Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

Po powrocie do Domu Ojca
Mojego Josepha… Benedykta XVI…
Stolica będzie Nieobsadzona.
Rozwiązanie… jest takie…
Jezus do Conchiglii - 09 lutego 2017

Do wiadomości Kongregacji Doktryny Wiary
Palazzo del Sant’Uffizio - 00120 Città del Vaticano - SCV
List otwarty Conchiglii
Prot. 17.361 - 19.03.17
Uroczystość Świętego Józefa - 19 marca
Przeczystego Oblubieńca Maryi, Matki Boga i Matki Kościoła.
Opiekuna i obrońcy Świętej Rodziny.
Patrona Kościoła Katolickiego (Powszechnego).

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
niech będzie pochwalona Najświętsza Maryja Panna, która jest Boska,
Doskonała, Dziewica, Święta Maryja z Guadalupe.
09 lutego 2017 – 06.00 - Jezus
„ Oto Jestem córko… oto Jestem… Conchiglio…
pożycz mi swojej ręki i pisz.
Zostało ci powiedziane… że kiedy Mój Joseph… Benedykt XVI…
powróci do Domu Ojca… Kościół pozostanie bez Pasterza 1
To ofiarowanie twojego życia za Mojego Josepha… Conchiglio… 2
powstrzymuje wejście na scenę Antychrysta.
Po Moim zdemaskowaniu planu… 3
zabicia « niegodziwego człowieka… który teraz siedzi na tronie Piotrowym… »
przez niektóre sługi szatana… będące wewnątrz Mojego Kościoła…
rzeczywiście są oni zablokowani przed podejmowaniem jakichkolwiek działań.
Ich pierwsza opcja…
Zabić « niegodziwego człowieka… który teraz siedzi na tronie Piotrowym… »
i natychmiast mianować Antychrysta.
Ale nie mogą go zabić…
ponieważ w ten sposób potwierdziliby prawdziwość Mojego Słowa danego tobie… Conchiglio…
i musieliby upaść na kolana do Moich stóp.
Ich druga opcja…
Podczas gdy jeszcze żyje Mój Joseph… Benedykt XVI…
zmusić do dymisji « niegodziwego człowieka… który teraz siedzi na tronie Piotrowym… »
aby móc w ten sposób przyspieszyć wydarzenia i natychmiast mianować Antychrysta.
Ale nie mogą zmusić go do dymisji…
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ponieważ w ten sposób sami by się zdemaskowali…
nie mogąc uzasadnić w żaden możliwy do przyjęcia sposób
absurdalnej obecności o dwóch żyjących fałszywych papieży…
za dużo w stosunku do jedynego i prawdziwego Mojego Wikariusza…
Mojego Josepha… Benedykta XVI.
Istotnie…
za pośrednictwem twojego uległego posłuszeństwa wobec Mnie… Conchiglio…
zapędziłem ich wszystkich w kozi róg…
zarówno Kardynałów modernistów… jak i Kardynałów konserwatystów…
i oni nie wiedzą już jak się poruszać…
jak w szachownicy…
gdzie jako Król Wszechświata
jestem gotowy… aby dać Szacha-Mata.
Te sługi szatana podskakują na swoich fotelach…
zgrzytając zębami ze złości
za to… że zostali oszukani w swoich planach przez ciebie… Conchiglio…
jedyną kobietę na świecie… wybraną przez Najdostojniejszą Trójcę…
aby stawić im czoła « z Moim patronatem ».
To… co uknuli w wielkiej tajemnicy…
aby dotrzeć z ich złymi uczynkami aż dotąd… wkrótce będzie jawne…
tak jak jawna będzie nieważność każdego sakramentu…
ponieważ te sługi szatana…
aby zmusić do przyjęcia « Jednej Religii Światowej »…
która doprowadzi Ludzkość do « Nowego Porządku Światowego »…
będą musieli czcić fałszywe religie monoteistyczne i nie.
Istotnie więc… zamiast Mojej Mszy…
będą musieli odprawiać « bluźnierczą parodię »…
możliwą do przyjęcia przez wszystkich tych… którzy należą do fałszywych religii.
Będą musieli zniekształcić Świętą Liturgię…
co uczyni nieważną Moją Ofiarę na Ołtarzu…
i w ten sposób uniemożliwią Moje zstąpienie i Obecność pod postaciami « chleba i wina »…
a w konsekwencji wierni…
nie otrzymają nic innego… jak tylko « mały kawałek chleba pozbawiony Mnie ». 4
OHYDA SPUSTOSZENIA. 5
Conchiglio…
tak bolesna ofiara z twojego życia za Josepha… Benedykta XVI…
była i jest niepowtarzalną Łaską dla Kościoła i dla Ludzkości…
która ma jeszcze… na bardzo niewiele czasu…
możliwość skorzystania z obecności Mojego Wikariusza na Ziemi…
którym jest Mój Joseph… Benedykt XVI… który będąc jedynym i prawowitym Moim Wikariuszem…
dziś reprezentuje Mnie na Ziemi.
Po powrocie do Domu Ojca
Mojego Josepha… Benedykta XVI… Stolica będzie Nieobsadzona… 6
z tego powodu… Conchiglio…
tylko ty pozostaniesz z Moim Słowem jako pomost między Niebem a Ziemią…
z Woli Najdostojniejszej Trójcy…
w okresie… jaki upływa między odejściem wikariusza Antychrysta i Antychrysta…
a wyborem nowego i prawdziwego… Mojego następnego Wikariusza.
W tym okresie pustki… jako że Stolica będzie Nieobsadzona…
Mój Kościół… poprzez Moje dzieci i braci… którzy pozostaną Mi wierni…
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przetrwa… z ogromnym bólem… « straszny okres ciemności duchowej »…
ROZWIĄZANIE… JEST TAKIE…
Po powrocie do Domu Ojca
Mojego Josepha… Benedykta XVI…
tylko jeśli niektórzy Kardynałowie konserwatyści…
z pokorą rozpoznają Mnie w tobie
poprzez Słowa… które ci ofiaruję dla Mojego Kościoła i dla Ludzkości…
wtedy i tylko wtedy…
będą mogli w sposób ważny wybrać Mojego prawowitego Wikariusza…
który wśród ogromnych trudności… w tej Ostatecznej Bitwie…
będzie mógł ponownie przejąć ster « łodzi – Kościoła »…
prowadząc tych niewiele dzieci… które pozostaną wierne Mnie i Mojej Matce Maryi…
w oczekiwaniu na Mój bliski i Nieuchronny Powrót.”
1 – Odniesienie do Objawienia z 17 lutego 2016 – 06.10 – Trójca Przenajświętsza
17 lutego 2016 – 06.10 – Trójca Przenajświętsza
„ Jesteśmy Trójca Przenajświętsza i mówimy wam…
przygotowujcie się… umacniajcie się… informujcie się…[…]
Tak… przygotowujcie się… przygotowujcie się… przygotowujcie się…
ponieważ kiedy powróci do Domu… Wikariusz Jezusa…
Joseph… Benedykt szesnasty…
zostaniecie bez Pasterza.
« OGŁOSZENIE »…
które ta córka Nasza… Conchiglia…
przekazała przywódcom Kościoła i całej Ludzkości
z Mandatu Boga Ojca…
jest « jednoznaczne ».
Wszystko to… co mówi i wykonuje « Fałszerz »…
« niegodziwy człowiek »… który teraz siedzi na Tronie Piotrowym… jest bezwartościowe.
Nie ma pieczęci Boga Żywego.
To… co już powiedział i uczynił… to jest to samo.
To… co powie i uczyni… to jest to samo.
Od jego przejęcia Tronu Piotrowego…
wszystko jest nieważne… z tego… co mianował i będzie nieważne to… co mianuje
oraz będzie nieważne to… co mianują jego zwolennicy…
którzy… jako że są zwolennikami… są upadli i ekskomunikowani…
najpierw przez Boga… a następnie przez same Normy Kościelne.
Kiedy Fałszerz…
niegodziwy człowiek… który teraz siedzi na Tronie Piotrowym… umrze…
jego zwolennicy zastąpią go « antychrystem »
i od tego momentu… jeśli nie będziecie przygotowani…
staniecie się zdominowanym łupem… bez sił… żeby móc reagować…
by bronić waszej Duszy.
Wkrótce nadejdzie czas… i w wielu przypadkach już się to dzieje…
że nie znajdziecie już Jezusa w hostii… ponieważ nie będą jej konsekrować.
Wkrótce nadejdzie czas… kiedy każdy Sakrament… nie będzie miał wartości przed Bogiem…
ponieważ forma już nieważna nie może dać ważności niczemu…
począwszy od Sakramentu Chrztu.
CZAS ŁASKI… ZAWIESZENIE CZASU…
ROZPOCZĘTE SIÓDMEGO KWIETNIA DWA TYSIĄCE… WKRÓTCE UPŁYNIE. […]
Czytaj całość:
http://conchiglia.net/POLSKA/PO_C_Lettere/16.332_PO_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Conchiglia_ORA_VA_13.03.16.pdf
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2 - Drogi Papieżu Benedykcie XVI, […]
Niech Ojciec Święty się nie boi, ja Conchiglia, ofiarowałam swoje życie za Ciebie. ( 28 lipca 2010 )
Czytaj całość:
http://www.conchiglia.us/POLSKA/PO_C_Lettere/10.202_PO_PAPA_BENEDETTO_XVI_Consacrazione_della_Russia
_28.07.10.pdf
Ja, Conchiglia della Santissima Trinità, uroczyście odnawiam ofiarę z mojego życia w zamian za życie Papieża
Benedykta XVI, ażeby wypełnił Wolę Bożą w Kościele, Jednym, Świętym, Katolickim i Apostolskim, Rzymskim.
(13 maja 2012 )
Czytaj całość:
http://www.conchiglia.us/POLSKA/PO_C_Lettere/12.238_PO_PAPA_BENEDETTO_XVI_13_maggio_2012_Consacraz
ione_della_Russia_13.05.2012.pdf
3 - Pisz… Conchiglio… pilne jest dać poznać co knują przeciwko tobie w Watykanie.
PLAN UKNUTY PRZEZ SZATANA… jako że udaremniłaś inny ich plan… jest następujący…
« zabić tego Nienazwanego… Fałszerza »… i przez to chcą uzyskać trzy rzeczy… aby jeszcze bardziej obrazić Boską
Trójcę… ( Jezus do Conchiglii – 28 lipca 2014 )
Czytaj całość:
http://www.conchiglia.us/POLSKA/PO_C_Lettere/14.276_PO_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_10a_Parte_Il_piano_orc
hestrato_per_uccidere_l'Innominato_il_Falsario_28.07.14.pdf
4 - Odniesienie do Objawienia z 05 stycznia 2006 - 17.00 - Jezus
05 stycznia 2006 - 17.00 - Jezus
Bazylika Naszej Pani z Guadalupe - Miasto Meksyk
„ Mój krzyk jest krzykiem bólu… Conchiglio
i poprzez ciebie
pragnę mówić do Moich umiłowanych Synów Kapłanów.
Tak… synowie Moi…
tak… synowie przeze Mnie powołani…
To Ja początkowo przyciągnąłem was ku Sobie
ażebyście poprzez ofiarowanie waszego życia
zanieśli Mnie do świata… aby dać Mnie poznać… i kochać oraz adorować
ażeby później Moi Prawdziwi młośnicy…
przyjęli Mnie do siebie… aby być Zjednoczeni ze Mną
i aby dać początek tej świętej przemianie wewnętrznej
która przy pomocy Wiary… miłości i wytrwałości upodabnia do Mnie.
O Moi… Kapłani
Skałą zgorszenia… przed którą wszyscy… ale to wszyscy
prędzej czy później się znajdziecie z Woli Trójcy Przenajświętszej
jest ta córka Conchiglia…
która w tej drugiej Pełni Czasów…
ma za zadanie bronić kosztem własnego życia Mnie w Świętej Eucharystii.
Bronić Mnie przed kim?
Przed wami. Tak… przed wami Kapłanami przede wszystkim.
Nie udawajcie zgorszenia.
Tak… to właśnie wy jesteście tymi… którzy nie mają troski
ani nie mają względów
ani szacunku
ani miłości… do Mojego Najświętszego Ciała.
Wy wiecie… że Ja Jestem Bogiem.
Ale czy wy naprawdę wierzycie… że w tej Konsekrowanej Hostii
po dokonanym Przeistoczeniu… Ja Jestem Obecny
Żywy i Prawdziwy Ciałem… Krwią… Duszą i Bóstwem?
Nie. Nie wierzycie.
W przeciwnym razie zachowywalibyście się w odpowiedni sposób.
Zbliżalibyście się do Mnie czyści z wszelkiego rodzaju grzechu…
tymczasem jednak czyści nie jesteście.
Rozmawialibyście z Moimi dziećmi…
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mówiąc im o znaczeniu przyjmowania Mnie w Łasce…
ponieważ w przeciwnym razie byłby nad nimi Sąd i Potępienie Boże.
Lecz wy nie rozmawiacie o tym.
Uważalibyście… pomimo waszych ludzkich przepisów
zresztą bardzo… ale to bardzo wątpliwych…
ponieważ są stosowane na sposób ludzki większością głosów
a nie większością miłości ku Mnie… Jezusa Eucharystii…
żeby podawać Mnie bezpośrednio do ust Moim dzieciom
ażeby żadna Okruszyna lub Cząstka nie straciła się.
Tak… ponieważ Ja Jestem Obecny
w każdej najmniejszej… a także niewidzialnej dla waszych oczu Cząstce
tej Świętej Hostii przez was samych Konsekrowanej.
No właśnie… Konsekracja.
Jaka to poważna rana ten temat… o którym zamierzam mówić.
To Ja… dałem wam moc konsekrowania
poprzez waszą posługę Kapłańską…
poprzez waszą wolę konsekrowania
z wymawianiem na Mój Wzór słów
przekazanych wam przez Moich Świętych Apostołów.
Lecz wy… Moi synowie Kapłani…
czy za każdym razem… kiedy zamierzacie zawołać Mnie…
abym zstąpił na Ołtarz…
naprawdę chcecie… abym Ja zstąpił?
Czy też wykonujecie cały ceremoniał automatycznie bez zastanowienia…
pozwalając waszym myślom błąkać się po innych sprawach?
No… bądźcie uczciwi przynajmniej wobec siebie samych
i pomyślcie dobrze o tym… co powiedziałem…
gdyż w ten sposób zdacie sobie sprawę
że wiele… wiele razy… zbyt wiele razy wy swoją wolą
nie dokonaliście Konsekracji
i ci… którzy wierzyli… że Mnie przyjęli…
nie przyjęli nic innego… jak tylko mały kawałek chleba pozbawiony Mnie
i Ja Sam musiałem zainterweniować
ofiarując się w « szczególny sposób »
tym… którzy nieświadomi niezaistniałej Konsekracji
będąc w Łasce Bożej… naprawdę pragnęli mieć Mnie w sobie.
Już słyszę was mówiących:
« Conchiglia przekroczyła wszelkie granice.
Pozwala sobie nawet na robienie zarzutów względem Konsekracji.
Trzeba ją zniszczyć na wszelkie możliwe sposoby.
Trzeba coś wymyślić
ażeby ci… którzy czytają… nie uwierzyli jej Słowom.
Konieczne jest zbrukanie jej wizerunku wszelkimi środkami
ażeby po poznaniu jej… oddalili się od jej fałszywej doktryny.
Konieczne i pilne jest jej usunięcie
ponieważ powoduje szkodę i podział w Kościele.
Jest nie do przyjęcia… żeby jakaś kobieta opierała się nam. »
Oto… Moi synowie Kapłani… co mówicie.
Ale bardzo uważajcie… ponieważ w niej… w Conchiglii…
to Ja Sam do was mówię
i jeśli będziecie usiłowali zniszczyć ją…
to będzie tak… jakbyście usiłowali zniszczyć Mnie
a to jest niemożliwe… ponieważ Jestem Bogiem i Zmartwychwstałem
po waszej poprzedniej próbie zniszczenia Mnie
poprzez Śmierć Krzyżową.
Tak… ponieważ nigdy nie powinniście zapomnieć
że to wczorajszy Kościół chciał Mnie zniszczyć
ponieważ nauczałem prawdziwej miłości
prawdziwego szacunku
prawdziwej adoracji… względem Boga Jedynego i Prawdziwego
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i demaskowałem każdy niegodziwy czyn poprzez Pisma
które były obecne w ówczesnej wiedzy.
I również dzisiaj demaskuję każde wasze niegodziwe działanie.
Czy uważacie… że zniszczycie tę córkę wybraną przez Boga
do wypełnienia Misji powierzonej jej na te Czasy Ostateczne…
przez znalezienie w niej przeszłego grzechu?
A czy jesteście pewni… że ma ona jakiś grzech?
Jeśli ktoś z was jest bez grzechu…
niech rzuci pierwszy kamień za Moim zezwoleniem.
A Moi Apostołowie?
Ci… którzy wam przekazali o Mnie…
byli prawdziwymi « dziećmi Bożymi » rozproszonymi
których Ja sam przyszedłem szukać i odzyskać
aby zaprowadzić ich z powrotem na drogę… którą zgubili
dając im poznać Misję… którą Ojciec im powierzył od Wieczności.
I wypełnili swoją misję.
Aż do śmierci ją wypełnili.
Wypełnili ją… naśladując Mnie.
Oprócz jednego… który wielu z was dobrze reprezentuje
a o którym Ojciec… stracił nawet pamięć.
Apostołowie… Święci Apostołowie…
byli prawdziwymi « dziećmi Bożymi » z Niego narodzonymi 1
które rozproszyły się z powodu niegodziwości świata.
Również dzisiaj w tej drugiej Pełni Czasów
Ojciec posyła na Świat jedno Swoje stworzenie… Conchiglię…
aby odzyskać wszystkie te Swoje dzieci
które rozproszyły się z powodu obecnych niegodziwości świata.
Poprzez Conchiglię Trójca Przenajświętsza działa
aby wołać Swoje dzieci poprzez te Słowa.
I pamiętajcie… że Niebo i Ziemia przeminą
ale Słowo Boże pozostanie… ponieważ nie ma czasu.
A to jest Słowo Boże
które płynie poprzez rękę…
« Niewiasty od Objawienia »… którą Ojciec chciał.
Ja Jezus… Ja Bóg…
jako że kto widzi i słucha Mnie… widzi i słucha Ojca…
powiadam wam: « Badajcie te Słowa… wzywając Ducha Świętego
i oczyśćcie się z wszelkiego grzechu… Kapłani Moi.
Tylko w ten sposób będziecie mogli prosić Ojca…
o światło dla zrozumienia niewymownego piękna tych Słów
które nie są niczym innym… jak « Perłami »…
położonymi w « tej i jedynej Conchiglii »
z Woli Trójcy Przenajświętszej… ponieważ
Ojciec… Syn i Duch Święty… w Niej Są zgodni.
Ja… Jezus… błogosławię was… ażebyście przez przyjęcie Błogosławieństwa
mogli umocnić waszą wolę prawdziwego nawrócenia się
i wyciągam Moje Święte i Czcigodne oraz Godne Uwielbienia Ręce nad wami
w Imię Ojca
Matki
Syna
i Ducha Świętego.
Amen.”
1 Święta Ewangelia według Św. Jana 1, 11-13
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5 – Księga Daniela 12,1-13:
W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku,
jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy,
którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie,
ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy
przez wieki i na zawsze. Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie
dociekało, by pomnożyła się wiedza». Wtedy ja, Daniel, ujrzałem, jak dwóch innych [ludzi] stało, jeden na brzegu po tej
stronie rzeki, drugi na brzegu po tamtej stronie rzeki. Powiedziałem do męża ubranego w lniane szaty i znajdującego się
nad wodami rzeki: «Jak długo jeszcze do końca tych przedziwnych rzeczy?» I usłyszałem męża ubranego w lniane szaty i
znajdującego się nad wodami rzeki. Podniósł on prawą i lewą rękę do nieba i przysiągł na Wiecznie Żyjącego: «Do czasu,
czasów i połowy [czasu]. To wszystko dokona się, kiedy dobiegnie końca moc niszczyciela świętego narodu».
Ja wprawdzie usłyszałem, lecz nie zrozumiałem; powiedziałem więc: «Panie, jaki będzie ostateczny koniec tego?» On
zaś odpowiedział: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie
oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie
zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca
pustką, [upłynie] tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu
pięciu dni. Ty zaś idź i zażywaj spoczynku, a powstaniesz, by [otrzymać] swój los przy końcu dni».

Mateusza 24,15-28:
Gdy więc ujrzycie "ohydę spustoszenia", o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte - kto czyta, niech
rozumie - wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry! Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać
rzeczy z domu. A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w
owe dni! A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. Będzie bowiem wówczas wielki ucisk,
jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał.
Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. Wtedy jeśliby wam kto powiedział: "Oto tu jest Mesjasz" albo:
"Tam", nie wierzcie! Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd
wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto wam przepowiedziałem. Jeśli więc wam powiedzą: "Oto jest na
pustyni", nie chodźcie tam!; "Oto wewnątrz domu", nie wierzcie! Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a
świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą.
6 – Patrz: przypis 1

_____________________________________
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19 marca - Świętego Józefa
Przeczystego Oblubieńca Maryi, Matki Boga i Matki Kościoła.
Opiekuna i obrońcy Świętej Rodziny.
Patrona Kościoła Katolickiego (Powszechnego)

O chwalebny Święty Józefie…
ziemski ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa…
pouczaj swoje pobożne dzieci
i wyśpiewuj za nie chwałę Bogu Ojcu.
Wypowiedziana przez ciebie… ta chwała za nas…
pomnoży tysiąckrotnie jej wielką wartość…
ponieważ Ojciec Niebieski wybrał ciebie spośród wszystkich mężczyzn…
abyś był ziemskim ojcem dla Syna Jezusa.
O Józefie… Święty i Nieśmiertelny…
śpiewaj za nas… którzy jesteśmy ci wierni.
Naucz nas czystości ciała i serca…
uspokój instynkty ludzkie…
naucz nas szacunku do wszystkich kobiet.
Ty… który wielbiłeś… kochałeś i czciłeś Maryję…
naucz nas świętej cierpliwości…
naucz nas posłuszeństwa Ojcu…
który ze swojej Kobiety uczynił twoją oblubienicę
i Matkę Syna.
Amen.
Jezus do Conchiglii - 03 marca 2001
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Drodzy bracia i drogie siostry w Jezusie i Maryi,
jak uczy Jezus w Świętej Ewangelii… świadczcie o waszej Wierze, nie bójcie się.
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
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Jego Świątobliwość Em. Papież Benedykt XVI
i Conchiglia della Santissima Trinità

« OBJAWIENIE »
dane 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, Em. Papież Benedykt XVI i J.Eks.Bp. Mons + Georg Gänswein

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

www.conchiglia.us/Conchiglia/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

www.conchiglia.us/Conchiglia/15.310_PO_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf
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OFICJALNE DOKUMENTY
Prawda na temat Odłączenia się od Watykanu
Jego Świątobliwości Em. Papieża Benedykta XVI,

Jedynego i Prawdziwego Papieża,
dopóki Żyje, Kościoła Jednego, Świętego, Katolickiego, Apostolskiego i Rzymskiego,
jak zostało objawione przez Jezusa Conchiglii della Santissima Trinità 2 lutego 2011 r.
www.conchiglia.net/C/PO_Conchiglia_2016-02__PRAWDA_BEN_XVI.pdf
_____________________________
NAJBARDZIEJ PRZERAŻAJĄCA RZECZYWISTOŚĆ LUDZKOŚCI
I Część z XIX
BERGOGLIO
jest niegodziwym człowiekiem, który « teraz » siedzi na Tronie Piotrowym.
Jezus do Conchiglii
www.conchiglia.us/POLSKA/PO_C_Lettere/13.252_PO_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_1a_Parte_La_realta'
_piu'_sconvolgente_dell'Umanita'_L'Uomo_iniquo_ora_siede_sul_Trono_di_Pietro.pdf
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OGŁOSZENIE CONCHIGLII

Prot. 15.321 - 08.09.15 - Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Ja, Conchiglia della Santissima Trinità,

jako Ochrzczona córka Świętego Kościoła Katolickiego,
z racji Wiary Katolickiej, nie mogę dopuścić UNA CUM z Bergoglio
i pozostaję wierna Jego Świątobliwości Em. Papieżowi Benedyktowi XVI, który żyje,
i który zrezygnował tylko z urzędu Biskupa Rzymu, a nie Papieża,
więc jest obecnym Piotrem, legalnie urzędującym Papieżem.
Z woli Boga Ojca oraz w Imię i w Imieniu Boga Ojca
odnawiam Bogu Ojcu ofiarę z mojego życia za Jego Świątobliwość Em. Papieża Benedykta XVI i…

NA POLECENIE BOGA OJCA

OŚWIADCZAM I OGŁASZAM W OFICJALNEJ I UROCZYSTEJ FORMIE

ORAZ PODAJĘ DO WIADOMOŚCI
KONGREGACJI NAUKI WIARY
I CAŁEJ LUDZKOŚCI… ŻE…

Bergoglio, nienazwany, który jest wikariuszem lucyfera i wikariuszem antychrysta,
przez fałszywy ekumenizm, będący dziełem szatana,
zrównuje fałszywe religie do religii Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem,
Drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej.
Bergoglio wywołuje PUBLICZNY SKANDAL przez niezliczone herezje,
poza tym publicznie i w sposób imperatywny zachęca katolickich wiernych do modlitwy
(Musisz, Musisz) z heretykami, apostatami i schizmatykami.
https://www.youtube.com/watch?v=yVkz2wNHguI

WIĘC BERGOGLIO JEST EKSKOMUNIKOWANY „IPSO FACTO”,
a wraz z nim wszyscy ci, którzy idą za nim,
Kapłani, Biskupi, Kardynałowie, Diakoni, Zakonnicy, Zakonnice i świeccy.
KAŻDY JEGO AKT, NOMINACJA LUB PROKLAMACJA
SĄ ZATEM NIEWAŻNE W OCZACH BOGA
I BERGOGLIO POWINIEN BYĆ POZBAWIONY MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA PRAW
Jest to Nauczanie Kościoła, Jednego, Świętego, Katolickiego, Apostolskiego i Rzymskiego:
Kto jest winny przestępstwa Apostazji, Herezji i Schizmy (kan. 1364 § 1).
„IPSO FACTO” łaciński zwrot (właściwie: „z samego faktu”) - na mocy samego faktu,
automatycznie. Wyrażenie to jest używane w szczególności w Kodeksie Prawa Kanonicznego
dla wskazania, że sam fakt naruszenia jakiegoś przepisu
powoduje automatyczne popadnięcie w związaną z tym karę.
http://www.treccani.it/vocabolario/ipso-facto/

__________________
http://www.conchiglia.us/POLSKA/PO_C_Lettere/15.321_PO_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Proclama_di_Conchiglia
_su_mandato_di_Dio_per_Bergoglio_Parte_XVII_08.09.15.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.

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

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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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

