MARIINA VÍTĚZSTVÍ
13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce
31. října 1942, zasvětil papež Pius XII. Rusko a svět
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie tak, jak o to prosila Boží Matka
ve fatimském poselství. Ná sledek: okamžitý obrat ve druhé světové
vá lce.
Předtím Hitler všechny boje vyhrá val, od té chvíle měl být v každé
významné bitvě poražen.
Pius XII. byla šťastná volba pro Církev stejně jako například pro věc Fatimy. Vždyť
Eugenio Pacelli byl vysvěcen na biskupa papežem Benediktem XV. v bazilice sv. Petra
přesně v ten den a hodinu - 13. května 1917! V tom viděl od zvolení papežem vždy
znamení Boží prozřetelnosti.
Přesto to trvalo až do začá tku r. 1941, že se Pius XII. vů bec dostal k textu druhého
fatimského tajemství.
Stejně se tehdy dozvěděl, že sr. Lucie při intenzivní modlitbě za brzké ukončení vá lky
před svatostá nkem 22. října 1940 slyšela Kristů v hlas: "Jeho Svatost (papež) dosáhne,
že tyto dny tísně se zkrátí, jestliže splní mé přání a vykoná zasvěcení světa
Mariinu Neposkvrněnému Srdci se speciálním zmíněním Ruska."
Přesto uplynul jubilejní fatimský rok 1942 nejprve bez reakce z Ř íma. Teprve když
Hitlerovy armá dy koncem léta 1942 už pronikly až do severní Afriky a ke Kavkazu
a zdá lo se, že je už nic nezadrží, ná sledoval papež prorockou výzvu. Dne 31. října 1942
dal přenést prastarou ikonu Salus Populi Romani z Baziliky Santa Maria Maggiore
do Vatikánu, jako vždy v dobá ch nouze.

Pak ohlá sil na 17.00 hod. rozhlasové poselství portugalskému národu, jehož
vyvrcholením bylo zasvěcení Ruska:
"Tobě, Neposkvrněné Srdce,
zasvěcujeme jako otec velké křesťanské rodiny,
jako zástupce toho, kterému byla dána
veškerá moc na nebi a na zemi
a který nám svěřil mnohé duše,
které On svou drahocenná krví vykoupil
a které obývají celou zem,
tobě, tvému Neposkvrněnému Srdci
zasvěcujeme v této tragické hodině historie,
tobě předáváme, tobě svěřujeme
nejen Svatou Církev,
mystické Tělo tvého Syna Ježíše,
který krvácí z tolika ran a tak velmi trpí,
ale i celý svět rozervaný smrtelným rozporem,
planoucí ohněm nenávisti,
oběť vlastní nejednotnosti ...
a ty, kteří jsou omylem a sporem rozděleni,
zvláště ty, kteří ti vzdávali tak jedinečnou úctu
a mezi nimiž nebyl nikdo,
kdo by ve svém domě nechoval tvou svatou ikonu,
dnes možná skrytou a čekající na lepší dny:
daruj jim pokoj
a přiveď je znovu do jednoho Kristova stáda
s pravým a jediným Pastýřem."
O slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, 8. prosince 1942, Pius XII. zopakoval
toto zasvěcení v bazilice sv. Petra v přítomnosti 40 kardiná lů , četných biskupů ,
diplomatického sboru a desítek tisíc poutníků .
A Pá n opravdu splnil svů j příslib. Oběma osudovými bitvami u El-Alameinu 2. listopadu tedy pouhé dva dny po zasvěcení! - a Stalingradu od 22. listopadu 1942 nastal v druhé
světové vá lce obrat. "Před Alamein jsme nikdy nezvítězili. Po Alameinu nás už nikdy
neporazili" konstatoval Winston Churchill. Od této chvíle Hitlerovy oddíly byly na všech
frontá ch na ú stupu.
I Stalin se v této době změnil. Najednou ukončil krvavý boj proti ná boženství. Potřeboval
všechny síly země na "Velkou vlasteneckou vá lku" proti německé invazi a naučil se
posloužit si i vírou Rusů . Již v dubnu 1942 poprvé dovolil v Moskvě svíčkové procesí! Při
bitvě u Stalingradu mělo dokonce 11. listopadu 1942 "znamení z nebe" - více se
v ú ředních zprá vá ch neříká - zastavit německé oddíly.
Po vítězství se i legendá rní sovětský generá l maršá l Ž ukov zú častnil pravoslavné liturgie
a postaral se o to, že se do r. 1945 postavily dva velké kostely ve zničeném Stalingradu.
Dne 7. října 1943 povolila sovětská rada ministrů založení "Rady Ruské pravoslavné
církve", čímž církev konečně znovu dostala své místo v sovětské společnosti. Přesto byla
k obrá cení Ruska ještě dlouhá cesta, protože, jak se sr. Lucie v další vizi

dozvěděla, zasvěcení bylo "nedokonalé" - musí se provést, jak to Matka Boží
13. června 1929 žá dala, "spolu se všemi biskupy světa".
Tak Sovětští komunisté využili pová lečné období, aby (Rusko) "své bludy" dá le rozšířilo
a "zničilo celé národy.
Zdroj: Vatiká n 31. října 2017 (HSP/kath.net)
Převzato z https://doverujem-a-verim.blogspot.com/,
naleznete zde.
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