Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

DRAMAT KOŚCIOŁA I LUDZKOŚCI:
OHYDA SPUSTOSZENIA.
BERGOGLIO

niegodziwy człowiek… który teraz siedzi na Tronie Piotrowym…
mianował fałszywych biskupów i wykreował fałszywych kardynałów…
a fałszywi biskupi mianowali fałszywych kapłanów.
Jezus do Conchiglii - 08 września 2017

Do wiadomości Kongregacji Nauki Wiary
Palazzo del Sant’Uffizio - 00120 Città del Vaticano – SCV
List otwarty Conchiglii
Prot. 18.399 - 13.05.2018
13 maja 1917 - 13 maja 2018
101. Rocznica pierwszego Objawienia się Najświętszej Maryi Panny pastuszkom w Fatimie.
List Polecony

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

08 września 2017 - 05.00 - Jezus
Narodzenie Najświętszej Maryi Panny
„ Oto jestem… Conchiglio… jestem twój Jezus Miłości…
Moje Słowo Prawdy zawsze powinno być głoszone…
również tym… którzy nie chcą Go słyszeć… ponieważ nie chcą Mnie słyszeć.
DRAMAT… który dzisiaj przeżywają Kościół oraz Ludzkość… po Moim Zmartwychwstaniu
nie ma sobie równych w Historii Ludzkości
i Kościół oraz Ludzkość mają « tę jedyną możliwość »…
aby poznać ten « EPOKOWY DRAMAT »…
ponieważ to poprzez ciebie… Conchiglio…
miała upodobanie Trójca Przenajświętsza…
a to począwszy od siódmego kwietnia dwutysięcznego roku…
Roku Świętego Jubileuszu…
w pierwszy piątek miesiąca… poświęcony Mojemu Najświętszemu Sercu…
na kilka dni przed Wielkanocą…
ponieważ « Wielkanoc… co oznacza przejście »…
była dniem… w którym « przekazałem ci pałeczkę dla Nowego Przymierza »…
to znaczy dniem odpowiadającym Mojej Śmierci na Krzyżu…
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

ponieważ dla Boga czas nie istnieje… zawsze jest Teraźniejszość Boga.
Ogrom Ludzkości nie ma już Wiary we Mnie… który Jestem Bogiem.
Ogrom Konsekrowanych nie ma już Wiary we Mnie… który Jestem Bogiem.
Inaczej…
nie byłoby konieczne… abym Ja… Jezus… poprzez ciebie… Conchiglio…
przypominał Kościołowi i Ludzkości…
iż… jako że żyje Mój Piotr… Joseph… Benedykt XVI…
nie mógł zostać wybrany inny Piotr. 1
NA TYM POLEGA DRAMAT.
Dramat niezrozumiany z powodu zarozumiałości i pychy zbyt wielu Konsekrowanych…
oraz z powodu teologów i pisarzy… którzy nazywają siebie Katolikami…
ale zarówno w sercu… jak i w czynach… nie są nimi.
Dramat… który natomiast dobrze zrozumiał Mój Piotr… Joseph… Benedykt XVI…
dlatego po raz pierwszy w Historii Kościoła
oficjalnie przedstawił Kościołowi i Ludzkości Moje Słowo w…
« WITAJ, MÓJ PANIE - WIELKA KSIĘGA ŻYWOTA »…
ponieważ rozpoznał Mnie… swojego Pana… witając Mnie z Powrotem…
przedstawiając właśnie…
Słowo Trójcy Przenajświętszej… Słowo Boga…
tak… Boga… który jest « Ojcem i Matką Syna i Ducha Świętego ».
Powtarzam…
Kapłani… Biskupi i Kardynałowie…
którzy wiele studiowali… aby stać się nimi…
są wszyscy odpowiedzialni za herezje… 2
które oni sami… idąc za wikariuszem Antychrysta…
już rozpowszechnili i jeszcze bardziej rozpowszechniają wśród Moich dzieci i braci na Świecie.
Na nieszczęście…
z Moich Słów każdy bierze tylko to… co się podoba i co chce…
i często z małą uwagą… małym szacunkiem i dużą powierzchownością…
ponieważ wprowadzenie w życie Ewangelii… a także tych Moich Słów…
pociąga za sobą składanie wyrzeczeń i ofiar na Mój wzór i Mojej Matki Maryi.
Dzisiaj… tak jak wczoraj… Moje Słowa nie są przyjmowane.
Teraz będę wam towarzyszył w medytowaniu nad…
DRAMATEM MOJEGO KOŚCIOŁA I LUDZKOŚCI.
Zachęcam was do rozważania… do rozumowania i do medytowania…
nad tymi Kapłanami… Biskupami i Kardynałami… którzy są ekskomunikowani… 3
ponieważ na każdej Mszy
stawiają się w komunii z wikariuszem Antychrysta… zdradzając Mnie.
I znów przypominam wam… że Moim Wikariuszem na Ziemi
jest Mój Joseph… Benedykt XVI… który nadal żyje.
DRAMAT MOJEGO KOŚCIOŁA I LUDZKOŚCI
OBEJMUJE KAŻDY AKT I NOMINACJĘ
NIEGODZIWEGO CZŁOWIEKA… KTÓRY TERAZ SIEDZI NA TRONIE PIOTROWYM…
BĘDĄCEGO WIKARIUSZEM ANTYCHRYSTA…
KTÓRE NIE MAJĄ I NIE BĘDĄ MIAŁY ŻADNEJ WARTOŚCI.
I KAŻDY AKT I NOMINACJA « TYCH, KTÓRYCH » WIKARIUSZ ANTYCHRYSTA MIANOWAŁ…
Z KOLEI NIE MAJĄ I NIE BĘDĄ MIAŁY ŻADNEJ WARTOŚCI.
Nie są biskupami…
ci byli Kapłani… « mianowani biskupami przez wikariusza Antychrysta ».
A więc ci fałszywi biskupi…
nie udzielili… nie udzielają ani nie będą udzielali
2
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

żadnego Sakramentu Bierzmowania…
aby sprowadzić Ducha Świętego na jakąś Duszę.
Więc takie Dusze… pozbawione Ducha Świętego… będą wędrować w duchowej ciemności.
Ci fałszywi biskupi…
w związku z tym już wyświęcili i wyświęcą tylko « fałszywych kapłanów ».
I ci fałszywi kapłani
z kolei… już nieważnie spowiadali
i nieważnie spowiadają… i nieważnie będą spowiadali grzeszników…
i już nieważnie rozgrzeszyli… nieważnie rozgrzeszają…
i nieważnie będą rozgrzeszali z grzechów… grzeszników.
Ci « fałszywi biskupi i fałszywi kapłani »
wszystko to… co już uczynili… co czynią dzisiaj i co będą czynili w Moim Imieniu… jest fałszywe.
A beze Mnie nie mogą czynić i nie będą mogli czynić nic. Nigdy.
Fałszywi kapłani… mianowani przez fałszywych biskupów…
nie mogą udzielać Sakramentu Chrztu…
nie mogą udzielać Sakramentu Małżeństwa…
nie mogą udzielać Sakramentu Namaszczenia
ani chorych… ani bliskich śmierci.
« Fałszywi kapłani » nie mają Poświęconych rąk…
więc « nie mają żadnej Boskiej mocy »…
aby Konsekrować chleb i wino… aby nastąpiło Przeistoczenie…
w związku z tym Ja już nie byłem…
i nie jestem i nie będę… z powodu tych fałszywych kapłanów…
Obecny… Żywy i Prawdziwy w Ciele… Krwi… Duszy i Bóstwie… « w chlebie i winie »…
właśnie dlatego… że bez Konsekracji nie następuje Przeistoczenie.
Tak więc katoliccy wierni…
poprzez « tych fałszywych kapłanów… mianowanych przez fałszywych biskupów »…
już przyjmują na całym Świecie… chleb i wino pozbawione Mnie.
CZY TERAZ ROZUMIECIE… JAKI DRAMAT PRZEŻYWA MÓJ KOŚCIÓŁ?
CZY TERAZ ROZUMIECIE… JAKI DRAMAT PRZEŻYWACIE WY… I NA CAŁYM ŚWIECIE?
TO JEST OHYDA SPUSTOSZENIA.
Ujawniłem ją tej córce Mojej… Conchiglii…
wyjawiając tej jedynej kobiecie na Świecie
tożsamość niegodziwego człowieka… który teraz siedzi na tronie Piotrowym. 4
A ci « fałszywi kardynałowie »…
jako że już nieważnie zostali wykreowani przez wikariusza Antychrysta…
którym jest niegodziwy człowiek… który teraz siedzi na tronie Piotrowym…
albo po śmierci Mojego Wikariusza… Benedykta XVI…
albo po śmierci wikariusza Antychrysta…
lub alternatywnie…
po ewentualnej dymisji wikariusza Antychrysta…
nie będą mogli… gdyż nie mają do tego żadnego prawa…
wejść na Konklawe… aby wybrać Papieża.
Z tego powodu… kiedy go wybiorą…
WYŁONI SIĘ W CAŁEJ SWOJEJ RZECZYWISTOŚCI I NIKCZEMNOŚCI
SAM ANTYCHRYST…
który będzie umiał zmylić swoimi pochlebstwami
i pozornymi « dobrymi ludzkimi rozwiązaniami »… nawet Wybranych…
a dla rzeszy ludzi… którzy podążą za Antychrystem… będzie to Wieczna śmierć Duszy.
Będzie to « częściowe zwycięstwo Zła » epokowej… krwawej bitwy…
która pociągnie za sobą utratę… milionów i milionów Dusz.
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Wszyscy ci « Kapłani… Biskupi i Kardynałowie »…
którzy działają niegodziwie i są ekskomunikowani…
gdyż są w komunii z wikariuszem Antychrysta…
i wszyscy ci « fałszywi kapłani… fałszywi biskupi i fałszywi kardynałowie »
już przyciągnęli… i nadal przyciągają…
i bardziej będą przyciągali na Ludzkość oraz na Świat… tylko Zło.
Sami widzicie wzrost duchowych i materialnych grzechów Ludzkości.
Sami widzicie moralne i fizyczne zepsucie wszędzie na Świecie.
Sami widzicie… co bolesnego… rozdzierającego i nieludzkiego się dzieje
z powodu tylu przemocy i tylu wojen na Świecie.
Sami widzicie katastrofy i szkody oraz bardzo poważne konsekwencje… które z tego wynikają…
także na poziomie środowiska… w i z każdej części Świata.
Niestety… z powodu « fałszywych kapłanów… fałszywych biskupów i fałszywych kardynałów »
oraz z powodu wielu prawdziwych Kapłanów… Biskupów i Kardynałów…
prawdziwych… gdyż wcześniej ważnie mianowanych… « ale zdrajców »…
oraz z powodu bezprawnych czynów i herezji rozpowszechnianych przez Wikariusza Antychrysta…
szatan i jego zwolennicy wewnątrz i na zewnątrz Mojego Kościoła…
ciągle Mnie upokarzają.
Ale uważajcie dobrze… nie upokarzają tylko Mnie…
upokarzają również was… którzy jesteście Moimi dziećmi i braćmi.
Bolesne jest dla Mnie stwierdzenie… że zwolennicy Lucyfera bronią « swojego pana »…
podczas gdy letni ludzie… ci… którzy nazywają siebie « katolikami » na zewnątrz i wewnątrz Kościoła…
otępiale nie bronią Mnie… Jezusa… który Jestem Synem Bożym… Samym Bogiem…
Drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej.
Letni ludzie… na zewnątrz i wewnątrz Kościoła…
otępiale odmawiają nawet rozważania i medytowania
nad Słowem Trójcy Przenajświętszej… « OBJAWIENIEM »…
danym tej córce Mojej… Conchiglii.
Jak długo?
Dopóki nie nadejdzie moje DOŚĆ.
A moje DOŚĆ jest bliskie.
Myślcie… rozważajcie… medytujcie i wyciągajcie wnioski.
Czytam wasze serca…
więc oczekuję od każdego z was odpowiedzi…
przypominając wam… że w waszym Ostatnim Dniu na Planecie Ziemi…
w oparciu o stan… w jakim będzie się znajdowała wasza Dusza…
w chwili « waszego ostatniego oddechu poprzedzającego śmierć cielesną »…
a dla wielu może to być jeszcze dzisiaj…
to « wasz własny pierwszy osąd »… poprowadzi was…
albo w kierunku Raju… aby cieszyć się Życiem Wiecznym…
albo w kierunku Czyśćca… aby oczyścić się z grzechów przed wejściem do Raju…
albo w kierunku Piekła… które naprawdę istnieje i jest Wieczne.”
1 – Jezus do Conchiglii - 31 lipca 2014
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… dokładnie jak został o to poproszony przeze Mnie
poprzez ciebie… Conchiglio. 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.
© Copyright - LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita - Parte Prima
www.conchiglia.net/POLSKA/PO_C_Lettere/14.278_PO_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_NON_si_e'_dimesso_da_Sommo_Pontefice_ma_da_Vescovo_di_Ro
ma_31.07.14.pdf
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2 – Są ekskomunikowani :
Kto jest winny przestępstwa Apostazji, Herezji i Schizmy, jest ekskomunikowany (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.
www.treccani.it/vocabolario/ipso-facto/
3 - Ogłoszenie Conchiglii z Woli Boga Ojca:
www.conchiglia.net/POLSKA/PO_C_Lettere/15.321_PO_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Proclama_di_Conchiglia_su_mandat
o_di_Dio_per_Bergoglio_Parte_XVII_08.09.15.pdf
4 - NAJBARDZIEJ PRZERAŻAJĄCA RZECZYWISTOŚĆ LUDZKOŚCI I Część z XIX
BERGOGLIO jest niegodziwym człowiekiem, który « teraz » siedzi na Tronie Piotra - Jezus do Conchiglii - 21 marca 2013
www.conchiglia.net/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

___________________________
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
© Copyright - LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita - Parte Seconda

www.conchiglia.net/Conchiglia/15.310_PO_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf

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

Odsłonięte imię Eliasza, zapieczętowane… w sercu Conchiglii:
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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Proroctwo spełnione 09 maja 2015
Miasto Watykan
Jego Świątobliwość 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.net/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 J. Ś. 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 – 21 marca 2013
www.conchiglia.net/POLSKA/PO_C_Lettere/13.252_PO_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_1a_Parte_La_real
ta'_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. 2015 - 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 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 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.net/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: http://conchiglia.net/13P/P---R.html
Dra Lorenzo Simonetti, Jurysty i Latynisty, Niezależnego Badacza
http://www.conchiglia.net/LATINO/LATINO_index.html
http://www.conchiglia.net/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.

15
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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