Jeden, Święty, Katolicki,
Apostolski i Palmariański Kościół

Gdzie jest Kościół Katolicki
wszechczasów?
Krótka historia
30 marca 1968 roku Najświętsza Dziewica Karmelu po raz pierwszy objawiła się
czterem dziewczynom z wioski El Palmar de Troya, w Utrera, w Sewilla, w Hiszpanii,
ponad drzewem lentyszku.

Z drzewa tego pierwszego objawienia nic nie pozostało, ponieważ wielbiciele odcieli
jego gałęzie jako cenne relikty.

Clemente Dominguéz y Gómez (z prawej)
Manuel Alonso Corral (z lewej)

Dokładnie w tym miejscu ustawiono mały drewniany krzyż, wokół niego odmawiano
modlitwy a mistycy doświadczali objawień niebiańskich. W ten sposób upamiętniano
miejsce wybrane przez Najświętszą Dziewicę na jej pierwsze objawienie. Później
umieszczono tam Święte Oblicze Jezusa i Obraz Naszej Matki z Palmaru.

Po pierwszych czterech dziewczynach, także inni mistycy doświadczyli niezwykłych
uniesień i otrzymali ważne przesłania niebiańskie.
To Święte Miejsce, które w przyszłości miało stać się Stolicą Świętego Kościoła
Palmariańskiego, było przygotowywane przez Najświętszą Maryję Pannę przez ponad
wiek poprzez Jej liczne objawienia w różnych miejscach, takich jak La Salette w 1846 r.,
Lourdes w 1858 r., Fatima w 1917 r., Garabandal w 1961 i wiele innych miejsc.
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Święte Miejsce przy Lentyszku w El Palmar de Troya stopniowo ogłaszało niepokojącą
sytuację w Kościele katolickim, wydarzenia, które go spotkały w przyszłości, kary i
katastrofy, które miały mieć miejsce dla całej ludzkości, a wszystko to można było
złagodzić tylko przez modlitwę, pokutę i wykorzenienie tak bardzo szkodliwego
progresywizmu wprowadzonego do Kościóła, na przykład: udzielanie Komunii Świętej
ręką, przyjmowanie Jej na stojąco a nie klęcząc, wielu księży i zakonnic odrzucających
swoje święte habity.
Wyniszczanie Kościoła przez fałszowanie tradycyjnego nauczania, zmiany w liturgii,
zniesienie Najświętszej Ofiary Mszy i detronizacja Najświętszej Dziewicy Maryi i
niezliczonych Świętych z kościołów, doprowadziło do duchowej ruiny ogromnej liczby
członków Kościoła.
Najświętsza Dziewica jako Matka Kościoła, po tylu ostrzeżeniach, pojawiła się w tej
wiosce, skąd jako Boska Pasterka i Doktorka w końcu przygotowała się do odnowienia
Kościóła, biorąc pod uwagę, że Kościół rzymski był na drodze do apostazji. Od tamtej
pory pojawiały się niezliczone widzenia, zarówno Najświętszej Dziewicy, jak i Pana
naszego Jezusa Chrystusa, Odwiecznego Ojca i wielu Świętych,
które stopniowo przygotowywały do nadchodzących wydarzeń w
Świętym Kościele.
Ciągłe przesłania otrzymywane przez licznych mistyków,
publicznie czynione cudy, uzdrowienia i inne mistyczne zjawiska
w El Palmar przyciągały coraz większą rzeszę pielgrzymów, nie
tylko z Hiszpanii, ale także ze wszystkich stron świata,
pielgrzymów poszukujących tradycji i prawdy - nieobecnych już w
rzymskim kościele.
Clemente Dominguéz y Gómez

Głównym mistykiem wybranym przez Boga do rozpowrzechniania transcendentnego
przesłania, które miało być przekazywane w El Palmar, były młodzieniec z Sevilli, urodzony
23 kwietnia 1946 roku, miał on zostać przyszłym wielkim Papieżem Świętej Matki Kościoła z
Siedzibą w tym Świętym Miejscu: Grzegorz XVII. Clemente Domínguez y Gómez jako główny
mistyk z El Palmar, nie był tylko ważnym odbiorcą wiadomości; ale Najświętsza Maryja Panna
towarzyszyła swoim apelom obdarowując go niezliczonymi zjawiskami mistycznymi, dając
oczywiste znaki potwierdzające prawdę objawień: wspaniałe ekstazy, nawrócenia, cudowne
uzdrowienia, stygmatyzacje, mistyczne komunie i tak dalej. Stygmaty, które otrzymał, były
wyraźnym znakiem dla każdego kto pokornie pragnął wyznawać Prawdę. Od tego czasu
Clemente Domínguez miał wypełniać jedną z najtrudniejszych misji, jaką można otrzymać,
jednak dzięki pomocy i sile Boga oraz Jego Najświętszej Matki, wytrwał walcząc z
wytrwałością i męstwem w obronie Prawdy.
Bardzo liczne były podróże Clemente, w których głosił o El Palmar, zapraszając świat, aby
poznać to jedyne miejsce zbawienia w obliczu upadku, zamieszania i ciemności panujących
w Kościele rzymskim. Mimo ataków, krytyki i oszczerstw skierowanych przeciwko niemu był
wierny misji mu powierzonej i oddał się z męstwem i wigorem trudnemu zadaniu
rozgłaszania słów Nieba.
Nieustanna modlitwa łączyła się z nieustanną pokutą, o którą Pan i Najświętsza Dziewica
prosili w tym Świętym Miejscu, a jego wielbiciele gorliwie praktykowali, przyniosły one, w
niedługim czasie, oczekiwane owoce.
Kilka lat po tym pierwszym objawieniu utworzyła się duchowa baza w najważniejszym
Zakonie Ostatnich Czasów. Święcenia i Konsekracje członków nowej hierarchi kościelnej, na
jej różnych poziomach, utworzyły Kolegium Episkopalne i Apostolskie, które znacznie
wzrosło w liczbie członków, oni pomagają chronić w tym miejscu Świętą Tradycję Katolicką.
W miejscu wybranym aby zachować czystość i żywotność katolicyzmu, a tym samym stać się
stolicą przyszłego papiestwa, Palmarianie nie tylko przygotowywali się duchowo, ale jako z
konieczności zaczęli budować rzeczywistą świątynię dla Boga, w której miało odbywać się
prawdziwe uwielbienie Boga coraz bardziej dekadenckie w innych częściach świata.

A więc w tym samym świętym miejscu, w którym Najświętsza Maryja
Panna ukazała się w pierwszym Objawieniu i na Jej matczyną prośbę,
dzisiejsza Bazylika Katedralna Matki Bożej Koronowanej z Palmar
została wybudowana. Pierwsi Palmarianie podjęli wielkie wysiłki, aby to
marzenie stało się rzeczywistością, a ich wiara i ufna modlitwa spotkały
się z odpowiedzią Bożej Opatrzności. Po śmierci papieża św. Pawła VI w
1978 r. mistyk Clemente, już wtedy Biskup, został wybrany i
koronowany na papieża przez Pana w cudownym
objawieniu w Santa Fe de Bogotá w Kolumbii.
Ten wspaniały papież Grzegorz XVII zwołał dwa Wielkie,
Święte i Dogmatyczne Sobory, które wydały na światło
dzienne prawdziwe klejnoty z Sakralnego Skarbu
Boskiego Objawienia, na przykład różne traktaty o
doktrynie i moralności.

Wnętrze Bazyliki Katedralnej Naszej Koronowanej Matki z Palmar.
Prawdziwym papieżem dzisiejszych czasów jest ten, który rezyduje
w El Palmar de Troya i panuje z imieniem Piotra III. Jest autentycznym
Papieżem, Wikariuszem Chrystusa na ziemi. Kto nie jest z nim, nie
jest z Chrystusem. Tylko kapłani Jednego, Świętego, Katolickiego,
Apostolskiego i Palmariańskiego Kościóła są upoważnieni do
udzielania Świętych Sakramentów i sprawowania Najświętszej Ofiary
Mszy Świętej.

Obecnie liczni wierni z wielu narodów gromadzą się w gorącej pielgrzymce do tego
świętego miejsca, oddając cześć Bogu i Jego Najświętszej Matce i czyniąc zadośćuczynienie
za grzechy ludzkości. Uwielbienie pobożnej wspaniałości, oraz procesje żarliwej
duchowości, utrzymują Wiarę żywą i gorejącą, w oczekiwaniu na triumf Świętego
Palmariańskiego Kościóła.
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