
 
 

 
Prawdziwe Oblicze 
Jezusa Chrystusa, 

Króla Wszechświata 
 

Conchiglia 
MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO 

Ruch Światowy założony przez Conchiglię z Woli Bożej 24 października 2001 r., 
poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, Naszej Pani z Guadalupe, Doskonałej, 

Niewieście obleczonej w Słońce z Apokalipsy - Meksyk. 
Ruch w obronie Kościoła Katolickiego Jezusa Chrystusa z Papieżem na czele. 

W posłuszeństwie tylko zgodnie z nauczaniem Jezusa,  
Syna Bożego, który Sam jest Bogiem, w Świętej Ewangelii. 
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Prawdziwe Oblicze Najświętszej 
Maryi Panny, Naszej Pani z 

Guadalupe, Królowej Wszechświata 

 
wyjęte z: 

 

« OBJAWIENIA » 
danego Conchiglii 

 

Dzieło Boże 
 

Bentornato Mio Signore 
Witaj, Mój Panie 

« Il Grande Libro della Vita » 
Wielka Księga Żywota 

Nowy Testament Trzeciego Tysiąclecia 
 

 
Miasto Watykan - 09 maja 2015 - Ogrody Watykańskie 

Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI i J.Eks.Bp. Mons + Georg Gänswein 
 

Odsłonięte imię Eliasza, zapieczętowane… w sercu Conchiglii della Santissima Trinità 
… jest nim Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI.  

 

 
 

www.conchiglia.net/Conchiglia/15.310_PO_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf 
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Dzieci Moje i bracia Moi… 
jestem wasz Jezus Miłości… 
który bardzo was kocha i nigdy się nie podda 
i dlatego zawsze przyjdzie wam na ratunek. 
Widzę was zagubionych… próbujecie się opanować… 
ALE WIDZĘ WAS NAPRAWDĘ ZAGUBIONYCH. 
Wśród was są tacy… którzy zastanawiają się: 
ale czy Ojciec Święty naprawdę umarł… 
czy też żyje gdzieś? 
Mam zamiar pozostawić was w waszym zakłopotaniu. 
Faktycznie… teraz Kościół ukaże się w nowym Ojcu Świętym… 
ale zastanówcie się… 
WY WSZYSCY… KTÓRZY MNIE KOCHACIE… JESTEŚCIE KOŚCIOŁEM… 
A JA JESTEM WASZYM KRÓLEWSKIM PASTERZEM. 
Jestem Jezusem… 
Jestem Bogiem… 
I zwołuję was na wielkie zgromadzenie. 
WIELKIE ZGROMADZENIE POWINNO BYĆ DOKONANE W WYOBRAŹNI. 
TO WASZE SERCE MUSI BIEC DO MNIE… 
A NIE WASZE NOGI. 
RUCH MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO…  
W NICZYM NIE PRZYPOMNA INNYCH RUCHÓW. 
Nie wymaga się od was przemieszczania się… czy zebrań… 
uczestnictwa w różnych zadaniach i innych rzeczach… 
ponieważ Ja dobrze wiem… 
jakie są wasze codzienne obowiązki 
oraz wasze odpowiedzialności prywatne i społeczne. 
Movimento d'Amore San Juan Diego…  
jest « WIELKIM ZGROMADZENIEM SERC » 
zwróconych ku Mnie… który Jestem Bogiem. 
Pragnę… abyście go sobie wyobrażali… jak gdyby był… 
ZGROMADZENIEM Z KAZANIA NA GÓRZE… 
która zresztą nie była górą… ale dużą esplanadą… 
i Ja… tak jak wtedy… widzę was wszystkich… 
a wy… tak jak wtedy… 
chociaż nie potraficie Mnie widzieć… 
słyszycie Mnie dobrze poprzez te Słowa. 
Te wasze czasy… są dojrzałymi czasami… 
które pozwalają… poprzez technologię… 
jaką osiągnęliście z Mojej Woli… 
usłyszeć Mnie z każdej strony świata poprzez fale nieba. 
JAK MOŻECIE SKONSTATOWAĆ…  
NIE JEST TRUDNO BYĆ CZŁONKAMI 
MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO… 
GDZIEKOLWIEK JESTEŚCIE. 
W tym Wielkim Zgromadzeniu… 
wzywam was donośnym głosem… aby pouczać was o wielu rzeczach… 
ale przede wszystkim aby przypomnieć wam… że… 
PRAWDZIWA MĄDROŚĆ JEST W MIŁOŚCI I MIŁOSIERDZIU. 
Bez tego jesteście pojemnikami na makulaturę. 
Dlaczego makulaturę? 
Dlatego że… jeśli zebraliście te Moje Słowa 
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poprzez druki i książki… 
a nie macie w sobie Miłości i Miłosierdzia… 
możecie zrobić z tych druków i książek… makulaturę. 
Do każdego z was zwracam się… mówiąc: 
CZY ZDOBYLIŚCIE ZAUFANIE BOGA? 
To pytanie jest ważne i wiecie dlaczego? 
DLATEGO ŻE NADAL WIDZĘ  
JAK UPADACIE W MAŁYCH TRUDNOŚCIACH. 
JAK STAWICIE CZOŁA DUŻYM TRUDNOŚCIOM… 
JEŚLI UPADACIE W MAŁYCH TRUDNOŚCIACH? 
Zdobyć zaufanie Boga jest ważne… 
ponieważ Bóg pragnie od swojego umiłowanego stworzenia 
miłości… miłosierdzia… i codziennej współpracy… 
PONIEWAŻ CODZIENNIE ON WAM DARUJE 
MIŁOŚĆ… MIŁOSIERDZIE… I ŻYCIE. 
Zdobyć zaufanie do was ze strony Boga 
znaczy… że Bóg może liczyć na was zawsze… a nie raz na jakiś czas. 
Wy jesteście Jego Stworzeniami oraz Moimi dziećmi i braćmi 
i nie można nie kochać się nawzajem. 
KOCHAĆ BRATA MOŻE OZNACZAĆ 
ODDANIE WŁASNEGO ŻYCIA ZA NIEGO… 
GDYBY PEWNEGO DNIA NADARZYŁA SIĘ KU TEMU OKAZJA. 
JA UCZYNIŁEM TO DLA WAS. 
Czy wy naprawdę uczynilibyście to…  
czy też wasze słowa są tylko pustymi i niepotrzebnymi słowami? 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA… KTÓRYCH WAS NAUCZYŁEM… 
CZY PAMIĘTACIE JE? 
Błogosławieństwa przypominają wam… że na waszej Ziemi 
jesteście wszyscy wystawieni na próbę w cierpieniu… 
a zwycięstwo tkwi w przezwyciężeniu próby… 
aby cieszyć się Prawdziwym Błogosławieństwem… 
najpierw na Odnowionej Ziemi… a potem w Wieczności. 
 

Jezus do Conchiglii 
 
 
 
« Movimento d'Amore San Juan Diego nie jest z tego Świata »… 
ponieważ również dzisiaj nie interesuje Mnie marne uznanie… jak pojmują je ludzie głupi. 
Powiedziałem…to jest « Ruch Ruchów ». 
To jest « Ruch Serc »…  
serc kochających Prawdziwego i Jedynego Boga… którym Ja Jestem… 
a Ja Jestem Miłością. 
Miłością… która wprawiła się w Ruch…  
aby pójść was poszukać…  
aby przyciągnąć was ku Sobie…  
gdyż do Niej należycie. 
Żaden człowiek…który do Mnie należy…  
nie może zasłonić przyciągania grawitacyjnego… jakim jest Moja Miłość. 
Tak… Moja Miłość was przyciąga…tak jak magnes przyciąga ku sobie przedmioty zgodne. 
Wszystko to… co jest zgodne ze Mną… powraca do Mnie  
poprzez tę « przestrzeń-czas »… która dla Mnie nie istnieje. 

http://www.conchiglia.net/�
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Movimento d'Amore San Juan Diego… jako że nie jest z tego świata…  
gdyż jest utworzony z serc kochających Boga… jest niezniszczalny  
i to dlatego szatan jest wściekły. 

Jezus do Conchiglii 
 
 
 

Ten Ruch Miłości… 
który reprezentuje Płaszcz Świętej Matki… 
czczonej pod tytułem Naszej Pani z Guadalupe… 
będzie także « ruchem serc ». 
Tak… serca będą się ruszać… 
ponieważ od dawna czekały… nie zdając sobie z tego sprawy… 
na okazję do wyrażenia siebie i aby być współuczestnikami… 
wielkiego Dzieła… które Święta Matka doprowadzi do końca… 
a mianowicie… 
zbawienia dzieci… które będą chciały śledzić i wprowadzać w życie 
Słowa… które tutaj wypowiadam i które wypowiedziałem do Apostołów oraz wczorajszych dzieci. 
Musicie być wytrwali w Wierze i wzrastać w Wierze. 
Myślcie… że jesteście ze Mną… 
wyobrażając sobie Mnie jako jeszcze małe Dziecko 
i dzień po dniu wzrastajcie wraz ze Mną w miłości… upodabniając się do Mnie. 
Jeśli tak uczynicie… Ja będę chodził z wami 
i poprowadzę was po ścieżkach… które dobrze znam i których już doświadczyłem 
oraz zaprowadzę was do Odnowionej… Nowej Ziemi… 
o której tak bardzo marzycie i oczekujecie jej z niecierpliwością. 
Ależ… dzieci Moje… 
musicie mieć odwagę i poddawać siebie w wątpliwość. 
Musicie się ruszać… aby być Ruchem. 
Ja widzę was tam bezradnych… czekających na ujrzenie czegoś zrobionego. 
Ależ dzieci… tylko Bóg może czynić rzeczy sam. 
Nowy Świat… który nadejdzie… 
przewiduje waszą aktywną współpracę. 
Nie możecie stać w bezruchu… 
a następnie rościć sobie prawo do czerpania z tego zysków. 
Jeśli chcecie do niego wejść… 
musicie zakasać rękawy… jedni w taki… drudzy w inny sposób. 
Jakim prawem możecie rościć sobie prawo do wejścia… 
jeśli nic nie zrobicie? 
Czy aby uzyskać wynagrodzenie… nie trzeba pracować? 
A to… o czym mówimy… to znacznie więcej niż wynagrodzenie. 
To prawdziwa i fantastyczna oraz wspaniała okazja… 
aby być częścią zastępu dzieci… 
które kochają życie obiecane przez Ojca Przedwiecznego i Świętego oraz Wszechmogącego. 
Nowe Niebo i Nowa Ziemia. 
Czy rozumiecie… że Nowa Ziemia jest rozumiana jako Odnowiona Ziemia? 
I nie odnowi się bez udziału waszej pomocy i współpracy. 
Zmieńcie serca… 
zmieńcie sposoby postępowania… 
zmieńcie wasz sposób myślenia… 
zmieńcie się… aby upodobnić się do Mnie… waszego Brata i waszego Boga… 
i do Świętej Matki… Mojej i waszej. 
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I zmieńcie wasz sposób proszenia i modlenia się. 
Pragnę modlitwy serca… 
i abyście prosili… poddając się Woli Ojca. 
 

Jezus do Conchiglii 
 
 
 

Ja nie opuściłem Mojego Ludu 
i mówię poprzez ciebie… Conchiglio. 
Kto chce… aby Bóg milczał? 
Pragnę zachęcić Mój Lud… aby uświadomił sobie Życie. 
Pragnę otworzyć oczy Mojemu Ludowi… 
oślepionemu przez szatana i tych… którzy mu służą. 
Pragnę spotkać się z Moim Ludem w chronionym miejscu… 
z dala od zgiełku świata… 
i nie istnieje lepsze miejsce niż serce i umysł. 
Pragnę przybliżyć do siebie Mój Lud… aby być mu przyjacielem i bratem. 
Pragnę napotkać spojrzenie… wzruszone i zdumione… 
tych… którzy czytają te Moje Słowa poprzez ten arkusz papieru… 
który staje się twarzą napotykającą inną twarz. 
O Ludu Mój… nie bój się spotkać się ze Mną Twarzą w twarz. 
Ja jestem blisko ciebie… jeśli zechcesz Mnie przyjąć w Eucharystii i w Słowie. 
Tylko jeśli masz Wiarę… o Ludu Mój… możesz rozpoznać Mnie w Eucharystii i w Słowie. 
Tylko jeśli masz Wiarę… o Ludu Mój… 
możesz zobaczyć Mnie i poznać Mnie oraz przyjąć jej wewnętrzny fundament. 
Moje Słowo jest wolne. 
Nie może być stłumione przez tych… którzy nie są w stanie Go zrozumieć. 
Tłumienie Słowa Bożego jest najwyższą pychą. 
Na świecie powstały różnego rodzaju Ruchy i różnego rodzaju Stowarzyszenia. 
Zaproponowano wam spotkania… konferencje… dyskusje… porównania… 
opinie… weryfikacje… studia teologiczne… badania kanoniczne. 
Są to wszystkie rzeczy ludzkie i rozpraszające… oprócz tego… że są kosztowne i bezużyteczne. 
Tak… ponieważ gdyby były przydatne dla duchowego wzrostu… 
zaproponowałbym wam to Ja… przed oddaniem się krzyżującym. 
Któż z was jest w stanie osądzać te Moje Słowa? 
Zawsze ten… kto osądza… czuje się lepszy od osądzanego i wydaje wyrok. 
Ten… kto chce stawiać się na miejscu Boga i dawać Mu poradę, osąd i potępienie… 
byłoby lepiej dla niego… gdyby nigdy się nie narodził. 
Wśród wielu Ruchów na świecie… 
gdzie jesteście wezwani… aby chodzić… żeby brać w nich udział i być ich częścią… 
tylko Ja stałem się Ruchem Miłości i przyszedłem do waszego domu… 
nie powodując wam jakichkolwiek problemów i nie prosząc o nic na poziomie materialnym. 
To ‘tak’ miłości… to Wiara jest potrzebna. 
Ja stałem się Ruchem… aby wyjść wam naprzeciw… 
a wy powinniście stać się Ruchem… aby zbliżyć się do Mnie 
waszym sercem i waszymi czynami… 
mającymi tylko na celu zmianę waszego stylu życia… kierując wszystko ku Bogu. 
 

Jezus do Conchiglii 
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Tulipan… w swoich zamkniętych płatkach… 
kryje w sobie zapach własnej istoty. 
Tulipan jest piękny. 
Tulipan jest delikatny. 
Jednocześnie… 
daje pojęcie o wieku młodzieńczym… o wieku młodym i o wieku dojrzałym. 
Tulipan jest kwiatem wiosny… 
który chce przedstawiać wiosnę Nowych Czasów… 
które kształtują się powoli już w waszych sercach. 
I wy wszyscy musicie być jak wiele płatków tulipana. 
Musicie być blisko siebie… 
pozostawać połączeni jeden obok drugiego… tak jakbyście się ochraniali. 
Tak połączeni między sobą… we właściwym momencie… 
Ja sprawię… że otworzy się nieco tulipan… 
który kształtem przypomina kielich. 
Kielich naturalny… i kolorowy… i delikatny… 
gdzie będą mogli pić i gasić pragnienie tylko ludzie czystego serca. 
Wy wszyscy… płatki… które przedstawiają tulipana… 
musicie chronić i strzec Słowa… 
które wam zostało ofiarowane poprzez tę córkę… 
Moją i waszą Conchiglię. 
Musicie bronić i świadczyć waszym zachowaniem 
o owocu Słowa… które zstąpiło do waszego serca. 
Musicie być nowymi uczniami… którzy idą naprzód pośród zdezorientowanego tłumu…  
który wygląda jak stado bez pasterza. 
I musicie dawać radość i nadzieję… ponieważ Ja naprawdę Wracam… 
 

Jezus do Conchiglii  
 
 
 

Ruch Movimento d’Amore San Juan Diego… 
reprezentuje mój gwiaździsty Płaszcz… w który się odziałam… 
ażeby pod tym Płaszczem 
znalazły schronienie wszystkie moje dzieci… bez wyjątku… 
którym będą towarzyszyli i których będą prowadzili i wspierali… 
moi umiłowani synowie Kapłani, Biskupi i Kardynałowie. 
Ja… Matka Boża z Guadalupe… 
złożyłam rozdarte brzegi twojego serca… Conchiglio… 
które cierpiało mój ból… 
ból spowodowany odrzuceniem tych Świętych Słów. 
Błogosławię cię… Conchiglio… 
i błogosławię wszystkie dzieci świata 
oraz wszystkich wyświęconych i zakonników Ziemi 
w Imię Ojca 
Matki 
Syna 
i Ducha Świętego. 
Amen. 
 

Najświętsza Maryja Panna do Conchiglii 
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Dzieci drogie… jestem Mama Maryja 
i pragnę zachęcić was do refleksji… 
z użyciem bardziej serca niż rozumu. 
Jako Matka całego Wszechświata i Matka Boża 
używam Mocy… która została mi udzielona przez Ojca… 
aby otrzymać wszelkiego rodzaju Łaski. 
Ale pamiętajcie… dzieci… że dzisiaj to przede wszystkim duch 
ma potrzebę bycia uzdrowionym… 
ponieważ jest on przesiąknięty brzydotą świata. 
Ja pragnę również… abyście zauważyli… 
że kiedy duch zdrowieje… 
całe ciało czerpie z tego korzyść… 
mimo że pozostają choroby. 
Ale te choroby… 
dzięki uzdrowionemu duchowi… 
przechodzą na drugi plan… 
ponieważ serce… czule połączone z Bogiem… będzie wołać… 
« W każdym razie kocham Cię… i tak Cię kocham… mój Boże ». 
 

Najświętsza Maryja Panna do Conchiglii 
 

 
 

„… Conchiglia… 
zawierająca Żywą Wodę Moich Boskich Słów… 

które są Prawdziwą Eucharystią Umysłu…” 
 

Jezus do Conchiglii 
________________________ 

 
 
Drodzy bracia i drogie siostry w Jezusie i Maryi, 
jak uczy Jezus w Świętej Ewangelii… 
ŚWIADCZCIE O WASZEJ WIERZE, NIE BÓJCIE SIĘ. 
 
Nadal spowiadaj się, chodź na Mszę Świętą, 
a przy słowach UNA CUM (RAZEM Z Twoim sługą, naszym Papieżem…), 
wymień (szeptem lub w ciszy twojego serca) Papieża Benedykta XVI, który nadal ŻYJE; 
przyjmuj Komunię Świętą, a także uczestnicz w Adoracji Eucharystycznej, 
ponieważ w Tabernakulum w kościele obecny jest Jezus i nie możemy Go zostawić samego. 
Zaufajcie z ufnością Jezusowi, który zna serca i święte intencje każdego, 
a Jezus nie porzuca tych, którzy Go miłują. I pamiętajcie, że jeśli wy kochacie swoje dzieci, 
swoją rodzinę i swoich krewnych, Bóg kocha ich bardziej. 
 
Módlmy się wspólnie o ich nawrócenie, 
błagając o Łaski uzdrowienia ciała i ducha 
Najświętszą Maryję Pannę, Naszą Panią z Guadalupe. 
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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 was błogosławi 
i Boska Maryja, Nasza Pani z Guadalupe, Doskonała,  
niech was ochrania wraz waszymi bliskimi 
i niech ochrania cały świat 

w Imię Ojca  

Matki  

Syna   

i Ducha Świętego.   
Amen.   

Pierwsze Przykazanie: 
 

Ja Jestem Pan, Bóg twój, nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną. 
Nasz Pan, Jezus Chrystus, jest Synem Bożym, który Sam jest Bogiem… 

Drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej. 
A JAKO ŻE JEZUS JEST BOGIEM, 

WSZYSTKIE INNE RELIGIE SĄ FAŁSZYWE. 
 

Conchiglia 
                                                                                 della Santissima Trinità 
 

    
 

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     po polsku  Muszelka od Trójcy Przenajświętszej 
Movimento d’Amore San Juan Diego po polsku  Ruch Miłości Święty Juan Diego 

http://www.conchiglia.net/�
http://www.movimentodamoresanjuandiego.it/�

