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Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !
Drogi  Ojcze  Œwiêty,  Ojciec  Przedwieczny,  który  objawi³ siê  w  Panu naszym Jezusie 

Chrystusie  tak  bardzo  odradza  mnie  w  Sobie  przez  mi³oœæ  Sw¹,  w  zwi¹zku  z czym mi³oœæ 
Jego  przynagla  mnie  ( 2Kor 5, 14 )  do  wype³nienia  odwiecznych  zamys³ów  Jego  wzglêdem 
duszy mej,  która  odwa¿nie  i  wytrwale  ¿yje  Ewangeli¹  Jego,  a  poniewa¿  na  moje tak liczne 
duchowe  przesy³ki  nie  mam  absolutnie  ¿adnego  odzewu  ze  Stolicy  Piotrowej,   w   zwi¹zku 
z   czym  piszê  ponownie,   aby   mog³y   wype³niæ  siê  odwieczne  zamiary  Stwórcy  wzglêdem
duchowego  Dzie³a  Jego,  które  prowadzê  w  Nim.   Nie   zra¿am   siê   t¹   bezduszn¹  cisz¹  na
duchowe  przesy³ki  me  z  Watykanu,   jedynie   tylko  z  wytrwa³¹  i  niez³omn¹  wiar¹  ¿yjê  dla
Niebieskiego  Oblubieñca  swego,   który  nieustannie  ¿yje  i  dzia³a  we  mnie,  dlatego  te¿  bez 
granic   zawierzy³am   nieskoñczonemu   mi³osierdziu   Jego,    wiedz¹c   z   góry,    ¿e   wype³niê 
odwieczn¹  wolê  Jego,  bo  mam  na  sercu  i  duszy  dobro  owiec  Jego,   które  niejednokrotnie
maj¹   lêk   przed   prawd¹   i   serwuj¹   nam   absurd  nad  absurdami  przesi¹kniêty  pustk¹  nad
pustkami.

Jako  wierna  córka  Nauczyciela Niebieskiego  pok³adam  nadziejê  jedynie tylko w Nim,
bo  On  jedyny  jest  jedyn¹  nadziej¹,  mi³oœci¹  i  prawd¹,  jak  to  powiada  nam  Pismo  Œwiête,
tak¿e  pe³na  wiary,  mi³oœci  i  nadziei  wchodzê  w  duchow¹  g³êbiê  Wszechmocnego, aby móc
w  œwietle  prawdy  przesi¹kniêtej  mi³osnym  ogniem  Umi³owanego przekazaæ duchowe orêdzie
Jego,  które  zawarte  jest  w  mistycznym  Dziele  Jego, które za wstawiennictwem Niepokalanej
przekazujê  w  Nim.

Poprzez   duchowe   Dzie³o   najmi³osierniejszego   Ojca   Niebieskiego,  które  prowadzê
w   stwórczej   i   odkupieñczej   mi³oœci   Jego   szerzê   duchowe   Królestwo  Jego,  w  zwi¹zku
z  czym  ¿yjê  odrobin¹  raju  wiecznego,  który  pozwala  duszy  mej  zanurzaæ  siê  w  tajemnicy
œmierci  i  zmartwychwstania  Ukochanego,  i  to  tylko  dlatego,   ¿e  przyjê³am  Œwiêty  Chrzest.
Zjednoczona   z   Nieœmiertelnym  w  tajemnicach  zbawczej  œmierci  i  zmartwychwstania  Jego 
poprzez  duchowe  Dzie³o  Jego,  które  prowadzê  w  Nim,  g³oszê  Jego  Samego, jak i duchowe 
¿ycie  w  Nim,  które  pozwala  duszom  oddanym  ju¿  za  ¿ycia  staæ  siê  odblaskiem  Jego czyli 
¿yæ   w   œwietle   niepojêtej   mi³oœci   i   prawdy   Jego  w  chwale  Jego,   która   bêdzie  jaœnia³a 
i  rozprzestrzenia³a  siê  na  inne  dusze.   

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). 
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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.

Ca³kowicie  nale¿¹c  do  S³owa  Wcielonego,  nale¿ê  do  duchowego  zakonu Jego, który
jest  w  twierdzy  duszy mej,  w  zwi¹zku z czym w duchu karmelitañskim nieustannie praktykujê 
teologiczne  cnoty   na   miarê   moich   mo¿liwoœci,  co  pozwala  mi  z  ³atwoœci¹  kontynuowaæ 
wolê  Niebios,  która  jest  jedynie  ciê¿ka  i  trudna,  ale  jedynie  z  punktu  widzenia  ludzkiego.

Na  mej  duchowej  drodze  ewangelicznych  b³ogos³awieñstw  jestem spragniona jedynie
mi³oœci,  sprawiedliwoœci  i  pokoju  Najœwiêtszego,  dziêki  któremu  otrzyma³am  ogrom  darów
od   Niego,   z   którymi   poprzez   duchowe  ksi¹¿ki   dzielê  siê  z  ca³¹  ludzkoœci¹,  aby  mog³a
zakie³kowaæ   mi³oœæ  Umi³owanego  w  duszach  oziêb³ych  i  zagubionych  do  Niego,  jak  i  do
bliŸnich.  Z  woli  S³owa  Wcielonego  wesz³am  w  bezwarunkow¹,  wieczn¹  mi³oœæ  i  m¹droœæ
Jego,  tylko  trzeba  zaznaczyæ,  ¿e  m¹droœæ  ma  pochodzi  g³ównie  z  mej s³aboœci i niewiedzy,
któr¹  doskonalê  i  wzmacniam  dziêki  w³aœnie  mocy  Bo¿ej,  tak¿e  jestem silna w Ukochanym
pokornie  wype³niaj¹c  odwieczne  zamys³y  Jego  wzglêdem  duszy  mej.

Ca³y  mój  umys³,  serce,  jak  i  dusza  s¹  nad  wyraz  zaanga¿owane  w Dzie³o Boskiego
Oblubieñca,  które  zawsze  rozpatrywa³am  w  powi¹zaniu  z dzie³ami ascetyczno - mistycznymi 
w   œwietle   Ewangelii   Boskiego  Odkupiciela,   tak¿e   w   g³êbokiej   i   wewnêtrznej  jednoœci
z  Ukochanym  stara³am  siê  jasno,  zwiêŸle  i  treœciwie  przekazywaæ  moje niezwyk³e duchowe 
¿ycie,  bo  przecie¿  dusza  ma  zosta³a  obdarzona  tak  licznymi  nadzwyczajnymi ³askami przez
Pana  naszego.

Dziêki  ³asce   i   mi³oœci  Ojca  Przedwiecznego  objawionego  w  Chrystusie  bez  granic 
zawierzy³am   nieskoñczonej   Bo¿ej   Opatrznoœci,    tak¿e    sercem    i    dusz¹    s³ucham   Ojca
Niebieskiego   w   mi³osnej   s³u¿bie   Jego,  która  pozwala  duszy  mej  coraz  g³êbiej  wchodziæ
w   misterium   œwiêtoœci   Jego.    Jedynie    w    duchu   wolnoœci,   pokoju   i   mi³oœci   Pasterza
Niebieskiego  mog³am  wejœæ   w   nadprzyrodzon¹   ciszê   Jego,   w   której   jestem  bez  granic
otworzona  na  upojne  ³aski  Jego. 

W   Niebieskim   Oblubieñcu   p³ynê    na    g³êbiach    chrzeœcijañskiej   nadziei,   mi³oœci 
i  wiary,  który  zawsze  zaspakaja  moje  najg³êbsze  pragnienia,  które  s¹  zgodne  z  wol¹ Jego, 
tak¿e  zatopiona  w  Ukochanym  ci¹gle  wewnêtrznie  jestem  odnawiana w Nim,  i  nikt,  ani te¿
nic   nie   odbierze  mi  nadziei  w  Panu  mym,  który  przecie¿  jest  centrum  ¿ycia  mego  w  tej
podró¿y  przemijaj¹cego,  ziemskiego  pielgrzymowania.

Na  swej  drodze  duchowej   dziêki   ³asce   Ojca   Niebieskiego  uto¿samiam  siê  z  Nim 
uczestnicz¹c  w  tajemnicach  œmierci  i  zmartwychwstania  Jego,  dlatego  te¿  Umi³owany  daje
mi  odwagê  i  m¹droœæ  Sw¹,  abym  tylko  mog³a  zrealizowaæ  duchowe  Dzie³o  Jego,  na które
wype³ni³a  siê  pe³nia  Jego,   tak¿e   dajê  wiarygodne  œwiadectwo  nadprzyrodzonej  misji  swej.



- 3 -

Wiernie  zachowujê  naukê  Wszechmocnego  ( Mt 25, 34 ),  dziêki  któremu  wesz³am  w  g³êbiê 
swego    jestestwa,    tak¿e   w   ¿ywej   wiêzi   z   Boskim   Oblubieñcem   nikt   nie  usidli  mnie
w  zmys³owych  szponach,   ¿ebym   nie   wiem   jak   krzywdzi³  mnie,  bo  wszelkie  odrzucania
i  zniewa¿ania  mnie,  jedynie  wzmaniaj¹   dusz¹  m¹  w  Ukrzy¿owanym,   który   przecie¿   jest 
Ÿród³em   mi³oœci   naszej.    Moc¹    Krzy¿a    Boskiego    Odkupiciela    coraz   bardziej   jestem
przemieniana   w   Niego,   wzrastaj¹c   w   nieœmiertelnej   mi³oœci   Jego,   przy   równoczesnym
te¿  poznawaniu  Jego.

W   pe³nej   komunii   z   Trójjedynym   Panem   naszym   ¿yjê  w  sferze  œwiêtoœci   czyli
w  sferze  sacrum,   gdzie   wystêpuje   nie  tylko  œcis³a  harmonia  pomiêdzy  rozumem  i  wiar¹,
ale  równie¿   pomiêdzy  œwiatem  przyrodzonym  i  nadprzyrodzonym,  o  czym  potwierdzaj¹  tê 
tezê  tak  liczne  znaki  czasu,  które  dosyæ  czêsto  przedstawiam w duchowym Dziele Boskiego
Mistrza,  który  udzieli³  mi  charyzmatu  odczytywania znaków czasu w œwietle Ewangelii Swej,
przez  co  sta³am  siê  czytelnym  pomostem  pomiêdzy  Nim  a  ca³ym  zniewolonym  œwiatem.

Skoro   poœwiêci³am   siê    na    niebiañsk¹    s³u¿bê    cierpi¹cemu,   zmartwychwsta³emu
i  wniebowst¹pionemu  Panu  naszemu,   który   przyoblek³   mnie  w  mi³oœæ  i  prawdê  Sw¹,   to
wiadomo,  ¿e  broni¹  mi³oœci  i  prawdy  pokonam  wszystko  w  Nim,  dodaj¹c przez to wielkiej
odwagi  owcom  Bo¿ym,  które  boj¹  przeciwstawiæ  siê  sferze  œwieckoœci  tj.  profanum,  która
pragnie  pogr¹¿yæ  nas  wszystkich  w  odmêtach  rozpaczy   za   pomoc¹  przemocy,  terroryzmu,
zbrojnych  konfliktów,  aborcji,  eutanazji,  g³odu  i  wynaturzonych  praw.

Niezmiernie  jestem  zaanga¿owana  w  Dziele  Boskiego  Pasterza,   które  pozwoli³o  mi
przebywaæ  w  nierozerwalnej  wiêzi  z  Ukochanym  jak  i  Koœcio³em Jego,  i  jako niestrudzony
œwiadek  Pana  mego  dajê  ewangeliczne  œwiadectwo  ¿ycia  mego  ca³emu zdemoralizowanemu
œwiatu,   który   powinien   byæ   spragniony   prawdy  i  wolnoœci  Oblubieñca  Niebieskiego,   co 
pomog³oby  mu   wznieœæ  siê  na  wy¿yny  mi³oœci  na  drodze  doskona³oœci,  która prowadzi do
wiekuistego  Nieba.   

D r o g a   E m i n e n c j o,  moje  wszystkie  wysi³ki  w  sprawie  Dzie³a Nieœmiertelnego 
s¹  niezmiernie  cenne  dla  Umi³owanego,   który   tak   bardzo  przynagla  mnie  w  wype³nieniu
testamentu   Swego   wzglêdem   duszy   mej,    która    tak    bardzo   poi   siê   w   teologicznych 
i  liturgicznych  niepojêtoœciach  Jego,  które  przecie¿  s¹  zadatkiem  ¿ycia  wiecznego,   dlatego
te¿  z  uwielbieniem  piszê  do  Ojca,  aby  móc  obroniæ  moj¹  nadprzyrodzon¹  misjê. 

Wszechw³adny  Boski  Pasterz  doprowadza  Dzie³o Swe do jak najwiêkszej doskona³oœci
dla  dobra  Koœcio³a  Swego,  dlatego  te¿  w  odwadze  podjê³am duchow¹ s³u¿bê na rzecz wiary 
Koœcio³a  katolickiego,  jedynego  prawowitego  w  ca³ym  Wszechœwiecie,  tak¿e  we wszystkim 
jestem   zdana   na   wolê   najdoskonalszego   S³owa  Wcielonego,  który  dziêki  Swej  wiecznej 
i   nieskoñczonej   mi³oœci   zawsze   ratuje   mnie  w  Sobie,   abym   mog³a  odwa¿nie  wype³niæ 
odwieczny  testament  Jego  wzglêdem  duszy  mej. 

Boski   Odkupiciel   w   szczególny   sposób  sprawuje  nade  mn¹  pieczê  ( Ez  34, 11 ), 
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abym   nie   pob³¹dzi³a  na  wytyczonej  odwiecznej  drodze,  i  w  sposób  naukowy  w  odwadze
i  pokorze  Jego  wy³o¿y³a  Dzie³o  Jego   dla   wszystkich  pozornych  ateistycznych  naukowoœci
oraz  nowoczesnych,  antymoralnych  trendów  przepe³nionych wrogimi mocami, które nak³adaj¹ 
kajdany  opornym   i   sk³aniaj¹   ich   do  ¿ycia  w  wypaczeniach  bezsensownych,  co  wszystko 
prowadzi  na  wiekuiste  potêpienie.  Skoro  tak  wiele  zosta³o  mi  ofiarowane  od  Pana naszego 
dziêki  ³askom  Jego,  to  chocia¿  w  minimalnej  czêœci  sp³acam ten d³ug broni¹c usilnie Dzie³a 
Jego,   które   budowane  jest  na  pokoju,  wolnoœci  i  mi³oœci  Jego,   dlatego   te¿   z   p³on¹cym
ogniem  mi³oœci  Ukochanego,  który  uczyni³  mnie  niewypowiedzianie  szczêœliw¹,  wype³niam 
wyroki  Jego.   Nieœmiertelny   Przyjaciel   Niebieski   wprowadzi³  duszê  m¹  w  niewyczerpan¹, 
mi³osn¹  g³êbiê  S³owa  Swego,   tak¿e   ona   jako  œwi¹tynia  Boga  ( 1 Kor 3, 16 - 17 )  przenika 
w  Nim  nie  tylko  rzeczywistoœci  naszego  czasu,  ale  równie¿  wiecznego  czasu. 

Boski  Oblubieniec,  który  ma  mnie  tylko  i  wy³¹cznie  dla  Siebie,  w  ka¿dej mi³osnej 
walce  w  szczególny  sposób  oczyszcza  mnie  uzdrawiaj¹cymi  cierpieniami,   tak¿e  w  bojaŸni
Jego  kontynuujê  Dzie³o  Jego  na  tej  umêczonej  ziemi,   na  której  tak  wiele  owiec  Jego  nie 
otwiera  swoich  serc,   aby  s³uchaæ  s³ów  Jego.   Moja  wêdrówka  na  ziemi,   która  oœwietlona 
jest   œwiat³em   Pana   naszego  wraz  z  Jego  œwiêtymi  znakami  dobiega  ju¿  koñca,   i   zanim 
rozstanê   siê   z   tym   ca³ym  zniewolonym  œwiatem,   gdy   dusza   ma   odejdzie  na  wiekuiste 
pozaczasy  do  domu  Przedwiecznego  Ojca,   to   muszê   w  Umi³owanym  skoñczyæ  testament 
Jego  w  stosunku  do  duszy mej  na  wiekuist¹  chwa³ê  Jego.  W œwietle stwórczego dzie³a Ojca
Przedwiecznego  i  odkupieñczego  dzie³a  Chrystusa,   który  przez  œmieræ  i  zmartwychwstanie 
Swe  pojedna³   “  i  to,  co  na  ziemi  i  to,  co  w  niebiosach ” ( Kol 1, 20;  Benedykt  XVI - ty ) 
d o s y æ    p r z e j r z y œ c i e    wy³o¿y³am  swoje   odwieczne   powo³anie,  które   rozpromienia
smutne  serca  Rodziców  Niebieskich,  którzy  cierpi¹  w  swoich  bezbronnych  dzieciach,  które 
s¹  ofiarami  w  ograniczonej  wolnoœci  religijnej   czy  te¿  w  wolnoœci  libertyñsko - lewackiej, 
która  jest  w  opozycji  do  Koœcio³a. 

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).  Uczyni³am  dar  ze  swego  ¿ycia  dla  Dzie³a  Pana  mego,  a  co 
za  tym  idzie,   to  i  dla  Niego  Samego,   który  koryguje  moje  poczynania  na  mej  duchowej, 
paschalnej  drodze,   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.

Od  kiedy  narodzi³am  siê  do  Nieba,  od  tego  te¿  momentu  w  mi³oœci  s³ucham s³owa 
Pana  swego   objawionego   w   Œwiêtej   Ewangelii  Jego,   a   ponadto   poprzez  przyjmowanie 
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Eucharystii   Œwiêtej   wzmocniana   jestem   w   Ukochanym,   który   tak  bardzo  wspiera  mnie 
w  wype³nianiu  woli  Swej.   Jestem   wdziêczna   Oblubieñcowi  Niebieskiemu  za  powierzenie
mi  tak  rozkosznego  duchowego  Dzie³a  Jego,  które  z  uwielbieniem wykonujê w Nim, bo ono 
pozwala duszy mej zd¹¿aæ do ¿ycia wiecznego.  W  mi³oœci  Pana naszego moc¹ Ducha Œwiêtego 
zgodnie z odwiecznymi zamys³ami Ojca Przedwiecznego  w  najg³êbszej  prawdzie Jego poprzez 
Bo¿¹  Rodzicielkê  realizujê Dzie³o Jego, które jest ¿ywym œwiadectwem Rodziców Niebieskich, 
którzy  poprzez czas  i  przestrzeñ pozwolili duszy mej przejœæ poza czasoprzestrzeñ, bo przecie¿ 
podczas  snów  ona  bardzo  czêsto  opuszcza  w  Bogu  swe  tymczasowe  cielesne  wiêzienie.

Z   ca³ym   oddaniem   pe³niê   pos³ugê   Bo¿¹,   która  odwiecznie  by³a  przeznaczona  na
duszê  m¹,  tak¿e  w  niepokonanym  i  nieœmiertelnym  Panu  mym  z  pokor¹  i wiernoœci¹ s³u¿ê 
Mu  w  imiê  Jego,   aby   poprzez   ksiêgê  ¿ycia  swego  bogatego  w  mistyczne  doœwiadczenia 
ruszyæ   wszystkimi   ksiêgami   sumieñ   ludzkich,   co  poprzez  ods³oniêcie  fa³szu  i  k³amstwa,
pozwoli   wejœæ   nam   na   drogê   Œwiêtej   Eucharystii,   sk¹d   bêdziemy   czerpaæ   moc   Pana 
naszego,  tworz¹c  razem  z  Nim  Koœció³  Jego,   bo  przecie¿  przyjmuj¹c  ukrytego  Zbawiciela 
jednoczymy  siê  wszyscy  w  Nim  i  z  Nim,   i   st¹d  nasza  niepokonana  si³a,   która  prowadzi 
dusze  nasze  do  zbawienia.  Z  mi³oœci  do  Boskiego  Oblubieñca zostawi³am wszystko za sob¹, 
bo  zdeprawowane  bogactwo  tego  œwiata  nad  wyraz  mêczy  mnie,   ¿e   niejednokrotnie  mam 
zak³ócony  spokój  ducha  swego,  co  nie  pozwala  ¿yæ  mi  w  g³êbokiej  radoœci Umi³owanego, 
którego  przecie¿  kocham  ca³ym  swoim  jestestwem. 

Bezpoœrednio   zaanga¿owa³am   siê   o   uzdrowienie   dusz   poprzez   Dzie³o   Boskiego
Oblubieñca,  które  prowadzê  w  Nim,  dlatego  te¿  w  odciêciu  siê  od  wszystkiego,  co oddala
od   Ukochanego,   pod   wp³ywem   ³aski   i   mi³oœci   Jego   poprzez   zbawcz¹   moc  tajemnicy
paschalnej  Jego  ca³ym  sercem,  ca³¹  dusz¹  i  ca³ym  umys³em  (Mt 22, 37)  czyli  ca³ym swym 
jestestwem,   wesz³am  ju¿  prawdopodobnie  na  ostatni  szczebel  mistycznej  Góry  Karmel,  na
szczycie   której   czeka   mój   nieœmiertelny   Stwórca.   Udrêczona,   schorowana  i  pogardzona 
przez  wielu  ludzi,   niejednokrotnie   uginaj¹cych  siê  pod  presj¹  polityczn¹  nigdy  nie  by³am 
rozczarowana  przez  Pana  swego,   który   w   smutku   uœmierca³   czy   te¿  uœmierza³  mój  ból 
i pociesza³ w Sobie,  dlatego  te¿  w  ca³ej pe³ni i z ca³¹ ufnoœci¹ otworzy³am siê na nieskoñczon¹ 
mi³oœæ  Jego,  dziêki  której  zbli¿am  siê  do  wiecznej  szczêœliwoœci  Jego, aby dusza ma mog³a 
zaœlubiæ  Jego  na  wiekuist¹  wieczystoœæ.

Na   mej   ciernistej  i  mi³osnej   drodze   œwiêtoœci   w   ca³ej   pe³ni  zaanga¿owa³am  siê
w  Dzie³o  Pana  mego,   które   na   obecnym   etapie   podda³am   pod   os¹d   pasterzy  Koœcio³a
katolickiego,  tj.  do  Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie, aby mog³a wype³niæ siê odwieczna 
wola  we  mnie,  która  by³a  przewidziana  na  obecn¹ pe³niê czasu, gdzie wiecznoœæ przeniknê³a 
w  czas,   tak   jak   przesz³o  2000  lat   temu   przyszed³  czas,   gdy   Chrystus   przyszed³  przez
Œwiêt¹  Bo¿¹  Rodzicielkê,  Maryjê,  aby  mog³y  wype³niæ  siê  odwieczne  wyroki  Bo¿e.

Straci³am  ¿ycie  dla  S³owa  Wcielonego  i  znalaz³am  je  w  Nim  ( Mt 16, 25 ),  dlatego
te¿    dusza   ma  z  radoœci¹   ucztuje  w  Nim   i   nieustannie   te¿   realizuje   swoje   odwieczne
powo³anie,   którego   pe³ne   zakoñczenie   zapewni   jej   wieczne  zbawienie.  W  ciemnoœciach 
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nad  ciemnoœciami  nocy  ciemnej  duch  duszy  mej  odwa¿nie  i  pewnie  postêpuje,  bo przecie¿ 
prowadzi   go   Sam   Ukochany,   który   rozœwietla   Sob¹   te   niepojête  ciemnoœci,  w  których 
nabieramy  mocy  i  m¹droœci  Jego. 

K  D r o g i   O j c z e,   16. 02. 2015 r.  dosta³am z dzia³u obs³ugi i dyspozycji z Bytomia 
(41 - 902 Bytom,  Karola Miarki nr 4)  przekaz  na  sumê  167, 30 z³otych za zaginiêcie przesy³ki 
nr  RR  701 334 123  do  Waszej Eminencji,   któr¹  wys³a³am  20. 10. 2014 r.   z   poczty  nr  53, 
a   by³a   to  przesy³ka   polecona   z   potwierdzeniem   odbioru.  Przesy³ka  ta,   która  by³a  6 - t¹ 
przesy³k¹  do  Ojca,  by³a  dosyæ  du¿ych  rozmiarów,  bo przecie¿ zawiera³a ona listy na 25 stron 
oraz  dwie  takie  same  p³yty  kompaktowe CD - R,  na  których  w  programie PDF nagrane by³o 
ca³e  Dzie³o  Stwórcy,  które  prowadzê w Nim,  i  które  znajdowa³y siê w ochronnych kopertach 
z  foli¹  b¹belkow¹,  tak¹  sam¹  jak  ca³a  koperta, w której mieœci³a siê ca³a zawartoœæ wysy³anej
przesy³ki.   Dosta³am  te¿  pismo   w   tej   sprawie   od   kierownika   sekcji  reklamacji  klientów
indywidualnych  z  Lublina,   która   podlega   Poczcie   G³ównej   w   Warszawie  ( ul. Stawki 2, 
00 - 940 Warszawa ),  gdzie  by³a  tam  piecz¹tka  tej  akcyjnej  polskiej  spó³ki  z  naszej stolicy. 
Ta  przesy³ka  nie  zaginê³a,   tylko   dopuszczono  siê    kradzie¿y,   czyli  jak  widaæ,  ¿e  w  tym 
zniewolonym  œwiecie  nawet nie daje gwaracji ubezpieczenie poprzez polecenie danej przesy³ki, 
za  któr¹  przecie¿  p³aci  siê,  aby  ona  dosz³a  do  r¹k  w³asnych  adresata,  a  nie  z³odzieja.

Za   wstawiennictwem  Niepokalanej  pracujê  w  Jej  Synu  Jezusie  Chrystusie  na  rzecz
sprawiedliwoœci  i  pokoju  ca³ego  zdemoralizowanego  œwiata,  i  mimo, ¿e rozumiem cierpienia
wszystkich  braci  i  sióstr  w  Panu  naszym,   którzy   niejednokrotnie   cierpi¹   bez  porównania
gorzej  jak  ja,  jak  np.  w  wyniku  g³odu,  nêdzy,  wojen  i  przeœladowañ  za  wiarê, i jestem te¿
uodporniona   na   z³o  zadawane  mi  z  ka¿dej  strony,   ale   zaginiêcie   duchowej  przesy³ki  do
Ojca  w  wyniku  kradzie¿y  bardzo  prze¿y³am,  bo  ogarnê³y  mnie  tak  wielkie  osch³oœci, które
przez  parê  godzin  nie  puszcza³y  mnie.  W  tych  wielkich  duchowych  cierpieniach w ciemnej
nocy wiary i ducha staram siê uczyæ mi³osierdzia  od  najmi³osierniejszego Boskiego Oblubieñca, 
który  przecie¿  jest  nad  wyraz  wielkoduszny  i  wspó³czuj¹cy   dla   wszystkich  owiec  Swych, 
tak¿e  jak  widaæ czasami dosyæ du¿e ciêcia duchowe pozwalaj¹ mi przebywaæ w najciemniejszej 
ciemni  Bo¿ej,  która jest Ÿród³em g³êbokiej duchowej boleœci, w zwi¹zku z czym mogê odrobinê 
kosztowaæ  boleœci  Ukrzy¿owanego,  która  dosiêg³a  Go  podczas  mêki  i  œmierci  Jego. 

Nape³niona  Duchem  Œwiêtym  poprzez  Matkê  Odkupiciela  i  Królow¹  Mêczenników,
Maryjê   nieprzerwanie   zmagam   siê   z   trudnoœciami,   w  których  towarzysz¹  mi  tak  liczne
choroby,   jednoczeœnie   walcz¹c   orêdziem   prawdy  i  mi³oœci   Ukochanego,   aby  wydaæ  jak
najdoskonalszy owoc dla dobra ca³ego Koœcio³a Jego.  Z woli Bo¿ej przebywaj¹c w najg³êbszych 
g³êbinach   tajemnic   Nieœmiertelnego  godzê  siê  na  wszystko,  nawet  na  najgorsze  cierpienia
w  Ukochanym,   aby   poprzez   najprzeró¿niejsze   osch³oœci  i  udrêki  móc  byæ  oczyszczonym 
i  odnowionym  w  Panu  mym,  który  nieustannie  dodaje  mi  si³  do  dzia³ania  w  Imiê  Swe.  

Nie  baczê  na  trudnoœci  i  cierpienia,   bo   przecie¿   wszystkie  nasze  pozorne  pora¿ki
w  ¿yciu  przysz³ym  przemieni¹  siê  w  niebiañsk¹  ucztê,  a  ponadto  jeszcze w tym doczesnym
pielgrzymowaniu   poprzez   najprzeró¿niejsze   przeciwnoœci   dusze   nasze   wchodz¹  w  œwiat 
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niewidzialny  S³owa  Wcielonego,  który  zbawcz¹  moc¹  Sw¹  tak bardzo poci¹ga dusze oddane 
Sobie  do  wiecznej  szczêœliwoœci  Swej.  Przenajœwiêtsza Hostia ukryta w Tabernakulum,  która 
jest  wiecznym  pokarmem,  pomaga  mi  nieprzerwanie  trwaæ  w  Panu  mym,  tak¿e  otworzona
jestem  na  ³aski  Umi³owanego,  które  pozwalaj¹  duszy  mej  ¿yæ  ¿yciem  duchowym  i  modliæ 
siê za decydentów bezprawia,  którzy  jawnie  atakuj¹  prawa  naturalne, wartoœci chrzeœcijañskie 
i  Koœció³.

Jestem   duchowo   przybita   do   Œwiêtego   Krzy¿a   Pana  naszego,  dlatego  te¿  jestem
mocna wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹,  w  zwi¹zku  z  czym  zawsze zachowujê radoœæ we wszystkich
przeciwnoœciach,  a  je¿eli krótkotrwale cierpiê, to zawsze w prawdzie, mi³oœci i sprawiedliwoœci
Nieœmiertelnego,   dziêki   któremu   wszystko   dokonujê   w   Nim,   bo   przecie¿  wszystko  te¿
pokonam   w   Nim.   Zsekularyzowany   œwiat,    który   “ przybity ”   jest    jedynie    do    rzeczy
przemijaj¹cych   maj¹c   za   nic   wieczne   zbawienie   w   Panu   naszym  ( Benedykt  XVI - ty ) 
niejednokrotnie   odbiera   mi   spokój   ducha,    ale   z   pomoc¹   Wszechmocnego    wype³niam 
umi³owan¹   wolê   Jego   poprzez   kontynuowanie   duchowego   Dzie³a  Jego,   które   w   pe³ni 
czasów  ma  staæ  siê  zaczynem  chrzeœcijañskiej  mi³oœci.

W  moim  odwiecznym  duchowym  powo³aniu   mam   oczyszczone   serce  przez  wiarê,
i  ka¿de  cierpienie  nad  wyraz  oczyszcza  i  wzmacnia  mnie  w  Umi³owanym,   który  pragnie, 
abym  przynios³a  jak  najobfitszy  owoc  w  Nim  ( J 15, 2 )  w  tym  zsekularyzowanym œwiecie,
w   którym   serwuje   siê   prawa,    które    uw³aczaj¹   godnoœci   ludzkiej   i   pozbawiaj¹   praw
nienarodzonym   dzieciom.   B³ogos³awiê   tych,    którzy    mnie   przeœladowali  na  mej  drodze 
krzy¿owej,   bo   dziêki   przeœladowcom   dojrza³am   do   nadprzyrodzonej   misji  swej,  a  poza 
tym  jedynie  w  b³ogich,  najokrutniejszych  czeluœciach  cierpieñ  fizycznych,  jak  i  duchowych
w  idealnej  samotni  s³yszê  g³os  Pana  swego,  tak¿e  jestem nad wyraz oswojona z cierpieniami
i  najlepiej  czujê  siê,  gdy  jestem  jedynie  sam  na  Sam  z  Ukochanym.

Z  woli  Ukochanego  jak widaæ  jestem  karmiona  nie  tylko  ³askami,  ale i cierpieniami,
dlatego  te¿  zahartowa³am siê  w  boju na najprzeró¿niejsze cierpienia, które mo¿na przetrzymaæ 
jedynie  w  Panu  naszym,   tak¿e  jestem  ponad  wszystkie  przeciwnoœci,  bo  dusza  moja  jako 
dusza  wybrana  i  przemieniona  w  Umi³owanym  nigdy  nie  zachwieje  siê,  i wszystko dokona 
zgodnie z wol¹ Najœwiêtszego,  co  23. 11. 1984 r.  mia³am to bardzo dok³adnie przepowiedziane 
w  proroczym  œnie  ze  statkiem,  gdzie  moja  ukochana  Babcia  Katarzyna  Tañska torowa³a mi
drogê  po  mistycznych  schodach na sam szczyt tego niebiañskiego statku, co ju¿ du¿o wczeœniej 
pisa³am  na  ten  temat.

Z  umi³owanej   woli   Pana   naszego   znalaz³am   siê   na   duchowym   statku   Jego,  na
którym   to   dusza   ma   ch³ostana   jest   morskimi   falami   i   wiatrami,   które   orzeŸwiaj¹   j¹ 
w  Ukochanym,  który  pragnie  tylko  jej  dobra,  aby  ona  mog³a  w  œwiêtoœci przekroczyæ próg 
wiekuistej  Ojczyzny  Jego  na  ca³¹  nieskoñczon¹  wiecznoœæ.   Dusza  ma  nasi¹kniêta  mi³oœci¹ 
Wodza  Niebieskiego,   który   prowadzi   j¹   w   Sobie   poprzez   przyzmat   cierpienia  Swego, 
wchodzi   w   misterialne  tajemnice  Jego,   które   nasycaj¹   j¹   niewys³owion¹   mi³oœci¹  Jego, 
dlatego  te¿  ona  tak  chêtnie  biegnie  za  Nim,   bo  przecie¿  On  jest  jedynym  �ród³em  ¯ycia 
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Wiecznego  po  wiekuiste  nieskoñczonoœci  w  Swej  Niebiañskiej  Wiekuistoœci.

Przez  cierpienia  swe,    które   staj¹   siê   coraz   bardziej  dotkliwsze  zaczynam  powoli
umieraæ   w   Panu   swym,    który   upodoba³   sobie   mnie   w³aœnie   cierpi¹c¹,   abym    mog³a
uczestniczyæ  w  agonalnych  cierpieniach  Jego na Œwiêtym Krzy¿u Jego.  Poprzez bóle fizyczne 
czy  te¿  duchowe,  które  pragnê  zag³uszyæ  w  swym  œmiertelnym  ciele,  wyœpiewujê duchowe 
psalmy  dla  Pana  swego,  który  wielokrotnie  nape³nia duszê m¹ przes³odkimi aromatami, które 
powoduj¹  niewys³owion¹  têsknotê  za  Nim,   tak¿e  ona  zauroczana  Nim  Samym  pragnie jak 
najszybciej  opuœciæ  ten  ziemski,  œmiercionoœny  padó³,  poprzez  który  zbawia  siê,  aby  tylko 
mog³a  ona  byæ  z  Nim  Samym  w  ogrodach  oliwnych  niepojêtej  Ojczyzny Jego, której r¹bek 
z  woli  Jego  mog³a  ona  ju¿  zobaczyæ  i  nawet  zakosztowaæ,   gdy  w  upojnych  ³askach  Jego 
w   mistycznych   nocach  opuszcza³a  ona  w  Nim  cia³o,  i  w  Nim  wkracza³a  w  nieœmiertelne 
tajemnice  Jego.

Pasterz    Niebieski    wprowadzi³   mnie   w   g³¹b   Swej   Przenajœwiêtszej   Rany,  która
widnieje   w   lewym   Boku,   i   ca³a  moja  misja  odbywa  siê  w  Sercu  i  przez  Serce  Jezusa,
a   Duch   Œwiêty   odnosi  mnie  do  mi³oœci  Ojca  Przedwiecznego,  Jezusa  Chrystusa  i  Mamy
Niebieskiej, abym wspó³pracowa³a z Nimi dla dobra Koœcio³a. W swoim odwiecznym powo³aniu 
wszystko  poznajê  nie  œwiat³em  naturalnego  rozumu, lecz blaskiem nadprzyrodzonej M¹droœci 
Bo¿ej,  która  przenika  ciemnoœci  niebiañskie  i  prowadzi   do  Królestwa  Niebieskiego.

Moje   ziemskie   pielgrzymowanie  zawsze  skoncentrowane  jest  na  duchowym  Dziele
Wszechmocnego   czyli  na  Umi³owanym,   który  tak  bardzo  nape³nia  mnie  Sob¹  i  ukaja  te¿
w  Sobie,   tak¿e   jak   widaæ   jestem   ca³kowicie   oddana   Panu  swemu   i   ca³a  moja  uwaga
skupiona  jest  na  Nim,  dlatego  te¿  z  rozkosz¹  zatapiam  siê  w  Nim,  aby  w ¿yciu przysz³ym
dusza  ma  mog³a  otrzymaæ  wieniec  z  wiecznej  chwa³y  Jego.

Dusza  ma  w  ca³ej  pe³ni  odda³a  siê  Nauczycielowi  Niebieskiemu,  dlatego  te¿  z woli
Jego    rozp³ywa    siê    ona   w   mi³osnych   wielowymiarowych   tajemnicach   Jego,   które   s¹
niepojêt¹   m¹droœci¹   nad   m¹droœciami.   Jezus   Chrystus   prowadzi   duszê  m¹  w  Sobie  do 
pe³nego  zjednoczenia  ze  Sob¹,  które wiadomo, ¿e ona osi¹gnie w przysz³ym ¿yciu, oczywiœcie 
je¿eli  nigdy  nie  zboczy  ona  z  drogi  œwiêtoœci  i  zawsze  bêdzie  sz³a  drog¹  pokuty  w  Nim.

Najprawdziwsza   m¹droœæ    Rodziców   Niebieskich    wspiera   mnie   na   tajemniczych
mistycznych  schodach,   bo   jedynie  we  wzajemnym  przenikaniu  siê  i  podobieñstwie  mo¿na
poznaæ  nadprzyrodzone  prawdy,  tak¿e  dziêki  ³askom  nadzwyczajnym Przewodnicy Niebiescy 
nieustannie  poci¹gaj¹  mnie  do  widzenia  atrybutów  Swych  i  do  widzenia  Ich  Samych.

W  wielkim  pos³uszeñstwie  w  Duchu  Chrystusowym  naœladujê  Zbawiciela,   aby  moc 
Wszechmog¹cego  mog³a  ogarn¹æ  mnie  ( £k  1,  35 )  i  udzieliæ  m¹droœci  Swej,   dlatego   te¿
nieprzerwanie  wspó³dzia³am  i  wspó³uczestniczê  z  Ukochanym w swym odwiecznym zadaniu,
a   wszystkie   œ w i ê t e   z n a k i   c z a s u   na   mojej   drodze   duchowej  s¹   potwierdzeniem 
obecnoœci   Jego   ( Wj  29,  45 - 46 ).    Moje   odwieczne   powo³anie   odbywa   siê   w   œwietle 
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zmartwychwstania  poprzez  Krzy¿,  który  jest  centralnym  wydarzeniem  pe³ni  czasu,  i  S³owo 
Wcielone  przenika  mnie  wiar¹,  co  jest  owocem  Ducha  Œwiêtego,  darem zmartwychwstania, 
tak¿e  mam  byæ  taka  jak  Jezus  Chrystus  ( Rz 3, 5),  aby  w  nocy  ciemnej  wydaæ  owoc  Jego 
dla  wszystkich  nastêpnych  pokoleñ.

Poprzez  wody  chrztu,   olej   bierzmowania,   chleb   Eucharystyczny   wesz³am  w  rytm
œmierci  i  zmartwychwstania  Chrystusa,   i   ten  rytm  porwa³,  przemienia  i  przebóstwia  mnie
oraz  za  spraw¹  Boga  prowadzi  do  wch³oniêcia  tajemnic Bo¿ych odwiecznie przeznaczonych
na  duszê  m¹,   co   równoznaczne  jest  z  osi¹gniêciem  wysokiego  stopnia  ascetycznej  pró¿ni 
i  skupienia,  jaka  jest  mo¿liwa  w  tym  ¿yciu, dlatego te¿ ca³kowite odda³am siê Zbawicielowi, 
aby  On  móg³  oddaæ  siê  mi.

Zosta³am   wybrana   w   sposób   opatrznoœciowy   i   sta³am   siê    naczyniem   Boskiego
wybrania  ( Dz 9, 15 ),  aby  w  jednoœci  z  Jezusem  Chrystusem  ( Ga 3, 28 )  dusza moja mog³a 
posi¹œæ  tajemnice  odwiecznie  jej  przeznaczone,  dlatego  te¿  jestem  zawieszona jakby miêdzy 
Niebem  a  ziemi¹,  i  zawsze  z  wielk¹  ufnoœci¹  zwracam  siê  do  Boga,  któremu zawierzy³am 
we wszystkim,  dlatego  te¿  z  woli  Jego  wys³a³am  ponownie  pismo  w  sprawie  mej krzywdy
moralnej  z  9. 10. 1985 r.  do  Prokuratora  Generalnego  Andrzeja  Seremeta,  bo  przecie¿  pani
prokurator Ma³gorzata Wojciechowicz z Prokuratury Okrêgowej w Szczecinie nadu¿y³a swojego
stanowiska   w   obliczu   tylu   przedstawionych  przestêpstw  czyli  dopuœci³a  siê  przestêpstwa.
Obecnie   dosta³am   list   z   Prokuratury  Generalnej  z  Warszawy  informuj¹cy  mnie,  ¿e  moja
sprawa  zosta³a  przes³a³a   do   P r o k u r a t u r y   A p e l a c y j n e j   w  Szczecinie, która mam
nadziejê,   ¿e   nie   bêdzie  sz³a  na  kompromisy  ze  z³em  i  na  pewno  nie  odmówi  rzetelnego
przebadania  mej  krzydy  moralnej  w  obliczu  tylu  uczynionych  przestêpstw  czyli  nie  na³o¿y
jej  kajdan,  jak  to  ju¿  zrobi³a  omawiana  pani  prokurator  Ma³gorzata  Wojciechowicz. 

K  D r o g i   O j c z e,  po  drabinie  mistycznej  wznoszê  siê  do  Bytu  Samoistnego, do 
œwiata  wewnêtrznego  Boga,  a  œwiat³oœæ  prawdziwej  nadprzyrodzonej rzeczywistoœci oœwieca 
duszê  moj¹  w  ciemnoœciach  Bo¿ych  ( J 1, 4 - 9),  tak¿e  nieustannie  wspó³pracujê  z  Duchem
Bo¿ym,  który  dziêki  uwielbieniu  Syna  mo¿e  dzia³aæ  bez  ograniczeñ, i rozdzielaæ komu chce 
i  ile  chce  (J 3, 8),  dlatego  te¿  do  koñca  dni  swych  bêdê  broni³a duchowego Dzie³a Niebios,
które  odwiecznie  by³o  przeznaczone  na  duszê  m¹,  i  w  którym  jako  jedynym  mogê w ca³ej
pe³ni spe³niæ siê,  w zwi¹zku z czym oczekujê odpowiedzi ze strony Waszej Eminencji mówi¹cej 
o  wszczêciu  procesu  badawczego  nadprzyrodzonej  misji  mej  w  Kongregacji  Nauki  Wiary. 

Na   rêce   Waszej   Eminencji   wysy³am   dwie  takie  same  p³yty  kompaktowe  CD - R, 
na  których  w  programie  PDF nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Pana  mego,  które  prowadzê  w Nim
oraz  kopiê  listu  skierowanego  do  Prefekta  Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerharda Ludwiga
Müllera,  ponadto  list  do  i  od  Prokuratury  Generalnej  z  Warszawy,   i   gdy  tylko  otrzymam
dowód   nadania   wysy³ki  do  Watykanu,   to   wszystkie   te   listy  znajd¹  siê  równie¿  na  mej 
stronie  internetowej,  która  przekroczy³a  ju¿  135  000  odwiedzin.   

            Szczêœæ  Bo¿e !
     Anna  Aniela  Flak
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