Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

PRAWDA NA TEMAT DYMISJI PAPIEŻA BENEDYKTA XVI
Jest to konieczne… Piotrze Mój! Albo teraz… albo już nie zdążysz!
Obyś miał odwagę sprawować Świętą Władzę… którą ci dałem
i odłączyć się od Watykanu… jak Ja odłączyłem się od Synagogi.
« WATYKAN-SYNAGOGA » taka sama hipokryzja… wszelkiego rodzaju zgnilizna.
Ludzie w białych i bogatych szatach na zewnątrz
lecz zgnili w sercu i nieuczciwi w działaniu… chciwi bogactwa i władzy.
Piotrze Mój… wołam cię… abyś poszedł za Mną tam… dokąd teraz nie chciałbyś pójść
ponieważ znasz po części wielkie tego cierpienie… ale Wolę Bożą należy spełnić…
ażeby Królestwo Boże zajaśniało w Swojej Olśniewającej Światłości w Pełni Miłości. […]
02 lutego 2011 - 11.02 - Jezus do Conchiglii

List otwarty Conchiglii do Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI
Prot. 13.250 - 13.02.2013

Środa Popielcowa – Początek Wielkiego Postu
List polecony

Drogi papieżu Benedykcie XVI,
ogłosił Papież swoją Dymisję,
która rozpoczyna się od godziny 20.00 dnia 28 lutego 2013 r.,
wypowiadając następujące i bardzo ważne słowa, które pozostaną w Historii Kościoła, Jednego,
Świętego, Katolickiego, Apostolskiego i Rzymskiego:
„ KOMUNIKUJĘ WAM DECYZJĘ O WIELKIEJ WADZE DLA ŻYCIA KOŚCIOŁA.
Najdrożsi Bracia, zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby
zakomunikować wam DECYZJĘ O WIELKIEJ WADZE DLA ŻYCIA KOŚCIOŁA.
Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi
Biskupa Rzymu, Następcy Piotra […]
Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i
błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w
wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem,
całym oddanym modlitwie życiem, Świętemu Kościołowi Bożemu.” (W dolnej części strony pełny tekst)

Drogi papieżu Benedykcie XVI,
bardzo znamiennym jest fakt, że zdecydował się Papież ogłosić rezygnację w Roku Wiary:
Video: http://www.youtube.com/watch?v=UbP-fJPELY4&feature=player_embedded
Znamiennym jest również fakt, że wybrał Papież dzień 11 lutego 2013 - Matki Bożej z Lourdes,
NA CZEŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI BOGA I MATKI KOŚCIOŁA,
PONIEWAŻ MARYJA JEST NIEPOKALANYM POCZĘCIEM, MARYJA JEST BOSKA:
http://www.conchiglia.us/LATINO/LT_Libri/LT_Maria_Divina_Est_r_00.pdf

W poniższym filmie można usłyszeć głos jego poprzednika Jana Pawła II:
« Chwała Ojcu… MATCE… Synowi i Duchowi Świętemu »
http://www.conchiglia.us/POLSKA/PO_papa/PO_Gloria_alla_Madre.htm

_______________________
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W dniu zrzeczenia się Pontyfikatu Benedykta XVI fotografowie uchwycili moment, kiedy
piorun uderza dokładnie w kopułę Bazyliki Świętego Piotra. Symboliczne obrazy Alessandra Di Meo,
fotografa agencji ANSA i Filippa Monteforte dla AFP (ansa)

TO DZISIAJ, 13 LUTEGO 2013, NA POCZĄTKU WIELKIEGO POSTU,
WE ŚRODĘ POPIELCOWĄ,
JEST CZAS, ABY OGŁOSIĆ CAŁEMU ŚWIATU PRAWDZIWY POWÓD,
DLA KTÓREGO PAPIEŻ BENEDYKT XVI PODAŁ SIĘ DO DYMISJI:

wyciągnięte z:
OBJAWIENIA
danego Conchiglii
« BENTORNATO MIO SIGNORE »
« WITAJ, MÓJ PANIE »
Wielka Księga Żywota
Dzieło Boże obecnie w XIII tomach
____________________
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02 lutego 2011 - 11.02 - Jezus do Conchiglii
Święto Ofiarowania Pańskiego
XII tom, s. 130
„ Oto jestem dla ciebie… Conchiglio…
pozwól Mi mówić do Mojego Piotra poprzez twoją rękę
korzystając z ciebie… korzystając z ciebie… korzystając z ciebie.
Piotrze… Piotrze Mój…
dziś jest ważny dzień dla całego Chrześcijaństwa
i specjalnie wybrałem ten dzień… aby powiedzieć ci:
NADSZEDŁ CZAS!
I NIE MOŻNA JUŻ CZEKAĆ!
Nie możesz już czekać!
Nie mogę już czekać!
Tak… teraz musisz wyjaśnić…
i ze Mną przy twoim boku obalić całą hipokryzję… która przenika Watykan.
Powiedziałem Watykan… a nie powiedziałem Kościół.
Dlaczego to rozróżnienie? Dla jasności.
Od zawsze mówiłem… zwracając się do Mojego Kościoła… włączając również Watykan
ale Watykan pokazał i nadal pokazuje na swoich szczytach
że nie jest i nie chce być częścią Kościoła… który do Mnie należy
i dla którego Maryja jest Matką.
Watykan jest twierdzą nieprzeniknioną dla wszelkiej ludzkiej kontroli
i jest wylęgarnią siedmiu grzechów głównych i innych niegodziwości.
Kościołem natomiast Jestem Ja… ze wszystkimi dziećmi… które Mnie kochają
i które codziennie ofiarują siebie na Mój Wzór… świadcząc o Mnie
a ich męczeństwo … jest prawdziwym męczeństwem.
Zatem…
po wyjaśnieniu… że Kościół i Watykan są dwiema różnymi rzeczami… powtarzam:
Piotrze… nadszedł czas na wyjaśnienie… ponieważ w Kościele jest całkowite zamieszanie
z powodu wielu Purpuratów z Watykanu.
Piotrze… Piotrze… Piotrze…
ile czci dla tego imienia… mimo iż prawdziwej… ale nieodpowiedniej w odniesieniu do znaczenia.
Ile dumy u tych… którzy dali « więcej »… gdzie Ja celowo nie dałem.
W tym dniu chcę wyjaśnić również znaczenie twojego imienia
ponieważ kocham cię i uczę cię Pokory
ponieważ kiedy jest się pokornym przed Bogiem… przed Bogiem jest się wielkim.
A ludzie?
Kto ma zrozumieć… zrozumie… pozostali nie będą mogli.
Piotr jako « kamień-skała » i dlatego solidna i mocna?
Tak… mocna skała …
ale « MOCNĄ SKAŁĘ » reprezentuję Ja… który Jestem Kościołem.
Ty… Piotrze… ty… Mój Wikariuszu i przedstawicielu na Ziemi… jesteś « kamieniem »…
kamieniem… który wybrałem… kamieniem… który trzymam w rękach z miłością.
Bądź uważny… Piotrze… w tym przedstawieniu… które ci proponuję.
Ja Jestem « DAWIDEM »… ty jesteś « kamieniem » w Moich Rękach
a Watykan… wylęgarnia siedmiu grzechów głównych i innych niegodziwości…
jest « GOLIATEM » do obalenia.
Jest to konieczne… Piotrze Mój! Albo teraz… albo już nie zdążysz!
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Obyś miał odwagę sprawować Świętą Władzę… którą ci dałem
i odłączyć się od Watykanu… jak Ja odłączyłem się od Synagogi.
« WATYKAN-SYNAGOGA » taka sama hipokryzja… wszelkiego rodzaju zgnilizna.
Ludzie w białych i bogatych szatach na zewnątrz
lecz zgnili w sercu i nieuczciwi w działaniu… chciwi bogactwa i władzy.
Piotrze Mój…
wołam cię… abyś poszedł za Mną tam… dokąd teraz nie chciałbyś pójść
ponieważ znasz po części wielkie tego cierpienie
ale Wolę Bożą należy spełnić…
ażeby Królestwo Boże zajaśniało w Swojej Olśniewającej Światłości w Pełni Miłości.
Szata… która cię przyobleka… jest potężna z Mojej Woli
zatem dbaj o Szatę i ochraniaj ją… ale pozbaw się wszelkich innych przywilejów
i odłącz się od dzisiejszych faryzeuszy i uczonych w Piśmie.
Pokaż światu przez ten akt prawdziwej pokory
piękno Kościoła Chrystusa Jezusa… którym Ja Jestem.
Nie oglądaj się wstecz… i nie patrz na prawo i na lewo.
Patrz tylko naprzód…
ponieważ Ja Jestem przed tobą i poprzedzam cię… aby utorować ci drogę.
Bądź uległy… Piotrze…
spraw… abym Ja mógł rzucić kamień… którym jesteś… przeciwko Goliatowi
ponieważ źle używa wielkiej władzy…
tej władzy… którą… pomimo pokusy… oddaliłem od Siebie i pokonałem.
Piotrze Mój…
spraw… abym Ja mógł rzucić kamień… którym jesteś… przeciwko Goliatowi… przeciwko Watykanowi
ponieważ używa bogactwa i wielu przywilejów dla siebie
a nie dla biednych i głodnych na całym Świecie.
Wszystko wkrótce runie… Piotrze!
Bądź pewny… że Świat… widząc cię pokornym i biednym… jak opuszczonym…
przyjmie cię i uwierzy ci… ponieważ rozpozna Mnie w tobie.
To jest GODZINA MAGNIFICATU i wielmożni zostaną złożeni z tronów
a zostaną wywyższeni pokorni.
Prawdziwy wierzący w Chrystusa Jezusa… którym Ja Jestem… nie boi się prześladowania
i nie boi się stracić życia… aby świadczyć o Mnie.
Prawdziwy wierzący…
nie milczy dla utrzymania spokojnego życia z udawanym i fałszywym pokojem między ludźmi…
to czysta hipokryzja…
ponieważ Ja nauczyłem mówić Tak Tak… Nie Nie.
Prawdziwy wierzący zgłasza niesprawiedliwości… ma odwagę wykrzykiwać Prawdę Bożą
ponieważ być naprawdę pokornym znaczy mówić Prawdę i słuchać Boga.
Piotrze Mój… nie miej wątpliwości co do tych Moich Słów
które kosztują łzy… krew i życie tę córkę Moją Conchiglię.
Rozejrzyj się wokół z głębokim spojrzeniem…
sam widzisz… że Świat jest w nieładzie.
Stado… lud… który powierzyłem Pasterzom… wam z Mojego Kościoła
jest rozproszony… jest zdesperowany… jest biedny… jest zniechęcony… jest bliski głodu.
A kiedy lud jest w takich warunkach
traci wszelką kontrolę z powodu bólu fizycznego i moralnego… ponieważ jest on nie do zniesienia.
Piotrze Mój… Świat jest na rozdrożu… o którym mówiłem dawno temu.
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ale pamiętaj… Piotrze… że nawet tylko jedna Dusza jest dla Mnie cenna.
Od tego… któremu wiele dałem… wiele wymagam i wielka jest twoja odpowiedzialność.
W tym czasie epokowego skoku…
twój Pontyfikat jest najcięższy w Historii
ponieważ naznacza i determinuje zmianę
która przygotowuje Moje Bliskie Przyjście w Chwale z Moją Matką Maryją
Matką Bożą i Matką Kościoła.
Odwagi… Piotrze Mój… Ja Jastem z tobą.
Ty ufaj Mi.
Kocham cię i błogosławię ci… Piotrze… kamieniu Mój
w Imię Ojca
Matki
Syna
i Ducha Świętego.
Amen. Amen. Amen.”
02 lutego 2011 - 11.25 – Najświętsza Maryja Panna do Conchiglii
Święto Ofiarowania Pańskiego
XII tom, s. 133
„ To ja… Mama Maryja… Conchiglio…
i widzę cię wyczerpaną i zmęczoną… bardzo zmęczoną.
Twoja smutna twarz zalewa łzami poduszkę i pytasz się siebie:
« Lecz czy Papież da radę? Czy znajdzie odwagę Franciszka?
Czy będzie w stanie pozbawić się wszystkiego
przed oczami i drwiącymi ustami niemądrych i bezbożnych? »
Córko moja… Conchiglio moja…
Ojciec Przedwieczny i Święty oraz Wszechmogący stworzył Człowieka wolnym i doskonałym.
Ułomność Człowieka została uzależniona od Pierwszego Człowieka i od każdego człowieka po nim.
Każdy używał własnej indywidualnej wolności.
Od zawsze tak jest i nadal tak jest.
Piotr… « kamień Jezusa »…
może albo nie wprowadzić w praktykę to… o co został poproszony.
On… Piotr… tak jak Pierwszy Piotr! Jeśli zaakceptuje.
My Wszyscy modlimy się już za niego.
Teraz nadszedł czas na zintensyfikowanie Modlitwy
a Niebo i Ziemia muszą być bardziej… niż kiedykolwiek… w Komunii.
Kocham cię… Conchiglio… kocham was… dzieci moje.
Przygotowujcie razem Bliski Powrót Jezusa ze mną u boku.”
09 lutego 2012 - 05.50 - Jezus
„ Dzieci i bracia Moi
za pośrednictwem tej ręki… która Mi pomaga dla Ludzkości
pragnę podtrzymać was na Duchu…
aby dać wam konieczną siłę… która już jest wam potrzebna…
ale która jeszcze bardziej będzie wam potrzebna… aby stawić czoła « Wielkiemu Uciskowi ».
Weszliście już na ten etap… ale to dopiero początek… który dostrzegacie.
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Musicie dużo medytować i dużo rozważać
kiedy mówię o was… jako o « niewolnikach z Egiptu ».
Jesteście niewolnikami od tysiącleci.
Niewolnictwo było nie tylko w Egipcie.
Cały świat zawsze był niewolnikiem po Grzechu Pierworodnym.
Poprzez tę córkę Moją… Conchiglię
zostało wam już powiedziane… że Pierwszy Człowiek… Adam… Pan Ziemi
jest odpowiedzialny za różne rasy zamieszkujące tę Planetę.
Ale czy wy naprawdę myślicie… że mogłem stworzyć
białego człowieka… czerwonego człowieka…
żółtego człowieka… i czarnego człowieka?
Gdyby tak było…
który z nich byłyby Pierwszym Człowiekiem na Planecie Ziemi?
Wymieszanie nastąpiło po Grzechu Pierworodnym… wiele… wiele później.
Występne istoty ze sfery dla was niewidzialnej
w porozumieniu z Pierwszym Człowiekiem… stworzonym na Obraz i Podobieństwo Boga
wymyśliły i przeprowadziły
swój złowrogi plan podboju Planety Ziemi.
Skusili do pychy Pierwszego Człowieka
który ze swojej tylko winy wpadł… nie chcąc już ponownie powstać…
w nowy grzech pychy.
Pierwszy Człowiek… który żył bardzo wiele lat
miał cały materialny czas… aby widzieć jak rosły w latach i w liczbie
hybrydy powstałe z Pierwszego Grzechu Pierworodnego…
i te hybrydy zostały zniewolone
i były wykorzystywane seksualnie przez różne występne rasy… które zstąpiły na Planetę Ziemię.
Ich planem… zaakceptowanmy przez Pierwszego Człowieka… Adama…Pana Ziemi
było zmieszanie ich DNA z białym człowiekiem
ażeby Adam i jego naturalne potomstwo
już rozwinięte pod względem liczby i wyrośnięte « w latach »…
zdobyli więcej wiedzy… więcej władzy i więcej siły fizycznej.
Takie cechy miały uczynić pokolenia takie jak oni
bardziej podobnymi do nich… silnymi i inteligentnymi…
ale jednocześnie na dobrowolnej służbie Pierwszego Człowieka… Adama
i jego naturalnego potomstwa.
W praktyce Adam i jego naturalni potomkowie…
mieliby do dyspozycji « hybrydy » posłuszne rozkazom
ale silne do wykonywania najbardziej męczących prac i rzemiosł.
Adam zgodził się… zadowolony z siebie.
Adam zgodził się… z żądzy władzy i chwały
przekonując siebie… że to było dobre… gdyż był « Panem Ziemi ».
Lecz Adam… tak zaślepiony przez pychę i egoizm
nie zrozumiał prawdziwego « planu inwazji » Planety Ziemi.
Został zwiedziony i oszukany…
i tak to było… że obce DNA zmieszały się z ziemskimi…
i urodzły się następne istoty hybrydowe… inteligentne i bez serca…
żądne podboju… jako że były sługami Lucyfera.
Podsumowując…
różne obce rasy… z winy mocno oszukanego Adama… rozmnożyły się…
i tak do dziś.
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Każda rasa ma swoje terytorium…
każde terytorium - swojego niekwestionowanego przywódcę…
i wszyscy ci przywódcy… którzy rządzą Światem
trzymają was jak « niewolników » dla utrzymania Planety… która do nich należy.
Wam pozostają zaledwie okruchy…
tyle… ile wam trzeba… abyście podtrzymywali wasz stan fizyczny
i abyście mieli siły do pracy dla nich.
Musicie rozmnażać się… aby odnawiać robotników
i dawać im następnych « niewolników » z nowymi energiami do wykorzystania.
Są silne te obce istoty i żyją wśród was na stanowiskach dowodzenia
i mają wielu podwładnych… podobnych im… w ich służbie…
aby was kontrolować i podporządkować.
Utrzymują was prawie w głodzie…
ażebyście nie mieli środków koniecznych… aby się buntować…
to one ustaliły « ile lat » możecie żyć na Ziemi.
Dziwi was to?
A więc posłuchajcie Mnie jeszcze.
Utrzymują was aż do stanu i stadium wymiany…
gdybyście żyli dłużej… zdobylibyście więcej doświadczeń w każdej dziedzinie
a tego oni nie chcą…
a więc utrzymują was w niższym stanie…
Krótko mówiąc… zbyt wiele nie możecie ani zrozumieć… ani wynaleźć… ani uczynić.
Ten wasz czas jest bardzo niebezpieczny dla nich
ponieważ w ciągu wieków… mimo wielkiego wysiłku
i ogromnych strat wszelkiego rodzaju i z każdego poziomu społecznego
jakkolwiek trochę duchowo ewoluowaliście…
tyle… ile wystarczy… by wyczuć… że coś … może… na Świecie nie działa.
Coś?
Wszystko nie działa… i otwierają się wam oczy z pomocą poczty pantoflowej
oraz informacji… która wymknęła im się z rąk.
Ale tak bardzo wydaje się nieprawdopodobna « ta opowieść »… że ledwie możecie w nią uwierzyć.
A jednak… teraz… kiedy Mnie czytacie dzięki tej córce Mojej… Conchiglii
nie wydaje się wam już tak bardzo fantazyjną ta nowa rzeczywistość…
którą z cierpieniem dostrzegacie.
Te obce istoty planują od czasu do czasu wojny za wojnami…
niszcząc ile tylko jest możliwe…
tyle… ile im wystarczy… aby utrzymywać was zajętymi pracą dla odbudowy
ażebyście w zmęczeniu i ubóstwie
i z jedyną perspektywą ponownego rozpoczynania za każdym razem od nowa
nie mieli ani czasu… ani ochoty
z powodu zmęczenia i niemocy… aby podnieść głowę.
Widzicie… że tak jest… zawsze tak było.
Wróćmy do dziś.
Poprzez niektóre wybrane dzieci rozproszone na Świecie…
które zgodziły się z miłości poświęcić się dla Ludzkości
Boska informacja dotarła prawie do każdego miejsca tej Planety…
ale dziwne jest… że Słowa Boże… które uczą… ostrzegają…
i pokazują właściwą i świętą drogę… którą należy iść… aby wychowywać i ewoluować Ludzkość…
są systematycznie wyszydzane… ośmieszane i ukrywane
ażebyście nie skorzystali z nich.
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Najpotężniejszymi sługami na usługach Lucyfera
nie są pewni niekwestionowani przywódcy różnych Państw.
Również oni są podwładnymi dla pilnowania ludów…
Najpotężniejsze sługi Lucyfera są w Watykanie.
To nie Ameryka rządzi… ani żadne inne potężne Państwo.
To Watykan!
Malutkie Państwo
porównywalne do ziarnka gorczycy… względem całej Planety.
Ale co powiedziałem?
Ziarnka gorczycy?
Tak… ziarnka Gorczycy… tak… ponieważ Lucyfer jest bardzo inteligentny… ale w złu
i zawsze naśladuje odwrotnie.
Zatem… jak Ja w przypowieściach poprzez małe ziarnko gorczycy…
pokazuję jak może rosnąć i rozprzestrzeniać się dobro… miłość…
tak Lucyfer… ukrywając się… poprzez swoje sługi w malutkim Państwie
pokazuje jak może rosnąć i rozprzestrzeniać się zło i nienawiść.
Wiem… czujecie się źle.
Odpocznij trochę… Conchiglio… i jeśli dasz radę nie zasnąć…
za chwilę kontynuuj pisać Mnie.
Oto… Conchiglio… kontynuujmy.
Zamieszanie jest w was… którzy Mnie czytacie… ale to tylko prawda was wyzwoli.
Jak powiedziałem… ewoluowaliście trochę…
w « skali od jednego do dziesięciu »… wy jesteście na stadium « dwa »
i słabo docieracie do « trzy »…
ale « oni » zdali sobie z tego sprawę i chcą was powstrzymać
ponieważ nie chcą odejść z Waszej Planety…
a więc ich siły zbrojne… i policyjne… oraz kontroli już nie wystarczają…
to dlatego od dawna ustanowili « Nowy Porządek Światowy ».
Zamierzają utrzymać « porządek » w « ich światowym systemie organizacyjnym ».
Zatem jeśli najpierw była pewna liczba głów Państw…
sług « jednego złowrogiego Lucyfera»…
obecnie na czele Nowego Porządku Światowego jest « wicelucyfer »
w służbie Lucyfera w Watykanie…
który z kolei ustanowił « wice » na czele Nowego Porządku Światowego
który z kolei mianował « podwładnych » dla waszej całkowitej kontroli.
CAŁKOWITEJ… CAŁKOWITEJ… CAŁKOWITEJ KONTROLI!
Oni są w stanie… poprzez « ich prawa »… które wam narzucili…
kontrolować każdą rewolucję… każdy bunt…
i gdy widzą trudności… oto wojna.
Ona was blokuje i zabija wam zasoby.
Wy robicie krok do przodu? A oni robią wojnę.
Wy wynajdujecie coś ważnego dla światowej społeczności?
A oni… jeśli wam tego nie kradną…
kupują nawet wynalazek… a następnie blokują wam go.
Musicie iść naprzód z małą ilością rzeczy… a tylko « oni » z dużą ilością rzeczy.
Zamierzają utrzymać tak bardzo drogi im « status quo ».
Mam wiele innych rzeczy do powiedzenia… ale teraz… Conchiglio… zatrzymaj rękę… odpocznij”.
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21 marca 2012 - 6.30 - Najświętsza Maryja Panna
Równonoc Wiosenna
„ To ja… Mama Maryja… Conchiglio…
zostało już wyjaśnione… że jedną rzeczą jest Kościół mojego Syna Jezusa
a inną rzeczą jest Watykan.
Niestety… Watykan jest Centrum Władzy Światowej…
która zamierza… jak już zostało powiedziane…
uczynić ze wszystkich fałszywych religii Jedną Religię Światową.
Aby zdołać zakończyć ten ostatni okres Historii
i w ten sposób zrealizować zgubny plan…
wywołali i nadal wywołują
oraz jeszcze wywołają w ich ukryciu…
krwawe ataki… aby podżegać do wojen religijnych.
Ich planem jest powiedzieć światu… że tylko dzięki Jednej Religii Światowej
zakończą się wojny religijne
podczas gdy celem jest sprawienie… aby panował Lucyfer… ich piekielny bóg…
i eliminacja wszystkich dzieci Bożych.
A jako że są oni wcielonymi Demonami…
po waszej fizycznej eliminacji zamierzają zawładnąć waszą Duszą.
Aby nawiązać do wypowiedzi mojego Syna…
przypomnę wam… że właśnie Kościołowi… poprzez pewnego Kapłana… umiłowanego syna…
został uczyniony Dar wynalezienia i odkrycia… według Naszych wskazówek… Maszyny Czasu.(1)
Ona miała rzucić światło na Tajemnicę Stworzenia
i Ludzkość uświadomiłaby sobie ogromną wartość bycia « dziećmi Boga »
i Jego spadkobiercami na Ziemi i w Niebiosach…
uświadomiłaby sobie manipulacje genetyczne
oraz wynikający z nich Grzech Pierworodny…
i w ten sposób zdemaskowałaby wrogów
i w ten sposób mogłaby ponownie podnieść się i kontynuować drogę ewolucji
aby ponownie przywłaszczyć sobie utracone cechy.
Zamiast tego… Watykan po raz kolejny dał…
dowód swojej niegodziwości poprzez członków Władzy
i Maszynę Czasu zniszczyli…
ponieważ ich udział byłby jawny.
Ich walka jest nieustanna przeciwko Bogu i za każdym razem przegrywają…
i nie znajdują pokoju… że nie mogą pogrzebać prawd.
Nie poddają się oczywistości… że jak Zmartwychwstał Jezus…
tak zmartwychwstają prawdy Boże.
I to… co chcieli ukryć… ponownie wyłoniło się…
dzięki ofiarowaniu własnego życia jednej kobiety… ciebie… Conchiglio…
która poprzez twoją rękę…
prezentujesz światu Prawdziwe i Miłosierne Oblicze Boga
który na wszelki sposób stara się pomóc swoim dzieciom i pomóc Kościołowi
który po wielkich cierpieniach… zatriumfuje.”
(1) WATYKAN - NOWA TAJEMNICA… UKRYTA TAJEMNICA - 1952, CHRONOWIZOR: MASZYNA CZASU
ISTNIEJE- Ojciec Pellegrino Ernetti, Kapłan OSB i Don Luigi Borello - Ojciec Agostino Gemelli Ojciec François Brune - Albert Einstein - Enrico Fermi i Werner von Braun - Czytaj więcej:
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2009giu08_Cronovisore_la_Macchina_del_Tempo_esiste.pdf
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Ja, Conchiglia della Santissima Trinità,
z Woli i w Imię Boże, do Ludzkości mówię…
nie ma potrzeby, aby się bać lub przerażać, kiedy to Jezus poprosił o ten dramatyczny krok
Papieża Benedykta XVI, dla dobra Kościoła, z powodu brudu, który jest we wnętrzu Kościoła.
Niech Ludzkość zacznie dziś, od razu, czynić pokutę i żałować za wszelkiego rodzaju grzechy
i żałować za obrazę Woli Boga od Stworzenia Pierwszego Człowieka na Ziemi do tej pory.
Niech Ludzkość zacznie dziś, od razu, uświadamiać sobie, jak znieważyła Planetę Ziemię
w Przyrodzie, i jak znieważyła dzieci Boże, które ją zamieszkują, i również tych, którzy mieli ją
zamieszkiwać, a którym z powodu okrucieństwa aborcji zostało to uniemożliwione.
Niech Ludzkość zacznie od razu, dziś, kochać się i strzec własnej godności dzieci Bożych, gdyż Bóg
stworzył nas na Swój Obraz i Podobieństwo Miłości do życia w szczęściu na Ziemi i w Niebiosach,
na Wieczność.
Niech pewna część Księży, Biskupów, Kardynałów, Diakonów i wszystkich Duchownych zacznie
dziś, od razu, porzucać drogę grzechu i próbować, w każdy możliwy sposób, naśladować Jezusa
i Najświętszą Maryję Pannę, gdyż z powodu ich złego przykładu oblicze Świętego Kościoła Jezusa
jest zbyt zabrudzone.
Niech Ludzkość, zamiast martwić się o to "Kto" będzie następnym Papieżem, martwi się o to,
aby mieć mocną wiarę w Jezusa Chrystusa, jak Papież Benedykt XVI nas uczył i tłumaczył, używając
tych samych Słów Jezusa w Świętej Ewangelii.
Niech Ludzkość przygotuje się do Bliskiego Powrotu Jezusa Chrystusa, który przyjdzie
z Najświętszą Maryją Panną… i jest on rychły.
Papież, tak jak już uczynił z innymi Objawieniami, które otrzymałem, nie zrobił nic innego, jak tylko
przyjął i wprowadził w praktykę Objawienia dane Conchiglii della Santissima Trinità:
Być posłusznym Jezusowi znaczy być pokornym.
Papież Benedykt XVI pokazał światu swoją Wiarę, swoją siłę i swoją śmiałość i posłuchał Jezusa,
kosztem najbardziej bezsensownych pogłosek, aby przyjąć i zastosować w praktyce, poprzez te
Boskie Słowa, które wam podarowałam powyżej, z Objawieniami, które otrzymałam, Wolę Jezusa
Chrystusa, Syna Bożego, Samego Boga, Króla Wszechświata, dla dobra Kościoła, Jednego,
Świętego, Katolickiego, Apostolskiego i Rzymskiego.
Papież Benedykt XVI pokazał światu, owszem, swoje naturalne zmęczenie z powodu wieku,
ale pokazał światu, przede wszystkim, swoją pokorę, robiąc krok w tył, ponieważ jest Wikariuszem
Jezusa Chrystusa.
Papież Benedykt XVI, odłączył się od Watykanu, pozostając w Kościele Świętym i w służbie
Kościoła, wypowiadając następujące słowa:
„ KOMUNIKUJĘ WAM DECYZJĘ O WIELKIEJ WADZE DLA ŻYCIA KOŚCIOŁA.
Najdrożsi Bracia, zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także,
aby zakomunikować wam DECYZJĘ O WIELKIEJ WADZE DLA ŻYCIA KOŚCIOŁA.
Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi
Biskupa Rzymu, Następcy Piotra […]
Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa,
i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów
w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem,
całym oddanym modlitwie życiem, Świętemu Kościołowi Bożemu.”(pełny tekst - strona 12)
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Drogi Papieżu Benedykcie XVI, dziękujemy za wszystko to, co Papież zrobił dla Ludzkości.
Dziękujemy również w imieniu i na rzecz wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych
współpracowników oraz członków Ruchu Miłości Święty Juan Diego rozproszonych w każdym Kraju
Świata. My wszyscy lgniemy do Papieża i życzymy wszelkiego dobra zgodnie z Wolą Bożą.
Kochamy Papieża.
Ojcze święty, pozostaję w pełnym szacunku posłuszeństwie Papieżowi i Świętemu Kościołowi
Katolickiemu tylko zgodnie z nauczaniem Jezusa, Syna Bożego, który sam jest Bogiem,
w Świętej Ewangelii.
Niech Cię Bóg błogosławi
i Boska Maryja, Nasza Pani z Guadalupe, Doskonała, niech Cię ochrania
w Imię Ojca
Matki
Syna
i Ducha Świętego.
Amen.

Conchiglia

della Santissima Trinità

* Fundament Imienia « Conchiglia »
Trójca Przenajświętsza 7 kwietnia 2000 r. wybrała dla mnie Nowe Imię: « Conchiglia ».
« Conchiglia » jak muszelka z morza. 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. 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. 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 Dziełem Boga.
______________________
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PEŁNY TEKST OGŁOSZENIA PAPIEŻA:

„ KOMUNIKUJĘ WAM DECYZJĘ O WIELKIEJ WADZE DLA ŻYCIA KOŚCIOŁA.
Najdrożsi Bracia, zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także,
aby zakomunikować wam DECYZJĘ O WIELKIEJ WADZE DLA ŻYCIA KOŚCIOŁA. Rozważywszy
po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły
nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową.
Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i
słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św.
Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez
kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich
miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej
mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z
posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że
od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska siedziba, siedziba św. Piotra, będzie zwolniona (sede
vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy posiadają do tego kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru
nowego Papieża. Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą
nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości.
Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i
błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów
w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem,
całym oddanym modlitwie życiem, świętemu Kościołowi Bożemu.” Źródło (ANSA) - 11 lutego 2013 - Giovanna Chirri.
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Oryginalne dokumenty - Prot. n. 11.215 - 02:02:11
wysłane do Papieża Benedykta XVI przez Conchiglię-Movimento d’Amore San Juan Diego
listem poleconym z 08 lutego 2011
z potwierdzeniem odbioru z 14 lutego 2011
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/11.215_PAPA_BENEDETTO_XVI_VaticanoSinagoga_02.02.11.pdf
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Oryginalne dokumenty – Prot. n. 12.230 - 21:03:12
wysłane do papieża Benedykta XVI przez Conchiglię-Movimento d’Amore San Juan Diego
listem poleconym z 23.03.2012
z potwierdzeniem odbioru z 12.04.2012
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/12.230_PAPA_BENEDETTO_XVI_21.03.12_Non_e'_l'A
merica_che_comanda_e'_il_Vaticano.pdf
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PAPIEŻ, TAK JAK JUŻ UCZYNIŁ Z INNYMI OBJAWIENIAMI,
NIE ZROBIŁ NIC INNEGO, JAK TYLKO PRZYJĄŁ I WPROWADZIŁ W PRAKTYKĘ
OBJAWIENIA DANE CONCHIGLII:
List Conchiglii do Papieża Benedykta XVI po Łacinie:
http://www.conchiglia.us/LATINO/LT_C_lettere/11.215_LT_PAPA_BENEDETTO_XVI_VaticanoSinagoga_02.02.11.pdf

PAPIEŻ potwierdza OBJAWIENIE dane Conchiglii: odprawiając Mszę Świętą, Kapłan musi powiedzieć, że Krew
Jezusa została przelana ZA WIELU, a nie za wszystkich
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2009giu13_Sangue_di_Gesu_versato_per_Molti_non_per_tutti.pdf
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2012_mag_02_Per_molti_o_per_tutti_Il_Papa_da_ragione_a_Conc
higlia.pdf

ZOSTAŁ MIANOWANY NOWY REKTOR BAZYLIKI W GUADALUPE: Mons. Enrique Glennie Graue
Papież Benedykt XVI przyjął sugestię Conchiglii: Mons. Diego Monroy Ponce został zastąpiony i nie będzie już
Rektorem Bazyliki w Guadalupe
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2010dic23_Basilica_Guadalupe_nuovo_Rettore.pdf

Papież Benedykt XVI przyjął sugestię Conchiglii: Mons. Pierre Pican został zastąpiony i nie będzie już Biskupem
Dozulé
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2010feb11_Mons.Pican_Vescovo_di_Dozule_sostituito.pdf
Papież Benedykt XVI używa tych samych słów
z LISTU CONCHIGLII z 2008 r.:
Bóg nie może chcieć zła, ból nie jest karą
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2010mar08_Papa_BENEDETTO_XVI_Dolore_non_punizione.pdf
PAPIEŻ potwierdza OBJAWIENIE dane Conchiglii: Papież Benedykt XVI: Wiara w RZECZYWISTĄ
OBECNOŚĆ Jezusa w Eucharystii nie jest już brana za pewnik
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2009giu13_Presenza_Reale.pdf

___________________
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Strona internetowa po Łacinie:
http://www.conchiglia.us/LATINO/LATINO_index.html
Pobierz darmową książkę po Łacinie, w języku Kościoła Świętego:
http://www.conchiglia.us/LATINO/LT_Libri/LT_Maria_Divina_Est_r_00.pdf

MARIA DIVINA EST - de Mysterio Mariae
Die XXV mensis martii anno MMI
In Annuntiatione Domini

Triumphus Cordis Immaculati Mariae
Est agnoscere Mariam Divinam Esse
Mysterium Divinitatis Mariae
est stricte coniunctum
cum Veritate de Origine Hominis
atque cum Peccati Originalis causa
________________________

Papieska Delegacja:
http://www.conchiglia.us/POLSKA/PO_conchiglia/PO_DELEGAZIONE_PONTIFICIA.html
Świadectwa Kapłanów:
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/Sacerdoti_Vescovi_Cardinali_e_Conchiglia.pdf
Listy Conchiglii do Papieża Benedykta XVI po łacinie:
http://www.conchiglia.us/LATINO/LT_conchiglia/LT_VATICANO.htm
Listy Conchiglii do Papieża Benedykta XVI po włosku:
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/conchiglia/VATICANO.htm
Listy Conchiglii do Papieża Benedykta XVI po polsku:
http://www.conchiglia.us/POLSKA/PO_conchiglia/PO_VATICANO.htm
Rozważania Biblijno-Filologiczne nad Objawieniami
danymi Conchiglii della Santissima Trinità
pod redakcją dr. Lorenzo Simonetti
http://www.conchiglia.us/LATINO/Rev_Riflessioni/MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm
UWAGA

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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Konsystorz - 11 lutego 2013 - Matka Boża z Lourdes przedstawiła się jako Niepokalane Poczęcie

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 pisem dotyczących nowych objawień, wyjawień, wizji, znaków, proroctw
lub cudów bez Imprimatur. Nie zamierza się w żaden sposób uprzedzać osądu Świętego Kościoła Katolickiego
i Apostolskiego, zgodnie z Dekretami Papieża Urbana VIII.
« W przypadkach dotyczących Objawień prywatnych lepiej jest wierzyć niż nie wierzyć. Istotnie, jeżeli wierzysz,
i jest to właśnie prawdą, będziesz szczęśliwy, że uwierzyłeś, gdyż o to poprosiła Matka Najświętsza. Natomiast
jeśli uwierzyłeś i zostanie udowodnione, że to było fałszywe, otrzymasz wszystkie łaski, jakby to było
prawdziwe, gdyż uwierzyłeś, że było prawdziwe ». ( Jego Świątobliwość Papież Urban VIII ).
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