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Ferenc pápa ellenfelei

állított titkára néhány héttel azután, hogy Ferenc pápa érseke, Juan Luis Cipriani, Paraguayban az Opus Deinyilvánosságra hozta 196 oldalas programját, úgy vélte, püspök Rogelio Livieres vagy az USA szélsőjobbos
a Vatikánban még nem tudják, tulajdonképpen mit akar bíborosa, Raymond Burke: Ferenc 2013-ban eltávolítotez a pápa. Ferenc előbb teológiai írásokat tegyen le az ta őt a nagy hatalmú Püspöki Kongregáció vezetői tanácsából, és a liberális amerikai bíboasztalra.
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Az amerikai püspökök konzervatív ideológusai nyíl- Publik-Forum köteles megjelentetni a helyreigazítást –
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