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Matka  S³owa  Wcielonego  Maryja

Matka  S³owa  Wcielonego  Maryja  wspomaga  duszê  m¹  na  jej  duchowej  drodze, aby
Dzie³o  Jej  Syna  Jezusa  Chrystusa   do   którego   zosta³a  ona  odwiecznie  powo³ana  sta³o  siê
zasiewem  ziarna  Ewangelii,   która   nie   pozwala   iœæ   na   ¿adne   kompromisy  ze  z³em,   bo
przecie¿   zostaliœmy   stworzeni   nie   dla   przemijalnej,  grzesznej  doczesnoœci,   ale  do  ¿ycia
wiecznego  w  Panu  naszym,  który  stworzy³  nas  na  obraz i podobieñstwo Swe (Rdz 1, 26-27). 
Dusza  ma  przepojona  jest  ¿yw¹  Ewangeli¹  Stwórcy  w  Jezusie  Chrystusie,  tak¿e nape³niona 
jest  ona  radoœci¹  i  mi³oœci¹ Boskiego Oblubieñca, i na drodze œwiêtoœci w œwietle paschalnego
œwiat³a  Jego   d¹¿y   ona   do   doskona³ej   duchowej   jednoœci  z  Nim,   cierpi¹c  te¿  z  mi³oœci 
do  prawdy  i  dobra  Jego.

Za  poœrednictwem  Niepokalanej,  która wspomaga naœladowaæ mi Syna Swego jednoczê
siê  duchowo  z  duchowym  œwiatem,   który   nasi¹kniêty   jest   niepojêt¹  wolnoœci¹,  mi³oœci¹, 
pokojem,  jak  i  sprawiedliwoœci¹,  a  poniewa¿  dla  mnie  ¿yæ  to  Chrystus (Flp 1, 21),  dlatego 
te¿  nie  ma  co  dziwiæ  siê  duszy  mej,  ¿e  jej  tak bardzo têskno za wiecznym odpoczywaniem, 
bo  ona  ju¿  pragnie przebywaæ w doskona³ej i nieskoñczonej mi³oœci jaka istnieje nierozerwanie 
miêdzy  Ojcem  Przedwiecznym,  Synem  i  Duchem  Œwiêtym. Z pomoc¹ Gwiazdy Morza Maryi
staram   siê   zapomnieæ   o   sobie,    aby   móc   jak   najgorliwiej   wykonaæ   swoje   odwieczne
powo³anie,  które  przecie¿  jest  powo³aniem  do  œwiêtoœci,   tak¿e   wysz³am   w   Panu  naszym 
na  pe³n¹  g³êbiê  ¿ycia  swego,   aby  w  Ukochanym,   który   jest   naszym  ¿yciem  ( Flp 1, 21 ) 
poprzez  swoje  duchowe  ksi¹¿ki  zasiaæ  ziarno  mi³oœci  dla  wszystkich  adoratorów z³a, którzy 
maj¹  ducha  tego  zniewolonego  œwiata  i  nakrêcaj¹  spiralê  nienawiœci  i  przemocy.
 

Orêdowniczka,  Wspomo¿ycielka   i   Poœredniczka,   najukochañsza   Mama   Niebieska,
poprzez   któr¹   dokonuje   siê   wszystko   wiernie   prowadzi   duszê   moj¹  poprzez  tajemnicê
Swojej   Œwiêtoœci    do    wype³nienia   mojego   odwiecznego  zadania,    które    zwi¹zane    jest
z  naœladowaniem  Jej  mi³oœci.  Z  Mam¹  Niebiesk¹  Bo¿ego  Mi³osierdzia  trwam na modlitwie
Nowego  Adwentu,  który  jest  Koœcio³em  czyli  Cia³em  Mistycznym  Jezusa  Chrystusa,  gdzie
z  woli  Bo¿ej  Duch  Œwiêty  zstêpuje  na   mnie i oœwieca duszê m¹,  abym do koñca œwiadczy³a 
swojemu  nadprzyrodzonemu  pos³annictwu.

Na  mojej  drodze  krzy¿owej  wiernie  wykonujê  wolê  Bo¿¹  w  Ÿródle mi³oœci i prawdy
Trójjedynego Boga,  dlatego  te¿  nie  boj¹c  siê  niczego  i  nikogo biorê przyk³ad z Maryi, która
znalaz³a  ³askê  u  Boga  ( £k 1, 30 )   i   za  Jej  wstawiennictwem  zaœwiadczam  swoim  ¿yciem
o  prawdzie  duchowego  Dzie³a  Niebios,   które  odwiecznie  by³o  przeznaczone  na  duszê  m¹, 
i  gdybym  nie  pisa³a  duchowych  ksi¹¿ek nie mia³abym absolutnie ¿adnych szans na obronienie
swojego  odwiecznego  powo³ania  sk³adaj¹cego  siê  z  33-ech  duchowych  ksi¹¿ek  na  intencjê 
33 - ech  lat  Pana  Jezusa  spêdzonych  na  grzesznej  ziemi   oraz  z  kilkudziesiêciu  duchowych
listów  wys³anych  do  duchowieñstwa, którzy przybrali nieludzk¹ pozê milczenia. Nie zdawa³am 
sobie  nawet  sprawy  z  tego,   ¿e  a¿  tak  wiele  napiszê  duchowych  ksi¹¿ek  dla  dobra  Dzie³a
Bo¿ego,  które  zawsze  pisa³am  pod  natchnieniami  Ducha  Œwiêtego  w  cierpliwoœci Boskiego 
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Odkupiciela,  który  na  czas  pisania  w Imiê Jego zawsze obdarza³ mnie moc¹ i œwiat³em Swym. 

Z  pomoc¹  Œwiêtej  Bo¿ej  Rodzicielki  chocia¿  odrobinê  upodobni³am  siê  do Jej Syna
Jezusa  Chrystusa,  bo  przecie¿  we  wszystkim  zdana  jestem  tylko  na  Niego,  i  On rozprasza
moje  trudnoœci  i  najprzeró¿niejsze  cierpienia  w  ciemnej  nocy  ducha, dziêki czemu dusza ma 
jest  nieustannie  oœwiecana  w  Umi³owanym  i  w  wielkiej  wiêzi z Nim nabiera m¹droœci Jego,
aby  poprzez  Niego  dalej  kontynuowaæ  duchowe  Dzie³o  Jego. Niejednokrotnie przebije duszê
m¹  duchowy  miecz  boleœci  czy  te¿  mi³oœci  Boskiego  Odkupiciela,  a  wszystko  to dla dobra
duszy mej,  aby  przebywa³a  ona  w  mi³osiernej mi³oœci Ukochanego, który tak bardzo rozjaœnia
j¹  Sob¹,  ¿e  ona  o  niczym  innym  nie  myœli,  jedynie  tylko  o  Nim,  który  w ¿yciu przysz³ym
jako  jedyny  mo¿e  podarowaæ  jej  niewiêdn¹cy  wieniec  Chwa³y  Swej.
 

Na   mojej   drodze   krzy¿owej   trwam   w   jednoœci  z  Umi³owanym  w  winnicy  Jego,
któr¹  z  pomoc¹  Ró¿y  Duchowej  Maryi  pielêgnujê  niejednokrotnie  w  trudach i cierpieniach,
dziêki   którym   uczestniczê   w   tajemnicach   mêki  i  œmierci  Zbawiciela.  Trwam  w  Boskim
Odkupicielu, a  On  trwa  we  mnie  ( J 15, 4 ),   w   zwi¹zku   z   czym   tak   odwa¿nie   realizujê 
wolê  Jego,  któr¹  ukocha³am  nade  wszystko  mimo,  ¿e  czasami  upadam  pod  krzy¿em, który
dŸwigam  na  swoich  barkach,   i   który   odwiecznie   przygotowany   by³   na   moje   doczesne 
pielgrzymowanie.   W   najciemniejszej   nocy   ducha   zanurzona  jestem  w  strumieniach  bólu,
mi³oœci  i  radoœci  Boskiego  Odkupiciela,   który  na  najprzeró¿niejsze  sposoby  umartwia   czy
te¿  pociesza  w  Sobie,  tak¿e  ci¹gle  kroczê  za  Ukochanym,   ale   nie   znaczy   to,   ¿e   ci¹gle
jestem  tylko  radosna  w  Nim,  bo  czasami  przeciwnoœci  czy  te¿ choroby powoduj¹ chwilowe 
postoje  w  drodze  na  Górê  Karmel,  podczas  których  duszê  m¹  ogarniaj¹ dotkliwe osch³oœci. 
Wiem,  ¿e  wystarczy mi ³aski Bo¿ej na wype³nienie odwiecznej woli Bo¿ej w stosunku do duszy 
mej,  bo  przecie¿  moc  Bo¿a  doskonali siê w s³aboœci (2 Kor 12, 9),  tak¿e za wstawiennictwem 
Ró¿y   Duchownej   M a r y i   dusza   moja   wprowadzana   jest   coraz  bardziej  w  niepojêtoœci 
duchowe  niezast¹pionego  Kap³ana  Niebieskiego.

K  Dusza  moja  ogrom  razy  opuszcza³a  w  Bogu  cia³o  podczas  snów  bêd¹c  w Bogu
poza  czasoprzestrzeni¹,   i   ogrom   te¿   razy   przebywa³a  w  trynitarnej  mi³oœci  Trójjedynego
Boga  czyli  by³a  w  trynitarnej  komunii  z  Nim,   dlatego   te¿   ta   mi³oœæ   i   radoœæ   wieczna 
rozprzestrzeni³a  siê  na  wszystkie  cz³onki  cia³a  mego,  w  zwi¹zku  z  czym  nie  mogê  te¿ ju¿ 
niczym  innym  ¿yæ  jak  tylko  Oblubieñcem  Niebieskim,   który   drog¹   ¿ycia  prowadzi  duszê
m¹   do   wiekuistego   zbawienia,   a   poniewa¿   tak  du¿o  mam  tej  Boskiej  mi³oœci  w  sobie,
dlatego  te¿  pragnê  zalaæ  ni¹  ca³y  zdemoralizowany  œwiat,  który  zamkn¹³  bramy  ¿ycia Panu 
naszemu,  a  otworzy³  bramy  dla  kultury  œmierci  wraz  z wynaturzonymi prawami czyli dosz³o 
ju¿  do  tego,  ¿e  w  sposób  jawny  aposto³owie  bezprawia  atakuj¹  aposto³ów mi³oœci i pokoju.

Gwiazda    Ewangelizacji   i   Królowa   Aposto³ów   Maryja   wraz   ze    Swoim   Synem
Jezusem   Chrystusem   wybrali   duszê   moj¹    do    wejœcia    w    t a j e m n i c ê   T r ó j k ¹ t a 
B e r m u d z k i e g o,   duszê   z   udrêczonej   Polski,   która   przesz³a   dwie  wojny  œwiatowe, 
carat,  rozbiory ... ,  a  obecnie  znalaz³a siê pod okupacj¹ lewicowo - liberalnych œrodowisk,  aby 
po  raz  kolejny  okazaæ  ludzkoœci  Swoje  nieskoñczone  mi³osierdzie,  tak¿e  ca³a moja ziemska 
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pielgrzymka  odbywa  siê  dziêki  mocy,  potêdze  i  si³  Bo¿ych,  które s¹ niewyczerpane, dlatego 
te¿  z  ka¿dym  dniem  mam  coraz  wiêcej  nadprzyrodzonej energii. Tak wielka nadprzyrodzona 
tajemnica  Trójk¹ta  Bermudzkiego  nie  jest  na  umys³  ziemski,   który   pobiera  Ÿród³o  energii 
z  mózgu,   bo   to   wszystko   jest   wy¿sze  nad   wszelkie   poznanie,  i  dusza  po  opuszczeniu 
cia³a  musi  byæ  zasilana  Samym  Bogiem,  aby  znaleŸæ siê w obszarze tych tajemnych znikniêæ 
bytów  skoñcznych.

Poj¹æ tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego,  to obejmowaæ Chrystusa (1 Bok), ludzi (2 Bok) 
i  Koœció³,  Jego  Cia³o  (3 Bok)  oraz  umieæ  zaufaæ  m¹droœci  i  dobroci  Bo¿ej,  i  w  g³êbokiej 
wierze  spokojnie  cierpieæ  za  Koœció³  Chrystusowy,   który   jest   domem  kobiet  i  mê¿czyzn,
tak¿e   nie   mo¿na   byæ   sk³óconym   ze   sob¹   lub   z   losem,   dlatego   te¿   nale¿y   posiadaæ 
wewnêtrzny   hart   i   silne   poczucie   bezpieczeñstwa  oraz  pielêgnowaæ  milczenie,   aby  móc
w  ³asce  uœwiêcaj¹cej  w  Bogu  dojœæ  do  tej  tajemnicy,  dziêki której dusza bêdzie pozbawiona 
naturalnego widzenia.  Cz³owiek  urodzony  z  grzechem pierworodnym na duszy jest ca³kowicie
uzale¿niony  od  Boga,  i  bez  najczystszej Dziewicy, Mamy Niebieskiej nie mo¿na przekroczyæ 
granicy  nadprzyrodzonego  œwiata  i  ods³oniæ  odwieczn¹  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego.

Za  wstawiennictwem  Gwiazdy  Morza  Maryi pokornie, ale odwa¿nie realizujê duchowe
Dzie³o  Jej  Syna,  które  duszê  m¹  wprowadzi³o  w  nadziemskie niepojêtoœci i m¹droœci, ponad
wszelkie  pojêcia  Boskie,   tak¿e   ona   wesz³a   w   przedsmak  ¿ycia  wiecznego,   który  koi  j¹
niepojêtymi aromatami, oczywiœcie wówczas, gdy dosiêgaj¹ j¹ przeb³ogie ³aski Wszechmocnego.
W czystej mi³oœci w Bogu wesz³am w bezpoœredni kontakt z Jezusem Chrystusem i z woli Bo¿ej
w   Duchu  Œwiêtym,   w   Duchu   Zmartwychwsta³ego   Jezusa   Chrystusa   jestem   nieustannie
odmieniana,   aby   poprzez  przebóstwienie  byæ  Pierwszym  i  Ostatnim  ( Ap 2,  8;  Iz  48, 12 ),
Pocz¹tkiem  i  Koñcem (Ap 22, 13),  tak¿e  moja  wiedza  o  misterium  Bo¿ym  jest  nieustannie
pog³êbiana,  dlatego  te¿  latami  dojrzewa³am  do  teologii  kontemplacyjnej,  aby  odwieczny cel 
Bo¿y  przeznaczony  dla  duszy  mej  poznawaæ  poznaniem  Bo¿ym.

W   Duchu  Œwiêtym  jestem  inspirowana  i  pobudzana  do  kontynuowania  umi³owanej
woli  Kap³ana  Niebieskiego,   dziêki   któremu  nieustannie  uczestniczê  w  mi³oœci  Jego,  tak¿e
za  wstawiennictwem  Ró¿y  Mistycznej  Maryi  w  jednoœci  z  ca³ym Chrystusowym Koœcio³em
zbli¿am  siê   do   koñca   mojego   doczesnego   pielgrzymowania,   aby  dusza  moja  mog³a  ju¿
przejœæ  na  wieczne  odpoczywanie  w  Panu  naszym  w  wiekuistym  Królestwie  Jego.  Jedynie
tylko   dziêki   Najœwiêtszej   Maryi   Panny   wspó³pracujê   z  ³ask¹  Jej  Syna  Jezusa  Chrystusa
nieustannie  przezwyciê¿aj¹c  najprzeró¿niejsze  utrudnienia,  jak  i  osch³oœci  duszy  mej,  tak¿e
bêd¹c  w  œcis³ej  mi³osnej  relacji  z  Rodzicami  Niebieskimi  bezwarunkowo  kontynuujê swoje
odwieczne  powo³anie, które ma za zadanie poci¹gn¹æ jak najwiêcej rozproszonych, zagubionych 
i  upad³ych  dusz  na  drogê  wiekuistej  nadziei,  mi³oœci  i  zbawienia.

Na  mojej  duchowej  drodze  jestem  pe³na  ducha  Chrystusowego  przez  Maryjê,   która 
g³êboko  zakorzeniona  jest  w ludzkoœci i poprzez charyzmat Jej niezwyk³ej, wszechobejmuj¹cej 
macierzyñskiej  czujnoœci  wszystko  dokonuje  siê  we  Wszechœwiecie,   tak   jak   i  ods³oniêcie
tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  której  rozwi¹zanie  przewy¿sza  naturê  i  nie  podpada  ani 
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pod   zmys³,   ani   te¿   pod   zdolnoœæ   ludzk¹,   dlatego   te¿   dusza  moja  musi  byæ  wolna  od 
wszystkiego,   aby   Trójca   Œwiêta   i   Mama    Niebieska   mogli   uczyniæ   wszystko  w  niej 
-  unicestwiaj¹c  i  ogo³acaj¹c  j¹  w  najokropniejszych  ciemnoœciach;  i  st¹d te moje nieustanne
cierpienia  zarówno  duchowe,  jak  i  fizyczne  z  tym,  ¿e obecnie górê bior¹ fizyczne cierpienia,
bo nawet nie ma jednej sekundy, abym nie cierpia³a. Od dzieciñstwa towarzysz¹ mi niewidoczne, 
wewnêtrzne  cierpienia,  dziêki  którym  dusza  ma  coraz  dog³êbniej  jest  oczyszczana  w  Panu
naszym,  który  pozwala  jej  wchodziæ  w  Sobie  w  zaœwiaty  Swe,  tak¿e  ona  daje œwiadectwo 
o  nieskoñczonej  dobroci  i  mi³oœci  Jego.  Zawsze  by³o  i  bêdzie,  ¿e w najwiêkszych udrêkach 
powstaje   zawsze   coœ   dobrego,   tak   jak   w   najwiêkszych   k³opotach   Koœcio³a   og³oszono
d o g m a t   N i e p o k a l a n e g o   P o c z ê c i a,  tak  jak  ja w najgorszych moich cierpieniach
i  przeœladowaniach  ze  strony  pseudonaukowców  ze  Szczecina,  ¿e  nawet  dzieli³am odrobinê 
bólu  mêki  Ukrzy¿owanego  dobrze  opracowa³am w Bogu Dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia
tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  na  Chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego. 

Z  Byæ  godn¹  tak  wielkiego  Dzie³a  Bo¿ego  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia tajemnicy 
Trójk¹ta  Bermudzkiego,  to  znaczy  byæ  towarzyszk¹  mêki  Chrystusowej i Wspó³odkupicielk¹
tak  jak  Maryja,   która   jako  Matka   Duchowa  Mistycznego  Cia³a  Chrystusa,  Arka  Nowego 
Przymierza   prowadzi   duszê   wybran¹   czyli   duszê  moj¹   poprzez  prawdê  nadprzyrodzonej 
rzeczywistoœci   do   œwietlanego   idea³u   przewy¿szaj¹cego  wszelkie  piêkno  ziemskie,  do  Jej 
umi³owanego Syna Jezusa Chrystusa.  Zosta³am “opieczêtowana”  znakiem paschalnej tajemnicy 
Chrystusa  ( Waldemar  Wojdecki ),  i  nieprzerwanie  trwam  w  modlitwie  z  Mam¹  Niebiesk¹,
ze   wszystkimi   Aposto³ami,    tak    samo    jak    Oni    trwali    po   Wniebowst¹pieniu   Jezusa 
w   jerozolimskim   Wieczerniku.   Pan   Jezus   obieca³   mi:  ¡ Córko   Moja,  Ja  tobie  ods³oniê 
tajemnicê   Trójk¹ta   Bermudzkiego ... ¢   i   obietnicy   Swej   dotrzyma³   ods³aniaj¹c   j¹  duszy 
mej,  i  obecnie  przysz³a  pe³nia  czasu  na  realizacjê  koñcow¹  Dzie³a  Jego,   co   jest   oznak¹,
¿e   @EpiskopatNews   powinien   ju¿   powiadomiæ  @Pontifex_pl   o  mojej  nadprzyrodzonej
misji,  aby  na  wniosek  Papie¿a  Franciszka  rozpocz¹³  siê  proces badawczy duchowego Dzie³a
Bo¿ego  w  Kongregacji  Nauki  Wiary.

W  ciemnej  nocy  ducha  zawierzy³am  Chrystusowi  i  Jego  Koœcio³owi, i st¹d moja si³a 
do  pokonania  wszystkiego,  co  wiod³o  mnie  do ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego 
i  do  zbawienia  tym  bardziej,  ¿e  Maryja  nigdy  nie  zawiedzie  mnie,  bo  Ona  kieruje  ca³ym 
¿yciem  mym  i  w  szczególny sposób czuwa nad Dzie³em Syna Swego, które prowadzê poprzez 
Ni¹  w  Panu  naszym  Jezusie  Chrystusie.   Za   wstawiennictwem   Najœwiêtszej   Maryi  Panny 
moc¹  Ducha  Œwiêtego  w  Oblubieñcu  Niebieskim  ju¿  dawno obumar³am, aby w pe³ni czasów 
przynieœæ  plon  obfity  (J 12, 24),  tak¿e poprzez upojne cierpienia w czystej, radosnej i mi³osnej
kontemplacji  uczestnicz¹c  w  tajemnicach  paschalnych  ukrzy¿owanego   i  zmartwychwsta³ego 
Pana  naszego  latami  by³am  przygotowana,  aby  móc  wyjœæ  na  ca³y  zniewolony  œwiat, który 
bezkarnie  tworzy  nad  wyraz  wynaturzone  prawa,   które  przestrzega  za  pomoc¹  si³y,  s¹dów 
i  poprawnoœci  politycznej.
  

Na   mojej   drodze   krzy¿owej  za   wstawiennictwem  Królowej  Anio³ów,  Patriarchów,
Proroków,  Aposto³ów  i  Mêczenników  M a r y i  utrzymujê  sta³¹  wiêŸ  z  Jej  Synem  Jezusem 
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Chrystusem,   tak¿e   w   oblubieñczej   mi³oœci   Ukochanego   w  mi³osnym  znaku  Jego  pe³niê
z   pe³nym   oddaniem   wolê   Jego   przy  jednoczesnym  za¿ywaniu  niewymownej  i  niepojêtej
radoœci  Jego,   która   wprowadzi³a   duszê  m¹  w  niebiañski  przybytek  wiekuistego  szczêœcia.
W  Panu  naszym  wchodzê  nie  tylko  w  duchowe sprawy, ale równie¿ w ba³wochwalczy œwiat, 
w  którym  to  grzesznicy  spragnieni  s¹  najprzeró¿niejszych  wypaczeñ  na czele z kar¹ œmierci,
która  i  tak  ju¿  legalnie  trwa  w  aborcyjnych  katowniach  œmierci,  tak¿e  sodomici  w  sposób 
jawny  propaguj¹  z³o  maj¹c  za  nic  swoje  nadu¿ycia.  

Jako  misjonarka  S³owa  Bo¿ego prowadzona jestem przez Najœwiêtsz¹ Maryjê, Gwiazdê 
Ewangelizacji  i  Królow¹  Aposto³ów,  i  poprzez  œwiadectwo swojego duchowego ¿ycia g³oszê 
mi³oœæ  Chrystusa,  aby  ca³y  œwiat  przeszed³  z  drogi  przemocy,  k³amstwa  i  œmierci na drogê 
mi³oœci  Chrystusowej,  bo  przecie¿  zmartwychwstanie  Chrystusa jest Ÿród³em nadziei i pokoju 
dla  wszystkich  owiec  Bo¿ych,  dlatego  te¿  trzeba  byæ  otwartym  i  wra¿liwym  na  materialne 
i duchowe potrzeby bliŸnich. Poœwiêci³am siê Jezusowi przez Maryjê, i przez Jej Przenajœwiêtsze
Serce  otrzymujê  przenajœwiêtsze  ³aski,  i  tylko  od  Niej  zale¿y  moje  duchowe  ¿ycie,  i tylko 
Ona  jedyna  wie  najlepiej  jak  odbyæ  siê  ma ca³e moje odwieczne powo³anie dla powiêkszenia
Chwa³y  Trójcy  Œwiêtej  i  Jej  Samej.   Z   ca³¹   odpowiedzialnoœci¹   i   mi³oœci¹  do  Rodziców 
Niebieskich  mogê  powiedzieæ s³owami Ró¿y Duchowej Maryi wypowiedzianymi 13.07.1917 r. 
do   S³u¿ebnicy   Bo¿ej  £ucji  dos  Santos,  ¿e  swoj¹  misjê  wykonujê  ¡ z  wielkiej  mi³oœci  do
Jezusa  Chrystusa  dla  zbawienia  grzeszników  i  dla  zadoœæuczynienie  za  grzechy  pope³nione 
przeciw  Niepokalanemu  Sercu  Maryi. ¢

Z  woli  Bo¿ej  wesz³am  w  poznanie  kontemplacyjne,   aby  przebóstwionym  umys³em,
który  jest  zaopatrzony  w  prawdy  wieczne   posi¹œæ   odwieczn¹   t a j e m n i c ê   T r ó j k ¹ t a 
B e r m u d z k i e g o,   dlatego   te¿   Rodzice   Niebiescy   b³ogos³awi¹  córkê  Sw¹  za  trud  jej 
ascezy,  i  dziêki  ³askom  mistycznym,  które  zosta³y  jej  dane,  jako  pomoc  do  dzie³a  Bo¿ego 
ujmowa³a  ona  prawdy  Bo¿e,  które  s¹  odwieczn¹ m¹droœci¹. Czujê siê bardzo uszczêœliwiona, 
¿e   Rodzice   Niebiescy   u¿yli  do  tak  wielkiej  sprawy  Bo¿ej  ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta 
Bermudzkiego  tak  marnego  narzêdzia,  i  mimo  mojej  nicoœci  podczas ziemskiej pielgrzymki
mej  bardzo  czêsto  z  Ich  ³aski  znajdujê  siê   w  mi³osnym  upojeniu  i  w  mi³ym  odrêtwieniu, 
tak   jakbym   odesz³a   od   siebie,   i   pragnê³abym   bardzo,   aby  ten  stan  trwa³  wiecznie,  ale
niestety  wszystko  to  trwa  tylko  chwilê.

Z   pomoc¹   Matki  £aski  Bo¿ej  Maryi,   w   której   S³owo  sta³o  siê  Cia³em  odrywam 
siê  od  rzeczy  ziemskich   i   umieram   dla   wszystkich   po¿¹dliwoœci  œwiata,   tak¿e   d¹¿ê  do 
ostatecznej  przyczyny  wszystkiego,  to  jest  do  najukochañszego  Mistrza  Niebieskiego,  który 
latami  prowadzi³  mnie  do  ods³oniêcia  tajemnicy  Swej  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  gdzie  nigdy 
sama  bym  nie  dosz³a,  choæbym  nie  wiem  jak  pragnê³a,  i choæby wspiera³ mnie ca³y ziemski 
œwiat.  Wiem  i  mam  pewnoœæ,  ¿e  Przewodnicy  Niebiescy  córkê  Sw¹  mi³uj¹ i podczas pracy 
ascezy   mistycznej   ods³oniêcia  tej  omawianej  tajemnicy  dawali  mi  ³askê,   ¿e  zapomina³am 
o  sobie  i  czu³am  siê  ca³a  pogr¹¿ona w Nich, jakbym stanowi³a nierozerwaln¹ jednoœæ z Nimi.

Jestem  ponad  zamêtem,  trwog¹,  doczesnymi  po¿¹daniami  ¿ycia  doczesnego,  dlatego 
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te¿  latami  wg³êbia³am  siê  coraz bardziej w nadprzyrodzon¹ tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego,
która  z  pokolenia  na   pokolenie  owiana  jest  tajemnic¹,  tak¿e  wszystko  odbywa³o  i odbywa
siê   wedle   odwiecznego   zawierzenia   Przenajœwiêtszej   Trójcy   Œwiêtej  i  Matki  Zbawiciela
Maryi,   wed³ug   Ich   wielkiego  mi³osierdzia  wzglêdem  ca³ej  ludzkoœci.  Poprzez  wydarzenia 
ca³ego   zniewolonego   œwiata,   poprzez   œwiête   znaki   czasu   œwiadczê   o  nadprzyrodzonym
zadaniu  swym  i  cierpliwie  czekam  na  ostateczn¹  pe³niê  czasu,  na  chwalebny  dzieñ Pañski, 
który  odwiecznie  jest  wyznaczony  na  ods³oniêcie  œwiatu  ju¿  poznanej  w  Bogu  przez duszê 
m¹  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego.

Dzie³o  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego odbywa³o siê
w  œcis³ej  jednoœci  z  teologi¹  dogmatyczn¹,  moraln¹,  ascetyczn¹,  mistyczn¹,  teologi¹ liturgii
biblijnej  i  pastersk¹  w  Bogu,  przez  Boga  i  dla  Boga. Poprzez prowadzenie tego duchowego 
Dzie³a   Bo¿ego,    które   jest   zadoœæuczynieniem,   aby   ludzkoœæ   przesta³a   obra¿aæ   Boga,  
zapobiegnê   przed  gro¿¹cym  niebezpieczeñstwem   za   niesamowicie   niemi³osierne   grzechy  
œwiata,  a  ponadto  Dzie³o   to   jest    dla   C h w a ³ y   B o g a   i   M a t k i   B o ¿ e j,    których 
Serca  otoczone  s¹  cierniami,  zniewa¿one  przez  grzechy  ludzkoœci.

Oblubienica   Ducha   Œwiêtego   Maryja   œledzi   ka¿dy   mój   ruch  i  wszystkie  moje
poczynania  w  duchowym  Dzie³e  Jej  Syna  Jezusa  Chrystusa,   w   którym   jestem  nad  wyraz
rozkochana,   dlatego   te¿   tak   bardzo   pomaga  Ona  córce  Swej  Annie,  aby  mog³a  ona  jak
najdok³adniej  wype³niæ  swoje  odwieczne  powo³anie  na  wiekuist¹  Chwa³ê Niebios. Duchowe 
Dzie³o  Pana  naszego  ca³y  czas  dokonuje  siê  przez  Œwiêt¹  Bo¿¹  Rodzicielkê,   która   duszê 
moj¹   jako   byt   duchowy,   niematerialny,   pozaczasowy   wprowadzi³a   w   Morze   Wiecznej 
Szczêœliwoœci,  tak¿e  ona  zanurzona   w   g³êbinach  Najœwiêtszego  rozkoszuje  siê  aromatami 
i  tajemnicami  Jego,  które  zupe³nie  s¹  obce  dla  przemijaj¹cej  doczesnoœci.

Boski  Oblubieniec  Niebieski  zdoby³  duszê  m¹  mi³oœci¹  Sw¹,  dlatego  te¿  z  radoœci¹
i  odwag¹  w  pe³nej  jednoœci  z  Ukochanym  wype³niam wolê Jego,  wype³nienie której w pe³ni
czasów  zasieje  dobroæ  i  nadziejê  wœród  bezbo¿ników,   których   serca   i   dusze   pokryte  s¹
wyroœniêtymi  chwastami  niesprawiedliwoœci  i  wrogoœci  do  bliŸnich. Jezus Chrystus wyzwoli³
nas  z  ciemnoœci  poprzez  mêkê  i  œmieræ  Sw¹,   tak¿e   z   radoœci¹  przyjê³am  s³odkie  jarzmo
Jego,  które  przecie¿  oœwiecone  jest  Nim  Samym,  w  zwi¹zku  z  czym  w  otaczaj¹cych mnie
coraz  to  nowych  przeciwnoœciach  i  tak  jestem  bezpieczna,   bo   Ukochany  wydobywa  mnie
z   tych   trudnoœci,   i   przenosi   na   drogê   zbawienia,   która  prowadzi  prosto  do  wiecznego
królestwa  Jego.

Przewodnik  Niebieski  wprowadzi³  duszê  m¹  w Niebiesk¹ Krainê Mi³osierdzia Swego, 
w  pozaczasowe  tajemnice  Swe   i   mimo,  ¿e  jest  niemo¿noœæ  przekazania  tych  wiekuistych 
niepojêtoœci  w  czasie,  które  nie  podlegaj¹  ¿adnym formom i pojêciom, ale Ukochany u¿yczy³ 
mi  ³aski  Swej,  abym  w  Nim   poprzez   Ró¿ê   Mistyczn¹   M a r y j ê   chocia¿  w  niewielkim 
przybli¿eniu  przedstawi³a  duchowy  wymiar  Jego,  który  tak  czêsto  dusza  ma  poznaje  przez 
widzenie,  bo  przecie¿  widzi  ona  go  oczyma  swymi,  gdy  jest w Nim poza cia³em.  Na  mojej 
drodze  doskona³oœci  ustawicznie  obcujê  z  Umi³owanym,   który  nieustannie  jest  w  twierdzy 
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duszy  mej,   któr¹  coraz  bardziej  podnosi  do  Siebie  przemieniaj¹c  j¹  w  mi³oœæ  Sw¹,  tak¿e 
umys³  mój  jednoczy siê  z  Umys³em  Jego,  abym  za  spraw¹  Jego  mog³a  wype³niæ wolê Jego 
w  sobie.  W  wype³nianiu  woli  Bo¿ej nieustannie wspomaga mnie ³askami Swymi Chrystusowa
Matka,  która  jest  Poœredniczk¹ £ask i Królow¹ ca³ego Wszechœwiata, abym wszelkie trudnoœci 
pokonywa³a  w  znaku  zmartwychwsta³ego  Chrystusa  i  wyda³a  nadprzyrodzony owoc dla ca³ej 
ludzkoœci.  Bo¿e  pos³annictwo  wype³niam  z  teologiczn¹ teori¹ jedynie tylko za poœrednictwem 
najwspanialszej    Orêdowniczki,   Mamy   Niebieskiej,    która   troszczy   siê   o   ca³y   Koœció³,
dlatego  te¿  stara³am  siê  z  woli  Bo¿ej  przekazywaæ  swoje  nadprzyrodzone  pos³annictwo jak 
najwyraŸniej  tj.  jak najczytelniej, aby ¿adna dusza nie zw¹tpi³a, co do prawdziwoœci interwencji 
Trójcy  Œwiêtej  i  Mamy  Niebieskiej  w  nie.

Dusza   moja   jest  nad   wyraz   rozpalona   p³omieniem  mi³oœci  Boskiego  Oblubieñca, 
w  zwi¹zku  z  czym  przebywa  ona  w Ÿródle g³êbokiej radoœci i mi³oœci Pana naszego znajduj¹c
siê  niejednokrotnie  w  bezgranicznych  cierpieniach Jego, które pochodz¹ z odmêtów wielkiego 
bezprawia  i  niesprawiedliwoœci  naszego  ziemskiego  pielgrzymowania, gdzie “wielcy” w³adcy
tego  œwiata  maj¹ za nic umi³owanie prawdy Nieœmiertelnego.  Dusza ma ogrom razy poznawa³a 
i   próbowa³a   przedsmak  radoœci   i   mi³oœci  ¿ycia  wiecznego  nie  tylko  bêd¹c  w  wymiarach
przyrodzonych,  ale  i  nadprzyrodzonych,  tak¿e  têskni  ona za tym niewyczerpanym bogactwem 
tajemnic  Boskiego  Odkupiciela,  który  urzeczywistnia  Swój  odwieczny  plan  wzglêdem  jej.

K  W  tej  antykulturze  k³amstwa,  bezprawia  i œmierci nic ju¿ nie mo¿e mnie przeraziæ, 
bo   przecie¿   mia³am   wszystkich   przeciwko  sobie,  przeró¿ne  przeœladowania  i  zel¿ywoœci, 
wyœmiewano  siê  ze  mnie  i  uœmiechali  siê  litoœciwie,  i  z  fa³szu  zrobili tymczasow¹ prawdê, 
która  obecnie  wychodzi,  ale  zawsze  by³am  z  Bogiem,  który  nigdy  nie  opuœci³  mnie,  i  dla
umi³owanego   Niebieskiego   Przyjaciela   pracowa³am   i   pracujê   w   wielkim   wewnêtrznym 
skupieniu  dla  Chwa³y  Imienia  Jego,  tak¿e  czekam  tej  chwili, kiedy Ojciec Niebieski rozka¿e 
wiatrom  i  oceanom,  aby one ucich³y  (sen  ze  statkiem  przepowiadaj¹cy  ca³e  moje  ¿ycie), bo 
tylko  wtedy  dusza  ma  mo¿e  po³¹czyæ  siê  z  Nim  na  ca³¹  wiekuist¹  wiecznoœæ. 

Jako   duchowa  córka  Kap³ana  Niebieskiego  wiernie  wykonujê  nawet  te  najmniejsze
drobiazgi,  które  w³¹czone  s¹  w  moj¹  drogê  krzy¿ow¹,  bo  przecie¿   poprzez  te  maleñkoœci
z  ka¿dym  dniem  wchodzê  w  wielkie  rzeczy  na  chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego.  Z pomoc¹ 
Królowej  Wniebowziêtej  Maryi  staram  siê  ¿yæ  w  skupieniu,   aby  nie  pope³niæ  nieopatrznie 
jakiegoœ  b³êdu,  tak¿e  w  tych  cichych  i  zarazem  mi³osnych chwilach bardzo czêsto otrzymujê
natchnienie od  Ducha  Œwiêtego  co  mam  czyniæ,   przez   co   jestem   nad  wyraz  wzmacniana
w  Trójcy  Œwiêtej.   Powiem   tak   szczerze,   ¿e  nieraz  tak  bardzo  jest  mi  ciê¿ko,  ¿e  jest  to
ponad  moje  si³y,  a  jednak z pomoc¹ Nieœmiertelnego zawsze pokonujê, nawet te najtrudniejsze
przeciwnoœci,  po  których  to  zaraz  przechodzê  na  nastêpny szczebel mistycznej Góry Karmel. 
Na   ten   duchowy   nastêpny   mistyczny   szczebel   Œ w i ê t e j   G ó r y   zawsze   idê   jedynie
za   wstawiennictwem  Królowej  Ró¿añca  Œwiêtego  Maryi,  dziêki  której  zosta³am  obleczona
w  mi³osierdzie,  m¹droœæ,  pokój  i  dobroæ  S³owa  Wcielonego,  abym w doskona³oœci pod¹¿a³a 
do  wiekuistego  Nieba,   gdzie   za   progiem   wiecznej   œmiertelnoœci   dusza  ma  przejdzie  do
niepojêtych  i  przes³odkich  komnat  Wszechmog¹cego. Z wielk¹ pokor¹ i gorliwoœci¹ wykonujê 
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testament  Ojca  Przedwiecznego  wzglêdem  duszy  mej,  tak¿e  w m¹droœci Jego z niezrównan¹ 
moc¹  Jego  wszystko  wype³niê  co  do  ka¿dej  litery  S³owa  Jego,  jak  to parê razy Umi³owany
przekazywa³  mi  w  ³askach  Swych,  i  w  rzeczy  samej  pod wzglêdem pisemnym zakoñczy³am
duchowe  Dzie³o  Niebios  i  to  do  ka¿dej  litery  S³owa  Wcielonego.

Moja   droga   krzy¿owa   zmierza   do   Boskiego   Oblubieñca,  który  jest  celem  ka¿dej 
duszy   i   z   wielk¹   pokor¹   w   uni¿eniem   pod   przewodnictwem   Gwiazdy  Morza  Maryi
wesz³am  w  niezmierzone  jasne  œwiat³o  Bo¿e,  które  oœlepia  mój  umys³,  i  w  tej oœlepiaj¹cej 
jasnoœci   Bo¿ej   rozum   mój   przesta³   funkcjonowaæ  w  swoim  normalnym  poznaniu,   tak¿e 
z  woli  Bo¿ej  rozumem  Samego  Stwórcy  poznawa³am  tajemnice  Jego, które odwiecznie by³y
przeznaczone  na  duszê  m¹.   Z   woli   Bo¿ej   za¿ywam   niewypowiedzianych   darów  Jezusa 
Chrystusa  za  spraw¹  Ducha  Œwiêtego,  i  Matka Koœcio³a i Wspomo¿ycielka Wiernych Maryja 
wyprowadzi³a  duszê  m¹  spoœród  zamêtu  œwiata  i ca³y czas prowadzi  j¹  do portu niebiañskiej 
s³odyczy.  Doœwiadczam  wielkiej  opieki  Niepokalanej,  za  przyczyn¹  której  odbywa  siê  ca³a 
moja  duchowa  misja,  bo  przecie¿  Ona  jako  pe³na  ³aski  Bo¿ej,  i  jako  Poœredniczka historii 
zbawienia   pomiêdzy   S t a r y m    i    N o w y m    P r z y m i e r z e m   ma   w   rêkach   dzieje 
ka¿dej  duszy,  tak¿e  tylko  poprzez  Ni¹  w  ca³ej  pe³ni  mogê  osi¹gn¹æ doskona³oœæ i wype³niæ 
swoje  odwieczne  zadanie. 

�  Ka¿de   wa¿niejsze  wydarzenie  z  Nowego  Testamentu  posiada  swój  odpowiednik,
swój   blady   cieñ,   zapowiedŸ  w  Biblii  Starego  Zakonu.   Tego   rodzaju   usystematyzowanie
poszczególnych  scen  i  osób  odpowiadaj¹cych  sobie - nazwano  t y p o l o g i ¹   (Mieczys³aw
Skrudlik),   i   w   moim   tak   wielkim   powo³aniu   Bo¿ym   ka¿de   moje   wa¿niejsze  ¿yciowe
wydarzenie  ma  równie¿  odpowiednik  w  Nowym,  jak  i  Starym  Testamencie,  i  to  s¹  œwiête
znaki  czasu,  które  potwierdzaj¹  moj¹  nadprzyrodzon¹  misjê.   Celem  przypomnienia napiszê
jeszcze  raz,  o  czym  ju¿  wczeœniej  pisa³am,   ¿e   ca³y   œwiat   ziemski,  jak  i  nadprzyrodzony
zwi¹zany   jest   z   dusz¹   moj¹   i   wszystko   wokó³   krêci  siê  miêdzy  innymi  poprzez  cyfrê
11  i  9,   które   symbolizuj¹   Pana   Jezusa  (11)   i   Matkê   Bo¿¹  (9)   ({  obroni³am  doktorat
11.07.1985 r., a  9.10.1985 r.  bezprawnie  nie  nadano  mi  stopnia  doktora),  aby  ludzkoœæ  nie
mia³a  ¿adnych  w¹tpliwoœci,  co  do  narzêdzia  Bo¿ego  jakim  jest  nêdzna  dusza  moja,   która 
ci¹gle  jest  przemieniana  i  przebóstwiana,  aby  wkrótce  stan¹æ  na  wprost  Odkupiciela.

Tak  jak  najwy¿sza  tajemnica   Wcielenia  by³a  ukryta  w  symbolach i w znakach, tak 
i  ods³oniêcie  odwiecznej  tajemnicy  znikania  bytów  skoñczonych  w  œwiecie  nieskoñczonym 
ukryte  jest  w  b³ogos³awionych,  œwiêtych  znakach  czasu.  By³o  wiele  zapowiedzi  w  Starym, 
jak  i  na  pocz¹tku  Nowego  Testamentu,  które  zapowiada³y  nam  czasy mesjañskie i przejœcie 
z  niewoli  do  wolnoœci,   tak  jak  np.  kiedy  ma³y  Jezus  zagin¹³  w  wieku  12 - tu  lat,   to  by³ 
wielki  dzieñ  dla  ¯ydów,  poniewa¿  œwiêtowali  oni  wyzwolenie z niewoli i cudowne przejœcie 
przez  Morze  Czerwone  ( Wj  11 - 14 ).

Bóg  uwalnia  nas  spod  w³adz  ciemnoœci  poprzez  ³askê,  któr¹  da³ nam w dziedzictwie 
œwiêtych,  a  ³aska  ta  jest  œwiat³oœci¹ (Kol 1, 13),  i za poœrednictwem Niepokalanej wprowadza 
owce Swe  w  ludzki  i  Boski  wymiar  tajemnicy  Odkupienia,  a  wszystkie  œ w i ê t e   z n a k i 
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c z a s u   potwierdzaj¹  prawdy  Jego,  które  prowadz¹  duszê  wybran¹  czyli  duszê m¹ poprzez 
ods³oniêcie  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego   do   wiecznego   zbawienia   i   s¹  zapowiedzi¹ 
bliskiego  zakoñczenia  misji  oraz  utwierdzaj¹  córkê  Chrystusa  o  wielkiej  mi³oœci  Jego.

Jezus   Chrystus   jako  obraz  niewidzialnego  Boga  ( Kol  1, 15 )  broni  duszê  moj¹  od 
pokolenia  ¿mij  ( Mt 23, 33 ),  i  za  poœrednictwem  mojej  misji  przemawia  do  ca³ego  œwiata, 
aby  ludzkoœæ  otworzy³a  serca  swe  na  przyjêcie  Jego.   W  swojej  ziemskiej  pielgrzymce  nie 
polegam  na  w³asnych  si³ach,  bo  bym  jedynie zasz³a w ciemny zau³ek i na wieczne potêpienie, 
tak¿e  z  ca³¹  odwag¹,  ale  pokornie  spe³niam  wolê  Bo¿¹,  a ze mn¹ jest Trójca Œwiêta i Mama 
Niebieska,  a  przeciw  mnie,  wiadomo - nikt.   O j c i e c   N i e b i e s k i   pe³ny £aski i Prawdy
latami  przysposabia³  duszê  moj¹,  ca³¹  moj¹  osobowoœæ,   abym  w  pe³ni  czasów  wyda³a  jak 
najobfitszy  nadprzyrodzony  owoc,  który  przekazany  jest  za  poœrednictwem Ró¿y Mistycznej 
za   przyczyn¹   Ducha   Œwiêtego,   bo    tylko   M a r y j a    zna    najpe³niej   tajemnice  Bo¿ego 
mi³osierdzia   i  przez  Ni¹  dokona  siê  ostatecznie  ods³oniêcie  odwiecznej  tajemnicy  Trójk¹ta 
Bermudzkiego, ale  dopiero  w  ca³ej  pe³ni  wszystko  dope³ni  siê   po   d ³ u g i m   p r o c e s i e
b a d a w c z y m    w    K o n g r e g a c j i    N a u k i    W i a r y,    kiedy    dusza    moja   bêdzie 
w  wiecznej  OjczyŸnie.

Zaznajê  obecnoœæ  nieustaj¹cej  M¹droœci  Bo¿ej  w  swoim  odwiecznym  pos³annictwie, 
i  olœniewaj¹cy  Ob³ok  Bo¿y  prowadzi  duszê  m¹  do  zakoñczenia  nadprzyrodzonego  zadania, 
aby   po   ods³oniêciu   œwiatu   tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  mog³a  ona  odejœæ  z  wielk¹
mi³oœci¹  do  Chwa³y  Wiecznej  Ojczyzny.   Wype³ni³am   swoje  zbawcze  pos³annictwo  ascezy 
mistycznej,   które  poprzez  ¿yw¹  ksiêgê  mojego  ¿ycia  i  ca³ego  œwiata  wiedzie  do  wiecznej 
Ojczyzny,   i   poprzez   ³askê   kontemplacji   wlanej  doœwiadczam  Boga  ¯ywego,  dlatego  te¿
jestem   niewypowiedzianie   szczêœliwa   wed³ug   s³ów   Œwiêtej  Teresy  z  Avila:  ¡ szczêœliwe 
¿ycie  tych,  którzy  oddaj¹  siê  temu  dzie³u. ¢

W moim  odwiecznym  powo³aniu  Oblubienica  Ducha  Œwiêtego,  Matka  Syna  Bo¿ego
Maryja  nie  mo¿e  opuœciæ  córki  Swej,  bo  przecie¿ ¡ nigdy  nie  s³yszano,  aby  opuœci³a tego, 
kto  do  Niej  ucieka³  siê,  Jej  pomocy  przyzywa³,  J¹  o  przyczynê  prosi³ ¢ ( Œwiêty  Bernard ). 
Jestem  córk¹  Koœcio³a  Nowego  Przymierza  (Kor 3, 6)  i  idê  za  Przybytkiem  Trójcy  Œwiêtej 
za  Córk¹  Boga  Maryj¹,  która ma najpe³niejszy udzia³ w tajemnicy Syna Swego tj. w tajemnicy 
odkupienia  œwiata.   Od   Bramy   Niebios   M a r y i,  która  stoi  na  progu  Nieba  uczy³am  siê, 
jak   wierzyæ   S³owu   Bo¿emu,   i   równie¿   od   Niej   uczê   siê  doskona³oœci  w  wyznawaniu 
i  wype³nianiu  nakazów  wiary,  i  z  pomoc¹  te¿  Jej  wesz³am  w posiadanie tajemnicy Trójk¹ta 
Bermudzkiego,  która  jako  tajemnica  Bo¿a  jest  trudna  do zrozumienia w sposób przyrodzony, 
dlatego  te¿  musia³am  poddaæ  umys³  swój  S³owu  Bo¿emu,  który pokierowa³ mnie tam, gdzie 
wzrok  nie  siêga,  gdzie  okiem  nic  nie  mo¿na  zobaczyæ,  tam  gdzie  rz¹dz¹ tylko prawa Jego.

Dziêki  Najœwiêtszemu  za  poœrednictwem  Niepokalanej  zosta³am  oœwiecona  blaskiem 
wiekuistej   prawdy,   która   pozwala  duszy  mej  przebywaæ  w  nieprzemijaj¹cych  bogactwach 
Niebios.  Oblubienica  Ducha  Œwiêtego  ³aski  pe³na  Maryja  ( £k  1, 28 )  prowadzi  córkê  Sw¹ 
przez  gorzk¹  mêkê  Chrystusa,  przez  smutek,  opuszczenie,   przez  ciê¿kie  udrêki  brzemienia 
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Bo¿ego   do   nieskoñczonej   m¹droœci   Majestatu  Bo¿ego,  która  mieœci  siê  w  nieskoñczonej 
jasnoœci  Samego  Boga.  Dziêki  wszystkim  cnotom ³¹czê siê z Przedwiecznym S³owem Bo¿ym
maj¹cym  jedyn¹  naturê  z  Ojcem,  Duchem Œwiêtym i z Jezusem Chrystusem jako najwy¿szym
celem   szczêœcia,   które   jest   bezpoœrednim   ogl¹daniem   Boga   i   zjednoczenia   z  Nim,  co
potwierdza  to  Pismo  Œwiête  i  wszyscy  Mistycy.

Mama  Niebieska  wyjedna³a  mi  si³ê  i  moc  wytrwania,  i  pomaga  mi  ¿yæ ca³¹ prawd¹ 
Chrystusowego  poœwiêcenia  za  ca³¹  ludzkoœæ,  i  w³aœnie  Ona  dla duszy mej ods³oni³a œwiat³o 
nadziei  za  pomoc¹  którego  osi¹ga  siê  zbawienie.    Tak   jak   Maryja   przyjê³a   z   absolutn¹ 
wiernoœci¹  i  uleg³oœci¹  S³owo  Bo¿e,  i  poœwiêci³a  siê  Jego  planom  zbawienia,   tak  i  córka 
Jej  ochotnie   przyjê³a   odwieczn¹   misjê   poznania   i   ods³oniêcia  œwiatu  tajemnicy Trójk¹ta 
Bermudzkiego.   Córka   Niedostêpnego   Œwiat³a,   Przybytek   Ducha  Œwiêtego  ( 1 Kor  6, 19 ) 
Maryja  utwierdza  duszê  moj¹  w  ¿ywej  nadziei  i  zaufaniu  do  Boga,   i   odpêdza   wszelkie 
pokusy,  i  zawsze  w  cudowny  sposób  zaradza  wszelkim  strapieniom, abym z wielk¹ mi³oœci¹
czyni³a  to,  co  s³u¿y na wiêksz¹ Chwa³ê Bo¿¹. Ocean Bólu Maryja, która jest ³¹czniczk¹ miêdzy 
mistyczn¹  G³ow¹  -  Chrystusem   a   mistycznym  Cia³em  -  Koœcio³em  Œwiêtym  wprowadzi³a 
duszê  m¹  w  œwiat³o  prawdy  Bo¿ej,  która  jest  niepojêta  dla  œwiata  przyrodzonego.

Matka   Koœcio³a   Maryja   umacnia   mnie  w  duszy  mej  i  z³o¿y³a  córkê  Swoj¹  przed
Obliczem  Boga  w  Trójcy  Œwiêtej  Jedynego,  bior¹c  w  Swoje  d³onie  mój  los,  jak i los ca³ej
ludzkoœci,  tak¿e  wiem  za  Jej  spraw¹,  ¿e  ju¿  nied³ugo  skoñcz¹  siê  moje  mistyczne  schody 
( sen   ze   statkiem )   i   bêdê   p³ywa³a   na   Morzu   Wiecznej   Szczêœliwoœci   przy  ³agodnym 
i   pomyœlnym  wietrze  Bo¿ym.   Wszystkie   sprawy   Bo¿e   rozwa¿am   w   sercu  ( £k  2,  19 )
i  rozpatrujê  godnoœæ  tajemnic  Bo¿ych,   dlatego   te¿   S³owo   Bo¿e  zachowujê  w  duszy  mej 
( £k 11,  27 - 28 )  id¹c  zgodnie  z  wol¹  Bo¿¹  za  Mam¹  S³owa  Wcielonego.

Mama   Niebieska  doprowadza  duszê  moj¹  do  bezpoœredniego  kontaktu  ze  Ÿród³em
wszelkiej  radoœci  i  wszelkiego  ¿ycia  wiecznego,  i  przekszta³ca  mojego  ducha na wzór Swój 
g³êboko  przemieniaj¹c  serce,  jak  i  duszê  m¹.  Gwiazda  Zaranna  pomog³a duszy mej wst¹piæ 
na  drogê  ³aski,  a  poza  tym  przed  ka¿dym  niebezpieczeñstwem  ostrzega  i  ochrania  j¹,  aby 
mog³a    ona    dojœæ    szczêœliwie    do    piêknoœci    przewy¿szaj¹cej    wszystko,     co    istnieje 
we  Wszechœwiecie  tj.  do niepojêtego blasku nadprzyrodzonej Chwa³y, do niewypowiedzianego 
wdziêku  Majestatu,  do  Jezusa  Chrystusa,  który  duszê  wprawia  w  os³upienie  i  zachwyt.

Z   pomoc¹   Matki   Mi³osierdzia   Bo¿ego   Maryi  zaanga¿owa³am  siê  ju¿  w  koñcow¹
fazê  duchowego  Dzie³a  Niebios,  tak¿e  wytrwale  w  Chrystusie  dobijam  ju¿  do brzegu ¿ycia
wiecznego,  aby  dusza  moja  mog³a  w  Umi³owanym  przekroczyæ  próg wiecznej œmiertelnoœci
i   odpoczywaæ  w  Nim  na  wiekuiste  czasy.  W   tym   ju¿   ostatnim   tchnieniu   mym   pragnê
szczêœcia  innych  dusz,  tak¿e  z  mi³oœci¹  i  pokor¹  pracujê  dla  chwa³y  Najœwiêtszego,   który 
dobrze   wie,   czego   potrzeba   w   ka¿dej   epoce  i  w  ka¿dym  momencie,  dlatego  te¿  zes³a³
moj¹  nadprzyrodzon¹  misjê,   poprzez   któr¹   razem   z   Nim  zaanga¿owa³am  siê  w  budowê 
nowego   œwiata  ( Papie¿   Franciszek ).   W y k o n a ³ o   s i ê   ( J 19, 30 ).   A m e n !   Szczêœæ 
Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak
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