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          W a t y k a n   
          

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !  
Droga  Eminencjo,  zdajê   sobie   sprawê  z  tego,  ¿e   duchowe  Dzie³o  Pana mego jest

nad   wyraz   trudne,   i   skoro   ono  jest  trudne  nawet  dla  duchowieñstwa  na  czele  z  Wasz¹
Eminencj¹,   dlatego   te¿   po  9 - ciu  miesi¹cach  milczenia  na  s³odki  rozkaz  Nieskoñczonego
ponownie  odezwa³am  siê,  aby zapytaæ siê  -  jakie zosta³y poczynione kroki w nadprzyrodzonej
misji  mej  chocia¿  wstêpnego  rozpatrzenia,   co  do  jej  prawdziwoœci ?   Nie  zra¿am  siê  tym, 
¿e   latami   ignoruje   Wasza  Eminencja  moje  tak  liczne  wysy³ki  w  sprawie  Dzie³a  Niebios, 
które  odwiecznie  by³o  przeznaczone  na  duszê  m¹,   bo  przecie¿  wszystko  dzieje  za  spraw¹ 
Ojca  Przedwiecznego,  który  w  nieskoñczonym  mi³osierdziu Swym pragnie, aby poprzez moj¹ 
stronê  internetow¹  / http:annaanielaflak.eu /,  która  przekroczy³a  ju¿  411 000  odwiedzin  ca³a
ludzkoœæ   dowiedzia³a   siê   o   tak   niezwyk³ej  duchowej  misji  jakiej  jeszcze  nie  by³o  i  nie 
bêdzie  w  historii  ca³ej  ludzkoœci.   P r a g n ê   dodaæ,   ¿e   moja  walka  o  otwarcie  przewodu
badawczego  nadprzyrodzonej  misji  mej  w  Kongregacji  Nauki  Wiary  bêdzie trwa³a do koñca
¿ycia  mego,  w  zwi¹zku  z  czym  to  ignorowanie  moich  przesy³ek  do  Waszej  Eminencji nie
ma  absolutnie  ¿adnego  znaczenia, bo przecie¿ mi³oœæ nie pamiêta z³ego (1 Kor 13, 5).  W Panu 
naszym   zawsze   wszystko  przebaczam  i  w  Nim  te¿  na  miarê  swoich  mo¿liwoœci  otwarcie 
przeciwstawiam  siê  wszystkim  niezliczonym  przeciwnoœciom,    które   nie  znajduj¹  ¿adnego 
usprawiedliwienia  w  tym  zniewolonym  œwiecie, w którym wystêpuje plaga rozwodów, aborcji, 
najprzeró¿niejszych  zniewoleñ i zboczeñ, mnogie rzesze emigrantów, uchodŸców i wygnañców, 
tak¿e  zalani  jesteœmy  plagami  wszelkiej  niesprawiedliwoœci,   która  wdar³a  siê  nie  tylko  do
Rady  Europy,  Komisji  Europejskiej,  Rady  Unii  Europejskiej,  ale  równie¿  i  do Kongregacji
Nauki  Wiary. 

W  mojej  nadprzyrodzonej  misji  Kap³an  Niebieski  latami  przygotowywa³  mnie, abym 
by³a  bardzo  mocna  duchem  Koœcio³a  i  prawa  Jego,  dlatego  te¿  nieustannie  prowadzi³ mnie 
pod  os³on¹  Swojej  Boskiej  ciemnoœci,   i  dusza  moja  przyzwyczai³a  siê  do  tych  ciemnoœci, 
które   zewsz¹d   j¹   otaczaj¹,   tak¿e   poprzez   teologiê   œwiat³a,   teologiê  ciemnoœci,  poprzez 
metafizyczny,  rzeczywisty  œwiat  za  poœrednictwem  wielkich  Mistyków,  a  przede  wszystkim
przez  Samego  Boga  by³am  wprowadzana  w  œwiat  nadprzyrodzony,  w  tajemnice odwiecznie 
mi  przeznaczone.  Za wstawiennictwem Gwiazdy Morza Maryi ca³a moja nadprzyrodzona misja
sta³a   siê   dzie³em   mi³osierdzia   i   jest   pokorn¹   i   wymown¹  kontynuacj¹  dzie³a  Boskiego 
Odkupiciela  (Ojciec Œwiêty Franciszek),  w  zwi¹zku  z  czym postêpujê jako dziecko œwiat³oœci
nie  daj¹ca  siê  nigdy  wci¹gn¹æ  w  rozpacz  œmierci  mimo, ¿e niejednokrotnie otar³am siê o ni¹ 
i  nawet  chwilowo  przebywa³am,  kiedy  by³am  napastowana  przez  popleczników  z³a,   którzy
upajali  siê  z  czynienia  nieprawoœci i niesprawiedliwoœci.  W tym doczesnym pielgrzymowaniu 
poprzez wzburzone nurty ¿ycia mego,  które naznaczone jest ogromem przeszkód i przeciwnoœci, 
w  prawdziwym  i  trwa³ym  pokoju  dusza  ma  zmierza  do  Wszechmocnego,   aby  w  weselnej 
nadprzyrodzonej  szacie  Jego  mog³a  ona  wejœæ  do  niepojêtego  Królestwa  Jego.
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W  tym  przemijaj¹cym  pielgrzymowaniu  Oblubieniec  Niebieski  da³  mi  tak  wiele,  bo
przecie¿  wszystko  mi  ofiarowa³,  abym  wype³ni³a  odwieczn¹  wolê Jego wzglêdem duszy mej,
która  bêd¹c  ju¿  w  wiecznoœci  poprzez  duchowe  Dzie³o  Jego  pragnie  promieniowaæ na ca³y
œwiat,  dlatego  te¿  by³am  i  jestem  tak  bardzo  wymagaj¹ca  w  powo³aniu  swym,   aby  wydaæ
w  pe³ni  czasów  mi³osne  owoce  z  oliwnego  ogrodu  Zbawiciela,  dziêki  któremu  przez krew
Jego  przeszliœmy  ze  œmierci  do  ¿ycia  staj¹c  siê  wspó³dziedzicami  obietnic  Jego,  aby  mieæ
udzia³  w  chwale  Jego,  jak  to  oznajmia  nam  Pismo  Œwiête, bez którego nie zrealizowa³abym
testamentu  Stwórcy.  Dusza  ma  przyobleczona  w  Pana  mego wchodzi z radoœci¹ w tajemnice 
Jego,  a  ja  w  cierpliwoœci  pokonujê  wszelkie  przeciwnoœci  i  mimo,   ¿e  wysz³am  z  ukrycia 
na  ca³y  zniewolony  œwiat,  ale  jestem  nad  wyraz  mocna,  bo przecie¿ z Ukochanym stanowiê 
jedn¹  jednoœæ,   tak¿e   nikt   nie   pokona  mnie  w  tym  nad  wyraz  niesprawiedliwym  œwiecie, 
w  którym  depcze  siê  godnoœæ  ludzk¹,  prawa  Bo¿e  wraz  z Chrystusow¹ Ewangeli¹. 

Na  niebadanych  i  nieprzetartych  szlakach  Wodza  Niebieskiego dusza ma prowadzona
jest  do  wiecznego  ¿ycia,  w  zwi¹zku  z  czym  idê  w  mi³oœci  i  pokoju Boskiego Odkupiciela,
który  króluje  w  jednej  jednoœci  z  Ojcem  Przedwiecznym i Duchem Œwiêtym,  jak to powiada
nam  Pismo  Œwiête.  Coraz  czêœciej  zatapiam siê w rozpaczach i cierpieniach Wszechmocnego,
który  tak  bardzo  cierpi  w  dzieciach  Swych,   i   tak   szczerze  mówi¹c  mam  ju¿  dosyæ  tego
ziemskiego  zwyrodnieniowego  pado³u,   tak¿e  serce  me,  jak  i  wszystkie  cz³onki  cia³a  mego
wraz  z  dusz¹  m¹  pragn¹  jedynie  Boskiego  Oblubieñca,  którego  niesamowicie ³akn¹, tak jak
spieczona  ziemia  ³aknie  chocia¿by  kropli  wody.   Jako   córka   katolickiego   Koœcio³a  ¿yj¹ca
wed³ug  przykazañ  Bo¿ych  przebywam  w  ³askach  Pana  naszego,   który   w³¹czy³   duszê   m¹
ju¿  tutaj  na  ziemi  do  Chwa³y  Swej,  abym  moc¹  Jego  wykona³a  testament  Jego  bez ¿adnej
skazy,  co  zapewni  duszy  mej  wiekuiste  zbawienie.      

S³owo   Wcielone   oœwieca  mnie  blaskiem  œwiat³a  Swojego,  tak¿e  przenikniêta  moc¹
i  m¹droœci¹  Umi³owanego  jako  wybranka  Jego  w  cichoœci  i cierpliwoœci w wielkiej pokorze
realizujê  przes³anie  Jego  do  wszystkich  dzieci  Jego  i  mimo,   ¿e   niejednokrotnie   powalaj¹
mnie  duchy  osób,  których  idealnie  odbieram,   ale   to   jest   przecie¿   wszystko  krótkotrwa³e
i  na  chwa³ê  Pañsk¹  siê  obraca.  W  Ÿródle mi³oœci i jasnoœci Nieœmiertelnego zdobywam coraz
to  nowe  szczeble  drabiny  doskona³oœci,  przez  co  rozbijam wrogie zastêpy wrogów Boga, jak
to  powiada  te¿  Pismo  Œwiête.   Boski  Odkupiciel  powiada:  ¡ Którzy  mnie  spo¿ywaj¹,  dalej
³akn¹æ  bêd¹,  a  którzy  mnie  pij¹,  nadal  bêd¹  pragn¹æ.   Kto   mi   jest   pos³uszny,   nie  dozna
wstydu,   a   którzy   przeze   mnie   dzia³aæ  bêd¹,  nie  zb³¹dz¹ ¢  ( Syr 24, 21 - 22 ),  dlatego  te¿
z  duchow¹  zapaln¹ pochodni¹ pod¹¿am w mi³osierdziu Ukochanego do bram wiekuistych Jego,
gdzie  dusza  ma  po  opuszczeniu  cielesnego  wiêzienia  bêdzie spoczywa³a we wszechmocnych
niepojêtoœciach  Jego  syc¹c  siê  nieskoñczon¹  dobroci¹  i  mi³oœci¹  Jego. 

Poprzez  te  moje  tak  liczne   i   dosyæ   uci¹¿liwe  choroby  Boski  Odkupiciel  wystawia 
mnie   na   ciê¿kie   próby,   ale   przecie¿   tylko   w   dotkliwym   cierpieniu   mo¿e   On  biernie 
oczyszczaæ   dusze   nasze   i   to   sposobem  tajemnym  wœród  b³ogiego  uciszenia,  o  czym  te¿
pisa³   mój   umi³owany   Mistyk   Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a.   Stoj¹c  na  progu  œmierci  w  bólach 
agonalnych  ostatkiem  si³  swych,  ale  oczywiœcie  wzmocnionymi  moc¹  Najwy¿szego poprzez
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trzy   cnoty   Boskie:   wiarê,  nadziejê  i  mi³oœæ  broniê  Dzie³o  Pana  mego,  które  doprowadzê 
do  szczêœliwego  koñca  przy  pomocy  Jego.  Z  woli   Bo¿ej   wchodzê   coraz   g³êbiej  w  swój 
r o z u m   i   wype³niam   to,  co  on  wskazuje  mi  na  drodze do Boga, i wola moja prowadzona 
jest   biernie   przez   Boga   i   pozostaje   uleg³a   wobec  przewodnictwu  rozumu  ( T. Merton ). 
Ca³a  moja  mistyczna  misja  dokonuje  siê   w   pe³ni  objawienia  Pañskiego  bez  poœrednictwa 
kogokolwiek,  i  nie  ma  odpowiednich  s³ów w ziemskim œwiecie na opisanie tego wszystkiego, 
co prze¿ywam,  bo  wiadomo, ¿e ludzkim jêzykiem wiele rzeczy jest niemo¿liwe do przekazania.

Na  swojej  drodze  duchowej  wiara,  która  prowadzi  mnie  w  ciemnej  nocy umo¿liwia 
mi  przenikanie  samej  substancji  Bo¿ej  Prawdy  i  daje  mi  samego  Boga  ( T. Merton ), tak¿e
poprzez  Boskie  œwiat³o  przemieniana  jest  dusza  moja,  a poprzez mi³oœæ, która jest przyczyn¹ 
kontemplacji   dochodzê   do   zamierzonego,   odwiecznego   celu.   Zda³am  siê  na  niezawodn¹ 
mi³oœæ  Boga  i  w  ciemnej  nocy  wiary poprzez Krzy¿ Chrystusowy jestem oczyszczana ogniem 
mi³oœci  Bo¿ej,  aby  w  tych  mrokach ciemnych kontemplowaæ umi³owanego Pana swego, który 
oddaje  mi  siê  poprzez  Ducha  Swego  i  za  pomoc¹  œwiat³a  wlanego  przekazuje  mi m¹droœæ 
Sw¹,   tak¿e   poprzez  przede  wszystkim  dar  m¹droœci  po  szczeblach  mistycznych  dochodzê
do  coraz  wiêkszego  poznania  prawd  tajemnic  odwiecznie  przeznaczonych  na  duszê  m¹.

Moja   kontemplacja   nie   jest   doskona³a,   bo  jestem  w  œwiecie  œwieckim  i  czasami 
wystêpuj¹  przerwy,  i  tak  jak  podaje  Œwiêta  Teresa  od  Jezusa,   to   ¡  podczas  kontemplacji 
niedoskona³ej  w³adze  nie  objête  dzia³alnoœci¹  Bo¿¹  musz¹  byæ nadal czynne w takiej mierze, 
w  jakiej  ich  aktywnoœæ  nie  m¹ci  regionów  duszy  opanowanych  przez  Boga ¢,  ale  poprzez 
ogo³ocenie  zmys³ów  z  wszelkich  form,  wyobraŸeñ  przyrodzonych   -  kroczê  drog¹ œwiêtoœci 
do  jedynej  nadprzyrodzonej  rzeczywistoœci,  do  ¿yj¹cego  Koœcio³a  dla  którego  pracujê,  ¿yjê 
i  umrê.  Jestem   œwiadkiem   zmartwychwsta³ego  Chrystusa,  w  zwi¹zku  z  czym  kontemplujê
mêkê  i  œmieræ  Jego  a¿  po  zmartwychwstanie,  i  w  drodze  na  Golgotê  duchowo dojrzewam
w  Nim   dosyæ   czêsto   rozwa¿aj¹c   s³owa   Jego,   dlatego   te¿   zawsze   patrzê   czyma   Jego
i  myœlê  jak  On,   przez   co   ¿yjê   mi³oœci¹  i  moc¹  w  prawdzie  Jego  w  niepojêtym  œwiecie
Jego.   W  kontemplacyjnej  mi³oœci  Umi³owanego   ¿yjê   ¿yciem   Jego   i   Matki  Jego,  Maryi
czerpi¹c  pociechê  i  radoœæ  w  g³êbokim  ¿yciu  duchowym,  i  pogr¹¿ona  w modlitwie g³ównie 
pisanej   natchniona   mi³oœci¹   Pana   naszego   adorujê   Jego   przez   mistyczne   teksty,   które 
wyraŸnie  mówi¹  o  wielkiej  rozpalonej  mi³oœci  do  Przewodnika  Niebieskiego.
 

W  g³êbokiej  pokorze  wyrzekam siê siebie samej i opuszczam wszystko, aby zjednoczyæ 
siê z Bogiem  i  wejœæ  w  gêstwinê  Jego  na  ca³¹  wiecznoœæ,  dlatego  te¿ podczas kontemplacji
pracujê   nad   urzeczywistnieniem   Bo¿ego   Planu,   który   zmierza   do  zbawienia  wszystkich 
ludzi  (1 Tm 2, 4).  Mam  Ducha  Prawdy  Bo¿ej,  tego  ducha,  którego  œwiat  przyj¹æ  nie  mo¿e
( J 14,  23 ),  i  jednoczê  siê  z  G³ow¹  Koœcio³a  ( Ef  1, 10 ),  abym  w  Duchu  Œwiêtym  dosz³a 
do  pe³ni,  któr¹  Stwórca  zamierzy³  dla  mnie.

Poprzez   osch³oœci   Bo¿e  Rodzice  Niebiescy  nauczyli  córkê  Swoj¹  bez  zniechêcenia
znosiæ   ciê¿ar   bolesnych  i  d³ugich  doœwiadczeñ  swoich,   tak¿e  z  ka¿dym   dniem  dusza  jej 
coraz  bardziej  jednoczy siê  z  Nimi  i  coraz  wiêcej  Ich  mi³uje,  i  stara  siê  mi³owaæ  Ich  tak, 
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tak  jak  Oni  mi³uj¹  j¹.  Moja  droga  krzy¿owa  odbywa  siê  poprzez  misterium  Krzy¿a,  które 
znajduje   siê   we   wnêtrzu   serca   duszy   mej,   tak¿e   odda³am  siê  bez  reszty  ukrzy¿owanej 
mi³oœci  Bo¿ej  i  d¹¿ê  do  Chrystusa,  który  jako  jedyny  mo¿e  daæ  prawdziwy  pokój.   Wœród 
najwiêkszych  moich  s³aboœci  i  grzechów,   dope³nia   siê   mi³osierdzie  Bo¿e,  i  Duch  Œwiêty 
potajemnie  wlewa  œwiat³o  wiary,  abym  z  coraz  wiêksz¹  moc¹  wspina³a siê na Górê Karmel.
 

Oblubieniec  Niebieski  wspomaga  i  poci¹ga  córkê  Swoj¹  do  skupienia,   dlatego  te¿
z  ka¿dego  kontaktu  z  Nim,   przede   wszystkim   po   przyjêciu   Komunii   Œwiêtej  wychodzê 
coraz   bardziej  o¿ywiona,   tak¿e   moja  mi³oœæ  coraz  bardziej  zwiêksza  siê  do  Ukochanego, 
ale  wiem,  ¿e  maj¹  znikn¹æ  wszelkie  zapa³y  mi³oœci,  abym  mog³a  spokojnie  kontemplowaæ 
Boga,  w  którym  zawarte  jest  wszystko.  Nawi¹za³am  kontakt  z Bogiem bardziej przez wiarê, 
mi³oœæ  ni¿  przez  wyobra¿niê,  i  Boski  Odkupiciel  g³êboko przenika wnêtrze duszy mej,  tak¿e 
ona  zawsze  wie,  kiedy  Ojciec  Niebieski  jest  w  niej,  a  ona  w  Nim ( O. Gabriel  od  Œwiêtej 
Magdaleny ).

Rodzice  Niebiescy  we  wszystkich  moich  widzeniach  rozumowych czy te¿ duchowych
utwierdzaj¹  mnie  w  przekonaniu o mojej nadprzyrodzonej misji,  która odbywa siê w duchowej 
nocy  wiary.   Z   ka¿dym   dniem   zwiêksza   siê   u   mnie   zasiêg  poznania  tajemnic  Bo¿ych, 
dlatego   te¿   proszê   Oblubieñca   Niebieskiego   o   ³askê   wytrwania  w  dobrym,  abym  coraz 
owocniej  pracowa³a  dla  Niego  i  zapomia³a  o  œwiecie  i  o  samej  sobie,   i   aby   On   chroni³ 
mnie  przed  fa³szyw¹  mistyk¹.

Nie   znam   wszystkich   zamiarów   Umi³owanego    wzglêdem    mojego   odwiecznego
powo³ania,  ale  z  najwiêksz¹  chêci¹  i  mi³oœci¹  wszystko  czyniê  to,   co   On  tylko  ka¿e  mi,
dlatego   te¿   nieustannie   przygotowujê   siê   do  wiekuistej  podró¿y,  aby  dusza  moja  mog³a
zas³u¿yæ   sobie   na   wieczn¹   szczêœliwoœæ  w  jednej  jednoœci  i  w  nierozerwalnoœci  Boskiej
Istnoœci.   W  swoim  ziemskim  pielgrzymowaniu  muszê  odkupiæ  winy  swe,   aby   dusza   ma
by³a   od   razu   zbawiona,    dlatego   te¿   Wszechw³adnemu   dziêkujê,   ¿e  jestem  tak   czêsto
krzy¿owana  drobnymi   czy   te¿   wiêkszymi  przeciwnoœciami  dnia  codziennego,  bo  przecie¿ 
wszystkie  te  b³ogos³awione  krzy¿e  w  sposób  niewymowny  uœwiêcaj¹  duszê  moj¹.

Od  kiedy  wesz³am  na  drogê  œwiêtoœci,   która   prowadzi  na  sam  szczyt  umi³owanej,
duchowej  Góry  Karmel,   to   zawsze  podczas  kontemplacji  Wszechmocnego,  podczas  której
czerpa³am  m¹droœæ  Jego,   prosi³am  Ukochanego,   aby  da³  mi  serce  rozumne  ( 1 Krl  3,  9 ),
abym  w  jednej   jednoœci  i  istnoœci  w  Nim  w   prawdziwej  radoœci  Jego   jak   najdoskonalej
przekaza³a  duchowy  owoc  Jego  dla  ca³ej  cywilizacji  k³amstwa  i  œmierci, w której wystêpuje 
pogarda  dla  cz³owieczych  praw.

Rozpalona  mi³oœci¹  Najœwiêtszego  entuzjastycznie  i  w  pogodzie  ducha  za przyczyn¹
Ducha   Œwiêtego   prowadzona   jestem   po   niewidzialnych   i   nieprzetartych   drogach,  które 
wprowadzaj¹ duszê m¹  w  ponadczasowy  œwiat Umi³owanego w niezniszczalne tajemnice Jego. 
Oblubieniec   Niebieski   jest   niewyczerpanym  Ÿród³em  mojej  energii  duchowej,  i  w  Swojej 
mi³osiernej  mi³oœci  da³  mi  ³askê  wytrwania  w  tak  trudnym  Dziele  Swym,  które  wyprzedza 
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nasze  czasy,  dlatego  te¿  ofiarowa³am  Jemu  ka¿d¹  chwil¹  ¿ycia swego dla dobra trzody Jego, 
która   ¿yje    w    œwiecie    niesprawiedliwoœci,   wojen,   przemocy,   nienawiœci   i  promowania
wynaturzonych  praw.

Jako  mistyczna  córka  Trójjedynego  Boga  mam  w duszy swej ¿ycie Cia³a Mistycznego 
Chrystusa   oraz   ¿ycie   Samego   Koœcio³a   i   za   spraw¹   Boskiego   Nauczyciela  przekazujê 
bezkresny œwiat Trójcy Œwiêtej.  Z  woli  Trójjedynego Boga przy wspó³pracy Mamy Niebieskiej 
dusza  ma   wesz³a  w  bezkresny  i  niepojêty  Ocean  Bóstwa,  i  poznaje  Ojca  Przedwiecznego 
przez  Chrystusa  w  Duchu  Œwiêtym,  i  tak  bardzo  zauroczona  jest  tym  wszystkim, ¿e ci¹gle 
znajduje siê w ekstatycznym stanie,  dlatego  te¿  prosi  Umi³owanego  swego,  aby  ju¿  wiecznie
znajdowa³a  siê  ona  w  tych  niepojêcie  g³êbokich  tajemnicach  m¹droœci  Jego.

Na  mojej  drodze  œwiêtoœci  na  miarê  swoich  mo¿liwoœci  g³oszê  chwa³ê mi³osiernych
Rodziców  Niebieskich,   tak¿e   w   cieniu   Ich   mocy   i   m¹droœci  jestem  bardzo  przez  Nich
wspomagana,  którzy  zaradzaj¹  moim  potrzebom i wo³aniom do Nich. Staram siê nie zasmucaæ
Mistrzów  Niebieskich,  którzy  jako  jedyni  s¹  przyczyn¹  radoœci  mej,   która   niejednokrotnie
zak³ócana  jest  przez  zwyrodnieniowe  poczynania  sodomitów,  co wszystko to czasami bardzo
spala  mnie  wewnêtrznie  w  tym  zniewolonym  œwiecie,  ¿e  przez  d³u¿szy  nie mogê wyciszyæ
siê  w  sobie,  bo  przecie¿  ciê¿ar  win  grzeszników  nad  wyraz  przyt³acza  mnie. 

Na   mojej   drodze   krzy¿owej   mia³am   tak   wiele   ró¿norodnych  i  tak  czêstych  ³ask
Bo¿ych,  ¿e  rzadko,   który   Œwiêty   miewa³  ich  a¿  tyle,  ale  najbardziej  odpowia  duszy  mej
to,   ¿e  podczas  mistycznych  nocy  ona  tak  czêsto  opuszcza  w  Bogu  czasoprzestrzeñ,  bo  to 
jest  zal¹¿ek  tego,  co  dusza  kosztuje  wiecznie  czyli ju¿ nie ma wiêkszej ³aski jak ta, ¿e dusza, 
która   daje   jeszcze   ¿ycie  cia³u,   na   czas   tymczasowy   przebywa   w   upojnych  komnatach 
Boskiego  Oblubieñca  w  Królestwie  Niebieskim  Jego. Z mojej mistycznej drogi jasno wynika, 
¿e   z   woli   Umi³owanego   dusza  ma  kosztuje  nie  tylko  Przedsionek  Nieba,   ale  i  równie¿ 
i  samo  Niebo,  bo  przecie¿  wesz³a  ona  w  Bogu  w  najwy¿sze  poznanie  Bo¿e  i  mimo, ¿e te 
³aski  s¹  krótkotrwa³e,  ale  ona  raduje  siê  mi³oœci¹ i radoœci¹ wieczn¹, tak¿e przez ten moment 
wiecznej  kontemplacji  dostêpuje  ona  chwilowego  zbawienia.

Niepojêcie  przes³odki  Jezus  Chrystus  tak  bardzo  uszczêœliwia  i  uzdrawia  duszê  m¹, 
aby  nigdy  ona  nie  zaprzesta³a  kochaæ  Jego  mi³oœci¹  Jego,  i  w  tej b³ogoœci Jego ona zatraca 
siê  w  Nim,   i   kiedy   z   tych   przes³odkich  wêdrówek  zza  œwiata  wraca  ona  do  cielesnego
wiêzienia,  to  jest  to  dla  niej  przeokropny  duchowy  miecz,  bo  przecie¿  ona ju¿ nie kosztuje 
tych  przeb³ogich  nadziemnych  tajemnic,  które  s¹  dostêpne  jedynie  dla  zbawionych  dusz.

¯yjê dla dobra Koœcio³a Chrystusowego jedynego prawdziwego w ca³ym Wszechœwiecie, 
a  co  za  tym  idzie,  to  i  dla  ca³ej  ludzkoœci,  i  skoro  tak  czêsto  dusza  moja  obdarowywana 
jest  tak  niezwy³ymi  ³askami,  które  sp³ywaj¹  na  ni¹  od  Ukrzy¿owanego  Mistrza, to przecie¿ 
muszê  to  wszystko  przekazaæ  w  Nim,  który  tak  czêsto  przynagla  mnie  do  pisania, dlatego 
te¿  nie  mogê  sprzeciwiæ  siê  woli  Jego,  która  na  celu  ma  ratowanie ca³ego upad³ego œwiata.
Moja   charyzmatyczna,    nadprzyrodzona    misja    polega   na   odwa¿nym   g³oszeniu   mojego 
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odwiecznego  powo³ania,  które  zawarte  jest  w  moich  mistycznych  ksi¹¿kach,  i  nie  spocznê
w  Panu  swoim,  dopóki  nie wype³niê ca³kowicie woli Jego.  Najukochañszy Boski Oblubieniec 
pragnie  zbawienia  wszystkich  dusz  lecz  zwolennicy  i czciciele cywilizacji k³amstwa i œmierci
na  si³ê  pragn¹  wymazaæ  Go  z  przemijaj¹cego  ¿ycia  swego,  dlatego  te¿  na  te  wspó³czesne, 
zdemoralizowane  czasy  Kap³an  Niebieski  pos³u¿y³  siê  dusz¹  m¹,   któr¹   tak   bardzo  hojnie 
obdarowuje  ³askami  Swymi,  abym  jako  wierna  uczennica  Jego  przekaza³a r¹bek niepojêtych
tajemnic  Jego,   które  znajduj¹  siê  za  zas³on¹  progu  œmiertelnego,   aby   po   zapoznaniu  siê 
z  moim  odwiecznym  powo³aniem,  jak  najwiêcej  dusz  wesz³o  na  drogê  œwiêtoœci  czyli, aby 
jak  nawiêcej  dusz  móg³  zbawiæ  wszechmocny  Stwórca.
 

Rodzice  Niebiescy  latami  przygotowywali  w³adze  moje  do  przyjêcia coraz wy¿szych 
œwiate³  i   natchnieñ   Swych,   a   mi³oœæ   Ich,   która   nie  szuka  swego  (1 Kor  13, 5)  wyrywa 
mnie   z   siebie   samej   i   umieszcza   w   obiekcie  naszej  mi³oœci,  w  którym  zaczynamy  ¿yæ 
( T. Merton ),   w  zwi¹zku  z  czym  na  mojej  drodze  œwiêtoœci  nikt  nie  sprowokuje  mnie  do 
zaprzestania  pos³annictwa  Bo¿ego,  które  kocham  nade  wszystko,  bo  nikt nie mo¿e stanowiæ 
o  losie  moim,  jedynie  tylko  Jezus  Chrystus,  który nieustannie pokrzepia mnie w Sobie, abym 
moc¹  Jego  g³osi³a  nieskoñczone  mi³osierdzie  Jego.

Z  Nie   mogê   na   si³ê   przekazaæ  ludzkoœci  duchowego  Dzie³a  Pana  naszego,  które
prowadzê  w  Nim,   bo   tego   czyniæ   nie   mo¿na,  bo  to  by³oby  dzia³anie  tylko  i  wy³¹cznie 
naturalne,   które   do   niczego   nie   prowadzi,   bo   to   wszystko   mo¿e   dokonaæ  siê  jedynie 
w   wielkiej  pokorze  poprzez  nadprzyrodzone  dzia³anie,   gdzie  Bóg  rozbudza  duszê  i  dusza 
wszystko  wykonuje  w  Bogu,   tak¿e  stopniowo  przekazujê  swoje  odwieczne  powo³anie  i  to 
moje  pisanie  na  Chwa³ê  Ukochanego  rozjaœnia  wiedzê  na  jego temat, które jest niesamowit¹
mistyczn¹   eksplozj¹   w   ca³ym   zniewolonym   œwiecie,   który   na  si³ê  wyeliminowuje wiarê 
katolick¹  z  ¿ycia  doczesnego  i  prowadzi pe³ne nienawiœci antychrzeœcijañskie kampanie, które
objawiaj¹  siê  nawet  w  mordowaniu katolików i paleniu ich mienia wraz z paleniem koœcio³ów.

Z   woli   Pana   mego    przez    wiele   lat    ukrywa³am   swoj¹   nadprzyrodzon¹    misjê,
a    obecnie   przysz³a   chwila   walki   w   imiê   Najmi³osierniejszego,    aby    móc    potrz¹sn¹æ
wszystkimi  niewolnikami  samych  siebie,  którzy  wegetuj¹  wœród  zsekularyzowanej  wolnoœci 
pozbawionej  jakiejkolwiek  wartoœci,   bo   przecie¿   lansowane  s¹  antymoralne  prawa.  Skoro 
¿yjê  dla  wy¿szych  celów  w  pe³nej  jednoœci  w  Ojcu,  Synu  i  Ducha  Œwiêtym,  to  wiadomo, 
¿e  wszystko  czyniê  to,  co  wskazuje  mi  mój umi³owany Trójjedyny Pan, który ci¹gle odnawia 
mnie  w  Sobie,   i   st¹d   ta   moja   walka  w  imiê  Jego,  któr¹  zwyciê¿ê  dziêki  nieskoñczonej 
ufnoœci  we  wszechmog¹c¹  mi³oœæ  Jego.

W   nadziei,   radoœci   i   mi³oœci   Pana   naszego   oœwiecona   Œwiêtym   Duchem   Jego 
przesz³am  proces  stopniowego  rozwoju  duchowego,  abym  mog³a  w  bólach  rodzenia  wydaæ
jak  najdoskonalszy  owoc  nadprzyrodzonej  misji  mej,   która   odwiecznie   by³a   zaplanowana 
na   dusz¹   m¹,    dlatego   te¿   wszelkie   utrapienia,   osch³oœci   i   krzy¿e,   to   s¹    szczególne
b³ogos³awieñstwa,   bo   mogê   uczestniczyæ   w   mêce   Ukochanego,   a   po   drugie  wszystkie
moje  smutki  i  cierpienia  w  ¿yciu  przysz³ym  bêd¹  policzone.   W   moim  odwiecznym  i  tak 
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trudnym   powo³aniu   zaufa³am   heroicznej   dobroci   Bo¿ej,   dziêki   której   Opatrznoœæ  Bo¿a
obficie   wynagradza   mi   wszystkie  udrêki  i  przeciwnoœci  zwi¹zane  z  Dzie³em  Niebios,  bo 
poprzez   to   wszystko   stokroæ  wiêcej  otrzyma³am  i  ju¿  wype³ni³am  wolê  Pana  mego  czyli 
wype³ni³   siê   plan   zbawienia   wzglêdem   duszy   mej.   Œledz¹c   ca³¹   moj¹  drogê  œwiêtoœci 
widaæ  wyraŸnie,  ¿e  owoc  Dzie³a  Wszechmocnego  staje  siê  coraz  bardziej doskonalszy czyli 
nasta³a  ju¿  odwieczna  pe³nia  na  niego,   aby   on   by³   skosztowany  czyli  sprawdzony  przez 
nad   wyraz   uduchowione   i   powo³ane   do   tego   osoby  duchowne,  które  wchodz¹  w  sk³ad 
Kongregacji  Nauki  Wiary  w  Watykanie.

Skoro   Opatrznoœæ   Bo¿a   postawi³a   Dzie³o  Swe,  które  odwiecznie  by³o  s¹dzone  na
duszê   m¹,   to   robiê   to,   co   jest   przyjemne  i  doskona³e  dla  wiecznego  i  nieœmiertelnego
Boga  ( Rz  12,  2 ),  który  wezwa³  mnie  z  najciemniejszych  ciemnoœci  do  nadprzyrodzonego
œwiat³a  Swego ( 1 P 2, 9 ),  abym  mog³a  przynieœæ  obfity  owoc w Nim  ( J 15, 5 )  i  pocieszyæ 
biednych,  odrzuconych  i  opuszczonych   oraz   skruszyæ  zatwardzia³e  dusze,   które  odrzucaj¹
œwiat³o Jego.  W moim odwiecznym powo³aniu doznajê szczególnej macierzyñskiej dobroci Pani
Jasnogórskiej  Maryi,  tak¿e  w  œwietle  wiary  Jej  Syna, jako wierny œwiadek zmartychwsta³ego 
Chrystusa  nie  boj¹ca  siê  tych,  którzy  zabijaj¹  cia³o,  lecz  duszy  zabiæ  nie  mog¹  (Mk 8, 36) 
przez  ludzki,   ziemski   czas   zbli¿am  siê  do  wieczego  czasu,   gdzie  ju¿  wkrótce  dusza  ma 
posi¹dzie  Ukochanego,  aby  wiecznie  odpoczywaæ  w  Nim.

W  ca³y  zlaicyzowany,   w  nad  wyraz  zdemoralizowany  œwiat  mog³a  uderzyæ  jedynie 
taka  dusza,  która  ¿yje  w  najg³êbszych  g³êbinach  duchowego  ¿ycia,  bo  tylko  ona  ma  wiele
do  powiedzenia  na  podstawie  prze¿yæ  swych,  które  mo¿e  przekazaæ  œwiatu,  jak  to  bywa³o
w  przesz³oœci,   czego   przyk³adem   jest   np.  Œwiêta  Faustyna  Kowalska,  a  obecnie  przysz³a
pora   na   Dzie³o   Pana   mego,   które   prowadzê   w   Nim,    tak¿e   ono  ma  byæ  “ sol¹  ziemi 
i  œwiat³em  œwiata ” ( Mt 5, 13 - 14 ).  Uczyni³am  dar  ze  swego  ¿ycia  dla  Dzie³a  Pana  mego, 
a  co  za  tym  idzie,  to  i  dla  Niego  Samego,  który  koryguje  moje  poczynania  na  duchowej, 
paschalnej  drodze  mej,  aby  w  g³êbokiej  prawdzie  i mistycznej, mi³osnej ¿arliwoœci dusza ma 
wesz³a  w  paschalne  tajemnice  Jego.  Królowa  Wszystkich  Œwiêtych  i  Matka ca³ej ludzkoœci, 
Maryja  wspomaga  duszê m¹ w drodze œwiêtoœci,  która odbywa siê w sprawiedliwej odwiecznej 
mi³oœci Jej Syna, Jezusa Chrystusa,  w  którym to ona niejednokrotnie lewituje w niezmierzonych 
przestworzach  nieskoñczonego  wszechœwiata  Jego,   gdy   we   œnie  na  czas  okreœlony  opuœci 
ona  w  Nim  czasoprzestrzeñ.
 

 Opatrznoœæ   Bo¿a   ka¿demu  dziecku  Swemu,  a  w  szczególnoœci  wybrañcom  Swym
zsy³a   najprzeró¿niejsze   krzy¿e,   które   jako   bolesne,    a   zarazem   mi³osne   doœwiadczenia
zahartowuj¹  i  przyoblekaj¹  nas  w  duchow¹  zbrojê  Ukochanego,  która wszystko i wszystkich
pokona  w  tym  tymczasowym  i  nad  wyraz  brudnym  moralnie  œwiecie.   Na   tym   ziemskim  
i  przemijaj¹cym  padole,  gdzie   nie   ma  wolnoœci  religijnej,  i  gdzie  na  zawo³anie  preparuje
siê  oskar¿enia  dla  osób  niewygodnych,  czasami  trudno  zreflektowaæ siê, co do postêpowania 
zaborców  tego  œwiata,  którzy  na  potêgê  “ pior¹ ”  mózgi  owcom  Bo¿ym,  dlatego  te¿ trzeba 
wszystko  rozs¹dzaæ  w  najmi³osierniejszym  Chrystusie,  aby  nie  zb³¹dziæ  w tych odmêtowych 
zawirowaniach  bezkarnoœci,  w  któr¹  wpl¹tana  jest  ob³udna  poprawnoœæ  polityczna.
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S z a n o w n y   K s i ê ¿ e   K a r d y n a l e,   od  ostatniej  wysy³ki do Waszej Eminencji 
za   wstawiennictwem   Najœwiêtszej  Maryi  Panny  w  Chrystusie  pisa³am  i  umieszcza³am  te¿
komentarze  na  youtube,   które  znajduj¹  siê  na  moim  interfejsie  Google +,  jak  i  w  obecnej
mojej  zakoñczonej  ju¿  29 - tej  duchowej  ksi¹¿ce  zatytu³owanej:  ¡ Zdobywanie  mistycznego 
szczytu  Góry  Karmel ¢,  czêœæ  6 - ta,  co oczywiœcie wszystko wpisane by³o w duchowe Dzie³o 
Boskiego  Zbawcê,  w  którym  w  radoœci i pokorze coraz szybciej zbli¿am siê do kresu swojego 
¿ycia,   aby   w   wiecznoœci   dusza   ma  mog³a  spocz¹æ  w  Ukochanym  i  w  pokoju  syciæ  siê 
nieskoñczon¹  mi³oœci¹  Jego.  Na  rozkaz  Boskiego  Oblubieñca  definitywnie  zakoñczy³am ju¿ 
etap  umieszczania  moich  komentarzy  w  internecie  i  to  ze  wzglêdu  na niesamowit¹ blokadê 
moich  komentarzy  na  YOUTUBE,  za  które  dostawa³am sporo punktów, gdzie po paru dniach
czy  te¿  godzinach  wkracza³a  cenzura  liberalno - lewacka usuwaj¹c mój komentarz, i wówczas
widnia³  napis  treœci:  “ Ten  film  jest  ju¿  niedostêpny  z  powodu roszczenia dotycz¹cego praw
autorskich  zg³oszonego  przez  u¿ytkownika  TelewizjaPolska-itvp ”,  czy te¿ wkracza³a cenzura
w³aœciciela  filmu,  ¿e  moje  komentarze  widnia³y  jedynie w moim komputerze. Na YOUTUBE 
istnieje  zaledwie  z  piêæ  rzetelnych  kana³ów,  które  mog¹  pochwaliæ siê prawdziw¹ wolnoœci¹ 
s³owa,  i  to  ¿e  nie  usuwaj¹  swoich filmów czyli maj¹ historyczn¹ dokumentacjê do wgl¹du dla 
ca³ej  ludzkoœci,   a  wszystko  to  mo¿na  z  ³atwoœci¹  sprawdziæ  na  moim interfejsie Google +, 
bo  przy  ka¿dym  temacie  podawa³am  adres  linku,  i  od  d³u¿szego  te¿  czasu  równie¿  nazwê
kana³u.   Z   woli   Pana  naszego  by³am  wolontariuszk¹  powo³an¹  do  pisania  sercem  i  dusz¹ 
komentarzy,   które   mog³abym   umieszczaæ   na   youtube   nawet   do  10 - ciu  czy  te¿  15 - tu
dziennie   i   to   do   koñca   tego  roku  na  intencjê  obchodów 100 - lecia  objawieñ  fatimskich, 
a  poniewa¿  zosta³am  wypchana  z  youtube przez nieuczciwych ludzi, którzy wol¹ wulgaryzmy 
i  przyg³upie  wpisy,  jak  moje  pisane  w  duchu  Ewangelii  Pana  naszego broni¹ce prawdziwej
demokracji,   w   zwi¹zku  z  czym  mam  ju¿  “ zamkniête  okno ”  na  œwiat  youtube  i   obecnie 
przesz³am   w   Boskim   Odkupicielu   w   wy¿szy   stopieñ   realizowania   Dzie³a   Jego,   gdzie 
w  wa¿niejszych  sprawach  i  tak  zawsze  odezwê  siê  na  mojej  stronie  internetowej.  

W  ja³owym  liberalno - lewackim  dynamizmie  chroni  siê  najprzeró¿niejsze  nadu¿ycia 
dyktatorów  tej  kasty,   którzy   s¹  niezast¹pieni  w  utrudnianiu  jakichkolwiek  dobrych  zmian, 
bo  przecie¿  oni  na  si³ê  d¹¿¹  do  zwyciêstwa  ba³wochwalczego  ¿ycia,  nad  którym  powiewa
genderowska  têcza,   co  widaæ  to  bardzo  dok³adnie  nawet  na  YOUTUBE  i  to  nie  tylko  na
kana³ach  mêtnego  nurtu,  ale  nawet  i prawicowych, o czym wy¿ej wspomnia³am, które chroni¹
wszelkimi  sposobami  sodomistyczn¹  kastê,   któr¹   nawet   ciê¿ko   jest   ruszyæ   w  fikcyjnym
Europejskim   Trybunale   Praw   Cz³owieka,   który   jest   trybuna³em   funkcjonuj¹cym  jedynie
wed³ug  praw  lewaków  i  libera³ów,  a  ca³a  zniewolona  Rada  Europy na moje tak niewygodne 
listy  milczy,   bo   przecie¿   nie   ma   zamiaru   ruszaæ   tego   œmierdz¹cego   “ sumienia ”  Unii
Europejskiej,  które  jest  prawniczym  smrodem,  o  czym  wszyscy  wiedz¹  i  z  naszego Rz¹du,
ale  wszyscy  wol¹  milczeæ,  ¿eby  ten  prawniczy  smród  nie  rozprzestrzeni³  siê  na  ca³y œwiat.

S z a n o w n a    E m i n e n c j o,    najgorsze    na    tym    grzesznym    œwiecie   jest   to, 
¿e  lewacy  i  libera³owie  zabraniaj¹  narodom  ¿yæ w wolnoœci i szczêœciu Bo¿ym czyli uzurpuj¹ 
sobie  prawo  bycia  sodomistycznym  bogiem, tak¿e pragn¹, aby wszystko dzia³a³o zgodnie z ich 
stworzonym  prawniczym  cielcem,  jakim  to  jest  fikcyjny  i  trupowaty  trybuna³ w Strasburgu, 
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który  nie  maj¹c  nawet  odrobiny  przyzwoitoœci  nazwa³  siê  na poœmiewisko swoje Europejski
Trybuna³  Praw Cz³owieka,  który  jako  prawniczy  wrak  wcale  nie  broni  niewygodnych spraw 
wraz  z nienarodzonymi, niechcianymi dzieæmi czyli sta³ siê niesamowit¹ sodomistyczn¹ rzeŸni¹,
w  zwi¹zku  z  czym  w  obecnej  dobie  czasów Kap³an Niebieski “ uderza ” duchowym Dzie³em
Swym,  które  z  pe³nym  oddaniem  i  mi³oœci¹  prowadzê  w  Nim,  aby zawstydziæ  “ wielkich ” 
kap³anów, uczonych, prawników, rz¹dz¹cych i innej maœci ró¿nych ludzi,  którzy niejednokrotnie 
¿yj¹  jedynie  wed³ug  swojego  ograniczonego  rozumu  i  wiadomo  te¿,  ¿e  ci  którzy pytaj¹ siê
jedynie  rozumu,  nigdy  nie  znajduj¹  prawdy  ( Ojciec  Œwiêty  Franciszek ).
 

Najs³odszy   Mistrz   Niebieski   coraz   bardziej   ubogaca   mnie  ³askami  Swymi,  abym 
mog³a   potomnym   przekazaæ  za   spraw¹   Jego   jak   najwiêcej   tych   niezwyk³oœci  Jego,  bo 
byæ   mo¿e   znowu   minie   2000  lat   zanim   Wszechmog¹cy   jak¹œ   nastêpn¹  duszê  obdarzy 
takimi  samymi  ³askami  jakie  ma  obecnie  dusza  ma,  ¿e  podczas  snu  bêdzie ona opuszcza³a 
w  Nim  tak  czêsto  cia³o,   i   bêdzie  mia³a  te¿  du¿o  mocy  Jego,  aby  to  wszystko  przekazaæ
w  Nim.   Jak  ju¿  wczeœniej  pisa³am  dusza  czcigodnej  S³u¿ebnicy  Bo¿ej   M a r t y   R o b i n 
mia³a   te   same   ³aski,   co  obecnie  ma  dusza  ma,   ale  nie  mia³a  ona  si³y,  aby  to  wszystko
przekazywaæ,   poniewa¿   mia³a   unieruchomione  prawie  wszystkie  cz³onki  cia³a  swego.  Nie
jestem  pierwsz¹  owc¹  Bo¿¹,  która  publicznie  przed  ca³ym  œwiatem  mia³a  odwagê przyznaæ
siê,  ¿e  jest  prowadzona  przez  Ducha  Œwiêtego  i  ma  ogrom  ³ask  Bo¿ych,   bo   przede  mn¹ 
by³a   Œ w i ê t a   H i l d e g a r d a   z   B i n g e n,   która   mówi³a   o   sobie,   ¿e  jest  “ cieniem
¿ywego  œwiat³a ”,  dlatego  te¿  wzywa³a  ona  nawet  papie¿y  do wprowadzania reform i mocno
ich  krytykowa³a  powiadaj¹c,  ¿e  “ Koœció³,  kierowany  przez  mê¿czyzn,   w   wielu  aspektach 
zdradzi³  swoj¹  naturê  i  misjê ” ( Lucetta  Scaraffia ).
 

S z a n o w n a   E m i n e n c j o,  £aska  Trójjedynego  Boga  nie  opuszcza  mnie  ani na 
chwilê,  abym  przemieniona  w  Niego  mog³a  jak najjaœniej przedstawiæ niepojête sprawy Jego, 
które  skrusz¹  oziêb³e  dusze  i  serca  nie  tylko  masonerii  pseudonaukowców,   ale  wszystkich 
masonów  ca³ego  grzesznego  œwiata.   Przedwieczne  S³owo  Wcielone  pragnie,  aby  wszystkie 
dusze  zap³onê³y  wielk¹  mi³oœci¹  do  Niego,  dlatego  te¿  na  te wspó³czesne  zdemoralizowane 
czasy  zes³a³  On  moj¹  nadprzyrodzon¹  misjê,  która  w  ca³ej  pe³ni  odpowiada na oczekiwania 
ca³ej  grzesznej  ludzkoœci,  która  spragniona  jest  nadprzyrodzonoœci, która tak mocno mog³aby 
wkroczyæ  w  duszê  wybran¹.  Gdy  dalej  nie  bêdzie  ¿adnej  interwencji ze strony Szanownego
Kardyna³a,  to  wkrótce  ponownie  odezwê  siê,  aby pobudziæ Wasz¹ Eminencjê do s³u¿bowego 
dzia³ania.  Na  rêce  Waszej  Eminencji  wysy³am  dwie  takie  same  p³yty  kompaktowe CD - R, 
na  których  w  programie  PDF  nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Bo¿e wraz z nowo napisan¹ tj. 29 - t¹ 
duchow¹ ksi¹¿k¹ pt.: “ Zdobywanie mistycznego szczytu Góry Karmel ”, czêœæ 6 - ta (200 stron),
ponadto   kopiê   listu  skierowanego  do  Ojca  Œwiêtego  Franciszka.  Natomiast  11 - ty  list  do 
Rady  Europy,   który   obecnie   wysy³am  znajduje  siê  w  folderze  “ Kamieñ Wêgielny  Dzie³a 
Bo¿ego ”,  jak  te¿  i  na  mojej  stronie  internetowej  w  punkcie  numer 108. 

        Szczêœæ  Bo¿e !   
  
       Anna  Aniela  Flak
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