01 02 2005
Бог Вам помогао, Ваша Светости, србски патријарху господине Павле,
Ваш одговор на апел од јула 1991. год., (овде у додатку), као и одговор Његове Екселенције
Реис-ул-Улеме господина Селимовског, су били оставили могућност да три највеће Цркве у СФРЈ
организују и поведу заједнички своје вернике за мирнодопско уставно решавање тадашње
ситуације и за прекид започетих оружаних сукоба.
Нажалост, акција није настављена зато што до данас није стигао одговор од католичког
кардинала господина Кухарића (видети у додатку скенер копију поштанске потврде да је Кардинал
апел био примио).
Овде Вам достављам и јавно обраћање кардиналу господину Дионидију Тетаманчију,
послатом и СПЦ и штампи у Србији с молбом да му га пренесу приликом његове посете Србији.
Најлепше Вас молим, Ваша Светости, србски патријарху господине Павле, да ово еписмо и
сви додаци буду пренети митрополиту загребачко-љубљанском и италијанском господину Јовану
Павловићу, да их он пренесе Његовој Екселенцији папи Павлу II, и да га замоли да јавно одговори
на следећа питања:
1.

Зашто је Ватикан прихватио да постане држава уз подршку Мусолинија?

2.

У чему је такво прихватање у смислу Хришћанства, у духу Исуса ХРИСТОСА?

3.

Чиме је Католичка црква доказала да развија хришћански антифашистички дух, посебно на
територији С. Ф. Р. Ј., од 1945. - до данас?

4.

Који су хришћански разлози и оправдање да Ватикан тражи да га остали Хришћани
прихвате за центар Хришћанства, чак да се насилно претварају у католике, и да прихвате
Папу као врховног поглавара Хришћанства?

5.

Какав је став Католичке Цркве према масакру невиних људи од стране Независне Државе
Хрватске 1941. - 1945. год., посебно у Јасеновцу, пошто папа Павле II није то чак ни
споменуо у својој “Mea Culpa” ?

6

Зашто је Ватикан спасавао Анте Павелића и његове сараднике?

7

Зашто је Ватикан канонисао кардинала Степинца у свеца знајући за његову подршку
фашистичком деловању против једног југословенског народа - против Србског народа?

8

Хоће ли сам Ватикан да се јавно покаје и тражи опроштај Срба, Јевреја и Рома, и свих
фамилија невиних људи масакрираних од Независне Државе Хрватске 1941. - 1945. год., а
због католичке подршке фашизму у НДХ?

9

Да ли Ватикан сматра да Република Хрватска (не)треба да то исто учини?

10

Да ли је Ватикан био обавештен о приложеном Апелу послатом кардиналу Кухарићу јула
1991. год. и да он није на њега одговорио?

11.

Шта је Ватикан учинио да се спречи, или прекине, у католичком свету, нехришћанско
демонизовање Србског народа од 1991. год до данас, засновано на исфабрикованим
лажним обавештењима и масовној, невиђеној, пропаганди, и да помогне развој
хришћанских односа међу народима Југославије, посебно у Хрватској?

12.

Какав је став Ватикана према ономе што се догодило и догађа Србском народу и Српској
Православној Цркви у Хрватској, Босни и Херцеговини 1991. - до данас?

Притисак Ватикана да Папа посети Србију је очигледан већ и из изјаве митрополита
загребачко-љубљанског и италијанског господина Јована Павловића.
Молим Вас, Ваша Светости, србски патријарху господине Павле, да се одговори Његове
Екселенције Папе Павла II на ова питања јавно и у целости саопште.
Ово је јавно еписмо. Може да се преноси и објављује искључиво у целости, са свим
додацима, без измена у њему и њима.
Благодаран,
Др. Љубомир Т. Грујић
(Dr. Lyubomir T. Gruyitch
20 rue Gaston Defferre
90000 Belfort
France)
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POZIV PAPI ZA SRBIJU
10:45 Mitropolit zagrebačko-ljubljanski i italijanski
Jovan Pavlović založio se za dolazak rimskog pape
Jovana Pavla Drugog u Srbiju.
“Nema dovoljno diplomatije u glavama naših ljudi u
Srbiji. Papa je u Hrvatsku dolazio tri puta, dolazio
je u Sarajevo, u Rumuniju”, podsetio je mitropolit
Jovan i dodao da je Sinod SPC protiv, dok on lično
nema nikakvu bojazan od te posete.
Vladika zagrebački je podsetio da su dvojica
istaknutih vladika Amfilohije Radovič i Irinej
Bulović, kako se izrazio “kopali rukama i nogama da
idu u Vatikan, iako je večina episkopa bila protiv
toga”. (Dnevnik)

