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W Watykanie wielu papieży było więźniami, otoczonymi przez Grupy Masońskie
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Moja najukochańsza córko, do Moich Kościołów na świecie powiedz to:
Powinniście wiedzieć, że Ja, jak długo głosicie Moje Najświętsze Słowo, zawsze będę po waszej
stronie.
Do Mojego Kościoła Katolickiego mówię: Nawet jeśli będziecie cierpieć w wyniku swoich
okropnych grzechów, miejcie świadomość, że nigdy was nie opuszczę, mimo że
zgrzeszyliście. Ale pamiętajcie o tym:
Wasza wiara we Mnie nie jest tak silna, jak powinna być. Nie kochacie Mnie tak, jak kiedyś.
Całe to bogactwo, które nagromadziliście, wytwarza dystans pomiędzy Mną, waszym Chrystusem i
Zbawcą, i zwyczajnymi dziećmi Bożymi.
Wspięliście się na tak wyniosłe szczyty, że nie mogłem do was dotrzeć i ofiarować wam
Mojej dłoni, aby was uratować od zepsucia w środku was samych.
Zostaliście pouczeni o prawdzie przez Mojego Piotra, na którego skale budowaliście. I co
zrobiliście?
Zbudowaliście grube, kamienne mury wokół siebie.
Spowodowało to brak łączności z tymi, których powinniście żywić Moim Ciałem i Krwią, aby ich
dusze mogły zostać nakarmione.
Kiedy lekceważyliście Moją Obecność, ginął szacunek, jakiego się od was wymaga w
rozporządzaniu Moją Najświętszą Eucharystią.
Od kiedy Sobór Watykański II zapowiedział nowe reguły, zostały one wprowadzone w życie
przez te nieszczęsne siły masońskie wewnątrz waszych korytarzy.
Podstępnie zaprezentowali oni nowe sposoby udzielania Mojej Najświętszej Eucharystii, które
są dla Mnie obraźliwe.
Wasze tak zwane tolerancyjne nauki rozpowszechniły serię kłamstw, w tym odmowę uznania
władzy świętego Michała Archanioła.
On jest obrońcą Kościoła przed szatanem. Owe obecne wśród was siły wiedziały o tym. To dlatego
odwołaliście wszystkie modlitwy, proszące go o wstawiennictwo przed Mszą.
A potem największym waszym kłamstwem było to, że piekła nie należy się obawiać. Że to tylko
przenośnia. Przyjęcie tego kłamstwa jako prawdy przez wiele dzieci Bożych oznaczało utratę
miliardów dusz.

Jak bardzo Mnie obrażacie! Tych spośród was, którzy nadal są Moimi skromnymi i świętymi sługami,
proszę, aby powrócili do Mojego nauczania.
Nie pozwalajcie sobie nigdy na gromadzenie bogactw, będąc przekonanym, że jest to dopuszczalne w
Moich oczach.
Bogactwa, złoto i władza, nagromadzone w Moje Imię, będą waszym upadkiem. Nie możecie
czerpać zysku z Mojego Świętego Słowa.
Cierpicie ze względu na to, jak Mnie obrażacie.
Nigdy nie myślcie, że obwiniam wielu świętych papieży, którzy zasiadali na tronie Piotrowym. Ich
misja zawsze była chroniona.
Wielu papieży było więźniami Stolicy Apostolskiej, otoczonymi przez Grupy Masońskie,
które nie reprezentują Boga.
Oni nienawidzą Boga i poświęcili pięćdziesiąt lat na szerzenie nieprawdy na temat
Miłosierdzia Bożego.
Ich działania doprowadziły do upadku Kościoła Katolickiego.
To nie był przypadek. Było to celowe i podstępne działanie, mające na celu zniszczenie wiary
Kościoła poprzez unicestwienie hołdu, oddawanego przez zwyczajnych katolików jedynemu,
prawdziwemu Bogu.
Dlatego zostaniecie teraz wygnani na pustynię. Po papieżu Benedykcie XVI będziecie
prowadzeni przeze Mnie z niebios.
Och, do jakiego płaczu Mnie doprowadziliście.
Wzywam wszystkie Moje wyświęcone sługi, tych, którzy znają prawdę – wstańcie i idźcie za Mną,
waszym Jezusem, aby głosić tę prawdę Mojej nauki w pokornej służbie.
Musicie znaleźć w sobie odwagę i siłę, aby powstać z popiołów.
Przede wszystkim odrzućcie kłamstwa, które wkrótce zostaną wam przekazane przez fałszywego
proroka.
Będzie on jednoczyć Kościół Katolicki z innymi kościołami, w tym z kościołami pogańskimi,
aby stał się on jedną obrzydliwością.
Takim jednym światowym kościołem bez duszy.
Wasz Jezus

