Poslední zápas mezi Kristem a Satanem bude o manželství a rodinu
Tuto skutečnost zmínil kardinál Carlo Caffarra, který uvádí, že
sestra Lucie (vizionářka z Fatimy) mu poslala dopis s tímto
zněním, když byl arcibiskupem v Bologni v Itálii.
Prohlášení sestry Lucie, které vyslovila během pontifikátu sv.
Jana Pavla II., znovu zveřejnil týdeník Desde la Fe v arcidiecézi
v Mexiku, jako reakci na výrok prezidenta Enriqiueho Pena
Nieteho. Ten oznámil, že bude podporovat manželství mezi
homosexuály v této zemi. Mexický týdeník připomněl prohlášení
kardinála Caffarra pro italský tisk z roku 2008, tři roky po smrti sestry Lucie.
Dne 16. února 2008 italský kardinál sloužil mši u hrobu Padra Pia a následně poskytl
rozhovor pro Tele Radio Padre Pio. Zeptali se ho na proroctví sestry Lucie dos Santos,
která hovoří "o posledním zápase mezi Pánem a královstvím Satana."
Kardinál Caffarra vysvětlil, že ho sv. Jan Pavel II. pověřil, aby založil Pontifikální Institut
pro studia manželství a rodiny.
Na začátku této mise poslal kardinál sestře Lucii dopis prostřednictvím jejího biskupa,
protože to nemohl udělat přímo.
"Jelikož jsem neočekával, že mi odepíše, protože jsem ji žádal
jen o její modlitby, z nevysvětlitelných důvodů mi přišel dopis
s jejím podpisem, který je nyní v archivu Institutu," řekl
kardinál.
"V dopise bylo napsáno: 'Poslední zápas mezi Pánem a
královstvím Satana bude o manželství a rodinu. Nebojte se.
Každý, kdo se bude snažit o posvátnost manželství a rodiny,
bude mít protivníky a oponenty, protože toto je rozhodující otázka.' Pak dodala: 'Panna
Marie už však rozdrtila hlavu Satana'."
Kardinál Caffarra řekl, že poté co "znovu mluvil s Janem Pavlem II., měl pocit, že rodina je
základ, neboť je nosným pilířem stvoření. Je skutečným vztahem mezi mužem a ženou a
generacemi. Pokud se zničí základový sloup, zhroutí se celá budova. Toho jsme svědky v
dnešní době. Právě se nacházíme v tomto klíčovém bodě a víme to." Kardinál dodal:
"Jsem dojatý, když čtu životopis Padra Pia a dozvídám se, jak moc pro něj byla posvátnost
manželství a svatost manželů důležitá navzdory opodstatněným úskalím."

Modlitba papeže Benedikta XVI. k
Pražskému Jezulátku
kterou pronesl při své návštěvě chrámu Panny Marie Vítězné dne 26. září 2009.

Pane Ježíši, máme Tě před očima jako dítě a věříme, že jsi Boží
Syn, jenž se stal člověkem skrze Ducha
svatého v lůně Panny Marie.
Podobně jako v Betlémě i my, spolu
s Marií a Josefem, anděly a
pastýři, se Ti klaníme a
vyznáváme, že jsi náš
jediný Spasitel. Stal ses
chudým, abychom zbohatli
z Tvé chudoby: dej, ať nikdy
nezapomínáme na chudé a na ty, kdo trpí. Ochraňuj
naše rodiny, žehnej všem dětem celého světa a dej, ať
nám vždy vládne láska, kterou jsi přinesl, aby činila náš
život šťastnějším. Dopřej všem lidem, Ježíši, aby
porozuměli poselství Božího narození, aby pochopili, že
jsi přišel darovat celé lidské rodině světlo, radost a
pokoj. Neboť Ty jsi Bůh a žiješ a kraluješ s Bohem
Otcem v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.

MODLITBA ZA NÁROD
Bože, Otče nás všech,
děkujeme Ti za Čechy, Moravu, Slezsko (a Slovensko)
- naši krásnou a úrodnou vlast.
Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit
proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním.
Prosíme Tě, dej i nám dnes
potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí.
Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov
a veď nás, abychom žili ve vzájemném porozumění
a každý na svém místě
po vzoru sv. knížete Václava
zodpovědně konali svůj úkol.
Staň se tak skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
Bližší informace zde: www.dominikduka.cz/zezivotadominikaduky/modlitbazanarod/

