Movimento d'Amore San Juan Diego
MONOS-Jedyny - Badania Naukowe i Humanistyczne

Najświętsza Maria Panna, Nasza Pani z Guadalupe,
Transpozycja Tilmy na Planisferę Browna,
która przyjmuje formę muszelki.

Ruch MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
jest poświęcony Matce Bożej z Loreto,
w Świętym Domu, gdzie Maryja powiedziała „Tak”.
NARODZENIE JEZUSA
JEST HISTORYCZNYM, KONKRETNYM, REALNYM FAKTEM.

Poświęcenie ruchu « Movimento d’Amore San Juan Diego »
Matce Bożej z Loreto jest oficjalnie zarejestrowane w Rejestrach
Papieskiej Delegacji przy Powszechnej Kongregacji Świętego
Domu w Loreto (Ancona), we Włoszech.
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Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

Ruch MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
jest poświęcony Matce Bożej z Loreto,
w Świętym Domu, gdzie Maryja powiedziała „Tak”.
NARODZENIE JEZUSA
JEST HISTORYCZNYM, KONKRETNYM,
REALNYM FAKTEM.

Prot. 09.194 - 24 grudnia 2009
Wigilia Bożego Narodzenia

RUCH MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO, ZAŁOŻONY
PRZEZ CONCHIGLIĘ, ZOSTAŁ POŚWIĘCONY DNIA 24
PAŹDZIERNIKA 2001 MATCE BOŻEJ Z LORETO, W ŚWIĘTYM
DOMU, GDZIE MARYJA POWIEDZIAŁA „TAK”.
Ten, kto zapisze się do Movimento jako « CZŁONEK WSPIERAJĄCY »,
korzysta indywidualnie z Mszy Świętych wieczystych (codziennych – o godz. 08:00),
za siebie samego lub za zmarłych, odprawianych w Bazylice Loretańskiej.
Zapisanie się pociąga za sobą uczestnictwo w następujących dobrach duchowych:
Odpust Zupełny - w dniu zapisania się oraz dnia 10 grudnia, w święto Matki Bożej
Loretańskiej.

Dlaczego poświęcić ruch Movimento d’Amore San Juan Diego Matce Bożej
z Loreto? Dlatego, że Conchiglia, na wzór Najświętszej Maryi Panny, wypowiedziała swoje « tak
» Bogu, w Świętym Domu w Loreto, w ten sposób rozpowszechnił się Plan Boży, objawiony
Ludzkości poprzez Conchiglię.

Poświęcenie ruchu Movimento d’Amore San Juan Diego Matce Bożej z Loreto
jest oficjalnie zarejestrowane w Rejestrach Papieskiej Delegacji przy Powszechnej
Kongregacji Świętego Domu w Loreto (Ancona), we Włoszech.
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Dlaczego narodził się ruch Movimento d’Amore San Juan Diego?
Z Woli Jezusa.
24 października 2001 - 02.10 - Jezus
Św. Antonio Maria Claret
" Pisz, córko... pisz teraz, Moja Conchiglio.
To jest moment, aby ci przypomnieć oraz aby przypomnieć całemu światu
przesłanie, które już dałem...
to jest pragnę, aby został przez ciebie założony
NOWY RUCH MIŁOŚCI...ZAREZERWOWANY
DLA KAPŁANÓW... DLA CHARYZMATYKÓW I DLA WSZYSTKICH NAUKOWCÓW.
TEN RUCH MIŁOŚCI BĘDZIE SIĘ NAZYWAŁ:
« MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO »
na pamiątkę objawienia się Mojej Matki
Juanowi Diego w Guadalupe.
Ja wiem, że jesteś zmartwiona... lecz zaufaj, Conchiglio!
Nawet sobie nie wyobrażasz ile z tych Moich dzieci dotrze do ciebie.
BĘDZIE TO NOWA WSPÓLNOTA MIŁOŚCI
BĘDZIE TO OAZA POKOJU, ZNANA NA CAŁYM ŚWIECIE...
TAK JAK NA CAŁYM ŚWIECIE
BĘDZIE MÓJ ŚWIETLANY KRZYŻ Z DOZULÉ.
Conchiglio...
pilne jest, aby wszyscy Moi umiłowani synowie Kapłani
ZJEDNOCZYLI SIĘ TERAZ... W MILCZENIU...
aby utworzyć specjalny łańcuch
który wraz ze Mną i z Moją Matką Maryją
będzie zwalczał Szatana we własnej osobie...
w szatach, które będą ukrywać... jego prawdziwą tożsamość.
Conchiglio...
Ja... Jezus... który z Trójcy do ciebie przemawiam
pobłogosławiłem cię od Początku Czasów dla tego...
WIELKIEGO DZIEŁA MIŁOŚCI
które uznają Moi prawdziwi synowie... ponieważ mają je już w sercu!
Są to umiłowani synowie, których sobie wybrałem, aby ewangelizować
i aby poprowadzić Moją trzodę do Nowej Ery, która już się rozpoczęła.
Są to Kapłani...
zmęczeni słuchaniem rozkazów
które są przeciwko autentycznej Woli Boga.
Są to Kapłani...
zmęczeni widokiem oszpeconego oblicza Mojego Kościoła.
Są to Kapłani...
zmęczeni życiem, oddzieleni między sobą
oni, owszem, będą... razem
lecz aby konfrontować się nawzajem... rozmawiać... i studiować.
Ale później... będą na ulicach świata
w zależności od ich osobistego powołania.
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Są to Kapłani...
którzy kochają Mnie... ich Prawdziwego i Jedynego Boga
i którzy jednakowo kochają Moją Matkę Maryję.
Są to Kapłani...
którzy cieszą się ochroną Mojej Matki
ponieważ to właśnie oni odnowią
Mój Prawdziwy i Święty Kościół Katolicki oraz Apostolski.
To Moi synowie Kapłani
wraz z wami... Moimi wybranymi dziećmi...
poprowadzą Mój Lud w drodze
który dotychczas pozostał na pustyni
ukrywanych przez Kościół prawd.
Dary, które Moja Matka i Ja... dajemy dla świata
nie mogą być ukrywane...
ale rozpowszechniane i szerzone dla ich rozprzestrzeniania się.
Biada temu, kto zakopuje w ziemi podarowane talenty!
Zostanie wypędzony przeze Mnie jak niewierny!
Conchiglio...
to prawda... czasami jestem twardy
ale jest to twardość, która służy potrząśnięciu innymi synami Kapłanami
którzy chwieją się... względem tego, co należy uczynić.
Stoją tam... nieruchomi, czekając na coś, co nigdy nie przychodzi
ponieważ musi być zbudowane ich rękami...
tymi rękami, które Ja sam uścisnę, mówiąc:
DZIĘKUJĘ, MOI SYNOWIE...
MOI WIERNI, UMIŁOWANI SYNOWIE... TERAZ NARESZCIE...
ODBIJACIE MOJE ŚWIATŁO I MÓJ BLASK."

Dlaczego poświęcić ruch Movimento d’Amore San Juan Diego…
Matce Bożej z Loreto?
Dlatego, że ja, Conchiglia, urodziłam się w Anconie, niewiele kilometrów od Loreto, i na wzór
Najświętszej Maryi Panny, wypowiedziałam moje « tak » Bogu, w Świętym Domu w Loreto
(Ancona), w ten sposób rozpowszechnił się Plan Boży, objawiony Ludzkości poprzez Conchiglię.

A więc…
RUCH MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO ZOSTAŁ POŚWIĘCONY DNIA 24
PAŹDZIERNIKA 2001 MATCE BOŻEJ Z LORETO, W ŚWIĘTYM DOMU, GDZIE MARYJA
POWIEDZIAŁA „TAK”.WŁAŚNIE TYM, W KTÓRYM NARODZIŁA SIĘ MATKA BOŻA.

Poniżej następuje dokumentacja, podpisana przez Ojca Giuseppe Santarellego, Dyrektora
„Powszechnej Kongregacji Świętego Domu”.
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MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO

9 PUNKTÓW

Ruch Światowy, założony przez Conchiglię, z woli Bożej, dnia 24 października 2001 r.,
poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, Naszej Pani z Guadalupe (Meksyk), Niewieście obleczonej w Słońce z Apokalipsy,
w obronie Kościoła Katolickiego Jezusa Chrystusa, z PAPIEŻEM na czele, i zarejestrowany oficjalnie w VICENZY,
we WŁOSZECH, dnia 27 sierpnia 2003 r. (Biuro Rejestracji w Vicenzy, Włochy, nr 2426 - 5.09.2003).
Ruch Movimento d'Amore San Juan Diego bazuje się na 9 PUNKTACH
które opierają się na « OBJAWIENIU » przekazanemu Conchiglii.

1. Il MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
jest założony przez Conchiglię, z Woli Bożej, dla obrony Doktryny Wiary Katolickiej i
Życia, w oparciu o Objawienie, otrzymane 24 października 2001 r.
2. Il MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
jest poświęcony Naszej Pani z Guadalupe, która ukazała się Indianinowi św. Juanowi Diego
Cuauhtlatoatzin na wzgórzu Tepeyac, w Mieście Meksyk, w 1531 r.
3. Il MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
nie jest z tego świata, ale jest ruchem serc, zwracających się do Boga, opartym na modlitwie
Św. Różańca, na czytaniu i medytacji nad Pismem Świętym, na Mszy Świętej, Spowiedzi,
Komunii Eucharystycznej i innych Sakramentach i wszyscy mogą do niego należeć za
darmo.
4. Il MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
szanuje autorytet Kościoła Jednego, Świętego, Katolickiego, Apostolskiego i
Rzymskiego, w posłuszeństwie Ojcu Świętemu, Papieżowi, i jest przeciwny
Masońskiemu Planowi zniszczenia Kościoła Katolickiego.
5. Il MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
ma swój wyraz prawny jako świeckie stowarzyszenie bez zysku, zarejestrowane
oficjalnie w VICENZY, we WŁOSZECH, dnia 27 sierpnia 2003 r.
6. Il MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
uznaje wszystkie Dogmaty Kościoła Katolickiego, dotyczące Najświętszej Maryi Panny,
Matki Bożej i Współodkupicielki Świata.
7. Il MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
uznaje w Świętej Eucharystii Obecność Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Prawdziwego Boga i
Prawdziwego Człowieka, w Ciele, Krwi, Duszy i Bóstwie, oraz protestuje przeciw
systematycznemu ukrywaniu Cudów Eucharystycznych we Włoszech i na świecie.
8. Il MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
sprzeciwia się z całą siłą: rozwodowi, aborcji, eutanazji, karze śmierci, wolnym związkom,
związkom homoseksualnym, implantacji mikrochipa podskórnego, grabieży organów ludzkich i
zgonowi przy bijącym sercu, klonacji ludzkiej, pornografii, pedofilii i wszystkiemu, co w każdej
formie porządku i stopnia narusza godność Człowieka.
9. Il MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
prosi wszystkich Naukowców Katolickich, wszystkich Kapłanów, Biskupów, Kardynałów oraz
Ojca Świętego o współpracę w tym Wielkim Planie, pożądanym przez Boga.
7
CONCHIGLIA - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO - casella postale 99 - 33085 PN - ITALIA
Roma-Vicenza (Italia) - Messico-Francia-Argentina-Spagna-Portogallo-Canada-Colombia-Alaska-Brasile-Burundi-California-Costarica-Croazia-Egitto-Florida-Filippine
Germania-Giappone-Inghilterra-India-Israele-Liechtenstein-Kazakistan-Kenia-New Jersey-Norvegia-Olanda-Perù-Polonia-Svizzera-Texas-Ucraina-Uruguay

c/c Postale n. 85539583 - e-mail : conchiglia@conchiglia.net - tel. (0039) 333.36.27.194

www.conchiglia.net

www.dozule.org

DUCHOWOŚĆ
Należący do Movimento d'Amore San Juan Diego noszą Krzyż Świętego Benedykta
i Szkaplerz Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, nałożony przez Kapłana, a ich wybór życia jest
ukierunkowany na szacunek i posłuszeństwo autorytetowi Ojca Świętego oraz Świętego Kościoła
Katolickiego, Apostolskiego i Rzymskiego i Świętej Ewangelii Jezusa.

OFICJALNY SZTANDAR
RUCHU MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO

Sztandar został pobłogosławiony przez Papieża Jana Pawła II w Loreto, Ancona, 05.09.2004.
W centrum można zauważyć Wizerunek Naszej Pani z Guadalupe i muszelkę (conchiglię),
wykonane na podstawie wskazówek, danych Conchiglii w « OBJAWIENIU ».
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Dlaczego zrealizować ten Sztandar?
25 grudnia 2002 - 05.00
Święte Narodzenie naszego Pana Jezusa
" Oto, córko… Moja Conchiglio… pisz… to jest godzina!
Godzina…odzwierciedla Moje Święte Rany
ofiarowane światu z czystej miłości.
Twoim chlebem powszednim zawsze
będzie musiało być milczenie i ukrycie.
Lecz narody będą musiały skierować swoje wewnętrzne spojrzenie
ku imieniu, które głośno ogłosiłem, to jest…CONCHIGLIA!
Conchiglia (muszelka)…
reprezentuje to, co zawiera, to jest Perłę, którą Ja jestem.
Perłę, którą wszyscy będą podziwiać za Piękno… Czystość… i Łaskę.
… Fundacja będzie cieszyć się świętym przywilejem
posiadania w rękach najcenniejszego i ukrytego skarbu…
strzeżonego przez « CONCHIGLIĘ ŻYCIA »
której imię będzie rozbrzmiewać od doliny do doliny
od morza do morza… od góry do góry…
aż do najbardziej odległych zakątków Ziemi.
Jak już powiedziałem…
będziesz Założycielką ruchu MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
aby uczcić Objawienia Mojej Matki w Guadalupe.
Tak, córko…
nadejdzie dzień, w którym zostaniesz wezwana do Guadalupe
aby zanieść, poprzez twoją obecność, Moje Słowo Prawdy
i Ja będę z tobą, aby cię pouczać i prowadzić.
Przygotowałem już serca, Conchiglio.
Już na ciebie czekają.
Flaga, którą pragnę z herbem Mojej Matki
będzie miała u jej stóp « conchiglię » (muszelkę)
która swego czasu… i ty dobrze o tym pamiętasz…
poprosiła ją o pomoc i opiekę jako Mama.
Tak, córko… Moja Conchiglio…
to twoje niezmierne zaufanie, które w Niej położyłaś
pozyskało ci to, co przeżywasz.
Tak… właśnie tak jak ty to uczyniłaś… wszystkie mamy świata
powinny poświęcić siebie same i własne dzieci
Matce Maryi, Świętej Matce waszej i Mojej.
Tak… Conchiglio…
od Loreto wszystko wzięło początek… tam, w Świętym Domu.
Tamte ściany usłyszały i wchłonęły inne TAK miłości
właśnie tak jak ponad dwa tysiące lat temu.
Maryja jest jedna, ale Naśladowanie Jej podoba się Bogu
który czyta w głębi serc.
Tak, córko…
Loreto było miejscem twojej Spowiedzi po wielu latach
było miejscem Przebaczenia Boga
było miejscem twojej ofiary miłości ku Bogu za wszystkich twoich braci
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i Moja Matka, która w « tamtym Sakralnym i Świętym Dniu powiedziała TAK »
pokochała cię… przyjęła cię… ukształtowała cię…
poprowadziła cię z każdym twoim krokiem i zawsze będzie to czynić, aż do Mojego Powrotu.
Miej Zaufanie, Conchiglio…
Ja umieszczę w sercach dzieci, które Mnie kochają
pewność, że jesteś ich przewodniczką, gdyż to Ja mówię.
One usłyszą Mój Głos, czytając to, co ci powiem, abyś napisała.
Bóg zawsze posługiwał się Swymi dziećmi, aby dać się poznać na świecie.
Niech nie dziwią się Możni Kościoła tym faktom
których świadkiem jest ŚWIĘTA KSIĘGA.
Tak… córko…
Święte są te Słowa
i powinny być medytowane jedno po drugim, właśnie tak jak je zapisujesz…
bez błędów… linearne…dokładne i jasne w każdym odniesieniu.
Tak… ponieważ Ja nie jestem zamieszaniem… jestem jasnością i dokładnością
i posługuję się niedoskonałymi narzędziami, ponieważ tylko Bóg jest doskonały.
Dziś…Święta Matka Kościół świętuje Moje Narodzenie
i Ja szanuję porządek, który Kościół nadał Liturgii Świętej
i to dlatego uświęcam ten Święty dzień
tym danym Światu przesłaniem.
Miejsce, które wybrałem dla ruchu Movimento D'amore San Juan Diego
jest Świętą ziemią, gdzie Ja mieszkam jako prawdziwy Król na Moim Krzyżu Miłości i Chwały.
Czystość Maryi zawsze będzie Godłem Trójcy Świętej
która wchłonęła ją w Siebie właśnie dlatego, że jest Niepokalana.
Ja, Jezus, który z Trójcy przemówiłem, błogosławię was
w Imię Ojca
Matki
Syna
i Ducha Świętego.
Amen."
25 grudnia 2002 - 05.45 – Najświętsza Maryja Panna
Święte Boże Narodzenie
" Tak… córko… to ja,Mama Maryja, i pragnę być blisko ciebie
w tej godzinie czuwania, której pragniemy od ciebie.
Podczas gdy inni śpią, ty czuwasz dla Nas
ażeby można było pouczyć i poinformować Nasze dzieci na Świecie.
Wiem, że jesteś zmęczona, córko… ale twoja ręka jest szyną Świata
po której biegnie pociąg Świętych Słów
który wzdłuż i wszerz przejeżdża przez każdy centymetr kwadratowy.
Tak, córko… nie zatrzymuj się… pisz.
Napisz, że moja miłość podarowała wam wszystkim mego Syna Jezusa
który w tym dniu odpoczywa w moich miłosnych ramionach Matki.
Tak… ja podaję światu mego Syna, Zbawienie wszystkich narodów Ziemi…
która zapomina o swoim Bogu-Zbawicielu, która go opuściła i wyszydziła.
Nie… dzieci… nie czyńcie tego! Nie zadawajcie mi tego bólu!
Uczyńcie tak jak pasterze z tamtego czasu… przyjdźcie adorować mego Syna…
proście Go o Łaski i On was wysłucha.
Dziś jest szczególny dzień… Kościół świętuje Boże Narodzenie
świętuje… CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA.
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OFICJALNA PREZENTACJA
RUCHU MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
W BAZYLICE NASZEJ PANI Z GUADALUPE
Miasto Meksyk - 1 maja 2005

MSZA ŚWIĘTA w Bazylice Naszej Pani z
Guadalupe została odprawiona w języku
hiszpańskim i w języku
tubylczym
NÁHUATL przez Ojca Juana Ortiza Magosa,
Sekretarza Wikariatu Episkopalnego w
Guadalupe i Sekretarza Wykonawczego
Komisji Archidiecezji Meksykańskiej ds.
Duszpasterstwa Tubylczego, oraz Księdza
Giana Paola Faroniego, Kapłana Salezjanina
Księdza Bosco, i dwóch innych Kapłanów
meksykańskich. Mszy Świętej towarzyszyli
« CONCHEROS », Tancerze z dźwięczącymi
muszelkami,
w
charakterystycznych
meksykańskich,
tubylczych
strojach.
OFICJALNY SZTANDAR ruchu Movimento
d'Amore
San
Juan
Diego
został
pobłogosławiony w wejściu do Bazyliki przez
Ojca Juana Ortiza Magosa i został umieszczony obok OŁTARZA WIĘKSZEGO, pod TILMĄ
Najświętszej Maryi Panny, Naszej Pani z Guadalupe, podczas Mszy Świętej. Kościół Katolicki
poprzez Kapłana reprezentuje Boga na Ziemi, na mocy duchowej, przyznanej przez samego Boga.
Kapłan związuje lub rozwiązuje jako w Niebie, tak i na Ziemi. Poprzez Święte Poświęcenie Bóg
zstąpił na Ziemię, do Miasta Meksyk, do Bazyliki w Guadalupe, poświęconej Najświętszej Maryi
Pannie, Naszej Pani z Guadalupe.
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Drodzy bracia i drogie siostry,
miesiąc Grudzień jest dla mnie bardzo drogi, ponieważ jest miesiącem Adwentu.
Jest to miesiąc, który « Najświętsza Maryja Panna, Nasza Pani z Guadalupe, Doskonała, » wybrała,
aby objawić się Świętemu Juanowi Diego od 9 do 12 grudnia 1531 r. w Mieście Meksyk.
8 Grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
4 Grudnia ja się urodziłam, 23 Grudnia zostałam ochrzczona w Kościele Najświętszego Sakramentu
w Anconie.
10 Grudnia przypada święto Matki Bożej Loretańskiej w Anconie, moim rodzinnym mieście, gdzie
jest strzeżony « Święty Dom z Loreto »: Prawdziwy Święty Dom, który był w Nazarecie.

SANKTUARIUM W LORETO - ANCONA

PRAWDZIWY ŚWIĘTY DOM, KTÓRY BYŁ W NAZARECIE
Prawdziwa i nienaruszona relikwia Świętego Domu z Nazaretu w Loreto - Ancona
Drodzy bracia i drogie siostry,
to w tym Świętym Domu w Loreto wypowiedziałam moje « tak ».
Po przeczytaniu książki «TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY» Św.Ludwika Marii Grignion de Montfort, powiedziałam Bogu « tak », na Wzór
Najświętszej Maryi Panny, ażeby spełniła się we mnie Jego Wola. Wydarzyło się to w Świętym
Domu w Loreto, Ancona, Włochy, który Kościół Święty wskazuje jako miejsce, gdzie Najświętsza
Maryja Panna otrzymała Zwiastowanie.
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Poświęciłam siebie Najświętszej Maryi Pannie 16 lipca 1996 r., w święto Najświętszej Maryi Panny z
Góry Karmel, i noszę szkaplerz Karmelu, pospolicie zwany « mini-habitem ».
7 kwietnia 2000 r., w pierwszy piątek miesiąca, poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa, w roku
Świętego Jubileuszu 2000 r., na kilka dni przed Wielkanocą, po raz pierwszy otrzymałam Słowo od
Trójcy Przenajświętszej: « OBJAWIENIE ». W ten sposób zarysowywał się, poprzez Conchiglię,
BOŻY PLAN DLA LUDZKOŚCI. TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA wybrała dla mnie to imię:
« Conchiglia » (Muszelka), jak morska muszelka.
Conchiglia reprezentuje to, co zawiera, to jest Perłę, którą jest Słowo Boże.
Papież Benedykt XVI wybrał « conchiglię » (muszelkę) dla Swego Papieskiego Herbu jako święty i
uniwersalny znak.
Historia Sanktuarium w Loreto zaczyna się 10 grudnia 1294 r., kiedy Święty Dom dotarł z Nazaretu
do Włoch. Według uczonych Dom dotarł do Ancony drogą morską, podczas gdy na skutek najazdów
muzułmanów i wyparcia krzyżowców z terytorium palestyńskiego, dla uratowania ubogiego
mieszkania, gdzie miało miejsce Zwiastowanie i gdzie Najświętsza Maryja Panna wydała na świat
Jezusa, Aniołowie przenieśli go w locie aż do Loreto.
Badania dokonane na materiałach potwierdziły pochodzenie ścian z Palestyny.
Ściany Świętego Domu z Loreto są zbudowane z rzędów cegieł z piaskowca, używanego w wielu
budowlach w Ziemi Świętej, a zaprawa murarska, która łączy kamienie, składa się z materiałów
nieistniejących na terytorium Marche, lecz typowych dla Nazaretu.
ŚWIĘTY DOM Z LORETO JEST WŁAŚNIE « DOMEM MARYI », TYM, KTÓRY BYŁ W
NAZARECIE. ŚWIĘTY DOM Z LORETO JEST MIEJSCEM, GDZIE MIAŁO MIEJSCE
ZWIASTOWANIE ARCHANIOŁA GABRIELA MARYI I WCIELENIE SIĘ W NIEJ SYNA
BOŻEGO ORAZ GDZIE MARYJA, JÓZEF I JEZUS MIESZKALI PRZEZ WIELE LAT.
Drodzy bracia i drogie siostry,
Pragnę powiedzieć wam, że każde włókno mojej istoty tęskni do Powrotu Jezusa i Jego Miłość oraz
Jego Miłosierdzie płyną w moich żyłach, tak jak płynie w nich Jego Krew. Krew, która pozwala mojej
ręce świadczyć o Jezusie i Maryi oraz nieść światu słowa miłości, poznania i pocieszenia. Słowa,
którym sprzeciwiają się Możni Kościoła. Słowa przyjęte przez uważnych Kapłanów, którzy
spostrzegają w nich odbicie Mądrości, rozszerzającej się na Świat. Te Słowa, jak deszcz, moczą
dzieci Światłości i dzieci ciemności. Jeszcze trochę cierpliwości, pozwólcie, aby chwasty rosły nadal
razem ze zbożem. Wkrótce nadejdzie dzień, w którym chwasty (niegodziwcy) w czasie żniw zostaną
wyrwane i wrzucone do ognia, a zboże (dzieci Światłości) będzie ujrzane w całej swej wspaniałości i
zostanie starannie zebrane oraz ochronione i zabezpieczone na Chwałę Bożą, gdyż Chwałą Bożą jest
żyjący człowiek.
NARODZENIE JEZUSA, SYNA BOŻEGO, JEGO SAMEGO - BOGA, JEST HISTORYCZNYM,
KONKRETNYM I REALNYM FAKTEM. ŚWIĘTOWANIE BOŻEGO NARODZENIA JEST
SPOSOBEM NA PAMIĘTANIE DOBRZE UDOKUMENTOWANEJ RZECZYWISTOŚCI.
NIE POZWÓLCIE SIĘ ZASTRASZYĆ PRZEZ NIEWIERZĄCYCH.
To teraz macie okazję, aby poznać Słowo Jezusa i wprowadzić je w praktykę, potem będzie za późno.
Nie mówię o zaradzeniu sprawom materialnym, związanym z ciałem, ale mówię o waszej Duszy.
Tylko ten, kto pochodzi od Boga, rozpoznaje i rozeznaje Jego Słowo.
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Tylko ten, kto pochodzi od Boga, uznaje w Jezusie Zbawiciela Ludzkości, gdyż Jezus jest
Światłością, która rozjaśnia drogę, prowadzącą do Ojca, do Życia Wiecznego. I wy, którzy
przyjmujecie te słowa, jako że przyjęliście Jezusa do waszego serca, do waszej Duszy i do waszego
umysłu oraz wypełniacie czyny na Jego Wzór, jesteście światłością, która rozjaśnia drogę innym
waszym braciom, tę drogę, która prowadzi do Maryi, Matki Bożej, do Jezusa i do Ojca.
Wczoraj, kiedy Jezus Swym Palcem kreślił napis po ziemi, myślał o tym, co powiedziałby dziś. Lecz
nie było papieru, nie było pióra, nie było nikogo, kto by Go zrozumiał, nie było nikogo, kto by Go
znał, ponieważ Jego Człowieczeństwo przesłaniało Jego Boskość.
Gdzie przechowywać wszystko to, co mówił? Nie istniały nagrywacze.
Gdzie udokumentować Czyny, których dokonywał? Nie istniały aparaty fotograficzne i kamery TV.
Do ilu ludzi mógł mówić? Nie istniały mikrofony i wzmacniacze dźwięku.
Jak dotrzeć w każdej części świata do Jego dzieci i braci?
Nie istniały teraźniejsze środki komunikacji i internet.
Jak przemieszczać się, aby pójść daleko? Nie istniały samochody, pociągi, samoloty i statki.
Jak pokazać Jego czystą Miłość do wszystkich cierpiących?
Mógł jedynie cierpieć wraz z nimi, tak jak oni i za nich oraz wzbudzać ich litość do Niego, który jako
Niewinny był pzybijany do Krzyża. Dziś nie ma żadnych wymówek i usprawiedliwień.
Macie wszystko, znacie wiele rzeczy, macie świadectwa Świętych Apostołów, Uczniów i historyków,
Świętych Męczenników na ciele i na duchu.
Poza tym nauka jest wielkim Darem Bożym, który przychodzi wam z pomocą w wielu dziedzinach.
Sprawy mają się tak: ten, kto nie chce Jezusa i nie szuka Go oraz nie podąża za Nim, gdyż w Niego
nie wierzy, jest dzieckiem ciemności, dzieckiem Szatana. Natomiast ten, kto chce Jezusa, szuka Go i
podąża za Nim, gdyż w Niego wierzy, jest dzieckiem Światłości, jest dzieckiem Bożym.
Jak rozeznawać?
Dzieci Światłości i dzieci ciemności można rozpoznać po ich czynach. To rozróżnienie między
ludźmi stało się jawne wraz z Przyjściem Jezusa na Świat i Jego Obecność, w taki czy inny sposób,
instynktownie zmusza każdego człowieka do wypowiedzenia się przeciwko lub na korzyść Jezusa.
Letnich, tych, którzy milczą ze strachu, Jezus nie chce, nie należą do Niego.
Wielu, zbyt wielu, mówi ustami, że kochają Jezusa, lecz ich serce jest gdzie indziej. Wykonują pewne
zewnętrzne akty czci tylko ze strachu przed Sądem Bożym. Bóg pragnie być wielbiony z miłości, a
nie czczony ze strachu. I pewnego dnia, a będzie to wkrótce, hipokryci, dzieci ciemności, Szatana,
znikną z Ziemi. Nie pozostanie po nich ani pamięć, ani ślad, ponieważ Ziemia oraz to, co zawiera,
należy do dzieci Światłości, dzieci Bożych, które każdego dnia, krok po kroku, z pokolenia na
pokolenie, będą ewoluować, aż dotrą do stadium « Człowieka doskonałego », którego pragnął Ojciec.
JAKI BĘDZIE NOWY MĘŻCZYZNA?
JAK JEZUS.
JAKA BĘDZIE NOWA KOBIETA?
JAK MARYJA
Piękni na Duszy i piękni na ciele, zdrowi, silni i energiczni. Będą budować siebie samych na Chwałę
Bożą poprzez swoje słowa, dzałanie i czyny na korzyść społeczności.Z miłością będą dbać o
wszystko, co Bóg ofiarował dla dobrobytu fizycznego i psychicznego człowieka, i nareszcie na
twarzach będą pokój i radość, aby dawać świadectwo Królestwu Bożemu na Ziemi.
Pracujcie więc niestrudzenie. Wiedzcie, że przyszli ludzie są i będą ciałem z waszego ciała, to jest
waszymi dziećmi, wnukami i prawnukami.
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OTO DOBRA NOWINA.
OTO DOBRA WIADOMOŚĆ.
OTO ZOSTAŁO WYTŁUMACZONE ZNACZENIE BOŻEGO NARODZENIA.
BOŻE NARODZENIE JEST WCIELENIEM JEZUSA DLA ZBAWIENIA LUDZKOŚCI.
Nigdy nie możecie zapominać że Maryja przyprowadza do Jezusa wszystkich tych, którzy Ją
wzywają z miłością. Dziś pragnę wywyższyć modlitwę wstawienniczą, ażeby wszystkie mamy
wiedziały, że naśladując Maryję poprzez ich modlitwę i poprzez ich akt poświęcenia się Jej
Niepokalanemu Sercu mogą otrzymać obfite Łaski dla wszystkich członków ich rodzin. Maryja była
Mamą! Mamą specjalną, to prawda, ale zachowywała się dokładnie tak jak jedna z was, która
niezmiernie kocha własne dziecko.Oh, gdyby kobieta naprawdę znała swoją wartość! Jezus
Zmartwychwstały ukazał się najpierw kobietom, aby wykazać swoje szczególne upodobanie do nich.
Ze swoją Mamą związał swoje kobiety, kocha je wszystkie, gdyż dają Życie. Jak wielki zaszczyt
macie! Niekiedy nie chcecie dzieci, niekiedy je zabijacie. Kobiety, siostry moje, co robicie z Życiem,
które Bóg wam dał?
Włosy kobiety wytarły Jego stopy, widzicie znaczenie kobiety w czasie, który po upływie dwóch
tysięcy lat nie został zapomniany. Jezus mógł zstąpić na Ziemię w inny sposób, a jednak...narodził się
z Kobiety. To prawda, była ona szczególną, ale była Kobietą z wolą i uczuciami, jak wy. Kobiety
namaściły Ciało Jezusa, Martwego, w grobie, gdzie został złożony. Maryja, Królowa Nieba i Ziemi,
jest Kobietą naprawdę Żywą, aby być dla was przykładem. Jeśli pójdziecie za Jej przykładem, rodziny
będą zdrowe i radość, śpiew oraz chwała wzniosą się do Boga Stworzyciela, który « Kobietę, Boską
Maryję », zapragnął w Odkupieniu.
BOŻE NARODZENIE, ŚWIĘTUJE TĘ NIEWYMOWNĄ TAJEMNICĘ « BOGA Z NAMI » A
GROTA « PRZED » DOMEM MARYI Z NAZARETU, MIEJSCE POCZĘCIA SYNA BOŻEGO W
DZIEWICZYM ŁONIE MARYI, JEST ŚCIŚLE ZWIĄZANA Z GROTĄ W BETLEJEM,
MIEJSCEM DZIEWICZEGO PORODU MARYI.
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W jednym Objawieniu Jezus powiedział mi, że kiedy się Urodził, Najświętsza Maryja Panna wzięła
Go w ramiona i w geście Miłości uniosła Go ku Niebu, do Boga Ojca, mówiąc:

Modlitwa Najświętszej Maryi Panny do Ojca
z okazji Narodzin Jezusa

28 października 2001 - 23.00 - Jezus

“ Radość serca
zaczyna się od małej modlitwy skierowanej do Nieba
myśląc o Maryi... Mojej i waszej Świętej Matce.
Nigdy nie możecie zapominać
że Maryja przyprowadza do Mnie wszystkich tych,którzy Ją wzywają z miłością.
Dziś pragnę wywyższyć modlitwę wstawienniczą
ażeby wszystkie mamy wiedziały
że naśladując Maryję... poprzez ich modlitwę
i poprzez ich akt poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu
mogą otrzymać obfite Łaski
dla wszystkich członków ich rodzin.
Maryja była Mamą!
Mamą specjalną... to prawda
ale zachowywała się dokładnie tak jak jedna z was...
która niezmiernie kocha własne dziecko.
Ona wzięła w ramiona Mnie, jeszcze maleńkiego
i w geście miłości
uniosła Mnie lekko ku Niebu, mówiąc:
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O, Ojcze… o, najwyższy mój Panie
o, wielki Boski Majestacie, o, znakomity Stwórco
dziękuję za tego Mojego i Naszego syna.
W tym Sakralnym i Świętym dniu unoszę Go ku Tobie…
ażeby dotarł do Wysokości Niebieskich.
Będę Go strzegła z miłością przez cały czas, który zechcesz mi ofiarować
chociaż zasmuca mnie znajomość tego, co będzie musiał wycierpieć.
O, mój Boże…
Ty jesteś moim Panem i moim Oblubieńcem
ponieważ nigdy nie poznał Mnie mężczyzna.
I chwalę Cię, Panie…
który mnie wybrałeś, abym strzegła tego tak specjalnego Stworzenia
ażeby cały świat był zbawiony…
od wczoraj na Początku, aż do Końca Świata.
Panie…
ja poświęcam Tobie tego mojego i Twojego Syna
ażeby świat uznał, że tylko poprzez Niego
który jest owocem Boskiej Miłości, będzie będzie miał zbawienie.
Kocham Cię, mój Panie
i ja,która jestem Twoją służebnicą, upadam u Twoich nóg
aby dziękować Ci i chwalić Cię na zawsze.
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Drodzy bracia i drogie siostry,
nie możecie pozwolić, aby diabeł, poprzez swoje oszustwa i cierpienia, których przysparza
Ludzkości, uniemożliwiał wam wykonywanie dzieł Bożych. Również i w tej epoce nie jest łatwo żyć,
to prawda, ale musicie dodawać jeden drugiemu siły i odwagi poprzez uprzejme słowa i budujące
działania, z miłości do Jezusa. Udoskonalajcie waszą duchowość, szukajcie przestrzeni wewnętrznej
ciszy i odnówcie sposoby myślenia i postępowania, poczynając od rodziny, rozciągając i rozszerzając
miłość wokół was.
Pomimo niegodziwości ludzi, zbyt wielu ludzi, Bóg jest zawsze gotowy przyjąć i przebaczyć, jeśli
prosi się Go o przebaczenie i miłosierdzie. Zatem teraz, bardziej niż kiedykolwiek, konieczne jest
zwrócenie się do uczciwych Kapłanów Bożych i wyspowiadanie się, uczestniczenie w
Bożonarodzeniowej Mszy Świętej oraz przyjmowanie Komunii Świętej do ust i na kolanach, jak daje
nam przykład Papież Benedykt XVI, ponieważ tylko Kapłani mają Poświęcone ręce, a przed
Jezusem- Eucharystią wszelkie kolano musi się zgiąć, na Niebie, na Ziemi i pod ziemią.
Prawdziwi katoliccy chrześcijanie idą pod prąd i nie słuchają « porad dla zakupów ».
Prawdziwi katoliccy chrześcijanie w prostocie cieszą się zażyłością z Bogiem, który rodzi się i staje
się Człowiekiem, aby uczynić z nas Bogów na Jego Obraz i Podobieństwo.
Drodzy bracia i drogie siostry w Jezusie i Maryi,
życzę wam oraz waszym rodzinom Świętego Bożego Narodzenia.
Niech Bóg was błogosławi
i niech Boska Maryja, Nasza Pani z Guadalupe, was ochrania
w Imię Ojca
Matki
Syna
i Ducha Świętego.
Amen.

Conchiglia

Ruch MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO jest zapisany do Powszechnej Kongregacji
Świętego Domu w Loreto (Ancona).
Ten, kto zapisze się do Movimento jako « CZŁONEK WSPIERAJĄCY »
korzysta z Mszy Świętych wieczystych (codziennych – o godz. 08:00),
za siebie samego lub za zmarłych, odprawianych w Bazylice Loretańskiej.
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STATUA CZARNEJ MADONNY W LORETO

Statua Matki Boskiej, wyrzeźbiona w drewnie libańskiego cedru z Ogrodów Watykańskich, zastępuje
tę z XIV w., zniszczoną w pożarze, który wybuchł w Świętym Domu w 1921 r. Jej wyrzeźbienie
zostało zlecone przez Piusa XI, który w 1922 r. ukoronował ją w Watykanie i polecił jej uroczyste
przeniesienie do Loreto. Została wymodelowana przez Enrica Quattriniego i wykonana oraz
pomalowana przez Leopolda Celaniego. Aż od XVI w. jest odziana w płaszcz, zwany « dalmatyką ».
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MODLITWA BENEDYKTA XVI
wysłana do Arcybiskupa Loreto - Ancona
Modlitwa do odmawiania w Sanktuarium w Loreto, na całym świecie, w każdym domu.

Święta Maryjo, Matko Boża, pozdrawiamy cię w twoim Domu.
Tutaj Archanioł Gabriel zwiastował ci, że miałaś stać się Matką Odkupiciela; że w tobie odwieczny
Syn Ojca, mocą Ducha Świętego, chciał stać się Człowiekiem.
Tutaj, z głębi twego serca, powiedziałaś:
« Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego » (Łk1,38).
W ten sposób w tobie Słowo stało się ciałem (J.1,14).
W ten sposób stałaś się żyjącą świątynią, w której Najwyższy zamieszkał cieleśnie;
stałaś się bramą, przez którą On wszedł do świata.
Po powrocie z Egiptu, pod wierną opieką Świętego Józefa, żyłaś tutaj wraz z Jezusem aż do momentu
Jego Chrztu w Jordanie.
Tutaj modliłaś się z Nim, starożytnymi modlitwami Izraela, które wówczas stawały się Słowami Syna,
skierowanymi do Ojca, tak że teraz my, w tych modlitwach, możemy modlić się razem z Synem i
jesteśmy połączeni z twoim modleniem się, Święta Dziewico Matko.
Tutaj czytaliście razem Święte Pisma i z pewnością zastanawialiście się również nad tajemniczymi
słowami z księgi proroka Izajasza: „On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy...
Po udręce i sądzie został usunięty... Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam
dźwigać będzie” (Iz.53,5.8.11). Już wkrótce po Narodzeniu się Jezusa stary Symeon, w świątyni w
Jerozolimie, powiedział ci, że miecz przeniknie twoją duszę (Łk.2,35). Po pierwszej wizycie w świątyni
z Dwunastolatkiem wróciliście do tego domu w Nazarecie, i tutaj przez wiele lat doświadczyłaś tego,
co Łukasz streszcza w słowach: „... i był im poddany” (Łk.2,51).
Ty widziałaś posłuszeństwo Syna Bożego, pokorę Tego, który jest Stworzycielem wszechświata, a
przez Swoich rodaków był nazywany i był „ cieślą” (Mk.6,3).
Święta Matko Pana, dopomóż nam mówić „tak” Woli Bożej, również wtedy, kiedy jej nie rozumiemy.
Dopomóż nam zaufać Jego dobroci, również w momencie ciemności. Dopomóż nam stać się
pokornymi, jakimi byliście twój Syn i ty. Chroń nasze rodziny, ażeby były miejscami wiary i miłości;
ażeby w nich rosła ta potęga dobra, którego świat bardzo potrzebuje. . Chroń nasz Kraj, ażeby
pozostał Krajem wierzącym; ażeby wiara ofiarowała nam miłość i nadzieję, która wskazuje nam
drogę od dzisiaj ku jutru. Ty, dobra Matko, przyjdź nam z pomocą w życiu i w godzinie śmierci. Amen.
____________________
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NIEKTÓRE INFORMACJE
Jesteśmy na początku maja 1291 r. Turcy wzięli w całkowite posiadanie Ziemię Świętą, gdzie w
Nazarecie znajdują się resztki tej małej budowli, którą tradycja, od pierwszych stuleci chrześcijańskiej
ery, wskazywała jako mieszkanie Świętej Dziewicy, gdzie się urodziła, gdzie miało miejsce
Zwiastowanie Archanioła Gabriela i gdzie mieszkał Jezus w Świętej Rodzinie.
Po Zmartwychwstaniu Apostołowie prawdopodobnie zgromadzili się w tym Domu, gdzie św. Piotr
postawił ołtarz i celebrował Łamanie Chleba, zgodnie z nauczaniem Jezusa.
Na tym samym początku maja (10 maja 1291 r.), w odległości dwóch tysięcy km, na wzgórzu
Tersatto, niedaleko od Fiume (dzisiejsza Rijeka), niektórzy drwale znajdują mały domek, którego
nigdy wcześniej nie widzieli w tym miejscu. Ten fakt wywiera wielkie wrażenie, gdyż na tym
wzgórzu, które schodzi ku morzu, nie istniały ani chaty, ani domy. Mała budowla, położona na ziemi,
ma długość 9,52 m, szerokość 4,10 m i wysokość (we wnętrzu) 4,30 m. Naprzeciw wejścia znajduje
się kamienny ołtarz, a ponad nim, na ścianie, grecki Krzyż. Na nim – postać Chrystusa i napis: Jezus z
Nazaretu, Król Żydowski. Na ołtarzu – drewniana statua Matki Boskiej z Dzieciątkiem na ręku: prawa
ręka Jezusa jest uniesiona, aby błogosławić.
Poza ołtarzem – kominek, czarny od dymu, który wskazuje na długie używanie. Niedaleko od tego
atrium – wykopana w murze szafa i przyrządy kuchenne: Wygląda na Kaplicę, która była
zamieszkana, mówią drwale. Proboszcz z Tersatto, don Alessandro De Giorgio, zostaje poinformowany
o fakcie, lecz, będąc bardzo chory, nie może się ruszyć. Objawia mu się Matka Boska, która
poświadcza mu, iż jest to jej Dom z Nazaretu, gdzie się urodziła, gdzie miało miejsce Zwiastowanie
Archanioła Gabriela i gdzie mieszkała z Jezusem. Na ołtarzu Apostoł Piotr celebrował pierwsze
Łamanie Chleba, a statua z cedrowego drewna jest dziełem św. Łukasza. Pieczęcią Objawienia jest
nagłe uzdrowienie dona Alessandra z jego choroby (Studium z 1893 r. Guillaume’a Garratta, z
Uniwersytetu w Cambridge).
W tamtych latach panem Tersatto jest hrabia Nicolò Frangipani, gubernator trzech prowincji: Dalmacji,
Chorwacji i Illirii. Wysyła on do Nazaretu komisję z trzech osób, wśród których jest proboszcz, który
może stwierdzić, że rzeczywiście Dom z Nazaretu, ku wielkiemu zdziwieniu Turków, nagle zniknął.
Taka wiadomość, jeszcze przed powrotem wyprawy (dwa tysiące km podróży drogą morską), zostaje
podana przez pielgrzymów, którzy wracają z Ziemi Świętej. Ludzie dowiadują się też, że muzułmanie
od dłuższego czasu osiągają pokaźne zyski z wizyt pielgrzymów do Świętego Domu .
10 grudnia 1294 r., dokładnie na trzy lata i siedem miesięcy od cudownego Przeniesienia, dom znika i
odnajduje się po drugiej stronie Adriatyku, w lasach niedaleko od Recanati. Niektórzy pasterze z
tamtego regionu widzą tamtego ranka WYCHODZĄCE Z CHMUR OŚLEPIAJĄCE ŚWIATŁO.
Wielu ludzi przybywa i niektórzy rozbójnicy wykorzystują to, aby okraść pielgrzymów.
Mija osiem miesięcy i Dom z Nazaretu, pewnej nocy, znów znika i odnajduje się w odległości półtora
km, w polu, należącym do dwóch braci, hrabiów Stefana i Szymona Rinaldi di Antici. Również oni
chcieliby wyciągnąć osobisty zysk z ofiar pielgrzymów, przez co decydują się na sporządzenie petycji
do Papieża Bonifacego VIII, aby otrzymać tytuł własności.
Lecz oto pewnej grudniowej nocy 1295 r. Święty Dom znów się przenosi, na drogę, która wiedzie od
Recanati do Porto Recanati, to jest poza wszelką własnością, i tak jak innymi razami, ustawia się na
ziemi bez żadnych fundamentów. Wyżsi urzędnicy z Recanati są zmuszeni zrobić objazd na drodze.
Również i oni tworzą misję 16-tu szlachetnych i znakomitych miejscowych osób, które wysyłają na
drugą stronę Adriatyku, aby sprawdzić fakty.
Hrabia Frangipani, wiedząc co się wydarzyło, pokazuje tej komisji Kaplicę, zbudowaną przez siebie
na pamiątkę, z nadal istniejącym napisem:
« ŚWIĘTY DOM BŁOGOSŁAWIONEJ MARYI DZIEWICY PRZYBYŁ Z NAZARETU DO
TERSATTO 10 MAJA 1291 R. I WYCOFAŁ SIĘ 10 GRUDNIA 1294 R. ».
Te same 16 osób docierają później do Galilei, potwierdzając wyniki pierwszej wyprawy: jednakowe
wymiary, jednakowe kamienie budowli i jeszcze stwierdza się, że data wyruszenia Domu w stronę
Illirii zbiega się z datą dotarcia na wzgórze w Tersatto.
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NIEDAWNA HISTORIA
Dziś, pod koniec XX wieku, wielka Bazylika z białego marmuru, pomyślana w XVI wieku przez
Bramantego, godnie powleka mały-wielki Dom. Tysiące pielgrzymów w tych wszystkich latach
pozostawiło swoje świadectwo w tym Sanktuarium, gdzie miało miejsce wiele okazałych cudów.
Wielu znakomitych ludzi napisało o Loreto. Między innymi - Montaigne, który je zwiedził w swoim
„Journal de Voyage en Italie par la Suisse e l’Allemagne”, przypominając o wyżej przytoczonych
faktach i opisując cuda oraz ważne odniesienia do Królów Francji (narodzenie się Ludwika XIV)
(Por. A. Colin-Simard, Les Apparitions de la Vierge, Fayard-Mame, 1981, s.32 i następne).
Również obecny Papież, Jan Paweł II, zechciał dać odpowiedź na wiarygodność Świętego Domu,
udając się do Loreto, aż od 8 września 1979 r., na początku swego Pontyfikatu, oznajmiając, iż jest
szczęśliwy, że pokorna łąka w Loreto stała się jednym z najsławniejszych Sanktuariów Maryjnych
Włoch, oraz dodając:« Ja przychodzę, aby szukać, za wstawiennictwem Maryi, Światła ».
Proces przeniesień, wyżej opisanych poprzez sposoby i czas, nie pozostawia wątpliwości, że jeśli są
one wiarygodne, odnoszą się do wydarzeń naukowo niewytłumaczalnych.
Również dziś, przy bardziej zaawansowanych technologiach, całkowite usunięcie domu, nawet takich
rozmiarów, jak tego z Loreto, przedstawiałoby wielką trudność, a więc wydaje się to tym bardziej
niemożliwe dla epoki, w której się wydarzyło. Trzeba pomyśleć jakie prace przygotowawcze i
zaawansowaną technologię oznaczało « cięcie na plastry», a następnie rekonstrukcja niektórych
monumentów starożytnego Egiptu, aby uratować je od zalania przez wielką tamę Asuańską, by wyobrazić
sobie wielkie trudności tych operacji. Należy zatem wnioskować, że również przypuszczenie rozłożenia
ścian Domu na pojedyncze bloki z kamienia, dokonanego w Nazarecie i ponownego ich złożenia,
najpierw w Dalmacji, a później wielokrotnie na wybrzeżu adriatyckim, po dwóch tysiącach km
pielgrzymowania drogą lądową i morską, jest trudne do przyjęcia i zderza się z wyżej przytoczonymi
faktami, to jest z jednoczesnością dat wyruszenia i dotarcia oraz z tablicą pamiątkową, nadal istniejącą w
Dalmacji.
Poza tym, analiza zaprawy murarskiej, jak powiemy poniżej, w miejscach, gdzie obecnie wiąże
kamienie, przedstawia szczególne cechy chemiczne, nie rozpoznawalne przez osoby, które w 1294 r.
miałyby złożyć razem pojedyncze bloki, przywiezione z Nazaretu.
Ostatnie wykopaliska archeologiczne na miejscu potwierdziły, że Dom jest postawiony na ziemi bez
fundamentów, jak chciała tradycja. Grimaldi, por. Storia e Arte del Santuario Lauretano, s.24, w
Pellegrini a Loreto, wyd. Paoline, 1992, w przytoczonych badaniach archeologicznych potwierdza
znalezienie starożytnego typu zaprawy i jednolitość tekstury ścian oraz że oryginalny budynek był
postawiony na drodze.W dolnej części stwierdzono istnienie szczątków nekropoli rzymskiej z III w.
n.e., usytuowanej na pozostałościach po zamieszkałym terenie z późnego okresu piceńskiego, przez
który przechodził, w kierunku północno-wschodnim, typowy dla dróg rów ściekowy, wypełniony
odpadkami, małymi kościami szczurów i muszelkami ślimaków ziemnych.
Właśnie to niedawne stwierdzenie znajduje dokładne odniesienie do dokumentów z 1531, 1672 i 1751 r.,
które poświadczają, że za każdym razem kiedy, z powodu prac konserwacyjnych, trzeba było usunąć
płyty z gruntu lub zewnętrzną powłokę, dostrzegało się zawsze z wielkim zdziwieniem, że ściany były
postawione na gołej ziemi. Kolczasty krzew, który znajdował się na poboczu, w momencie, kiedy Dom
się ustawiał, został w nim uwięziony. W ten sposób zostały znalezione i zebrane małe kamyki, identyczne
z leżącymi na drodze, resztki żołędzi, skorupy ślimaków, wyschnięty orzech, sproszkowana ziemia:
wszystko to, co było obecne w momencie uderzenia. Por. Colin-Simard, op. cit.
Teraz wydaje się oczywistym, że murarze z tamtej epoki, jeśliby nawet byli prości i nieostrożni, z
pewnością nie ułożyliby kamieni, przeniesionych z Nazaretu, pomijając wybór drogi, bez wyczyszczenia
przynajmniej spodu i bez wyrwania kolczastego krzewu. Materiał ścian, o znacznej grubości (37,5 cm),
był wielokrotnie sprawdzany i, po upływie połowy zeszłego wieku, jak zostało przypomniane wyżej,
starannie analizowany. Analisi chimiche eseguite a Roma. Por. Colin-Simard, op. cit.
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Chodzi o dwa typy wapienia, jeden - twardy, a drugi - miękki, koloru, którego nie można znaleźć we
Włoszech, podczas gdy jest on pospolity w Palestynie, a w szczególności w Nazarecie. Dla tego
powodu przystąpiono do dokładnych porównań, dokonanych bezpośrednio w Palestynie, na małych
próbkach, pochodzących z Loreto, zawsze odnajdując zadziwiającą identyczność. Właśnie wyniki
badań analitycznych pozwoliły stwierdzić, że wiążąca kamienie zaprawa była jednolita we wszystkich
punktach i była złożona z uwodnionego siarczanu wapnia (gipsu), zmieszanego z pyłem węgla
drzewnego, według jednej z technik z tamtej epoki, znanej w Palestynie, lecz nigdy nie zastosowanej
we Włoszech. (Prof. EMANUELE MOR Docent Elektrochemii na Uniwersytecie w Genui)
Malowidła i graffiti na ścianach Świętego Domu w Loreto, nadal widoczne, przedstawiają
pielgrzymkę wiernych, którzy zwiedzili Dom przed 1291 r., a ikonografia przedstawionych świętych
odpowiada tym, którzy byli uznani przez Kościół wschodni. Ostatnie i definitywne potwierdzenie
dotyczy rozmiarów mieszkania, które dokładnie odpowiadają wnęce, pozostałej w skale, z której
wyłaniał się Dom w Palestynie. Pod otworem, zwanym „oknem Anioła”, jest widoczny drewniany
Krucyfiks z XIII w., którego wykonanie, według wielu, można przypisać znakomitemu toskańskiemu
malarzowi Giunta Pisano. We wnętrzu Świętego Domu w Loreto jest przechowywana słynna Czarna
Madonna, do której przybywający w pielgrzymce do Loreto wierni, od ponad siedmiu wieków,
zwracają się z pobożnością i modlitwami. Pierwotnie Madonna była namalowaną na drzewie ikoną,
prawdopodobnie wschodniego pochodzenia, w XIV w. została zastąpiona statuą Dziewicy
Loretańskiej, odzianej w płaszcz, zwany „dalmatyką”, specjalnie wyrzeźbioną na polecenie Papieża
Piusa XI, w drewnie libańskiego cedru z Ogrodów Watykańskich. W następstwie pożaru w 1921 r.
statua została zastąpiona kopią według oryginalnego wzoru.
W nocy 10 grudnia każdego roku, wzgórza regionu Marche wokół Loreto rozświetlają się
niezliczonymi ogniskami, symbolizującymi światło Zwiastowania i nadzieję, z którą ludzkość zwraca
się do Dziewicy. Zastępy pielgrzymów w marszu idą za pochodniami, prowadzącymi ich podróż do
Świętego Domu, powtarzając zdanie « Loreto jest naszym domem ».
Bazylika w Loreto, zbudowana wokół Świętego Domu, była freskowana w XVI w. przez artystów
wielkiej wagi, w szczególności przez Lukę Signorellego i Melozzo da Forlì, podczas gdy zewnętrzna
obudowa została zaprojektowana przez architekta Donata Bramantego. Dzwonnica Luigiego
Vanvitellego dominuje na Placu Madonny, na którą wychodzi również Pałac Apostolski,
przeznaczony na Muzeum-Pinakotekę. Interesująca jest kolekcja przechowywanych tutaj ceramiki i
pamiątek, lecz przede wszystkim wartość muzeum jest związana z 8 płótnami z początku XVI w.,
namalowanymi przez Lorenza Lotta, które wraz z freskami i dziełami rzeźbiarskimi oraz
architektonicznymi, z których składa się bazylika, czynią z Loreto centrum zainteresowania nie tylko
religijnego, ale także historycznego i artystycznego.

____________________
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PAPIEŻ JAN PAWEŁ II,
W Homilii, wygłoszonej w Loreto 10 grudnia 1994 r., z okazji otwarcia VII Stulecia Cudownego
Przeniesienia Świętego Domu z Nazareth do Loreto, przed GROTĄ Z NAZARETU I PRZED
GROTĄ Z BETLEJEM, powiedział:
« Syn Boży został poczęty w łonie Dziewicy za sprawą Ducha Świętego i narodził się w Betlejemską
noc, Dom z Nazaretu był świadkiem wypełnienia się proroctwa Izajasza: Oto Panna pocznie i porodzi
Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel, co oznacza Bóg z nami (Iz.7,14).» Oto przybytek Boga z
ludźmi, jak jest napisane w księdze Apokalipsy (21,3): te słowa odnoszą się przede wszystkim do
samej Maryi Dziewicy, która stała się Matką Odkupiciela, ale odnoszą się także do Jej domu, w
którym ta godna podziwu tajemnica „Boga z nami” miała początek.
____________________
PAPIEŻ BENEDYKT XVI, TAK JAK WSZYSCY JEGO POPRZEDNICY, BEZ
WĄTPLIWOŚCI UZNAJE, ŻE ŚWIĘTE ŚCIANY, CZCZONE W SANKTUARIUM
W LORETO, SĄ WŁAŚNIE « ŚWIĘTYM DOMEM Z NAZARETU » MARYI,
JÓZEFA I JEZUSA.
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Movimento d'Amore San Juan Diego
MONOS-Jedyny - Badania Naukowe i Humanistyczne

Najświętsza Maria Panna, Nasza Pani z Guadalupe,
Transpozycja Tilmy na Planisferę Browna,
która przyjmuje formę muszelki.

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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