
Ο Πάπας Φραγκίσκος υποδέχθηκε την Ιούλια Φεντόσιουκ και την Κατερίνα Προκοπένκο, δύο 
Ουκρανές συζύγους Μπαντεριτών του συντάγματος Αζόφ. Τους συνόδευε ένα μέλος της ομάδας 
Voïna (Πόλεμος) και εκπρόσωπος των Pussy Riots, ο καλλιτέχνης Πιότρ Βερζίλοφ.

Ο Πάπας προσευχήθηκε μαζί με τους καλεσμένους του να μην παραδοθεί το Σύνταγμα Αζόφ, αλλά 
ο Θεός να το σώσει «εμπνέοντας» στους υπεύθυνους τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων για 
τους στρατιώτες.

Υπάρχουν τρεις Καθολικές Εκκλησίες στην Ουκρανία, που συνδέονται με τη Ρώμη . Μεταξύ αυτών
είναι και η Ουκρανική Ελληνοκαθολική Εκκλησία, η οποία προσχώρησε στο Μπαντερισμό και 
τους Ναζί κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και ενθάρρυνε τη σφαγή του 
Εβραϊκού πληθυσμού. Σήμερα αντιπροσωπεύει το 8% του ουκρανικού πληθυσμού. Καθ' όλη τη 
διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Ουκρανική Ελληνοκαθολική Εκκλησία προσχώρησε στο 
αντιμπολσεβικικό μπλοκ. Οι Σοβιετικοί προσπάθησαν να κυρώσουν τους ιεράρχες της και να 
εντάξουν τους οπαδούς της στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Όταν διαλύθηκε η ΕΣΣΔ, το Βατικανό, 
βρέθηκε αρχικά σε μεγάλη αμηχανία, δοκίμασε διάφορες λύσεις πριν τελικά αναγνωρίσει τους 
«Ουνίτες».

Ο Πάπας Φραγκίσκος αρχικά είχε ανακοινώσει ότι θα αφιέρωνε την Ουκρανία και τη Ρωσία στην 
Άμωμη Καρδιά της Παναγίας1, σύμφωνα με το τάμα των οραματιστών της Φάτιμα (1917)2. Στη 
συνέχεια άλλαξε γνώμη όταν συνειδητοποίησε ότι η πράξη αυτή θα δικαιολογούσε για πολλούς μια
σταυροφορία κατά της Ρωσίας. Στη συνέχεια αφιέρωσε ολόκληρο τον κόσμο στην Καρδιά της 
Παναγίας.

Υ.Γ.
Φανταζόμαστε ότι όλοι καταλάβατε το νόημα και τη σκοπιμότητα ειδικά του δεύτερου 
«μηνύματος της Παναγίας», που αποκαλύφθηκε το 1941 όταν ξεκίνησε και η επιχείρηση 
Μπαρμπαρόσα, δηλαδή όταν ξεχύθηκαν οι χιτλερικές ορδές εναντίον της Σοβιετικής Ρωσίας.
Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Πάπας ήθελε να το ξαναζωντανέψει και σήμερα.
Μετά από αυτά βγάλτε μόνοι σας συμπέρασμα !!!
Έχουμε πολλά να δούμε ακόμη και δεν εννοούμε οράματα.

1 Η αφοσίωση  στην Άμωμη Καρδιά της Μαρίας είναι ευρέως διαδεδομένη στον Καθολικισμό
2 Πριν από εκατό και πλέον χρόνια, η Παναγία εμφανίστηκε  στην Ζακίντα, τον Φραγκίσκο και τη Λουτσία, τρεις 

νεαρούς βοσκούς, στην περιοχή της Φατίμα, στην Πορτογαλία., μεταξύ 13 Μαΐου και 13 Οκτωβρίου 1917. Στη 
τρίτη εμφάνισή της παρέδωσε ένα ουσιαστικό μήνυμα που περιείχε τρία μυστικά. .Ζητήθηκε από τα παιδιά να μην 
το αποκαλύψουν αμέσως. Ο Φραγκίσκος και η Ζακίντα πέθαναν λίγο μετά τις εμφανίσεις, το 1919 και το 1920 
αντίστοιχα. Η Λουτσία, που είχε γίνει μοναχή, παρέμεινε η μόνη κάτοχος της αποκάλυψης και των τριών μυστικών 
της, τα οποία σταδιακά κατέγραψε.  Μόλις το 1941 αποκαλύφθηκαν τα δύο πρώτα μυστικά - με την άδεια της 
Παναγίας - ενώ το 2000 έγινε γνωστό το περιεχόμενο του τρίτου, με την ώθηση του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β'. Το 
πρώτο αφορά ένα πολύ σαφές όραμα της κόλασης. Το δεύτερο αφορά τον «καθαγιασμό της Ρωσίας», με την 
ακόλουθη έννοια : μετά τον πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο, που προκάλεσε τεράστια καταστροφές και εκατ. ανθρώπινα
θύματα στην Ευρώπη - και αφού βέβαια είχε γίνει η Οκτωβριανή επανάσταση το 1917 (!) - η Παναγία ζήτησε

       προκειμένου να αποφευχθεί η καινούργια αιματοχυσία, την «αφιέρωση της (ορθόδοξης) Ρωσίας στην 
άχραντη   καρδιά της και την κοινωνία της επανόρθωσης των πρώτων Σαββάτων». Το δεύτερο μέρος του 
μηνύματος τελειώνει με μια νότα ελπίδας. Η Ρωσία τελικά θα καθαγιαστεί, θα μεταστραφεί και η ανθρωπότητα θα 
απολαύσει μια περίοδο ειρήνης. Όσο για το τρίτο μήνυμα, αυτό αφορά το όραμα της αποκάλυψης.


