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Dane przed bazyliką świętego Piotra w Okowach , Rzym, Włochy

WSTĘP

Kościół rzymski jest Kościołem, który otrzymał Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy,
Kościołem, któremu przewodniczył święty Piotr przez całe swoje życie, Kościół, który
święty Piotr przyniósł i usadowił w tej starożytnej ziemskiej stolicy cesarskiej, aby przez
Niego światło i łaska Królestwa Niebieskiego Chrystusa spływały na wszystkie narody dla
zbawienia wielu.

Kościół rzymski jest Niepokalaną Oblubienicą Chrystusa, który to Kościół obmył swe szaty
przez dwadzieścia wieków prześladowań, prób, ucisków, zdrad, zawsze wspierany Ręką
Opatrzności Bożej, która interweniowała, interweniuje i będzie interweniować cudownymi
znakami, by Go wspierać w próbach. Wzbudzała Ona sługi Boga, którzy zawsze
prowadzili Kościół za rękę wiecznie naprzód do końca czasów, gdy Chrystus, Oblubieniec
i Pan Kościoła, powróci, by zaprowadzić Kościół na niebiańską ucztę weselną i tam
świętować wieczne zaślubiny w wizji uszczęśliwiającej.

Kościół rzymski doznał wielu zmian i odmian losu: Jego 170 000 męczenników, dziewic,
papieży, kapłanów, wiernych i świętych wiecznie śpiewa przed Tronem Majestatu Bożego,
ciesząc się szczególnym i wyjątkowym przywilejem za służbę Królowi Królów u podnóżka
Jego Tronu w życiu i w chwale.

Kościół rzymski jest Kościołem, którego Ojcowie Soboru Watykańskiego I nieomylnie
ogłosili, że Kościół będzie wiecznie mieć następców Stolicy Apostolskiej jako Jej
biskupów, by paśli oni trzodę Chrystusa, która brnie przez ten łez padół.

Ci następcy świętego Piotra są zinstytucjonalizowaną gwarancją Obietnicy Chrystusa
Pana Naszego, że bramy piekielne nigdy nie przemogą Jego Kościoła. Są oni jedynymi
gwarantami Wiary Chrystusa , którą Usta Boże przekazały w spadku Apostołom i przez
nich przekazują świętej hierarchii dla zbawienia wszystkich pokoleń chrześcijan.

OŚWIADCZENIA

Jako członkowie tego Kościoła: jednego, świętego, apostolskiego i rzymskiego, my, wierni
chrześcijanie, pragniemy oznajmić wszystkim naszym braciom i siostrom w Chrystusie i
na całym świecie, że nie będziemy stać bezczynnie, pozwalając na to, by bramy piekielne
przemogły Jego Niepokalaną Oblubienicę, którą uznajemy za Naszą Świętą Matkę
Kościół, i dlatego uroczyście oświadczamy wszystkim, że skoro Bóg Żywy Sabaoth,
Jahwe, Adonai oświadczył: „Ty jesteś Piotr i tej Skały bramy piekielne nie przemogą”,

i skoro Ten Sam Pan Bóg Nasz i Zbawiciel, pouczył nas w Swoim magisterium o tym
Piotrze i jego następcach w sukcesji apostolskiej: „Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie
związane w niebie”; a także: „Moje słowa nigdy nie przeminą”;



skoro też ten sam święty Piotr Apostoł, Rybak, przybył do Rzymu, zasiał Kościół
Chrystusowy oraz zrosił Go swoim nauczaniem i krwią swego męczeństwa, zostawiając
Mu wieczne i niezbywalne prawo ważnego wyboru swego następcy;

oświadczamy, że do wiary Boskiej i katolickiej przynależy to, że Kościół rzymski ma
wieczne prawo wyboru własnego biskupa, następcy świętego Piotra, wWikariusza
Chrystusa, i że prawo to wynika z rozporządzenia apostolskiego, stanowi część Świętej
Tradycji Kościoła i nie może zostać zniesione przez żaden zwyczaj ani prawo, ale istnieje
po wieczne czasy jako źródło praw i ustaw.

Skoro więc na własne oczy zobaczyliśmy, że papież Benedykt XVI nigdy za życia nie
zrzekł się uUrzędu Piotrowego, „munus petrinum” , który otrzymał w dniu swego wyboru w
kwietniu 2005 roku zgodnie z konstytucją apostolską „Universi Dominici Gregis” art. 53, co
jest prawnie udowodnione na podstawie jego łacińskiego tekstu Declaratio ogłoszonego
11 lutego 2013 roku, w związku z łacińskim tekstem kanonu 332 § 2 kodeksu prawa
kanonicznego z 1983 roku, promulgowanego przez Jana Pawła II, następcę świętego
Piotra, i co, jak też wykazali różni autorzy i opracowania, było jego intencją, uznajemy za
obiektywny fakt historyczny, że Jego Świątobliwość papież Benedykt XVI był wyłącznym,
jednym, jedynym i prawowitym następcą świętego Piotra od dnia jego kanonicznego
wyboru aż do do dnia jego śmierci 31 grudnia AD 2022.

Po czym od tamtej chwili Kościół rzymski znajduje się w stanie sede vacante, a Kolegium
Kardynałów ma święty obowiązek spełnić wymogi konstytucji apostolskiej „Universi
Dominici Gregis”.

Wszelako ku naszemu zdziwieniu, zdumieniu i wielkiemu rozczarowaniu owo Kolegium
Kardynałów zaczęło już odchodzić od przepisów konstytucji apostolskiej, dotyczących
pogrzebu pPapieża, pomimo że to prawo jest zapisane w Niebie i jest uznawane przez
Pana Jezusa Chrystusa, Króla Królów, za wiążące we wszystkich szczegółach, zgodnie
z którymi wikariusz Chrystusa Jan Paweł II ustanowił to samo Kolegium wyłącznymi
elektorami następców świętego Piotra pod szczególnymi warunkami, których niespełnienie
pozbawi mocy prawnej każdy podjęty wybór ani nie przeniesie żadnego prawa na tego,
kto zostanie wybrany, jak stanowi norma wskazana w art. 76 tejże konstytucji.

Z tego powodu Jorge Mario Bergoglio nigdy nie został ważnie wybrany ani nie uzyskał
prawa do bycia biskupem naszego Kościoła. Ponadto jeśli chodzi o Kolegium Kardynałów,
jeśli nie otworzy konklawe z upływem dwudziestego pierwszego dnia od śmierci biskupa
rzymskiego, straci wszelkie prawa ważnego wyboru następnego biskupa.

Dla ocalenia Świętej Matki Kościoła od wiecznej tragedii braku ważnie wybranych
biskupów Rzymu, nie ma innego rozwiązania opartego na zasadach prawa jak to, że
wierni Rzymu w przypadku braku działania ze strony Kolegium Kardynałów powinni uciec
się do swego prawa apostolskiego, by wybrać nowego biskupa.

UROCZYSTE NAPOMNIENIE

Dlatego uroczyście oświadczamy, że jeśli Kolegium Kardynałów nie otworzy konklawe
z upływem dwudziestego pierwszego dnia, to wierni Kościoła Rzymu, to znaczy diecezji
Rzymu i stolic podmiejskich, będą mieli doniosły obowiązek przed Bogiem i świętym
Piotrem, by zebrać się razem w celu wybrania prawowitego następcy świętego Piotra



i papieża Benedykta XVI.

Przeto postanawiamy, oświadczamy, oznajmiamy, ogłaszamy i zaświadczamy, że
będziemy nalegać na to, by stało się to faktem, jeśli zaistnieje taka okoliczność,
i wezwiemy wszystkich wiernych katolików Kościoła rzymskiego, by przyłączyli się do nas
w tej świętej, religijnej, uczciwej, sprawiedliwej i prawdziwej Uchwale Wiary.

Ku czci i chwale Trójcy Przenajświętszej, dla wywyższenia wiary katolickiej i zachowania
sukcesji apostolskiej pozostańmy zjednoczeni w modlitwie, upraszając Ducha Świętego,
by oświecił wszystkich wiernych Kościoła Rzymu, aby byli prowadzeni do czynienia tego,
co jest wolą Boga. Amen. Fiat. Fiat.


