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Kluczowe Zlecenia dla Zrozumienia Pracy El Palmar
oraz dawne Proroctwa o Wielkim Papiez·u Grzegorzu XVII
Polecenia, które następują otrzymał wtedy Klemens Domínguez y Gómez, dzisiaj Papież
Święty Grzegorz XVII, Największy
6 stycznia 1970
Niepokalana
„Synowie moi. Jesteście w miejscu większych objawień świata. Nie było ani będzie
większych… To Uświęcone Miejsce jest zawsze otoczone Niebieskim Dworem, ponieważ
jest przeznaczone dla zbawienia świata.”
15 marca 1970
Nasz Pan
„To co wam teraz powiem jest smutne: nastąpi ze śmiercią mego obecnego Namiestnika,
schizma… Dużo owiec pobłądzi.”
5 września 1970
Niepokalane Serce Marii
„Masoneria zinfiltrowała hierarchię Kościoła.”

29 września 1970
Święty Michał Archanioł
„Biskupi nie podejmują prawdziwej reformy. Są w większości zjednoczeni w zwalczaniu
objawień. Wszystkie miejsca są zwalczane przez hierarchię kościelną, aby tym sposobem
zmusić Jezusa i Marię do milczenia.”
23 listopada 1970
Nasz Pan
„Wkrótce nadejdzie straszna schizma. Jednak wy ukryjecie się pod świętym płaszczem
mojej Najświętszej Matki i gdzie znajdziecie światło na drogę, aby móc rozróżnić gdzie się
znajdzie prawdziwego Papieża.”
8 lutego 1971
Nasz Pan
„Są biskupi masoni i biskupi marksiści. Nie pozwalają ruszyć się Papieżowi (Pawłowi VI)
i co gorsza, że niektórzy przed nim go oklaskują; potem każdy czyni co chce, a nie to co
mówi Papież.”
„Szatan już jest w Watykanie rządzący Kościołem, bo są biskupi, których całym
wysiłkiem jest zniszczenie Kościoła; ale nie będą mogli. Ja będą z moim Kościołem aż do
skończenia wieków.”
„Mię odrażają niektóre konferencje episkopalne, gdzie zamiast wykładać Ewangelię, się
deformuje i zbacza owce z drogi. Czy jest możliwe, ażeby na konferencji katolickich
biskupów dyskutowano Moją Boskość, Moją realną obecność w Eucharystii, dogmaty
Maryjne? Ci biskupi, jedynie czego tym pragną, to zmylić wiernych.”
„Przygotujcie się, moi synowie! Bądźcie jedni pod płaszczem Najświętszej Dziewicy
Marii; bowiem Antypapież strasznie zmyli Kościół. Tylko modlitwą i nieustannym
wzywaniem Tej która jest Pośredniczką Uniwersalną wszystkich łask, będziecie mogli
postępować za prawdziwym Papieżem.”
24 lutego 1971
Dziewica z Karmelu
„Mój Boski Syn wam przypomina, że On będzie z Kościołem aż do skończenia wieków:
przez to chce powiedzieć, że zniszczenie Rzymu nie implikuje destrukcji Kościoła, który
będzie aż do skończenia czasów.”
25 kwietnia 1971
Najświętsza Dziewica Maria
„Paweł VI skończy swoją misję i potem nastąpi Antypapież. Dużo dzieci Kościoła
uwierzy, że Antypapież jest prawdziwym Papieżem; będzie nauczał herezje, zniszczy
widocznie Kościół. Wielu powie: trzeba słuchać hierarchii. Ale Ja będę rozmawiała z moimi
dziećmi i odwrócę wypaczenia i ich nakieruję.”
30 lipca 1971
Nasz Pan
„O pasterze mego Kościoła, Co czynicie? Chcecie z nim skończyć? Ja jestem z Moim
Kościołem i Ja mu pomogę. Niegodziwi biskupi aktualnie rządzą moim Kościołem,
ponieważ nadchodzą moce ciemności. Lecz was, którzy schodzicie na manowce, pominę,

podobnie jak to uczyniłem w moim pierwszym przyjściu, i wyjawię moje tajemnice ubogim,
tym wydziedziczonym, tym pokornym i tym ignorantom, a oni zasiądą podczas bankietu na
pierwszych miejscach.”
27 września 1971
Najświętsza Dziewica Maria
„Następnie będzie rządził Antypapież, zamieszanie będzie potworne. Nie zabraknie
prawdziwego Papieża, ale będzie potrzeba wiele modlitw dla dostrzeżenia światła.”
26 stycznia 1972
Nasz Pan
„Kościół święty kroczy w zaciemnieniu… Każdy się mieni teologiem, każdy pasterzuje
według swych zachcianek, każdy uważa się za proroka Boga i chcą przemienić mój Kościół
na swój gust… Wszystko jest poddane dyskusji. Dyskutuje się moją realną obecność w
Eucharystii,… jakgdyby nie było już wystarczająco zdefiniowane! Powątpiewa się moje
chwalebne Zmartwychwstanie. Inni mówią, że aż do Zmartwychwstania nie miałem
Boskości. Inni negują moje Drugie Przyjście na ziemię z wielką mocą i majestatem, rzekomo,
że chodzi o przyjście indywidualne w godzinę śmierci. O, nierozważni, więcej niż
nierozważni. Jest o Moim powrocie najwyraźniej w Ewangelii. Wszystko się dziś podważa,
a co najboleśniejsze, przez osoby Mnie poświęcone.”
9 marca 1972
Nasz Pan
„Rzym się sprostytuował. Rzym w objęciach z nieprzyjaciółmi Kościoła… Papieżowi nie
pozwalają rządzić. Masoneria i komunizm dobrze zinfiltrowali Watykan, osaczając i
martyryzując Mego ukochanego Namiestnika Pawła VI. Są niektórzy biskupi w Watykanie
33 stopnia masonerii… Dzieci Kościoła zbaczają z drogi z powodu wielu oddalających się
pasterzy.”
„Mój prawdziwy Kościół będzie bardzo ukryty i bardzo prześladowany, a Kościół
faryzejski będzie uznawany przez wszystkie państwa i będzie postępował śladami
Antychrysta.”
9 maja1972
Nasz Pan
„Synkowie moi: co za czasy się zbliżają! Rychło nadejdzie wielka schizma. Po Pawle VI
nadejdzie panowanie Antypapieża. I wtedy wyłoni się kwestia posłuszeństwa… Wyobraźcie
sobie jednego pana, który się tytułuje Papieżem, którego wszyscy będą mieli za Papieża, za
Głowę Kościoła i który zacznie dawać dziwne rozkazy. I powiedzą sobie: Jest Papieżem,
muszę go słuchać. Wtedy nastąpią błądzenia, owce rozproszą się między wilki.”
5 września 1972
Dwóch Aniołów trzymają wielki napis zawierający:
„Wielkie i okropne wydarzenia zbliżają się ku Kościołowi. Kościół się zaćmi. Rozumi
się, ten prawdziwy Kościół założony przez Jezusa Chrystusa. Ten będzie widziany w
katakumbach, prześladowany przez Kościół faryzejski, który będzie oficjalnie uznawany
przez wszystkie narody…”

6 marca 1973
Najświętsza Dziewica
„Ojciec niebieski zechciał, ażeby to miejsce było światłem i pochodnią, które ma
przygotować dzieci nowego Kościoła… Ojciec Przedwieczny chce, ażeby z tego
błogosławionego miejsca rozeszli się apostołowie i aby przygotowali ludzkość na powrót
Jezusa.”
25 marca 1973
Nasz Pan
„Każdego dnia Moi nieprzyjaciele będą okupowali wysokie stanowiska w moim Kościele,
aż do zasiąścia na tronie Piotra i będą rządzili Kościołem oczywiści emisariusze Antychrysta.
Ale …nie zabraknie autentycznego Papieża…”
2 kwietnia 1973
Nasz Pan
„Bądźcie czujni na zbliżający się Pontyfikat, ponieważ po Pawle VI zasiądzie na Katedrze
Piotra fałszywy Papież, który zamierzy zniszczyć Kościół. Także zaistnieje w tym samym
czasie autentyczny Papież. Więc módlcie się dużo, abyście gdy nadejdzie ten dzień mieli
światło i wiedzieli za kim pójść.”
19 czerwca 1973
Nasz Pan
„Rychło Kościół Katolicki będzie członkiem Rady Kościołów, o czym można powiedzieć,
że Kościół Katolicki jest jednym z wielu Kościołów. Będzie to przygotowaniem do
diabolicznej jedności, co dojdzie do realizacji podczas następnego Pontyfikatu z
Antypapieżem na tronie.”
Począwszy od dnia 29 lipca 1973, z nakazu Naszego Pana, Klemens Domínguez ma
wizytować Biskupów Hiszpanii oraz różnych krajów europejskich z poleceniami niebieskiego
dyktanda, w których się domaga paść trzodę według norm Świętej Tradycji oraz autentycznej
Nauki Kościoła i uciąć falę progresizmu wraz z uroczystym poświęceniem każdej diecezji
Najświętszej Dziewicy Karmelu. W synowskim wykonaniu niebieskiego zadania widzący
przebiega kilkakrotnie kraje Europy, a następnie dziewięciokrotnie kontynent amerykański.
29 stycznia 1974
Polecenie Dziewicy
„Wkrótce nadejdzie schizma Kościoła i fałszywy Papież zasiądzie na katedrze Piotra…
Lecz na ten czas już będą przygotowani apostołowie mariańscy przez wszystkie narody,
zjednoczeni z prawdziwym Papieżem, odnowią zakon, który nie będzie widzialny, gdyż
będzie w katakumbach.”
24 września 1974
Nasz Pan
„Zakon, który pewnego dnia będzie założony w tym Świętym Miejscu oświeci wszystkie
narody. Stąd wyjdzie podpora dla prawdziwego Papieża, kiedy nastąpi schizma. O, synkowie
najukochańsi! Już was przygotowuję do przyszłego Zakonu, w którym także nie zabraknie
tych świeckich, niektórych w małżeństwie stanowiących Trzeci Zakon.”

30 maja 1975
Nasz Pan nakazuje zaczęcie konstrukcji Sanktuarium Naszej Matki Palmariańskiej
9 września 1975
Nasz Pan
„Oto tu Katedra świata, światło dla świata, pochodnia Kościoła: El Palmar de Troya
pochodnią w Kościele wśród zamętu, który panoszy się dziś na całym świecie i wewnątrz
samego Kościoła…”
30 de noviembre de 1975
Nasz Pan
„Jest Moim życzeniem założenie Zakonu Karmelitów Świętej Twarzy”
Natychmiastowo Pan ustala normy. Jednak po dwóch dniach mówi, że zawiesza się teraz
to założenie.
22 grudnia 1975
Nasz Pan
„Moi Kochani synowie: W tych momentach zakłada się Zakon Karmelitów Świętej
Twarzy. To jest ten moment teraz. I więcej, z datą 30 przeszłego miesiąca został założony.”
25 grudnia 1975
Najświętsza Dziewica
„Moi kochani synowie: Dziś jest dzień wielki w El Palmar de Troya. Jest tu obecny
sukcesor apostołów”. (Odnosi się to do przybyłego poprzedniego dnia Arcybiskupa Piotra
Marcina Ngo-denh-Thuc)
Zwracając się do Arcybiskupa za pośrednictwem widzącego Klemensa, mówi mu: ”Proszę
Cię o łaskę specjalną, której brak w tym Świętym Miejscu. Trzeba konsekrować nowych
Biskupów. Bardzo potrzeba! Bardzo potrzeba! Pilne! Jest tu kilku księży, których potrzebuję,
aby byli konsekrowani na Biskupów… Potrzeba, aby ci Biskupi z kolei wyświęcili księży i
wznowili Świętą Tradycję Kościoła. Oto praca, która odpowiada twemu starszeństwu…”
1 stycznia 1976
Nastąpiło po północy wyświęcenie pięciu księży przez Arcybiskupa Piotra Marcina;
między innymi Klemensa Domínguez y Gómez oraz Manuela Alonso Corral.
10 stycznia 1976
Boska Pasterka
„Synkowie najdrożsi: Przyjrzyjcie się mojej podobiźnie: Boska Pasterka z pastorałem w
lewej ręce dająca instrukcje prawą ręką na globie ziemskim. Jeśli mię poznajecie jako Boską
Pasterkę, Ja jestem Tą, która ma moc daną od Boga pouczyć was i powiedzieć wam: że są
potrzebne konsekracje biskupie na tym Świętym Miejscu, a nie prywatnie jak to chcieliście
uczynić. Jest bardzo ważne dla waszej misji w Kościele i świecie, aby byli obecni
świadkowie waszej Konsekracji Episkopalnej…”
(Konsekrowano 5 Biskupów, poczynając od Klemensa Domínguez y Gómez oraz Manuela
Alonso Corral. Miało to miejsce 11 stycznia 1976 o świcie w Święto Świętej Rodziny.)

27 stycznia 1976
Nasz Pan (zwracając się teraz do Klemensa Domínguez y Gómez, mówi:)
„Mój kochany synu: Jako Biskup którym jesteś, musisz wykonać twoją władzę nakładania
rąk, jako że jest moim życzeniem, aby konsekrowano na Biskupów następujących:
(wymienia 3 księży tego Zakonu) Potrzebuję dużo Biskupów, więcej niż myślicie. Trzoda
musi się rozmnożyć po wszystkie krańce ziemi. Trzeba przygotować Kolegium Episkopalne,
aby pewnego dnia przyjąć na tym Świętym Miejscu Papieża Pawła VI, który będzie panował
i rządził Kościołem z tego Świętego Miejsca.”
Zgodnie z poleceniem Naszego Pana wyświęcono na księży o różnych datach dziewięciu
członków Wspólnoty i po pewnym czasie konsekrowano ich na Biskupów, niektórych bardzo
młodych. Tak zadysponowało niebo.
4 kwietnia 1976
Nasz Pan
„Niezadługo nadejdzie czas, kiedy nie będziecie mogli używać nazwy ’Rzymski’.”
Stąd wyjdzie człowiek mocmy, który będzie rządził Kościołem i potępi błędy i herezje.
Po Pawle VI zbliży się Chwała Oliwek. Ta rózga Oliwek tak samo będzie mogła rządzić stąd
jak i z innego kraju. Ważna będzie wasza jedność, gdziekolwiek byście byli.”
”

5 kwietnia 1976
Uwięzienie i późniejsze wygnanie Biskupów palmariańskich poza Hiszpanię.
29 kwietnia 1976
Powrót wygnanych Biskupów do Hiszpanii.
29 maja 1976
Wypadek samochodowy z pojazdem, w którym podróżował Klemens Domínguez y Gómez
wszczęty przez Szatana za dozwoleniem Boga. Ojciec Klemens traci oczy. Jest operowany w
klinice Świętego Sebastiana.
16 czerwca 1976
Ojciec Klemens wraca do Sewilli. Z nakazu Pana konsekruje kilku Biskupów, ponieważ
jak powiedział Pan, do konsekrowania nie potrzeba nakładania oczu, tylko rąk.
4 serpnia 1976
Nasz Pan, po znacznej przerwie w komunikowaniu z Ojcem Klemensem, ponownie się mu
objawia i udziela bardzo ważnego polecenia.
„Niech nikt nie myśli, że Palmar jest pogrzebany. Jest bardziej wyniesiony jak nigdy,
ponieważ zwycięstwo jest w cierpieniu i ukrzyżowaniu. Potem następuje wskrzeszenie… Już
czas ażeby wiedziano prawdę: Przygotowuję przyszłego Papieża krok po kroku. Teraz
cierpisz ten krzyż. Potem nadejdzie inny większy… Zobaczysz, synu najukochańszy, jeśli ty
wytrwasz ku mojej woli, jak uczynię z ciebie wielkiego Papieża… Ty będziesz przyszłym
Piotrem, Papieżem, który skonsoliduje wiarę i niezależność Kościoła, walcząc przeciwko
herezjom z wielką siłą, ponieważ pomogą ci legiony aniołów.”
(Ten przekaz otrzymano w Sewilli. W momencie przyjazdu zakonników z Palmar, Nasz
Pan mówił nadal:) ”Przybywają przyszli Kardynałowie wielkiego Kościoła, któremu będzie

przewodził Wielki Papież; rządzić będzie o imieniu Grzegorza… Chwały Oliwek… Papież,
który zastąpi imię Klemensa nowym imieniem Grzegorza.”
„Te są Ostatnie Czasy. A, wy Apostołami Mariańskimi (Marii).”
5 września 1976
Nasz Pan
„Wielka burza jest u drzwi Kościoła. Będzie się zdawało, że łódź Piotrowa zatonie. Lecz
Ja podtrzymam łódź dotrzymując obietnicy o pomocy aż do skończenia wieków. Wy,
członkowie zakonu Karmelitów Świętej Twarzy jesteście powołani wesprzeć Kościół i tak
się dokona Moja obietnica. Wy jesteście częścią tej obietnicy o pomocy Kościołowi.
Karmelici Świętej Twarzy podtrzymają wraz ze Mną Łódź Piotrową, aby ta Łódź nie
zatonęła w wodzie.”
7 września 1976
Boska Pasterka
„Zaczyna się nowa era w Historii Kościoła… Kiedy Duch Święty napełni was wiedzą i
łaskami i cnotami, wtedy będziecie wysłani wszędzie nauczać.”
26 listopada 1976
Nasz Pan (Po kolejnych nowych święceniach i konsekracjach.)
„Krok za krokiem przygotowuję Biskupów którzy zastąpią Sanhedryn… Tworzę to
Kolegium Episkopalne które w przyszłości wyda bitwę zwycięską Szatanowi i jego
zastępom.”
20 stycznia 1977
Najświętsza Dziewica
„Teraz, moi najdrożsi synkowie, potrzeba, bardzo potrzeba, od tej chwili zmienić wasze
imiona, na znak świętego posłuszeństwa i pokory oraz wyrzeczenia się świata, zaczynając
od Ojca Generała, który odtąd będzie się zwał Ojcem Ferdynandem… A Ojciec Manolo
będzie się nazywał Ojciec Izydor (łącznie nadał siedem imion)… A ty Ojcze Generalny masz
upoważnienie nadania imion wszystkim dalszym członkom Wspólnoty, którzy nie mogą
sobie dowolnie wybierać, podobnie jak ty nie mogłeś wybierać dla siebie.”
3 lutego 1977
Najświętsza Dziewica
„Wielkie Pentecostes czasów apokaliptycznych się zbliża. Kiedy nadejdzie ten nowy
Pentecostes, zadziwicie świat. Ileż planów ma Bóg dla was! Jesteście moimi Apostołami,
niezwykłymi Apostołami Mariańskimi Ostatnich Czasów, o których mówił Święty Ludwik
Maria Grignion de Montfort.”
31 maja 1977
Najświętsza Dziewica
„Moi kochani synowie: Świat nie zdaje sobie sprawy z ważności tego Świętego Miejsca,
gdzie się skonsoliduje Wielkie Papiestwo i Wielkie Imperium, Imperium Chrystusa. Ten
przyszły Papież Chwały Oliwek, który poniesie razem krzyż z mieczem, przywróci porządek
na całym obliczu ziemi. Dlatego potrzeba, ażeby jeszcze więcej czasu cierpiał krzyż

ociemniałości dla wzmocnienia się i dla doskonalenia się na wielkie przedsięwzięcie
imperialne i papieskie które mu pewnego dnia przypadnie.”
19 czerwca 1978
Ojciec Ferdynand w towarzystwie sześciu Biskupów, członków Zakonu, przedsiębierze
dziewiątą podróż po Ameryce, wizytując Argentynę, Chile, Peru i Kolumbię. W stolicy tego
kraju Santa Fé de Bogotá zakłada po jednym konwencie męskim i żeńskim. Tam w dniu 6
sierpnia, Święto Przemienienia i Niedzielę zaskakuje go śmierć Pawła VI.
Kilka godzin potem, tego samego dnia 6 sierpnia 1978 ma miejsce doniosłe wydarzenie
elekcji i koronacji mistycznej Ojca Ferdynanda (Clemente Domínguez y Gómez) jako
Następcy prawnego Pawła VI z imieniem Grzegorza XVII.
Nasz Pan daje 6 bardzo ważnych poleceń.
Także dają po jednym poleceniu Najświętsza Dziewica, Paweł VI i Święta Teresa z Awilu.
9 sierpnia 1978
Powrót do Sewilli oraz tam inne bardzo ważne polecenie Najświętszej Dziewicy.
15 sierpnia 1978
W Sewilli ma miejsce oficjalna i widzialna Koronacja Grzegorza XVII przez czterech
Kardynałów.
Fragmenty poleceń danych 6 i 9 sierpnia 1978
„Wielki dzień jest dziś, w którym jesteś odziany godnością papieską, w tym dniu
Przemienienia na Górze Tabor, właściwego dla Świętej Twarzy, której Zakonu jesteś
Założycielem i Ojcem Generalnym. I w tym mieście, w którym Hiszpanie chrzcili z imieniem
Santa Fé (Święta Wiara), którego jest rocznica. Nie są to rzeczy przypadkowe; są
opatrznościowe dla lepszego zrozumienia przez tych pokornego i prawego serca… Tylko ci
prawego i pokornego serca poznają, kto jest prawdziwym Papieżem: Papież Grzegorz
XVII… Zaczyna się wielki Pontyfikat Chwały Oliwek. Papież zapowiedziany przez wielu
mistyków, przez wiele proroctw. Papież, w którym się łączy krew hiszpańska, szlachetna
krew Hiszpanii z autentyczną krwią Francji i z krwią narodu wybranego. (Babka Klemensa
ze strony matki była pochodzenia żydowsko-francuskiego.) Jest w tym wielki splendor. Nie
upłynie dużo czasu w chwyceniu za miecz i dopełnieniu misji Imperatora, wielkiego
Monarchy. Wszystko nastąpi w swoim czasie, jeśli pozostaniesz wierny Łasce.”
„Także ogłoszono w dawnych proroctwach jak odbędzie się wybór tego Papieża: Miał
być z bezpośrednią interwencją Apostołów, Świętego Piotra i Świętego Pawła. Niema innej
formy na przeciwdziałanie elekcji oficjalnej w conclave w Rzymie, z której wyjdzie
Antypapież.”
„Stolica Kościoła znajduje się teraz w El Palmar de Troya, i logicznie w Sewilli, ziemi
Marii Najświętszej. To nowy Rzym.”
„Oto tu Arka Noego, to błogosławione pole El Palmar de Troya. Oto ta pustynia
zapowiedziana przez proroctwa… Kościół się usunie na pustynię. Zamrozi się tu na tej
pustyni El Palmar de Troya. Poza nią prawdziwy Kościół nie jest możliwy.”

3 września 1978
Nasz Pan
„Ze śmiercią mego najukochańszego Namiestnika Pawła VI dokonała się ucieczka
Papieża, biorąc, bowiem ucieczkę za wyjście; i z tym wyjściem, Rzym, ta Wielka
Cudzołożnica Ostatnich Czasów przestał być Stolicą Chrześcijaństwa; bowiem nowym
Rzymem jest to Święte Miejsce El Palmar de Troya.”
„Paweł VI zamknął Historię Papiestwa w Rzymie. Grzegorz XVII, Papież, zaczął Historię
Papiestwa w El Palmar de Troya, które będzie stolicą pielgrzymującą w kierunku Jeruzalem,
miejscu gdzie założyłem Kościół i dokąd wyjdę na spotkanie ostatniego Papieża dla
odebrania kluczy.”

Dawne Proroctwa Dotycza ce wielkiego Papiez·a Grzegorza XVII
‘
Święta Katarzyna de Racconigi (1486-1547)
Widziałam statek Piotra w wielkiej burzy, podczas gdy Święty Piotr nie spuszczał statku
z oczu, którym sterował Święty Grzegorz.
Arnoldo de Wion
Benedyktyński zakonnik, który publikował w roku 1600 znane „Proroctwa Świętego
Malachiasza” dotyczące Papieży, prorokował, że Wielki Papież Ostatnich Czasów będzie się
nazywał Grzegorz XVII. Trzeba zauważyć, że do roku 1600 było tylko 14 Papieży, którzy
nosili imię Grzegorza. Brakowało jeszcze Grzegorza XV i Grzegorza XVI.
Mistyczka Maria Nieves Holgado
Urodzona w 1904 w prowincji Navarra i cudownie uleczona w Lourdes w 1926, mówi już
w 1936, że Wielki Papież będzie nazywał się Grzegorz XVII.
Mistyczka Religijna z Salamanki
Także pzepowiedziała w roku 1954, że Wielki Papież będzie nazywał się Grzegorz XVII.
Święty Amadeo de la Tour
Biskup ze Sion w szwajcarskim kantonie de Valais (1163-1168) zostawił bardzo ważne
proroctwo: „Pasterz ukochany przez Boga i wybrany przez Boga wejdzie w swym czasie do
Świątyni i wypędzi sprzedających i kupujących; on oczyści i zreformuje Kościół. On będzie
błogosławiony błogosławieństwem Jakuba, bowiem prawdziwie będzie Namiestnikiem
Kościoła Jezusa Chrystusa. On oczyści świat z mnóstwa błędów. On objaśni wszystkie
tajemnice, które są jeszcze zakryte: o Bogu, Aniołach i o Wszechświecie… Ten Pasterz
będzie podobny Królowi Dawidowi; bowiem jak ten odmienił dawny Jeruzalem, podobnie
owy odmieni Kościół. Pan da mu swoją łaskę i swoją roztropność. Ten Pasterz opowie
otwarcie wspaniałości Boga przedstawiając wszystkim tajemnice dotąd ukryte. I wszyscy
ludzie będą słuchać jego głosu… On roześle swych apostołów na wszystkie strony, aby
strzegli owiec stada. Po dokonaniu pacyfikacji świata, rozpowszechni wszystkim wolę Boga;
a ludzie będą żyli w prawdzie, w czystości Wiary i bojaźni Boga. Wiara Pana zapanuje na
całym świecie.”
Francuski autor i wydawca Michel Servant
Który opublikował pracę w 3 tomach pod tytułem „Veillez et priez, car l’heure est
proche”, w której łączy proroctwa wszystkich czasów o Ostatnich Czasach, kończy swój
rozdział o Wielkim Papieżu, mówiąc: „Przyszły Wielki Papież się ujawni światu jedynie po
wielkich karaniach. W każdym wypadku nikt go aktualnie poznaje, jedynie te osoby, którym
Bóg zechciał wyjawić”.
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