Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

TRZECH PAPIEŻY
dla Conchiglii

Jesteśmy Trójcą Przenajświętszą… Conchiglio…
niech cała Ludzkość uważnie rozważy to… co mówimy…
a mianowicie… że… aż trzech PAPIEŻY zbliżyliśmy do ciebie…
aby oddać Nam Cześć i Chwałę
oraz aby dać blask Kościołowi Jezusa… Chrystusa.
Trójca Przenajświętsza do Conchiglii - 03 kwietnia 2016

List otwarty Conchiglii
do Jego Świątobliwości Em. Papieża Benedykta XVI
Monastero Mater Ecclesiae - Largo Monastero - 00120 Città del Vaticano SCV

Prot. 16.336 - 17.04.16
Dzień Powołań Kapłańskich i Zakonnych
List Polecony

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
niech będzie pochwalona Najświętsza Maryja Panna, która jest Boska,
Doskonała, Dziewica, Święta Maryja z Guadalupe.

Drogi Em. Papieżu Benedykcie XVI,

w posłuszeństwie Trójcy Przenajświętszej posyłam Papieżowi następujące Objawienie.
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TRZECH PAPIEŻY
dla Conchiglii

Papież Jan Paweł I

Papież Jan Paweł II

Papież Benedykt XVI

03 kwietnia 2016 – 18.50 - Trójca Przenajświętsza
„ Jesteśmy Trójcą Przenajświętszą… Conchiglio…
niech cała Ludzkość uważnie rozważy to… co mówimy…
a mianowicie… że…
aż trzech PAPIEŻY zbliżyliśmy do ciebie…
aby oddać Nam Cześć i Chwałę
oraz aby dać blask Kościołowi Jezusa… Chrystusa.
Głównym celem pontyfikatu Jana Pawła I…
jak już zostało ci objawione…
było ogłoszenie… że « Bóg jest Ojcem i Matką ». 1
Głównym celem pontyfikatu Jana Pawła II…
jak już zostało ci objawione…
było ogłoszenie « Chwały Maryi… która jest Boska ». 2
Głównym celem pontyfikatu Benedykta XVI…
jak już zostało ci objawione…
było przedstawienie całemu Światu
Naszego Słowa w tej drugiej Pełni Czasów…
poprzez Dzieło Boże… 3
« Witaj… Mój Panie – Wielka Księga Żywota »…
oraz ogłoszenie… poprzez jego wymowne gesty i jego uśmiech…
Nieuchronnego i Bliskiego Powrotu Jezusa na Ziemię…
ponieważ to Benedykt XVI jest Jego prekursorem… Eliaszem. 4
NIECH WSZYSCY KAPŁANI… BISKUPI I KARDYNAŁOWIE ŚWIATA
ORAZ WSZYSCY WIERNI… KTÓRZY NAPRAWDĘ KOCHAJĄ JEZUSA… CHRYSTUSA…
NIE BOJĄ SIĘ I NIECH ZJEDNOCZĄ SIĘ « TERAZ »
W RUCHU MIŁOŚCI ŚWIĘTY JUAN DIEGO… 5
JEDNYM RUCHU NA ŚWIECIE…
O KTÓRY POPROSIŁ… PONIEWAŻ GO CHCIAŁ… JEZUS…
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tę córkę Naszą… Conchiglię…
aby bronić Swojego Jedynego Światowego Kościoła
i aby bronić Swojej Jedynej Doktryny.
Chwała Ojcu
Matce
Synowi
i Duchowi Świętemu.
W imię Ojca
Matki
Syna
i Ducha Świętego.
I niech tak będzie.”
Pzypis 1
http://w2.vatican.va/content/john-paul-i/it/angelus/documents/hf_jp-i_ang_10091978.html :
JAN PAWEŁ I - ANIOŁ PAŃSKI - Niedziela 10 września 1978
W Camp David, w Ameryce, Prezydenci Carter i Sadat oraz Premier Begin działają na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie.
Łakną i pragną pokoju wszyscy ludzie, zwłaszcza ubodzy, którzy w zamieszkach i wojnach płacą najwięcej i cierpią najbardziej;
z tego powodu z zainteresowaniem i wielką nadzieją patrzą na spotkanie w Camp David. Również Papież modlił się, polecił się
modlić i modli się, aby Pan raczył wesprzeć wysiłki tych polityków. Wywarł na mnie duże wrażenie fakt, że trzej Prezydenci
zechcieli publicznie wyrazić ich nadzieję w Panu poprzez modlitwę. Bracia religii Prezydenta Sadata zwykli tak mówić: «jest
czarna noc, czarny kamień, a na kamieniu – mała mrówka, lecz Bóg ją widzi, nie zapomina o niej». Prezydent Carter, który jest
gorliwym chrześcijaninem, czyta w Ewangelii: « Pukajcie, a otworzą wam, proście, a będzie wam dane. Ani jeden włos nie
spadnie z waszej głowy bez pozwolenia waszego Ojca, który jest w niebie ». A Premier Begin przypomina, że naród żydowski
przeżył kiedyś trudne chwile i zwrócił się do Pana, narzekając i mówiąc: « Opuściłeś nas, zapomniałeś o nas! ». « Nie! –
odpowiedział poprzez Proroka Izajasza – czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? A nawet, gdyby ona
zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie ». Również my, którzy tutaj jesteśmy, mamy te same uczucia; my jesteśmy przedmiotem
niekończącej się Miłości ze strony BOGA. Wiemy: ma zawsze oczy otwarte na nas, również wtedy, kiedy wydaje się, że jest
noc. JEST TATĄ, CO WIĘCEJ, JEST MATKĄ. Nie chce nas skrzywdzić; chce tylko naszego dobra, wszystkich. Dzieci,
jeśli przypadkiem są chore, mają większe prawo do bycia kochanymi przez mamę. I również my, jeśli przypadkiem jesteśmy
chorzy na złośliwość, zeszliśmy na manowce, mamy większe prawo do bycia kochanymi przez Pana. Z tymi uczuciami
zachęcam was do modlitwy wraz z Papieżem za każdego z nas, za Bliski Wschód, za Iran, za cały świat.
© Copyright 1978 - Libreria Editrice Vaticana
Pzypis 2 - WIDEO:
JAN PAWEŁ II - ANIOŁ PAŃSKI - Niedziela 5 września 2004
W LORETO - Ancona - Włochy, 5 września 2004 r., RAI VATICANO udokumentowała
nadzwyczajne wydarzenie: podczas modlitwy „Anioł Pański”, odmawianej po raz pierwszy po
włosku, Ojciec Święty Jan Paweł II czci Boskość Maryi: http://www.conchiglia.us/VIDEO/GLORIA_MADRE_B.mpg
Wdrugim „Chwała”, tym środkowym, Papież Jan Paweł II ogłasza Chwałę Najświętszej Maryi Panny:
Chwała Ojcu... i Matce... i Synowi i Duchowi Świętemu: jak z Objawienia danego Conchiglii,
Odniesienie: Objawienie z 04 marca 2002 - 02.00 - Trójca Przenajświętsza do Conchiglii. Spotkanie z sześcioma Kapłanami.
Wyjęte z « OBJAWIENIA» odniesienie do: « BENTORNATO MIO SIGNORE » (« WITAJ, MÓJ PANIE ») - tom V, s. 214
04 marca 2002 - 02.00 - Trójca Przenajświętsza
„ Trójca Święta błogosławi to spotkanie i mówi wam:
Dziękujemy… synowie… że odpowiedzieliście na Nasze wezwanie.
Bądźcie dumni z przebywania w tym świętym miejscu… gdzie modlitwa przesiąknęła te ściany.
To miejsce jest Święte… ponieważ Maryja… Matka… objawia się.
Pamiętajcie… synowie…
tam… gdzie jest Matka… Aniołowie i Święci wszędzie Jej towarzyszą… oddając Jej Cześć i Chwałę.
I nie gorszcie się… przeciwnie… radujcie się z przywileju… którego wam teraz udzielę.
Dzięki Jej potężnemu wstawiennictwu… módlcie się sercem w ten sposób:
« CHWAŁA OJCU… MATCE… SYNOWI… I DUCHOWI ŚWIĘTEMU…
jak była na Początku… teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.»
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Conchiglio… bądź uległa na każde Nasze żądanie.
Nie obawiaj się pisać tych zachwycających Słów.
Ten… kto kocha Matkę… nie zgorszy się…
Oto Błogosławione i Święte Słowo… Świętej Trójcy.”
Pzypisy - 3 i 4 – Czytaj całość:
http://www.conchiglia.us/POLSKA/PO_C_Lettere/15.310_PO_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf

W tym dokumencie – patrz s. 8

27 grudnia 2005 - 16.20 - Jezus
„ Nowa rola nauki nie może pozostać utopią.
Wiara i Rozum…
muszą być sklejone przez Ducha Świętego… który Jest Miłością… który Jest Bogiem.
Conchiglio…
dziś tak jak wtedy mówię: « Moje Królestwo nie jest z tego Świata. »
Nigdy Mnie nie interesował marny i plugawy « ludzki tron »
którego żądza redukuje do zera godność człowieka.
I dziś mówię:
« 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.
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.
Na szachownicy życia… Moje posunięcie było dla niego nieznane i nieoczekiwane.
Istotnie… szatan… upadły Anioł Światła
przez oddalenie się od Boga na Wieczność…
nie może czynić niczego innego… jak tylko używać i wykorzystywać rzeczy i pomysły świata
które są skazane na zanikanie… umieranie… kończenie się.
Movimento d'Amore San Juan Diego należy do Boga
a to… co jest Boże… jest Święte
i nigdy nie będzie należeć do wroga… przeklętego przez Boga.
Mówiłem zatem o Wierze i Rozumie
a więc cofnijmy się trochę w latach waszego czasu
i zatrzymajmy się na Przesłaniu danym Pastuszkom w Fatimie.
Zostało ci to już powiedziane… Conchiglio…
Tajemnica Fatimska… nie została wyjawiona w całości
i z tego powodu nie można brać pod uwagę
ludzkiej interpretacji podanej do wiadomości światu.
« Biskup Ubrany na Biało »… który upada i umiera… to ten Papież! 1
Papież… który pracuje gorliwie ku rozczarowaniu Masonerii
która czyni i będzie czynić wszystko… aby odebrać Mu uprawnienia… których Ja Mu udzieliłem…
pozwalając de facto na osadzenie antypapieża…
który jest antychrystem ogłoszonym przez starych i nowych Proroków.
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To jest Papież… który Pobłogosławi Movimento d'Amore San Juan Diego
który należy do Boga.
A Bogu nie są potrzebne papiery aprobaty świata
ponieważ to… co jest Boże… Jest.
Ja Jezus… Ja Bóg… zostałem oficjalnie przedstawiony światu
przez Jana zwanego Baptystą - Chrzcicielem…
Prekursora Chrystusa… Eliasza. 2
Również dziś przy Moim Powrocie…
Ja Jezus… Ja Bóg…
zostanę oficjalnie przedstawiony światu poprzez ciebie… Conchiglio…
przez Mojego prekursora… Eliasza… którego imię jest zapieczętowane w twoim sercu.
JEST TO UMIŁOWANY SYN… KAPŁAN NA WIECZNOŚĆ…
który zanim dotrze do Mnie
tak jak Jan zwany Baptystą… Eliaszem…
wypełni misję… która została mu powierzona.
Tak… właśnie tak jak wczorajszy Eliasz…
po życiu poświęconym Prawdziwemu i Jedynemu Bogu…
złożonym z ofiar… niedostatków i upokorzeń…
dzisiejszy Eliasz przedstawi Mnie oficjalnie światu…
chrzcząc Mnie Conchiglią…
zawierającą Żywą Wodę Moich Boskich Słów…
które są Prawdziwą Eucharystią Umysłu.
To oficjalność tego wielkiego i unikalnego wydarzenia
utworzy podział w Świętym Kościele Katolickim i Apostolskim…
zakomunikowanego przez Moją Matkę w Fatimie Pastuszkom.
Będą Biskupi przeciwko Biskupom i Kardynałowie przeciwko Kardynałom.
Krew poleje się w Watykańskich Korytarzach…
ponieważ szatan skusił wielu Konsekrowanych purpuratów…
którzy przez należenie doMasonerii stali się w sobie… silni.
Conchiglio… o Moja Conchiglio…
wiele… wiele… wiele… będziesz musiała jeszcze cierpieć
z miłości do twego Oblubieńca… twego Ukochanego… twego Boga.
Czy wciąż jesteś gotowa czynić Moją Wolę?
Czy wciąż jesteś gotowa nadal żyć
w ukryciu i w milczeniu… cokolwiek by się nie stało?
« Wszystko jest w przyspieszeniu »… Conchiglio. 3
To jest czas wybrany przez Ojca…
chociaż tylko On zna jego dzień i godzinę.
Jerozolimo… Jerozolimo…
o Mój dzisiejszy Kościele…
przestań zabijać i kamienować każdego Proroka… którego do ciebie posłałem…
aby ogłaszał Mój bliski Powrót.
Budynki kultu… gdzie modlicie się do Mnie obłudnie…
są pozbawione Ducha Bożego…
który wycofał się z powodu waszego braku miłości i braku szacunku.
Czyż nie powiedziałem:
« Albowiem powiadam wam… że nie ujrzycie Mnie odtąd… aż powiecie…
„Błogosławiony… który Przychodzi w Imię Pańskie.” » 4
Oto… Conchiglio… dlaczego zainspirowałem tego Papieża…
aby umieścił w swoim Herbie Muszelkę. 5
Ty i On zjednoczeni… aby powiedzieć… « Witaj… Mój Panie ».”
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1 Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI - Joseph Ratzinger
2 Święta Ewangelia według Świętego Mateusza 11,10 « On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci
przygotował drogę. »; 11,14 « A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. »
3 Wydarzenia następują po sobie bardzo szybko. Łacińska sentencja motus in fine velocior jest powszechnie używana do wskazania szybszego mijania
czasu pod koniec jakiegoś okresu historycznego. Motus in fine velocior. Ruch jest szybszy pod koniec. Zwrot odnosi się prawdopodobnie, w późnym
okresie łacińskim, do przyspieszonego ruchu (rozumianego, w kontekście fizyki arystotelesowskiej, jako ruch, przez który elementarne ciało wraca do
swojego naturalnego miejsca). W mowie potocznej wyrażenie to jest czasem używane do wskazania intensyfikacji jakiegoś działania przy jego końcu.
http://motti-latini.dossier.net/motti-latini-m.html
4 Święta Ewangelia według Świętego Mateusza 23,37-39 « Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani!
Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom zostanie wam pusty. Albowiem
powiadam wam: Nie ujrzycie Mnie odtąd, aż powiecie: „Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie!” ».
5 Herb papieski Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI - Josepha Ratzingera

Pzypis 5
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.
Ruch Światowy Oficjalnie przedstawiony w Bazylice z Guadalupe
podczas odprawiania Mszy Świętej z czterema Kapłanami.
Patrz originalny film w 7 Częściach na dole strony internetowej:
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/masjd/masjd.htm
http://www.conchiglia.us/POLSKA/PO_masjd/PO_masjd.htm

__________________________

wyjęte z:

OBJAWIENIA danego Conchiglii

Bentornato Mio Signore
Witaj, Mój Panie

« Il Grande Libro della Vita »
Wielka Księga Żywota

Nowy Testament Trzeciego Tysiąclecia
© Copyright - LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita - Parte Prima
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Drogi Em. Papieżu Benedykcie XVI,

w modlitwie jestem zjednoczona z Papieżem oraz z Papieskimi intencjami i 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.
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
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Jego Świątobliwość Em. Papież Benedykt XVI
i Conchiglia della Santissima Trinità

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

Odsłonięte imię Eliasza, zapieczętowane… w sercu Conchiglii:
Jego Świątobliwość Em. Papież Benedykt XVI

http://www.conchiglia.us/POLSKA/PO_C_Lettere/15.310_PO_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf
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Proroctwo spełnione 09 maja 2015
Miasto Watykan
Jego Świątobliwość Em. Papież Benedykt XVI, 9 maja 2015 - w Ogrodach Watykańskich udzielił swojego Błogosławieństwa po Łacinie Dziełu Bożemu:
« BENTORNATO MIO SIGNORE - IL GRANDE LIBRO DELLA VITA »
Nuovo Testamento del Terzo Millennio - Parte Prima
(« WITAJ, MÓJ PANIE - WIELKA KSIĘGA ŻYWOTA »
Nowy Testament Trzeciego Tysiąclecia - Część Pierwsza)
oraz ruchowi Movimento d'Amore San Juan Diego,
Światowemu Ruchowi serc, założonemu na polecenie Jezusa
przez Conchiglię della Santissima Trinit à:
« Et benedíctio Dei omnipoténtis, Patris †, et Filii †, et Spíritus † Sancti descéndat
super vos et máneat semper. Amen. », a następnie powiedział:
« Modlę się za was i za Ruch Movimento d'Amore San Juan Diego.
Teraz mam czas, aby przeczytać tę Książkę spokojnie ».
Błogosławieństwo miało miejsce 09 maja 2015 r. - Ogrody Watykańskie,
obok Groty Matki Bożej z Lourdes,
w obecności J.Eks.Bp. Mons + Georga Gänsweina, Prefekta Domu Papieskiego,
oraz Brigadiere Capo dei Carabinieri, Mimmo Rocco:
„… To jest Papież… który Pobłogosławi Movimento d’Amore San Juan Diego…
który należy do Boga…
… Oto… Conchiglio… dlaczego zainspirowałem tego Papieża…
aby umieścił w swoim Herbie Muszelkę.
Ty i On zjednoczeni… aby powiedzieć… « Witaj… Mój Panie ».”

Jezus do Conchiglii - 27 grudnia 2005

http://www.conchiglia.us/POLSKA/PO_C_Lettere/15.310_PO_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf
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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, Debora, Anna, Judyta i Estera.
NAJDOSKONALSZYM OBRAZEM TEJ NADZIEI JEST MARYJA.”
Credo Trydenckie automatycznie i faktycznie daje Imprimatur:
OBJAWIENIU danemu Conchiglii
Bentornato Mio Signore « Il Grande Libro della Vita »
(Witaj, Mój Panie « Wielka Księga Żywota »)
Nowy Testament Trzeciego Tysiąclecia
© LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita - Parte Prima
Rozważania Biblijno-Filologiczne Dra Lorenzo Simonetti,
Jurysty i Latynisty, Niezależnego Badacza
http://www.conchiglia.us/LATINO/LATINO_index.html
http://www.conchiglia.us/XV-A_TMDC/RIFLESSIONI/XV-MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm
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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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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.”
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„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.
Kodeks Prawa Kanonicznego
Obowiązek dla osób świeckich, zatwierdzony przez kanon 212, ustęp 3:
§1. To, co święci Pasterze, jako reprezentanci Chrystusa, wyjaśniają jako nauczyciele wiary albo
postanawiają jako kierujący Kościołem, wierni, świadomi własnej odpowiedzialności,
obowiązani są wypełniać z chrześcijańskim posłuszeństwem.
§2. Wierni mają prawo, by przedstawiać pasterzom Kościoła swoje potrzeby, zwłaszcza duchowe, jak
również swoje życzenia.
§3. Stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i zdolności, jakie posiadają, przysługuje im
prawo, a niekiedy nawet obowiązek wyjawiania swojego zdania świętym Pasterzom w sprawach
dotyczących dobra Kościoła, oraz - zachowując nienaruszalność wiary i obyczajów, szacunek
wobec pasterzy, biorąc pod uwagę wspólny pożytek i godność osoby - podawania go do
wiadomości innym wiernym.
http://www.vatican.va/archive/ITA0276/_PU.HTM

Przeciwnie, przemilczanie herezji „Biskupa Rzymu” jest zmową milczenia i lenistwem. [Przyp. Masjd]
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ORATIO AD SANCTUM MICHÆLEM

Sancte Mìchaël Archàngele,
defènde nos in proèlio,
contra nequìtiam et insìdias diàboli, esto præsìdium.
Ìmperet illi Deus, sùpplices deprecàmur.
Tùque, prìnceps milìtiæ cælèstis,
Sàtanam aliòsque spìritus malìgnos
qui ad perditiònem animàrum pervagàntur in mundo,
divìna virtùte, in Infèrnum detrùde.
Amen.
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Wzywa się gorąco do niekwestionowania w żaden sposób
Magisterium Kościoła, Jednego, Świętego, Katolickiego, Apostolskiego i Rzymskiego,
w sprawach Wiary i obyczajów, ponieważ stanowiłoby to grzech śmiertelny,
w związku z tym, gdyby ktoś uważał, że znalazł jakiś kontrast między « OBJAWIENIEM » danym
Conchiglii a nauczaniem uroczystym, definitywnym lub autentycznym Kościoła,
niech nigdy nie wątpi w pewność tego nauczania, ale raczej w swoją osobistą interpretację
« OBJAWIENIA » danego Conchiglii.
Ewangelia nie jest sprzeczna ze Starym Testamentem i Jezus został uznany za heretyka przez żydowskie
Władze religijne, ponieważ te ostatnie zaniedbały zbadania z należytą starannością Magisterium Mojżesza
i przesłań Proroków, jako że były zaślepione przez własną hipokryzję. Istotnie, Jezus mówi: Nie sądźcie,
że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem
powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w
Prawie, aż się wszystko spełni - (Święta Ewangelia według Świętego Mateusza 5,17-18).
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On,
Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko,
cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i
wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi
- (Święta Ewangelia według Świętego Jana 16,12-15).
A Święty Paweł mówi: Mleko wam dałem, a nie pokarm stały, boście byli niemocni; zresztą i nadal nie
jesteście mocni - (I List Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 3,2).
Wiele mamy o Nim mówić, a trudne to jest do wyjaśnienia, ponieważ ociężali jesteście w słuchaniu. Gdy
bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył
o pierwszych prawdach słów Bożych, i mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. Każdy, który pije
[tylko] mleko, nieświadom jest nauki sprawiedliwości ponieważ jest niemowlęciem. Przeciwnie, stały
pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władze umysłu udoskonalone do
rozróżniania dobra i zła - (List Świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków 5,11-14).
Podobnie, wszelki pozorny kontrast między Objawieniem danym Conchiglii a Magisterium kościelnym
może być rozwiązany poprzez większe pogłębienie i ponowne opracowanie ich obydwu, w świetle
wznowionych badań filologicznych i naukowych Pisma Świętego. To dlatego wzywa się Katolików do
unikania wszelkich interpretacji i postawy, które mogą utrudniać takie ostrożne poszukiwanie Prawdy.
Wreszcie pozostaje fakt, że Conchiglia, założycielka Ruchu Movimento d'Amore San Juan Diego, nie
może i nie chce zastąpić w żaden sposób Władzy i Osądu Kościoła Świętego, który przynajmniej w
swoich definitywnych twierdzeniach z pewnością jest nieomylny.
Istotnie, Jezus mówi: Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję
Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą - (Święta Ewangelia według Świętego Mateusza 16,18).
Jest to fundamentalna i priorytetowa zasada i nigdy nie będzie mogła być poddana w wątpliwość.
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
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