s. Łucji podczas dwugodzinnego przesłuchania w aparacie lub kontekstu
44 słów. że powinna się wypisać w ciągu tych dwóch godzin niezarejestrowanych. (Wiele
podejrzanych okoliczności tego "tajnego spotkania" przeanalizowano w artykule zatytułowanym:
"Posłuchajmy Świadka, z miłości do Boga", Sir Christopher A. Ferrara, Esq. w n ° 70 (wiosna 2002)
Fatima Crusader . Kopie tego artykułu można uzyskać na stronie
internetowejwww.fatima.org. lub Fatima Crusader - patrz także rozdział 14 tej książki).

Styczeń 2002 - Pomimo oświadczenia Watykańskiego na pełne ujawnienie Trzeciej Tajemnicy,
Siostra Lucy pozostaje pod rozkazami nie mówić publicznie o Przesłania Fatimskiego bez zgody
kardynała Ratzingera lub samego papieża. A gdy świat krąży wokół przemocy i utraty Boga,
Konsekracja Rosji pozostaje niespełniona. Zagłada narodów zwisa z równowagi, gdy świat
przygotowuje się do wojny. Podczas gdy ta książka jest w prasie w grudniu 2002 r., A groźba wojny
jest nadal jasna, s. Łucja jest nadal uciszana.

Gdzie jesteśmy?

Oto, gdzie jesteśmy, ponad 85 lat po przekazaniu przez Matkę Bożą Orędzia Fatimskiego do trzech
widzących:

•Prosta prośba Najświętszej Maryi Panny, aby naród " Rosja " - a nie
świat, a nie bezrobotny, a nie młodzież szukająca sensu życia - nie
została jeszcze konsekrowana Niepokalanemu Sercu Maryi
honorowane. Ta porażka jest tak tajemnicza, jak niepowodzenie
królów Francji, by uszanować

Prośba naszego Pana z 1689 r. O poświęcenie Francji Jego Najświętszemu Sercu.
Brak konsekracji Rosji będzie jednak miał konsekwencje nieskończenie bardziej
rujnujące niż te, które pogrążyły Francję w Rewolucji Francuskiej.

•Jesteśmy świadkami systematycznego próbę rewizji orędzia
fatimskiego, aby wyeliminować wszelkie odniesienia do konsekracji
lub przekształcenia Rosji, aby zmniejszyć wiadomość do zwykłego
kronika zdarzeń przeszłych i wezwanie do pobożności osobiste. Ten

http://www.fatima.org/


rewizjonizm Fatimskiej towarzyszy „czystki” de factoKościoła,
poprzez odwołanie się zaprzeczyć prawdzie „posłuszeństwa” i groźby
ekskomuniki i depersonalizacji przez każdego, kto byłby w
sprzeczności „z wiersza partia „Sekretariatu Stanu w Watykanie, że
Fatima należy do przeszłości i poświęcenie Rosji nie może nigdy
zostać wymienione.

•Przypuszczalne objawienie Trzeciej Tajemnicy przez ruch Watykanu
przeciwko Fatimie rodzi więcej pytań, niż rozwiązuje.
Niejednoznaczna, czterostronicowa wizja "biskupa ubranego na biało",
opublikowana 26 czerwca 2000 r., Nie jest niczym w tym
jednostronicowym dokumencie zawierającym " słowa, które Matka
Boża potajemnie powierzyła trójce dzieci" - dokument widziany przez
różnych świadków i szczegółowo przedstawiony w 1984 r. przez
kardynała Ratzingera. "Interpretacja" wizji ruchu antyfatimskiego w
Watykanie - zgodnie z którą zabójstwo Biskupa w Białym oraz wielu
innych biskupów, księży, zakonników i świeckich przez bandę
żołnierzy oznacza nieudany atakdo życia papieża Jana Pawła II przez
odosobnionego mordercę - jest oczywiście niewiarygodny i na pewno
wymyślony, by sprzyjać "linii partyjnej", zgodnie z którą Orędzie
Fatimskie należy do przeszłości.

•Tymczasem, ponad 18 lat po tak zwanej "konsekracji" w 1984 r., Są
dwie aborcje na każdy żywy poród w Rosji, którego populacja maleje
o 700 000 rocznie; Władimir Putin podpisał pakt przyjaźni z
Czerwonymi Chinami; Rosja stała się światowym centrum produkcji
pornografii dziecięcej; a Kościół katolicki jest zamknięty w
niemożliwych prawnych ograniczeniach, z zakazem nawracania, a
nawet posiadania stałych księży i biskupów na stałe w kraju (mają
tylko trzy miesiące zezwolenia na pobyt w tym samym czasie) ). Aby
zasugerować, że naród z takimi praktykami zaczął się nawracać w
wyniku spełnienia się Konsekracji Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi,
absurd.

•Podczas gdy rewizjoniści z Fatimy nadal utrzymują, że Fatima należy
do przeszłości, wojny toczą się na całym świecie, a świat coraz
bardziej rozpada się w otchłań totalnej korupcji. Atak na Amerykę, 11
września 2001 r., Jest straszliwym ostrzeżeniem przed coraz większym
postępem świata w kierunku zniszczenia wielu narodów, które według
ostrzeżeń Matki Bożej Fatimskiej byłyby skutkiem z uwzględnieniem
Jego prośby o konsekrację.

•Zawsze byli przeciwnicy orędzia Matki Bożej w sprawie pokoju na
świecie w związku z Konsekracją i nawróceniem Rosji i głuchych na
ostrzeżenia, które dała światu w Fatimie w 1917 roku. Odcinek
uwięzienia brutalny trzech
młodych widzących przez tych urzędników tych rządowych portugalsk
im jest dobrze znana. są

również bogaci w dokumentację okrutnych prześladowań, które wyznawcy Fatimy
znosili pod komunistycznymi i masońskimi reżimami na całym świecie.

Mniej znane dla wielu jest jednak wewnętrzna walka Kościoła w stosunku do Orędzia
Fatimskiego i jego nieustannie aktualnej trwałej ważności. Pomimo oficjalnej akceptacji
pojawienia się Fatimy, dzisiaj pozostaje ona niewielką, ale potężną grupą wewnątrz
Kościoła, która aktywnie działa na rzecz stłumienia całego Orędzia Matki Bożej.



Jednak miliony dusz wciąż spoglądają na Orędzie Fatimskie z wiarą i nadzieją, wciąż wierząc, że
Matka Boża nie nadaremnie przyszła na ziemię. Zjednoczeni w stowarzyszeniu oddolnym, więcej
niż PIĘĆ MILIONÓW ludzi zwróciło się do papieża z prośbą o Konsekrację Rosji i całe publiczne
objawienie Trzeciej Tajemnicy.

Przedstawiliśmy tę chronologię w nadziei, że wszyscy katolicy i inni ludzie dobrej woli będą mogli
sami ocenić fakty. Uniknęliśmy w tym nieuwierzytelnionych zeznań lub dokumentów, których
autentyczność może być kwestionowana.

Gorąco zachęcamy wszystkich, którzy szukają zbawczego światła Orędzia Matki Bożej Fatimskiej,
do przyłączenia się do nas, prosząc naszego Ojca Świętego Papieża i innych władców Kościoła,
aby uwolnili s. Łucji od jej wyroku w wieku 42 lat. milczenia i publicznie ujawnić w całej
pełni Trzecią Tajemnicę Fatimską. Formularze pozwu i dodatkowe informacje są do
Państwa dyspozycji bezpłatnie .

Pomóż nam, przekazując te informacje do wiadomości Twojej rodziny, przyjaciół i
współpracowników. Stawka nie może być wyższa: pokój świata po jednej stronie, ani unicestwienie
wielu narodów po drugiej; zbawienie milionów dusz lub utrata milionów dusz na wieczność.

Jak zawsze, Bóg pozostawia w naszych rękach wybór dobra i zła. On da nam łaskę do działania, ale
nie zmusi nas do czynienia tego, co słuszne. Czynienie tego, co słuszne, jest naszym obowiązkiem
jako katolików przed Bogiem. Róbmy to, co słuszne, szanując Orędzie Fatimskie, wysłane przez
Niebo - ze względu na nas samych, tych, których kochamy, Amerykę, naszą ojczyznę i cały świat.

W Jezusie, Maryi i Józefie,

Ojciec Paul Kramer B.Ph., STB, M.Div., STL (Cand.)

Słowniczek terminów kościelnych,
organizacji i ludzi

Warunki, organizacje kościelne

Anathema: potępienie dla każdego, kto odrzuca dogmat wiary katolickiej, stając się tym samym
poza Kościołem katolickim.



Apostazja: całkowite porzucenie wiary katolickiej.

Arianizm: herezja czwartego wieku, która zaprzeczyła dogmatowi współistotności Chrystusa z
Bogiem Ojcem.

Canon: prawo Kościoła katolickiego.

Kanoniczny: w stosunku do kanonów lub praw Kościoła katolickiego.

Komisja „Ecclesia Dei”: Komisja Watykan ustanowiony z oczywistym zamiarem służenia
potrzebom ludzi „podłączonych” do tradycyjnej Mszy łacińskiej, która ma pomóc w osiągnięciu
życzenia papieża Jana Pawła II, wyrażone w liście Ecclesia Dei, aby umożliwić dostęp do kultu
tradycyjnej Mszy wszystkim katolikom, którzy jej życzą.

Naprawa komunii odbiór godne Komunii Świętej z zamiarem dokonania zadośćuczynienia Bogu
za świętokradztwo i wykroczeń przeciwko niemu i bluźnierstwa przeciw NMP: został przepisany
przez NMP w jej objawień w Fatimie.

Soborowe: odnoszące się do Rady Generalnej Kościoła katolickiego, autoryzowanej przez papieża,
a następnie biskupów całego świata, a ostatnio w stosunku do Soboru Watykańskiego II (1962-
1965).

Kongregacja Nauki Wiary (CDF): przed reorganizacją Kurii Rzymskiej w 1967 r. Ta usługa
(która nadzorowała wszystkie inne organy Kurii Rzymskiej) była znana jako Święte Oficjum pod
kierownictwem papieża. Od 1967 r. Na czele
CDF jest kardynałem prefektem, niższej rangi niż sekretarz stanu.

Kongregacja ds. Duchowieństwa: służba kurii rzymskiej, która nadzoruje przestrzeganie
działalności diecezjalnych lub świeckich księży katolickich z całego świata w odniesieniu
do wiary i moralności Kościoła katolickiego.

Poświęcić: w ogóle, do rzeczy lub osoby oprócz wspólnego użytkowania lub świeckiej do użytku
sakralnego lub zadedykować konkretnej osoby lub rzeczy (albo osoby lub rzeczy) usługa Boga lub
Matki Boskiej Maryja poprzez modlitwy, obrzędy i ceremonie.

Kuria Rzymska: administracja centralna uczestnicząca w rządzie Kościoła w Watykanie,
podlegająca autorytetowi papieża.

Doktor Kościoła: św (e) Jeżeli wybitny katolicki (e) w poznaniu HE Wiary (ona) może
zostać uznana (e) jako godnego uczyć wszystkich katolików i wyraźnie nazwie (e ) Doktor
przez Dekret Papieża.

Dogmat: doktryna, która została nieomylnie zdefiniowana przez Kościół, jest tym, co
katolicy muszą uważać za katolika. Dogmaty wiary są zawarte w uroczystych,
nieomylnych definicjach Magisterium - dane jedynie przez Papieża lub przez Papieża i
zgromadzoną Świętą Radę.

Excardinate: oficjalnie usuń księdza lub diakona z jurysdykcji jego zwyczajnej, na przykład
biskupa. Kościół katolicki zawsze utrzymywał zasadę, że nie można odmówić ekscelencji
kapłanowi lub diakonowi, chyba że istnieje uzasadniony powód.



Fiat Maryi: zgoda Najświętszej Maryi Panny na Matkę Boga, którą wyraziła podczas pojawienia
się Archanioła Gabriela, kiedy powiedziała: "niech mi się stanie według twego słowa".

Herezja: uporczywa odmowa lub kwestionowanie jednego lub więcej dogmatów wiary katolickiej.

Przydatny idiota: ktoś, kto popycha program drugiej partii, potępiając każdego, kto ją
kwestionuje, nie zdając sobie sprawy, że ten program jest również dla niego szkodliwy.
Lenin ukuł ten termin, by odnosić się do wszystkich nie-komunistów i antykomunistów,
którzy przez swoją łatwowierność i / lub brak staranności, faktycznie posunęli się naprzód
w sprawie komunistycznej.

Imprimatur: pieczęć lub deklaracja zatwierdzenia przez biskupa lub inną właściwą władzę
Kościoła, poświadczająca, że tekst katolicki nie zawiera błędów przeciwko wierze lub moralności.

Inkardynacja: oficjalnie dołącz kapłana lub diakona do konkretnej diecezji Kościoła katolickiego
lub do uznanej wspólnoty religijnej, poddając tego księdza lub diakona prawomocnym poleceniom
biskupa tej diecezji lub przełożonemu tej wspólnoty religijnej.

Indult: przywilej lub zezwolenie, udzielone zgodnie z prawem Kościoła, jako wyjątek lub
rozluźnienie prawa, na specjalnych warunkach.

Latae sententiae : łacińskie wyrażenie odnoszące się do sankcji według prawa Kościoła, które
działa automatycznie, bez konieczności późniejszego deklarowania przez autorytet Kościoła (na
przykład ekskomuniki jakiegokolwiek katolika współpracującego ze sobą w sprawie aborcji).

Magisterium: (z łaciny: magister, co znaczy "nauczyciel"), służba nauczycielska Kościoła, a
szczególnie urząd nauczycielski sprawowany przez samego papieża, przemawiający w sposób,
który wyraźnie zobowiązuje Kościół powszechny do wiary w to, co deklaruje; lub przez Papieża w
łączności z biskupami katolickimi w Radzie Ekumenicznej, która publikuje takie wiążące
deklaracje.

Motu proprio: łacina znaczy "własnymi czynami". Odnosi się do listów z osobistym podpisem
papieża i zawierających konkretne rady lub instrukcje. Aby odróżnić encykliki mające na celu
ogólniejszą edukację.

Nuncjusz apostolski: ambasador Watykanu, przy udziale Sekretariatu Stanu Watykanu.

Praca: zorganizowana działalność, świecka lub klerykalna w celu promowania jakiegoś
aspektu wiary katolickiej.

Ostpolitik: polityka zainaugurowany przez Sekretarza Stanu w Watykanie w 1962 roku, a
następnie przez wszystkich jego następców, w którym Kościół zaprzestała wszelkiej
potępienie i sprzeciw wobec reżimów komunistycznych na korzyść „dialog” i „cichej
dyplomacji”.

Biskup Rzymu: papież.

Prefekt: w Watykanie, szef Zgromadzenia.



Schizmatykiem: jeden, który jest odcięty od komunii z Kościołem katolickim, to znaczy członków
różnych Kościołów prawosławnych, którzy odrzucają prymat jurysdykcji papieża nad wszystkimi
biskupami (to znaczy władza nad biskupami i ich poddanymi we własnych diecezjach).

Sekretarz Stanu: Kardynał, który kieruje Sekretariatem Stanu Watykanu, który reguluje
sprawy Państwa Watykańskiego i wszystkich zgromadzeń Kurii Rzymskiej.

Stolica Apostolska: Stolica Apostolska w służbie papieża i różnych bezpośrednich podwładnych
papieża do Watykanu, któremu powierzono określone zadania.

Ludzie

Alonso, CMF, ojciec Joaquin Maria: pobieranej przez bpa Joao Venancio w 1966 roku do
stworzenia kompletnego krytyczną historię objawień fatimskich, spędził następne dziesięć lat
studiuje archiwa Fatimy. W 1975 roku jego znaczące dzieło, składające się z 24 tomów po 800
stron każda, z co najmniej 5.396 oryginalnych dokumentów, było gotowe do publikacji. 22
woluminy zostały usunięte z publikacji od tego czasu. Pierwsze dwa zostały opublikowane w
redakcyjnej edycji w latach 90. Zmarł 12 grudnia 1981 r.

Bertone SDB abp Tarcisio: Urodził się 02 grudnia 1934 w Romano Canavese (Włochy),
konsekrowany na biskupa w dniu 1 sierpnia 1991 roku i mianowany sekretarzem Kongregacji
Nauki Wiary przez papieża Jana Pawła II w roku 1995. W grudniu 2002 r., Nadal jest na tym
stanowisku.

Bianchi, ksiądz Luigi: włoski ksiądz diecezjalny, który twierdzi, że spotkał Siostra Łucja i
spotkały się z nią kilka razy i rozmawiać, między innymi tematami, Trzecia Tajemnica jego
klauzurze Karmelu w Coimbrze (Portugalia). Spotkał ją także w październiku 2001 roku.

Castrillón Hoyos Kardynał Dario: Urodził się 4 lipca 1929 w Medellin (Kolumbia),
konsekrowany na biskupa 18 lipca 1971 mianowany prefektem Kongregacji Duchowieństwa z
upoważnienia papieża Jana Pawła II w dniu 1 października 1996 r (wciąż posiada tę pozycję w
grudniu 2002 roku), a utworzony kard 21 lutego 1998 roku - patrz deklaracje w „dodatku: zakrycie
Chronologia Fatimy” 5 czerwca, 11 i 12 lipca, 14 lipca, 8 sierpnia, 16 października i 20 W grudniu
2000 r. O dodatkowe informacje na temat kardynała Castrillóna Hoyosa.
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Francisco Marto, i kuzynki Łucji dos Santos (obecnie S. Lucia). Jacinta została beatyfikowana 13
maja 2000 roku.
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klauzurze klasztoru Coimbra (Portugalia). Ma ponad 95 lat w momencie publikacji w 2002
roku.

Magee, Bishop John: Urodził się 24 września 1936 r. W Newry (Irlandia). Biskup
konsekrowany 17 marca 1987 r. I sekretarz w służbie papieży Pawła VI, Jana Pawła I i
Jana Pawła II.

Michel of the Holy Trinity, Brat: Expert of Fatima i autor pamiętnej książki All Truth on Fatima
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Oddi, Kardynał Silvio: Urodził się 14 listopada 1910 r. W diecezji Piazzeto (Włochy). Biskup
konsekrowany 27 września 1953, wysokie Cardinals przez papieża Pawła VI 28 kwietnia 1969 roku,
mianowany prefektem Kongregacji Duchowieństwa przez papieża Jana Pawła II 28 września 1979
roku, przeszedł na emeryturę w 1987 roku, a zmarł w 2001 roku.

Ottaviani, Kardynał Alfredo: Prefekt Świętego Oficjum podczas Pontyfikatu Papieża
Piusa XII, Jana XXIII i Pawła VI. 11 lutego 1967 roku, na konferencji prasowej w
Papieskiej Akademii Maryjnej w Rzymie, przeczytał Trzecią Tajemnicę i napisał ją na
jednym arkuszu papieru. Zachęciła także do publikacji Trzeciej Tajemnicy Neues Europa i
była autorką The Ottaviani Intervention , krótkiej analizy Novus Ordo na temat nowego
obrzędu Mszy.

Pasquale SDB, ks Umberto Maria: Ksiądz salezjanin dobrze znana, która znana Łucja od
1939 roku i otrzymał 157 listów od niej aż do roku 1982. Miał wywiad w 1978 roku



Siostry Łucji na Konsekracji Rosja, i opublikował zapis tego wywiadu 12 maja 1982 r.
W Osservatore Romano w Watykanie.

Pierro, biskup Gerardo: urodzony 26 kwietnia 1935 r. W Mercato, San Severino
(Włochy). Konsekrowany biskup 2 sierpnia 1981 r. I biskup Avellino od 28 lutego 1987 r.
Do 25 maja 1992 r., Gdzie otrzymał awans arcybiskupa Salerno.

Ratzinger, kardynał Joseph Urodzony 16 kwietnia 1927 w diecezji Passau, Miasto Marktl am Inn
(Niemcy). Konsekrowany na biskupa 28 maja 1977, wysokie Cardinals przez papieża Pawła VI, 27
czerwca 1977 roku i mianowany prefektem Kongregacji Nauki Wiary przez papieża Jana Pawła II
w dniu 25 listopada 1981. Pomimo ponad 75 lat, w grudniu 2002 r. nadal jest na swoim stanowisku.
Mimo, że był ksiądz Ratzinger był „peritus” (ekspert) na Vaticanum II i dopiero w 1987 roku,
nawet wezwał do usunięcia „twierdz” Kościoła katolickiego.

Schweigl, SJ, Ojciec Joseph: Papież Pius XII przekazał mu tajną misję w 1952 roku, aby
przesłuchać Lucy o Trzeciej Tajemnicy.

Sodano, Cardinal Angelo: Urodzony 23 listopada 1927 w Isola d'Asti (Włochy). Dedykowany
biskup 15 stycznia 1978 r., Podniesiony do kardynała przez papieża Jana Pawła II 28 czerwca 1991
r. I mianowany na sekretarza stanu Watykanu 1 grudnia 1990 r., Nawet po ukończeniu 75. roku
życia, nadal utrzymuje swoją funkcję w grudniu 2002 r. Sodano pochwalił arcykapitana Hansa
Künga 25 marca 1998 r., awansował do Międzynarodowego Trybunału Karnego (ICC) i
zorganizował konferencję prasową z Michaiłem Gorbaczowem w Watykanie. 27 czerwca 2000 r.

Valinho, SDB, Ojciec José dos Santos: Bratanek siostry Lucy.

Venancio, biskup Joao Piereira: Urodzony 8 lutego 1904 r. W Monte Redondo (Portugalia).
Konsekrowany na biskupa (i mianowany biskupem pomocniczym Leiria-Fatima) 8 grudnia 1954
roku, powołany drugi biskupa Leirii-Fatimy 13 września 1958, na emeryturę w dniu 1 lipca 1972
roku i zmarł w połowie roku 1980. W marcu 1957 roku odbyła się koperta Trzeciej Tajemnicy do
jasnego światła i dokładnie zauważyć, że tajemnica jest około 25 wiersze napisane na kartce
papieru z ¾ centymetra marginesu z każdej strony.

Venezia Biskup : Urodził się 4 czerwca 1911 konsekrowany na biskupa 15 kwietnia 1951, był
biskupem Avellino (Włochy) czerwiec 1967 aż do 28 lutego 1987 r.
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