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2020. október 28. -A Tűzfalcsoport Blogstar oldal talált rá a Catholic American Thinker
című lap írására, mely azzal a megállapítással indít, hogy a pápa vezeti az összes nemzeti
szuverenitás elleni támadást, hogy felszámolja az országhatárokat a teljes globalitás
javára, látszólag a bolygó és a szegények érdekében.
A cikk felidézi, hogy sokat hallhatunk Ferenc pápa marxizmusáról többek között azokon a
portálokon, ahol a pápát éles kritikával illetik. A marxizmus teljes globális menetrendjének
csalhatatlan támogatása egy lehetséges következtetésre vezet, hogy
valójában mélyen, álruhában radikális marxista forradalmár lehet Ferenc pápa. Vagy
természetéből adódóan lehet ennek támogatója, és sokak megítélése szerint ez ostobaságra
utal; puszta marxista „Hasznos Idióta”.
Vagy valami valahol a kettő között, például egy Progresszív.
Bármi is legyen a Szentatya, ellenzi a nemzeti szuverenitást és a nemzetek jogát, hogy
határokkal és belépési szabályokkal rendelkezzenek. És akár hiszik, akár nem, buzgón
támogatja a marxista-globalisták által vezérelt klímaváltozással kapcsolatos politikát, amely
minden nemzetet globális kormányzásnak rendelne alá a bolygó érdekében (és a globalizmus
érdekében) – állapítja meg az amerikai katolikus lap szerzője.
Donald Trump amerikai elnök megnevezése nélkül Ferenc pápa elindította az illegális
bevándorlás elleni „jobboldali populizmus” programot közvetlenül az összes határral rendelkező
szuverén nemzetben.
Azt akarja, hogy minden nemzet megengedje, hogy az ellenőrizetlen, okmányokkal nem
rendelkező idegenek áradata korlátozás nélkül beléphessen országaikba.
Semelyik nagykövetségen nem kell bevándorlási iratokat igényelniük, nincs szükségük
semmilyen bevándorlási papírra, nem kell semmi olyat sem tenniük, amit a törvények bármelyik
országban is előírnak. Csak áramoljon be a határ bármely pontjáról. És vigye magával
marxizmusát és/vagy iszlamizmusát közvetlenül az új befogadó országba – szögezi le az írás.
Rengeteg bíboros, püspök és pap sorakozott fel Ferenc pápa globalista nézetei mellett, és tárt
karokkal fogadják a bűnözőket egész Amerikában.
A cikk felidézi a Washington Post beszámolóját arról, hogy Ferenc pápa miként vezeti a
katolikus egyházat a nemzetiség antiglobalista fogalmával szemben. Megemlítik, hogy a magas
rangú amerikai katolikus klerikusok hogyan dolgoznak lázasan az amerikai szuverenitás
megsemmisítése érdekében a szegények nevében.
Ez nem pusztán Amerikával való szembenállás.
Ellenzi az „igaz” igazságosságot a marxista társadalmi igazságosság nevében, és a nemzeti
öngyilkos sokszínűség előmozdításában, a globális osztályháború előmozdításában, és
közvetlenül szemben áll az egyenlőség, az élet, a szabadság és a tulajdon egyedülálló amerikai
polgári jogaival.
Megérthetjük, ha nem is megbocsátjuk, Ferenc pápa marxizmusát, tekintettel arra, hogy a
szocializmus alatt született és nevelkedett. De megdöbbentő, hogy az amerikai klerikusok
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mindezt az árulást Amerika ellen szorgalmazzák és a marxizmust támogatják a katolicizmus
felett – szögezi le a cikk.
Hogyan tanulták meg így utálni Amerikát? Hogyan támogathatták a katolicizmus feletti
kommunista utópista eszméket? A kérdés vonatkozik rájuk és a pápára is: Hülyék vagy
gonoszak?
Kik vagyunk mi, hogy megítéljük? – teszi fel a kérdést írása végén az amerikai katolikus lap
szerzője.
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