Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

PAPIEŻ CELESTYN V
I PAPIEŻ BENEDYKT XVI
Zasadnicza różnica:
Papież Celestyn V ogłosił, że rezygnuje z „Papatus”
(tj. z władzy Papieża, Pasterza Kościoła Uniwersalnego,
a także ze związanej z nim siedziby, godności, urzędu i czci),
Benedykt XVI ogłosił, że rezygnuje tylko
z „ministerium Episcopi Romae” (posługi Biskupa Rzymu).
List otwarty Conchiglii do Emerytowanego Papieża Benedykta XVI
Monastero Mater Ecclesiae - Largo Monastero - 00120 Città del Vaticano SCV
i do Jego Ekscelencji Biskupa Diecezji Chiaravalle-Senigallia (AN),
Mons. + Giuseppe Orlandoniego

Prot. 14.281 - 18.08.14
Św. Heleny
List Polecony R.R.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
niech będzie pochwalona Najświętsza Maryja Panna, Nasza Pani z Guadalupe, Doskonała.

Drogi Papieżu Benedykcie XVI,

zwracam uwagę Papieża na zasadniczą różnicę między Papieżem a Celestynem V,
różnicę, która potwierdza Słowa Jezusa w Objawieniu, które otrzymałam 31 lipca 2014 r.
[Inne, nowe Rozważania Biblijno- Filologiczne Dra Lorenzo Simonettiego,
dotyczące rezygnacji Papieża i streszczenie delikatnego tematu.]
JEŚLI PORÓWNAMY TEKST DYMISJI PAPIEŻA BENEDYKTA XVI,
Z TYM, KTÓRY BYŁ PRZYGOTOWANY DLA CELESTYNA V,
ZAUWAŻYMY ZASADNICZĄ RÓŻNICĘ.
Tekst Papieża Benedykta XVI:
"Fratres carissimi, non solum propter tres canonizationes ad hoc Consistorium vos convocavi, sed
etiam ut vobis decisionem magni momenti pro Ecclesiae vitae communicem. Conscientia mea iterum
atque iterum coram Deo explorata ad cognitionem certam perveni vires meas ingravescente aetate
non iam aptas esse ad munus Petrinum aeque administrandum. Bene conscius sum hoc munus
secundum suam essentiam spiritualem non solum agendo et loquendo exsequi debere, sed non minus
patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subiecto et quaestionibus
magni ponderis pro vita fidei perturbato ad navem Sancti Petri gubernandam et ad annuntiandum
Evangelium etiam vigor quidam corporis et animae necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo
tali minuitur, ut incapacitatem meam ad ministerium mihi commissum bene administrandum
agnoscere debeam. Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me
ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis
MMV commissum renuntiare ita ut a die 28 februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes Sancti
Petri vacet et Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus competit
convocandum esse.
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Fratres carissimi, ex toto corde gratias ago vobis pro omni amore et labore, quo mecum pondus
ministerii mei portastis et veniam peto pro omnibus defectibus meis. Nunc autem Sanctam Dei
Ecclesiam curae Summi eius Pastoris, Domini nostri Iesu Christi confidimus sanctamque eius Matrem
Mariam imploramus, ut patribus Cardinalibus in eligendo novo Summo Pontifice materna sua
bonitate assistat. Quod ad me attinet etiam in futuro vita orationi dedicata Sanctae Ecclesiae Dei toto
ex corde servire velim".
Tekst Papieża Celestyna V:
« Ego Caelestinus Papa Quintus motus ex legittimis causis, idest causa humilitatis, et melioris vitae,
et coscientiae illesae, debilitate corporis, defectu scientiae, et malignitate Plebis, infirmitate
personae, et ut praeteritae consolationis possim reparare quietem; sponte, ac libere cedo Papatui, et
expresse renuncio loco, et Dignitati, oneri, et honori, et do plenam, et liberam ex nunc sacro caetui
Cardinalium facultatem eligendi, et providendi duntaxat Canonice universali Ecclesiae de Pastore. »
Różnica jest jasna. Podczas gdy Celestyn V ogłasza, że wyrzeka się „Papatus” (tj. z władzy Papieża,
Pasterza Kościoła Uniwersalnego, a także ze związanej z nim siedziby, godności, urzędu i czci), Benedykt
XVI ogłasza, że rezygnuje tylko z „ministerium Episcopi Romae” (posługi Biskupa Rzymu).
Dlatego jedynie w przypadku rezygnacji Celestyna V miała miejsce prawdziwa Sede Vacante, a
zatem jego następca, Bonifacy VIII (ten, który zwołał pierwszy jubileusz), był Papieżem
wybranym w sposób ważny;
Natomiast Benedykt XVI zachował uprawnienia właściwe dla Papiestwa, rezygnując jedynie z
episkopatu rzymskiego, więc Bergoglio w żaden sposób nie może chwalić się, że jest Głową
Kościoła Katolickiego.
_____________________
Dla uzupełnienia tematu poniżej przytacza się:

BERGOGLIO: MYSTERIUM INIQUITATIS (Tajemnica bezbożności)
Rozważanie na temat Najbezbożniejszej Trójcy
(CZĘŚĆ DRUGA)

www.conchiglia.us/LATINO/PO_Riflessioni/PO_52_Riflessioni_Monos_MYSTERIUM_INIQUITATIS_IIa_PARTE_04_ago_2014.pdf

z Rozważania Biblijno-Filologicznego Dra Lorenzo Simonettiego,
Jurysty, Latynisty i niezależnego Badacza
W Objawieniu z 31 lipca 2014 r., danym Conchiglii della Santissima Trinità,
Jezus wyjaśnia, że przedmiotem dymisji Papieża Benedykta XVI
była tylko posługa Biskupa Rzymu,
a rezygnujący zachował wszystkie uprawnienia typowe dla urzędu Papieża.
Dlatego też oświadczenie Jezusa o trwaniu tego ostatniego urzędu w osobie Benedykta XVI
jest logicznie i prawnie poprawne
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W Objawieniu z 31 lipca 2014 r. Jezus wyjaśnia, że sytuacja jest bardziej jasna i prosta, niż myślałem:
przedmiotem dymisji Papieża Benedykta XVI była tylko posługa Biskupa Rzymu, a rezygnujący
zachował wszystkie uprawnienia typowe dla urzędu Papieża.
Moja wcześniejsza ocena opierała się na założeniu, że urząd Papieża jest nieodłącznie związany z
urzędem Biskupa Rzymu: jest to powszechne przekonanie, podzielane przez wszystkich, zarówno
przez kanonistów, jak i niewykształconych ludzi.
Z czysto prawnego punktu widzenia teza ta ma podstawę w kanonie 331: Biskup Kościoła
Rzymskiego, w którym trwa urząd udzielony przez Pana samemu Piotrowi, pierwszemu z Apostołów, a
który ma być przekazywany jego następcom, jest Głową Kolegium Biskupów, Zastępcą Chrystusa i
Pasterzem całego Kościoła tutaj na ziemi. Dlatego, z racji swego urzędu, posiada on najwyższą,
pełną, bezpośrednią i powszechną władzę zwyczajną w Kościele, którą może wykonywać zawsze w
sposób nieskrępowany.
Ten kanon przyznaje Biskupowi Rzymu Najwyższą Władzę Głowy Kościoła Katolickiego i
Wikariusza Chrystusa, pierwotnie przyznaną Apostołowi Piotrowi. Na podstawie tej normy zawsze
twierdzono, że obie władze, ta ściśle związana z kierowaniem diecezją rzymską oraz ta, która dotyczy
Kościoła uniwersalnego, są nierozdzielne, tak że jedna nie może istnieć bez drugiej.
Jednakże żadna norma nie poświadcza tej nierozdzielności. Należy rozróżnić obie władze, ponieważ,
jeśli dobrze przeczytamy Ewangelię, zauważymy, że przypisanie Piotrowi najwyższej Władzy nad
Kościołem przez Jezusa jest wcześniejsze i dlatego niezależne od urzędu Biskupa Rzymu, który sam
Piotr przyjął, gdy udał się do Urbe, aby ponieść śmierć męczeńską.
Ze świętej Ewangelii według Mateusza (16, 18-19):
Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, et portæ inferi
non prævalebunt adversus eam. Et tibi dabo claves regni cælorum. Et quodcumque ligaveris super
terram, erit ligatum et in cælis : et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in cælis.
Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy
piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi,
będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
Władza Papieża po śmierci Piotra została przekazana ipso iure jego następcom w rzymskim
episkopacie, niemniej jednak te dwie władze powinny być uważane za odrębne ze względu na
różnorodność ich pochodzenia.
W konsekwencji, do praw Papieża należy możliwość rezygnacji z jednego z dwóch urzędów,
które zostały mu łącznie przypisane przy wyborze. I właśnie to stało się z Papieżem Benedyktem
XVI, gdy w swoim oświadczeniu odnosi się do Piotrowej posługi Biskupa Rzymu, milcząc
natomiast o oddzielnej i niezależnej posłudze jako Głowa Kościoła Katolickiego.
Dlatego też oświadczenie Jezusa o trwaniu tego ostatniego urzędu w osobie Benedykta XVI jest
logicznie i prawnie poprawne.

Dra Lorenzo Simonetti
Jurysta, Latynista, niezależny Badacz
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Odniesienie do Prot. 14.278 - 31.07.14
List otwarty Conchiglii do Emerytowanego Papieża Benedykta XVI
Monastero Mater Ecclesiae - Largo Monastero - 00120 Città del Vaticano SCV
i do Jego Ekscelencji Biskupa Diecezji Chiaravalle-Senigallia (AN),
Mons. + Giuseppe Orlandoniego

Drogi Emerytowany Papieżu Benedykcie XVI,

Jezus poprosił mnie, abym ponownie zaproponowała uwadze Kościoła i wiernych
Papieską „Declaratio” z 10 lutego 2013 r. oraz dowód tożsamości obu Papieży i Objawienia, które
następują niżej.

DECLARATIO
BENEDICTUS PP XVI

WIDEO:
http://www.radiovaticana.va/player/index_fb.asp?language=it&tic=VA_ELQ2GYD9
Najdrożsi Bracia,
zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby
zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w
sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już
wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta
posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie
mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i
głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez
kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w
ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego
wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną
wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi
przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, stolica
rzymska, stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy
posiadają do tego kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża.
Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną
ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy
Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego
najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze
nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym
oddanym modlitwie życiem, świętemu Kościołowi Bożemu.
Z Watykanu, 10 lutego 2013
BENEDICTUS PP XVI
© Copyright 2013 - Libreria Editrice Vaticana

Źródło: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2013/february/documents/hf_benxvi_spe_20130211_declaratio_it.html
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DOWODY TOŻSAMOŚCI DWÓCH OSTATNICH PAPIEŻY
Wydanie Rocznika Papieskiego z 2013 r. wskazuje dla Franciszka
jedynie tytuł „Biskupa Rzymu”. Lecz określa jego poprzednika
jako „Emerytowanego Papieża”. I nie są to jedyne innowacje.

W poprzednim wydaniu Rocznika Papieskiego Benedykt XVI był określony nie tylko jako
„Biskup Rzymu”, ale również jako „WIKARIUSZ JEZUSA CHRYSTUSA,
NASTĘPCA KSIĘCIA APOSTOŁÓW,
NAJWYŻSZY KAPŁAN KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO,
PRYMAS WŁOCH,
ARCYBISKUP I METROPOLITA RZYMSKIEJ PROWINCJI KOŚCIELNEJ,
SUWEREN PAŃSTWA MIASTA WATYKAN,
SŁUGA SŁUG BOŻYCH”.
Natomiast w tym roku, w nowym wydaniu Rocznika Papieskiego, na tej samej stronie,
znajduje się tylko napis, w dwóch linijkach: Franciszek/Biskup Rzymu
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2013_nov_05_Le_carte_di_identita'_dei_due_
ultimi_Papi.pdf

___________________________
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wyjęte z:
OBJAWIENIA
danego Conchiglii
« BENTORNATO MIO SIGNORE »
« WITAJ, MÓJ PANIE »

Il Grande Libro della Vita
Wielka Księga Żywota

Dzieło Boże, obecnie w XIV tomach
31 lipca 2014 - 02.30 - Jezus
„ Conchiglio… napisz…
to Ja natchnąłem Benedykta XVI… aby poprosił Moją Matkę Maryję
o pomoc w wyborze nowego Papieża.
Lecz Maryja nie uczyniła tego.
Nie uczyniła tego po prostu dlatego… że nie mogła pomóc i poprzeć
tego… który miał Mnie zdradzić przed całym światem.
Benedykt XVI nie zrezygnował z posługi Papieskiej…
ale zrezygnował z posługi Biskupa Rzymu… więc pozostaje Papieżem.
Jego inteligencji i jego sprytu nie możecie nawet zmierzyć.
Zachował wszystko to… co dotyczy jego Pontyfikatu… blisko siebie i na sobie…1
dokładnie jak został o to poproszony przeze Mnie poprzez ciebie… Conchiglio. 2
W ten sposób wystawił was wszystkich na próbę… Konsekrowanych i świeckich…
i nikt nie zauważył… że zachęcał Kardynałów…
aby wybrali „tego”… kto nie mógł być wybrany.
Ależ jesteście zdolni… Kardynałowie!
Ci… którzy go nie kochali… nie mogli się doczekać… kiedy się od niego uwolnią…
lecz ci… którzy mówili… że go kochają… nie uczynili nic…
ani żeby powiedzieć… że wyboru nowego Papieża nie można było dokonać…
ani żeby obronić go przed sępami zasiadającymi na ławach Watykanu.
Czy zastanawialiście się dlaczego Benedykt XVI
nie wezwał dla Kardynałów pomocy Ducha Świętego…
którego oni tak bardzo wychwalają podczas Konklawe…
często nie słuchając Go później i nie idąc za Nim?
Odpowiedź jest prosta…
ponieważ on bardzo dobrze wiedział i wie… że obecnie Kościół jest pozbawiony Ducha Bożego…
dokładnie tak… jak zostało ci dawniej powiedziane… Conchiglio.” 3
1 - 2 JEZUS DO PAPIEŻA BENEDYKTA XVI:
« WATYKAN-SYNAGOGA » taka sama hipokryzja… wszelkiego rodzaju zgnilizna.

Obyś miał odwagę sprawować Świętą Władzę… którą ci dałem i odłączyć się od Watykanu… jak Ja odłączyłem się od
Synagogi. Piotrze Mój… wołam cię… abyś poszedł za Mną tam… dokąd teraz nie chciałbyś pójść… ponieważ znasz po
części wielkie tego cierpienie.
www.conchiglia.us/POLSKA/PO_C_Lettere/11.215_PO_PAPA_BENEDETTO_XVI_Vaticano-Sinagoga_02.02.11.pdf

02 lutego 2011 - 11.02 - Jezus
Święto Ofiarowania Pańskiego
„ Oto jestem dla ciebie… Conchiglio…
pozwól Mi mówić do Mojego Piotra poprzez twoją rękę
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korzystając z ciebie… korzystając z ciebie… korzystając z ciebie.
Piotrze… Piotrze Mój…
dziś jest ważny dzień dla całego Chrześcijaństwa
i specjalnie wybrałem ten dzień… aby powiedzieć ci:
Nadszedł Czas… i nie można już czekać.
Nie możesz już czekać.
Nie mogę już czekać.
Tak… teraz musisz wyjaśnić…
i ze Mną przy twoim boku obalić całą hipokryzję… która przenika Watykan.
Powiedziałem Watykan… a nie powiedziałem Kościół.
Dlaczego to rozróżnienie?
Dla jasności.
Od zawsze mówiłem… zwracając się do Mojego Kościoła… włączając również Watykan
ale Watykan pokazał i nadal pokazuje w osobach swoich przywódców
że nie jest i nie chce być częścią Kościoła… który do Mnie należy
i dla którego Maryja jest Matką.
Watykan jest twierdzą nieprzeniknioną dla wszelkiej ludzkiej kontroli
i jest wylęgarnią siedmiu grzechów głównych i innych niegodziwości.
Kościołem natomiast Jestem Ja… ze wszystkimi dziećmi… które Mnie kochają
i które codziennie ofiarują siebie na Mój Wzór… świadcząc o Mnie
a ich męczeństwo … jest prawdziwym męczeństwem.
Zatem…
po wyjaśnieniu… że Kościół i Watykan są dwiema różnymi rzeczami… powtarzam:
Piotrze… nadszedł czas na wyjaśnienie… ponieważ w Kościele jest całkowite zamieszanie
z powodu wielu Purpuratów z Watykanu.
Piotrze… Piotrze… Piotrze…
ile czci dla tego imienia… mimo iż prawdziwej…
ale nieodpowiedniej w odniesieniu do znaczenia.
Ile dumy u tych… którzy dali « więcej »…
gdzie Ja celowo nie dałem.
W tym dniu chcę wyjaśnić również znaczenie twojego imienia
ponieważ kocham cię i uczę cię Pokory
ponieważ kiedy jest się pokornym przed Bogiem… przed Bogiem jest się wielkim.
A ludzie?
Kto ma zrozumieć… zrozumie… pozostali nie będą mogli.
Piotr jako « kamień-skała » i dlatego solidna i mocna?
Tak… mocna skała…
ale « MOCNĄ SKAŁĘ » reprezentuję Ja… który Jestem Kościołem.
Ty… Piotrze… ty… Mój Wikariuszu i przedstawicielu na Ziemi… jesteś « kamieniem »…
kamieniem… który wybrałem… kamieniem… który trzymam w rękach z miłością.
Bądź uważny… Piotrze… w tym przedstawieniu… które ci proponuję.
Ja Jestem « DAWIDEM »… ty jesteś « kamieniem » w Moich Rękach
a Watykan… wylęgarnia siedmiu grzechów głównych i innych niegodziwości…
jest « Goliatem » do obalenia.
Jest to konieczne… Piotrze Mój.
Albo teraz… albo już nie zdążysz.
Obyś miał odwagę sprawować Świętą Władzę… którą ci dałem…
i odłączyć się od Watykanu… jak Ja odłączyłem się od Synagogi.
« Watykan-Synagoga » taka sama hipokryzja… wszelkiego rodzaju zgnilizna.
Ludzie w białych i bogatych szatach na zewnątrz
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lecz zgnili w sercu i nieuczciwi w działaniu…
chciwi bogactwa i władzy.
Piotrze Mój…
wołam cię… abyś poszedł za Mną tam… dokąd teraz nie chciałbyś pójść
ponieważ znasz po części wielkie tego cierpienie…
ale Wolę Bożą należy spełnić…
ażeby Królestwo Boże zajaśniało
w Swojej Olśniewającej Światłości w Pełni Miłości.
Szata… która cię przyobleka… jest potężna z Mojej Woli
zatem dbaj o Szatę i ochraniaj ją…
ale pozbaw się wszelkich innych przywilejów
i odłącz się od dzisiejszych faryzeuszy i uczonych w Piśmie.
Pokaż światu przez ten akt prawdziwej pokory
piękno Kościoła Chrystusa Jezusa… którym Ja Jestem.
Nie oglądaj się wstecz… i nie patrz na prawo i na lewo.
Patrz tylko naprzód…
ponieważ Ja Jestem przed tobą i poprzedzam cię… aby utorować ci drogę.
Bądź uległy… Piotrze…
spraw… abym Ja mógł rzucić kamień… którym jesteś… przeciwko Goliatowi
ponieważ źle używa wielkiej władzy…
tej władzy… którą… pomimo pokusy…
oddaliłem od Siebie i pokonałem.
Piotrze Mój… spraw… abym Ja mógł rzucić kamień… którym jesteś…
przeciwko Goliatowi… przeciwko Watykanowi
ponieważ używa bogactwa i wielu przywilejów dla siebie
a nie dla biednych i głodnych na całym Świecie.
Wszystko wkrótce runie… Piotrze.
Bądź pewny… że Świat… widząc cię pokornym i biednym… jak opuszczonym…
przyjmie cię i uwierzy ci… ponieważ rozpozna Mnie w tobie.
To jest GODZINA MAGNIFICAT i wielmożni zostaną złożeni z tronów…
a zostaną wywyższeni pokorni.
Prawdziwy wierzący w Chrystusa Jezusa… którym Ja Jestem…
nie boi się prześladowania
i nie boi się stracić życie… aby świadczyć o Mnie.
Prawdziwy wierzący… nie milczy dla utrzymania spokojnego życia
z udawanym i fałszywym pokojem między ludźmi…
to czysta hipokryzja…
ponieważ Ja nauczyłem mówić Tak Tak… Nie Nie.
Prawdziwy wierzący zgłasza niesprawiedliwości…
ma odwagę wykrzykiwać Prawdę Bożą
ponieważ być naprawdę pokornym znaczy mówić Prawdę i słuchać Boga.
Piotrze Mój… nie miej wątpliwości co do tych Moich Słów
które kosztują łzy… krew i życie tę córkę Moją Conchiglię.
Rozejrzyj się wokół z głębokim spojrzeniem…
sam widzisz… że Świat jest w nieładzie.
Stado… lud… który powierzyłem Pasterzom…
wam z Mojego Kościoła…
jest rozproszony… jest zdesperowany… jest biedny… jest zniechęcony… jest bliski głodu.
A kiedy lud jest w takich warunkach
traci wszelką kontrolę z powodu bólu fizycznego i moralnego…
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ponieważ jest on nie do zniesienia.
Piotrze Mój…
Świat jest na rozdrożu… o którym mówiłem dawno temu.
Już jest późno… aby uczynić wszystko
ale pamiętaj… Piotrze… że nawet tylko jedna Dusza jest dla Mnie cenna.
Od tego… któremu wiele dałem… wiele wymagam i wielka jest twoja odpowiedzialność.
W tym czasie epokowego skoku…
twój Pontyfikat jest najcięższy w Historii
ponieważ naznacza i determinuje zmianę…
która przygotowuje Moje Bliskie Przyjście w Chwale
z Moją Matką Maryją…
Matką Bożą i Matką Kościoła.
Odwagi… Piotrze Mój…
Ja Jestem z tobą.
Ty ufaj Mi.
Kocham cię i błogosławię ci… Piotrze… kamieniu Mój
w Imię Ojca
Matki
Syna
i Ducha Świętego.
Amen. Amen. Amen.”
02 lutego 2011 - 11.25 - Najświętsza Maryja Panna
Święto Ofiarowania Pańskiego
„ To ja… Mama Maryja… Conchiglio…
i widzę cię wyczerpaną i zmęczoną… bardzo zmęczoną.
Twoja smutna twarz zalewa łzami poduszkę i pytasz się siebie:
« Lecz czy Papież da radę? Czy znajdzie odwagę Franciszka?
Czy będzie w stanie pozbawić się wszystkiego
przed oczami i drwiącymi ustami niemądrych i bezbożnych?
Córko moja… Conchiglio moja…
Ojciec Przedwieczny i Święty oraz Wszechmogący stworzył Człowieka wolnym i doskonałym.
Ułomność Człowieka została uzależniona od Pierwszego Człowieka i od każdego człowieka po nim.
Każdy używał własnej indywidualnej wolności.
Od zawsze tak jest i nadal tak jest.
Piotr… « kamień Jezusa »…
może wprowadzić w praktykę… albo nie… to… o co został poproszony.
On… Piotr… tak jak Pierwszy Piotr. Jeśli zaakceptuje.
My Wszyscy modlimy się już za niego.
Teraz nadszedł czas na zintensyfikowanie Modlitwy…
a Niebo i Ziemia muszą być bardziej… niż kiedykolwiek… w Komunii.
Kocham cię… Conchiglio… kocham was… dzieci moje.
Przygotowujcie razem Bliski Powrót Jezusa ze mną u boku.”
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3 – Odniesienie: jak zostało ci powiedziane dawno temu… Conchiglio:
26 czerwca 2009 - 18.40 - Bóg Ojciec
„ Proces pustoszenia posuwa się z dnia na dzień.
Ziemia pustoszeje z powodu pustoszenia waszych Dusz.
Najbardziej opustoszałymi są Dusze Kapłanów…
wszelkiego porządku i stopnia… oraz Zakonników.
Oni nie są już w stanie prowadzić Dusz do Wiecznego Zbawienia…
ponieważ nie wierzą już w prawdy Wiary przekazane przez Mojego Syna Jezusa
poprzez Apostołów i poprzez Nowych Proroków…
którzy w każdej krytycznej epoce byli wysłani…
aby poprowadzić z powrotem Lud Boży na drogę Prawdy.
Mimo iż dał się ponieść przez nurt…
Mój wyniosły Kościół uznaje własne błędy tylko ustami… a nie sercem.
Bluźniercze słowa wszelkiego rodzaju kompromisów są wypowiadane każdego dnia…
a jeszcze bardziej bluźniercze czyny są popełniane każdego dnia i każdej nocy.
Kościół jest pozbawiony Ducha Bożego…
ponieważ Duch Święty pozostawił go jego losowi
i dopiero kiedy spośród gruzów powstaną ocalali w duchu…
Duch Święty zadziała poprzez tych ocalałych…
którzy jak światła w ciemnościach
będą już widoczni… ażeby zło nie przeważyło…
i nareszcie będzie uratowany Kościół Boży.
Będzie to Kościół nowy… złożony z czystych serc.
Będzie to Kościół w ruchu… pokorny i służący…
gdzie nie będzie już nikogo… kto narzuca nakazy i przepisy…
gdzie nie będzie już nikogo… kto będzie korzystał z przywilejów i luksusów.
Ale spójrzcie na siebie… Kapłani… jacy… się staliście?
Dziś… tak jak wczoraj… lubicie pokazywać się na rogach ulic i placów
w obłudnych gestach i pozach
i byle tylko zachować wasze przywileje…
nie ośmielacie się powstać przeciwko tym…
którzy bluźnią przeciwko Bogu niegodziwymi słowami i czynami.
Staliście się wspólnikami złodziei… zabójców… prostytutów i kombinatorów
i ślinicie się pod ich stołami…
byle tylko otrzymać ich zepsute i pełne zgnilizny okruchy.
Aby nie narażać się na ich podłe zemsty i odwety…
milczycie i nie bronicie Boga
oraz nie bronicie świętej moralności
i płaszczycie się przed nimi oraz przed ich niegodziwościami…
aby otrzymać wielkie sumy pieniędzy…
ponieważ już tylko tym żyjecie…
i wyparliście się każdego Słowa… które wyszło i nadal wychodzi z ust Boga.
Mój Lud nie potrzebuje was… niegodziwi Kapłani…
ponieważ jesteście diabelskim przykładem… którego nie należy naśladować i podążać za nim.
Zostało już powiedziane tej córce Mojej Conchiglii…
Mój Kościół jest Święty…
podczas gdy wizerunek waszego Kościoła… jaki pokazujecie…
jest jak stary zwinięty karton…
który nie zawiera niczego innego… jak tylko brud.
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Kościół jest na pełnym morzu i fale są wysokie…
groźne i ekstremalnie niebezpieczne.
Wielu zginie wśród fal…
uratują się tylko Dusze… które mimo ogromnych cierpień…
uchwycą się mocno Maryi… która ich poprowadzi do Mojego Syna Jezusa…
do Świętej Eucharystii i do modlitwy.
Wy… Kapłani tego chorego i grzesznego Kościoła…
codziennie śmiertelnie grzeszycie…
ponieważ codziennie głosicie Imię Boże nadaremnie
i w Moje Imię… któremu bluźnicie…
popełniacie wszelkie nieprawości… przypisując Mnie… Bogu Ojcu…
to… co jest owocem waszych czynów i waszej woli.
Istotnie… wszyscy jesteście wspólnikami Zła… Szatana…
istotnie… możecie uważać się za będących poza Kościołem Katolickim.
Istotnie… ci… którzy nie zamierzają się nawrócić…
i nie zamierzają być Kapłanami na wzór Mojego Syna…
są ekskomunikowani.”
26 czerwca 2009 - 19.30 - Najświętsza Maryja Panna
„ Córko Moja… Conchiglio… to ja… Mama Maryja…
i jęczę na te Słowa Ojca…
który poza Swoim Nieskończonym Miłosierdziem… pokazuje Swoją Świętą Sprawiedliwość.
Módlcie się… ażeby Kapłani oddaleni od Boga nawrócili się i uwierzyli w Ewangelię.
Módlcie się… ażeby tych niewielu Kapłanów… którzy pozostali wierni Jezusowi…
miało siłę i odwagę
przyjąć i zaakceptować męczeństwo ducha i ciała…
byle tylko bronić Jezusa… Jego Słów… Jego działania i Kościoła Świętego…
ponieważ droga… jaką wielu obrało… jest błędna i prowadzi do przepaści.
Ilu przyzna… że pomyliło drogę
i wróci z powrotem z pokorą… prosząc Boga o przebaczenie?
Kapłani moi…
przestańcie polegać na waszych ludzkich siłach i na waszej wiedzy…
aby uratować Kościół i społeczeństwo.
Konieczne jest… abyście powrócili do początku waszego powołania
i ponownie zaczęli drogę od początku…
ufając Miłości i Miłosierdziu Boga…
który zawsze otwiera ramiona do skruszonego marnotrawnego syna.
Tylko wasz święty przykład będzie światłem dla Ludu…
który tylko wówczas będzie na was patrzył z szacunkiem
i podąży za wami… naśladując was w świętości.
Pamiętajcie… że ruch Movimento d'Amore San Juan Diego jest Boży…
jest Boski… jest Ruchem serc…
jest Ruchem myśli… słów i czynów.
Jest Ruchem Powszechnym…
jest Ruchem posłuszeństwa Bogu i światowego pokoju…
jest Ruchem Wiecznym dla Nowej… Odnowionej Ziemi…
jest Ruchem bez kompromisów… bez papierów… ani pieniędzy…
ponieważ czerpie natchnienie z przykładów Jezusa…
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który nauczył tych… którzy mieli więcej… aby podzielili się z tymi… którzy nie mieli nic.
Przeczytajcie ponownie przypowieść o rozmnożeniu chlebów i ryb…
to jest tajemnicą ukrytą w przypowieści… aby zaspokoić głód wszystkich dzieci Ziemi
i nie będzie już lamentów i płaczu oraz umierających z głodu.
Biada tym… którzy nadal będą zabijać własnych braci w duchu i w ciele.
Biada tym… którzy będą popierać ustawy przeciwko Życiu i chrześcijańskiej moralności.
Biada tym… którzy będą porównywać Jezusa… Syna Bożego… który Sam jest Bogiem…
do innych domniemanych proroków…
ponieważ Wieczne Zbawienie całej Ludzkości i Odkupienie Dusz…
może być uzyskane tylko dzięki zasługom Jezusa… Mojego Syna…
tylko dla tych… którzy podążą za Nim… naśladując Go we wszystkim
i naśladując również mnie…
która z Woli Boga Ojca jestem Współodkupicielką Świata.
Teraz… dzieci… razem ze Mną pochylcie się z pokorą przed Trójcą Przenajświętszą
przede wszystkim sercem…
a dla szacunku – również na kolanach.”

_________________
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NAJBARDZIEJ PRZERAŻAJĄCA RZECZYWISTOŚĆ
LUDZKOŚCI
„Conchiglio…
zachęcam cię… abyś napisała teraz… w tym dniu…
NAJBARDZIEJ PRZERAŻAJĄCĄ RZECZYWISTOŚĆ LUDZKOŚCI.
Jest to bolesne… córko…
ale musisz napisać… że człowiek niegodziwy « teraz » siedzi na Tronie Piotrowym.”
List otwarty Conchiglii
do Jego Świątobliwości EM. PAPIEŻA BENEDYKTA XVI
Pałac Apostolski - Castel Gandolfo - Rzym

Czytaj również pozostałe 10 części:
www.conchiglia.net
Czytaj również:
BERGOGLIO: MYSTERIUM INIQUITATIS (Tajemnica bezbożności)
Rozważanie na temat Najbezbożniejszej Trójcy
( CZĘŚĆ PIERWSZA )
www.conchiglia.us/LATINO/PO_Riflessioni/PO_50_Riflessioni_Monos_MYSTERIUM_INIQUITATIS_2014.11.feb.pdf

13

CONCHIGLIA - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO - casella postale 99 - 33085 PN - ITALIA
dedicato a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, rivolto a Sacerdoti, Carismatici, Scienziati e aperto a tutti gratuitamente.
Roma-Vicenza (Italia) - Messico-Francia-Argentina-Spagna-Alaska-Austria-Bolivia-Brasile-Burundi-California-Canada-Cile-Colombia-Costarica-Croazia
Ecuador-Egitto-Estonia-Florida-Filippine-Germania-Giappone-Haiti-Inghilterra-India-Irlanda-Islanda-Israele-Lettonia-Liechtenstein-Kazakistan-Kenia
NewJersey-Nicaragua-Norvegia-Olanda-Panama-Paraguay-Perù-Polonia-Portogallo-S.Marino-Svizzera-Texas-Togo-Ucraina-Ungheria-Uruguay-Venezuela
e-mail : movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net - tel. (0039) 333.36.27.194 www.conchiglia.net www.dozule.org

ROZWAŻANIA BIBLIJNO-FILOLOGICZNE
Dra Lorenzo Simonettiego,
Jurysty i Latynisty, niezależnego Badacza
na temat « OBJAWIENIA » danego Conchiglii
« BENTORNATO MIO SIGNORE »
IL GRANDE LIBRO DELLA VITA
(« WITAJ, MÓJ PANIE » WIELKA KSIĘGA ŻYWOTA)
Dzieło Boże obecnie w XIV tomach
PRZEDMOWA
« OBJAWIENIE », dane Conchiglii della Santissima Trinità, rozpocz
ęło się 7 kwietnia 2000 r., w pierwszy
piątek miesiąca, poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa, w Roku Świętego Jubileuszu, a Boskie Przesłania, z
których ono się składa, są już niezliczone. Tematy i tajemnice poruszane w Objawieniu są różnorodne i
najwyższej wagi dla rodzaju ludzkiego. Pan wyraźnie poprosił o medytowanie i rozważanie nad tymi
„Słowami”, które stanowią autentyczny Skarb Prawdy. Niestety, Władza Kościelna Diecezji ChiaravalleSenigallia (AN), do której należy Conchiglia, w osobie Biskupa Mons. + Giuseppe Orlandoniego, na którym
ciąży obowiązek pogłębienia i wyjaśnienia „Objawienia” danego Conchiglii, pozostała całkowicie bez ruchu. Z
tego powodu, będąc świadomym moich intelektualnych ograniczeń, poczułem potrzebę wyjścia naprzód jako
pionier w interpretowaniu tego Boskiego Skarbu, usiłując poprzez następujące „Rozważania”, zastąpić
czasowo ten bezruch. Nazwałem te moje badania „Rozważaniami Biblijno-Filologicznymi”, gdyż podejście,
jakie zastosowałem przy interpretacji Przesłań, koncentruje się na dwóch punktach głównych: z jednej strony –
na konfrontacji z Pismem Świętym, z którym «Objawienie» dane Conchiglii jest istotnie połączone; z drugiej
strony – na badaniu etymologicznym i semantycznym pojedynczych Boskich Słów. Wcale nie roszczę sobie
prawa do bycia autentycznym tłumaczem «Objawienia» danego Conchiglii, jednak przez ten mój wysiłek
hermeneutyczny zamierzam dać do zrozumienia jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość Słów,
które Bóg przychylnie przekazuje za pośrednictwem swojej wiernej służebnicy. I jeśli zdołam godnie uwielbić
choćby tylko jedno Boskie Słowo, będę mógł uważać się za zadowolonego. Niech za tę pracę nie przypisuje mi
się żadnej pochwały, ale niech dziękuje się Duchowi Świętemu, którego wzywam zawsze przed każdym moim
Rozważaniem. Opinie wyrażone w „Rozważaniach Biblijno-Filologicznych” należy uważać za wyłącznie
osobiste i jedynie niżej podpisany może być za nie odpowiedzialny.
Niech Najświętsza Maryja Panna, Stolica Mądrości, oświeci Was w lekturze.
Dr Lorenzo Simonetti
( Psalm 118, 129-130 )
Twoje napomnienia są przedziwne,
dlatego przestrzega ich moja dusza.
Przystępność Twoich słów oświeca
i naucza niedoświadczonych.
www.conchiglia.us/LATINO/PO_Riflessioni/PO_50_Riflessioni_Monos_MYSTERIUM_INIQUITATIS_2014.11.feb.pdf
http://www.conchiglia.us/LATINO/Riflessioni/49_Riflessioni_Monos_ABOMINATIO_DESOLATIONIS_errori_conciliari_
e%20_post_conciliari_2013.06%20gen.pdf
www.conchiglia.us/LATINO/PO_Riflessioni/PO_MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm
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Drogi Emerytowany Papieżu Benedykcie XVI,
pozostaję w pełnym szacunku posłuszeństwie Kościołowi Jednemu, Świętemu, Katolickiemu,
Apostolskiemu i Rzymskiemu…
tylko zgodnie z nauczaniem Jezusa, Syna Bożego, który sam jest Bogiem, w Świętej Ewangelii.
Orémus pro Pontífice nostro Benedícto.
R). Dóminus consérvet eum, et vivíficet eum, et beátum fáciat eum in terra, et non tradat eum in ánimam
inimicórum ejus.
V). Fiat manus tua super virum déxterae tuae.
R). Et super fílium hóminis quem confirmásti tibi.
Pater, Ave
Orémus.
Deus, ómnium fidélium pastor et rector, fámulum tuum Benedíctum, quem pastórem Ecclésiae tuae
praeésse voluísti, propítius réspice: da ei, quaésumus, verbo et exémplo, quibus præest profícere; ut ad vitam,
una cum grege sibi crédito, pervéniat sempitérnam. Per Christum Dominum Nostrum. Amen.
Niech Bóg Papieża błogosławi
i Boska Maryja, Nasza Pani z Guadalupe, Doskonała,
niech ochrania Papieża i niech ochrania cały świat
w Imię Ojca
Matki
Syna
i Ducha Świętego.
Amen.

Conchiglia
della Santissima Trinità
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Drogi Emerytowany Papieżu Benedykcie XVI,
Jezus poprosił mnie, abym posłała Papieżowi to zdjęcie.

26 stycznia 2013 r. powróciła do Domu Ojca moja matka i podczas żałosnego oraz bolesnego zadania
uporządkowania jej rzeczy, spośród jej pamiątkowych zdjęć wyłoniło się jedno z okresu, kiedy ja miałam 8 lat.
Nie pamiętałam tego zdjęcia. Wielkie było moje wzruszenie, gdy je ponownie ujrzałam.
To, co najbardziej mnie uderzyło, to było„ spojrzenie tej dziewczynki ”, spojrzenie niewinne, spojrzenie, które
jednak wydawało się już dorosłym, spojrzenie dziewczynki, która nie pamiętała nic z tego, co wybrała, że
będzie czynić po urodzeniu się na planecie Ziemi w porozumieniu z Bogiem Ojcem… ale spojrzenie pełne
świadomości. Takie samo świadome spojrzenie i również taka sama poza, jak na zdjęciu, które przedstawia
mnie w wieku 18 lat i które jest podobne do Oblicza Najświętszej Maryi Panny, Naszej Pani z Guadalupe.

Conchiglia w wieku 8 lat

Conchiglia w wieku 18 lat

Najświętsza Maryja Panna, Nasza Pani z Guadalupe

27 stycznia 2007 - 15.10 - Najświętsza Maryja Panna
„ Córko Moja… Conchiglio… oto jestem.
Gorzko jest stwierdzić oddalenie się wielu braci.
To jest selekcja… córko.
Dziś… tak jak wczoraj… zbyt mało jest tych… którzy będą szli za Jezusem… moim Synem…
i wprowadzą w życie Jego Słowa.
Dziś… tak jak wczoraj… również ci… którzy mówią… że wierzą w te Boskie Słowa…
zwracają uwagę na źdźbło w oku brata…
a nie troszczą się o belkę… którą mają we własnym oku…
będącą przyczyną ich duchowej ślepoty.
Jest wiele krytyki i osądów przeciwko tobie…
wszystko stąd widzimy i słyszymy.
Jakąż litość wzbudzają w nas te dzieci… tak dalekie od Boga
i które nie zamierzają się zbliżyć…
pomimo naszych wielokrotnych i bolesnych nawoływań do przybranego synostwa.
Niektórzy gorszą się z powodu Naszego podobieństwa
i czują wewnętrzny niepokój… widząc Nas Jedną obok drugiej…
a przecież zawsze służebnica jest obok swojej Pani… by iść za nią wszędzie…
również na ważne zaproszenia.
To ja chciałam twój wizerunek obok Mojego Wizerunku…
aby skłonić do refleksji patrzących… w taki sam sposób… w jaki patrzy się na aktora…
który przedstawia Oblicze Mojego Syna Jezusa
i interpretuje Go w Życiu i Męce… i niech Tak Będzie.”
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* Fundament Imienia « Conchiglia »
Jezus rzeczywiście umarł w piątek 7 kwietnia. Ja, Conchiglia, rozpoczęłam moją drogę po tym jak
ujrzałam Jezusa w Marotta di Fano (Pesaro-Urbino) 14 stycznia 1986 r. Po moim « tak » Bogu,
wypowiedzianym w Santa Casa di Nazareth (w Świętym Domu z Nazaretu), w Bazylice z Loreto Ancona - Włochy, rozbłysnął Plan Boży, objawiony Ludzkości poprzez mnie, Conchiglię.
Trójca Przenajświętsza 7 kwietnia 2000 r. wybrała dla mnie Nowe Imię: « Conchiglia ».
« Conchiglia » jak muszelka z morza.
W tradycji biblijnej „zmiana imienia przez Boga” jest inwestyturą, w związku z którą wybrany
staje się założycielem instytucji Bożego Pochodzenia, przeznaczonej do jej uwiecznienia w
Historii, podnosząc ją do współpracy w Historii Zbawienia dla wielkiej rzeszy ludzi.
Mam tę samą grupę krwi, co Jezus: AB Rh+, jak wynika z badań wykonanych na Świętym Całunie i
w Cudzie z Lanciano, z jedyną różnicą, że krew Jezusa jest męska, a moja jest żeńska.
Z Woli Jezusa jestem Założycielką Ruchu Miłości Święty Juan Diego, należącego do Najświętszej
Maryi Panny, Naszej Pani z Guadalupe. Ruchu serc, w którym połączą się Dzieci Boże z całego
Świata, ponieważ jest to Dzieło Boga.
Bóg jest Miłością, a więc Ruch Miłości, ponieważ jest Ruchem Bożym, a jako że jest Ruchem
Bożym, jest Jedynym Ruchem, jakiego Bóg pragnie teraz na Świecie.
Pod hasłem „ruch” w Słowniku Języka Włoskiego Nicoli Zingarellego, Wyd. Zanichelli, Bolonia,
2005 czytamy: akt ruszania lub poruszania się - ożywienie tłumu - izometria płaszczyzny lub
przestrzeni trójwymiarowej na siebie, taka, aby można było nałożyć dwie odpowiadające figury jedną
na drugą - nurt kulturalny, zainspirowany nowatorskimi pomysłami - spotkanie, sprawa miłosna poruszenie ducha - zmiana - początek.
KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO - Libreria Editrice Vaticana - 1992
pod hasłem KOBIETA… § 64 „ Przez Proroków Bóg formuje Swój Lud w Nadziei Zbawienia, w
oczekiwaniu Nowego i Wiecznego Przymierza (*)… przeznaczonego dla wszystkich ludzi. Przymierza,
które będzie wypisane w sercach. Prorocy głoszą radykalne odkupienie Ludu Bożego, oczyszczenie ze
wszystkich jego niewierności, Zbawienie, które obejmie wszystkie narody. O tej Nadziei będą świadczyć
przede wszystkim ubodzy i pokorni Pana. Żywą Nadzieję Zbawienia Izraela zachowały święte kobiety:
Sara, Rebeka, Rachela, Miriam, Anna, Judyta i Estera. NAJDOSKONALSZYM OBRAZEM TEJ
NADZIEI JEST MARYJA.”
Credo Trydenckie automatycznie i faktycznie daje Imprimatur:
Objawieniu danemu Conchiglii: « WITAJ, MÓJ PANIE »
(« BENTORNATO MIO SIGNORE ») Wielka Księga Żywota – Dzieło Boże, obecnie w XIV tomach.
Rozważania Biblijno-Filologiczne Dra Lorenzo Simonettiego,
Niezależnego Badacza - Prawnika i Latynisty
http://www.conchiglia.us/LATINO/Rev_Riflessioni/MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm
http://www.conchiglia.us/LATINO/LATINO_index.html
______________
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04 marca 2013 - 06.30 - Duch Święty
„ To ja… Duch Święty… Conchiglio…
i pragnę zadać pewne pytanie
wszystkim Kapłanom… Biskupom i Kardynałom Świata.
Czy któryś z was…
zastanawiał się dlaczego ta córka
została poproszona o założenie Ruchu Miłości?
Zastanówcie się.
Uczyńcie ciszę w sobie.
Pomyślcie.
Medytujcie.
Spróbujcie wyrazić się przynajmniej.
Nie stójcie tam nieruchomi.
Chodzą wam po głowie niektóre odpowiedzi…
ale uważacie je za nieprawdopodobne
ponieważ jeśli Bóg zadaje jakieś pytanie…
odpowiedź nie może być łatwa.
Ale tak myślicie wy.
Jednak nie jest tak.
Bóg jest Miłością…
więc Ruch Miłości… ponieważ jest Ruchem Bożym…
a jako że jest Ruchem Bożym
jest Jedynym Ruchem… jakiego Bóg teraz chce na Świecie.
A czy któryś z was zastanawiał się dlaczego
Objawienie… Apokalipsa… jest w języku włoskim?
Ja wam to zaraz powiem…
i tak mielibyście trudności… aby odpowiedzieć.
Objawienie… Apokalipsa… jest w języku włoskim
ponieważ włoski jest językiem Kościoła… po Łacinie.
Objawienie… Apokalipsa
dana tej Naszej córce… Conchiglii
która jest dalszym ciągiem Jana…
jest dla Kościoła.
I wszyscy Kapłani… Biskupi i Kardynałowie… którzy są na Świecie
aby stać się nimi…
musieli uczyć się i poznać język włoski…
język… w którym wyraża się każdy Papież.
Dopiero później to… co Papież mówi i pisze po włosku
jest tłumaczone na inne języki.
Poprzez język włoski
Objawienie… Apokalipsa dana Conchiglii
może być przekazana do każdego zakątka Planety Ziemi
poprzez Kościół… który jest za nią odpowiedzialny
poprzez wszystkich Kapłanów… Biskupów i Kardynałów… którzy są na Świecie
ażeby nikt nie mógł powiedzieć… nie wiedziałem.
Od Początku Czasów to wszystko zostało postanowione
i czy to zaakceptujecie… czy też nie… tak będzie…
ponieważ jest to Dekretem i Wolą Bożą…
i Ja Jestem Bogiem… Trzecią Osobą Trójcy Przenajświętszej.”

18

CONCHIGLIA - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO - casella postale 99 - 33085 PN - ITALIA
dedicato a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, rivolto a Sacerdoti, Carismatici, Scienziati e aperto a tutti gratuitamente.
Roma-Vicenza (Italia) - Messico-Francia-Argentina-Spagna-Alaska-Austria-Bolivia-Brasile-Burundi-California-Canada-Cile-Colombia-Costarica-Croazia
Ecuador-Egitto-Estonia-Florida-Filippine-Germania-Giappone-Haiti-Inghilterra-India-Irlanda-Islanda-Israele-Lettonia-Liechtenstein-Kazakistan-Kenia
NewJersey-Nicaragua-Norvegia-Olanda-Panama-Paraguay-Perù-Polonia-Portogallo-S.Marino-Svizzera-Texas-Togo-Ucraina-Ungheria-Uruguay-Venezuela
e-mail : movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net - tel. (0039) 333.36.27.194 www.conchiglia.net www.dozule.org

„Nie jest dla nas pewne, czy ten, któremu jest głoszona prawda, wyrazi zgodę, ale pewne jest, że
takim osobom należy głosić prawdę.”
(Augustyn z Hippony, Przeciwko Kreskoniuszowi uczonemu donatyście, Książka Pierwsza).
PRZEKAŻESZ IM MOJE SŁOWA: CZY BĘDĄ SŁUCHAĆ, CZY TEŻ ZAPRZESTANĄ,
BO PRZECIEŻ SĄ BUNTOWNIKAMI.
Księga Ezechiela 2, 3-7: 3 Powiedział mi: «Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu
buntowników, którzy Mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia
dzisiejszego. 4 To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, abyś
im powiedział: Tak mówi Pan Bóg.
5
A oni czy będą słuchać, czy też zaprzestaną - są bowiem ludem opornym - przecież będą wiedzieli,
że prorok jest wśród nich. 6 A ty, synu człowieczy, nie bój się ich ani się nie lękaj ich słów, nawet
gdyby wokół ciebie były osty i ciernie i gdybyś się znalazł wśród skorpionów. Nie obawiaj się ich słów
ani się nie lękaj ich twarzy, bo to lud oporny. 7 Przekażesz im moje słowa: czy będą słuchać, czy też
zaprzestaną, bo przecież są buntownikami.
Księga Ezechiela 33, 7-9: 7 Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś
słysząc z mych ust napomnienia przestrzegał ich w moim imieniu. 8 Jeśli do występnego powiem:
„Występny musi umrzeć” - a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi - to on umrze
z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie.
9
Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje
od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę.
Dekret Kongregacji Doktryny Wiary (Acta Apostolicae Sedis - A.A.S.nr 58 z 29 grudnia 1966), który
znosi Kanony 1399 i 2318 Prawa Kanonicznego, został zatwierdzony przez Jego Świątobliwość Pawła
VI 14 października 1966 r., został on następnie opublikowany z woli samej Jego Świątobliwości, dzięki
czemu nie ma już zakazu rozpowszechniania pism dotyczących nowych objawień, wyjawień, wizji,
znaków, proroctw lub cudów bez Imprimatur.
Nie zamierza się w żaden sposób uprzedzać osądu Świętego Kościoła Katolickiego i Apostolskiego.

NALEŻY ZAWSZE ODWOŁYWAĆ SIĘ DO ORYGINALNEJ WERSJI W JĘZYKU WŁOSKIM
Tłumaczenie « OBJAWIENIA » danego Conchiglii jest wykonane przez osoby dobrej woli.

UWAGA Conchiglia [czytaj: Konkilja]

Conchiglia della Santissima Trinità
Movimento d’Amore San Juan Diego

po polsku
po polsku

Muszelka od Trójcy Przenajświętszej
Ruch Miłości Święty Juan Diego
19

CONCHIGLIA - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO - casella postale 99 - 33085 PN - ITALIA
dedicato a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, rivolto a Sacerdoti, Carismatici, Scienziati e aperto a tutti gratuitamente.
Roma-Vicenza (Italia) - Messico-Francia-Argentina-Spagna-Alaska-Austria-Bolivia-Brasile-Burundi-California-Canada-Cile-Colombia-Costarica-Croazia
Ecuador-Egitto-Estonia-Florida-Filippine-Germania-Giappone-Haiti-Inghilterra-India-Irlanda-Islanda-Israele-Lettonia-Liechtenstein-Kazakistan-Kenia
NewJersey-Nicaragua-Norvegia-Olanda-Panama-Paraguay-Perù-Polonia-Portogallo-S.Marino-Svizzera-Texas-Togo-Ucraina-Ungheria-Uruguay-Venezuela
e-mail : movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net - tel. (0039) 333.36.27.194 www.conchiglia.net www.dozule.org

