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Dzieci w służbie Pana, PiSu i Plebana !
Cała ziemia pełna jest Jego chwały.....kościelne banały !
Papież Franciskus mianował rodzeństwo dzieci: Francisco i jego siostrzyczke Hiacinta (org. Jacinta
z Fatimy które w roku 1917-18 prowadziły rozmowy z Maryją; do stopnia świetych.
Aby dzieci "mogły rozmawiać" z Maryją muszą coś o tej Maryji wiedzieć !
A oto jakie informacje o dzieciach podaje forum Sanktus.pl na ten temat.
Aby nie było wątpliwości o czym Sanktus traktuje można już dowiedzieć się
ze sloganu we wstępie opisu swojej działalności...
Cyt, " Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały.
A o dzieciach ?
...
Cyt. Chłopiec, Francisco urodził się 11 czerwca 1908 r....//W domu panował zwyczaj wspólnego odmawiania
modlitwy różańcowej...// Franciszek był chłopcem spokojnym, wrażliwym, uczuciowym, odznaczającym się głęboką
duchowością i wiarą. Gorąco pragnął jak najszybciej przyjąć komunię św. i dostąpić wiecznej radości w raju. Był
dobry, opiekuńczy, zdolny do wielkich poświęceń. Lubił rozmyślać i medytować. Całe swe życie i pokutę oﬁarował,
aby «pocieszyć Pana».
...
Dziewczynka: urodziła się 11 marca 1910 r. //Modliła się o nawrócenie grzeszników i podejmowała pokutę w ich
intencji, co stało się charakterystycznym rysem jej duchowości//Objawienia Matki Boskiej wzbudziły w niej głęboką
litość nad grzesznikami i współczucie na myśl o czekających ich po śmierci cierpieniach.
...
Oboje dzieci zmogła Hiszpańska choroba która w latach 1918/19 na ludzkosc rzucił ojciec jej syna czyli jej teść.
A dla ludzkości Pan Bog, ten od "Ojcze Nasz" (Na eioba....Ojcze nie/Nasz) tego zakały Zakrawarskiego.
...
Najgrywanie się z dzieci i używanie ich do propagandy w celu uzyskania różnorakich ziemskich awansów
podchwycił teraz ten tzw. "polski sejm" w układzie pisowskim
...
Zgromadzenie wiernych-nieświadomych zaprzęga dzieci do roboty w celu udobruchania"Kawalerów Marianskich"
Kombinacja wielce udziwniona bo kawalerowie przysięgli tesciowi Maryji,
że w rozkrocza Maryj zaglądać nie będą.
Co na to Maryja ???
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