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Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !
Drogi  Ojcze  Œwiêty,  realizujê  plan  mi³oœci  Ojca  Przedwiecznego,  który wprowadzi³

duszê  m¹  w  najg³êbsze  tajniki  niedostêpnych  tajemnic  Swych,  tak¿e ona zag³êbia siê w Nim
i   uczestniczy   w   misterialnych   tajemnicach  Jego   poprzez   prowadz¹ce   tajemnicze schody
kontemplacji,  które  prowadz¹  j¹  do  zjednoczenia z Nim Samym, a poniewa¿ prowadzê Dzie³o
Niebios,  które  skierowane  jest  do  wszystkich  owiec  Bo¿ych,  dlatego  te¿ piszê ponownie do 
Waszej  Eminencji  i  to  tylko  dlatego,  bo nie mam absolutnie ¿adnego odzewu na me duchowe
przesy³ki,  to  tak  jakbym  rzuca³a  grochem  o  œcianê.  

Od  pocz¹tku  pontyfikatu  Ojca  od  czasu  do  czasu  wysy³am  do  Ojca  moje  duchowe 
ksi¹¿ki  napisane w  Chrystusie,  aby  w  Kongregacji  Nauki  Wiary  móg³  rozpocz¹æ siê  proces
badawczy  mojej  nadprzyrodzonej  misji,  która  skierowana  jest  do ca³ego zdemoralizowanego 
œwiata,   który   swoimi   zbrodniczymi  ideologiami  niesie  jedynie  zak³amanie  i  œmieræ.  Moja 
odwieczna,  duchowa  misja odbywa siê na polecenie Ojca Przedwiecznego za wstawiennictwem 
Najœwiêtszej  Maryi  Panny  w  Duchu Œwiêtym przez Pana naszego Jezusa Chrystusa na Chwa³ê 
Królestwa  Niebieskiego,  tak¿e  ¿adna  zmys³owoœæ  nie  ma do niej dostêpu. Dzie³o Pana mego, 
które   jest   nieustann¹   modlitw¹   wykonujê   w    Imiê   Jego   i   ono  wprowadzi³o  duszê  m¹ 
w  Boskie  Istnienie  Jego,   w   niepojêt¹   m¹droœæ   i   rozkosz   Jego,   tak¿e  ona  dosyæ  czêsto 
odczuwa   nienasycony,   najczystszy   ¿ar   mistycznego,   ogniowego   p³omienia  mi³oœci  Jego, 
który  powoduje  ekstatyczne  uniesienia.

Skoro  w  duszy  mej,  jak  i  w  sercu  mym  mieszka umi³owana wola Bo¿a, to wiadomo, 
¿e  czerpiê  si³ê  tylko  i  wy³¹cznie w Panu swym,  który jest jedyn¹ nadziej¹ dusz rozpaczonych, 
i  skoro  dusza  moja  zosta³a  nape³niona  zapa³em  Najwy¿szego,  to  wiadomo z góry, ¿e wbrew
nadziei  ludzkich  zwyciê¿ê  w  nadziei  Chrystusowej  i  zrealizujê  swoje odwieczne powo³anie, 
co  do  ka¿dej  litery  S³owa  Przedwiecznego.

Dusza   ma   w   sposób   niewymowny  zakosztowa³a  w  Boskim  Odkupicielu  niewielki 
r¹bek  wiekuistej  szczêœliwoœci  w  tym  zdemoralizowanym  œwiecie  o  spaczonych ideologiach
liberalno - lewackich,  gdzie  w  sposób  jawny  odmawia  siê  nam  wolnoœci,  godnoœci,  pokoju,
sprawiedliwoœci   i   podstawowych  praw  ludzkich,   dlatego   te¿   spragniona   jest   ona   ¿ycia
wiecznego  w  œcis³ej  jednoœci  z  Umi³owanym,   dziêki   któremu   przesz³a   ona  z  nicoœci  do 
istnienia  w  Nim  Samym.  W  prawdzie  wiary  Boskiego  Oblubieñca  dusza  ma  staje siê ¿yw¹
œwi¹tyni¹  mi³oœci  niejednokrotnie  cierpi¹c  dla  sprawiedliwoœci  i  dobra  Najœwiêtszego.

Najczulszy  Boski  Oblubieniec  Swoimi  Boskimi  dotkniêciami  wprowadza  duszê  m¹ 
w  stan  ekstatycznego  upojenia,   ¿e   ona   zupe³nie   jest  od³¹czona  od  wszystkiego  w³¹cznie 
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z  zupe³nym  zapomnieniem  o  sobie.  Dusza  moja  obdarowana  przez  Stwórcê krótkotrwa³ymi 
tak  niepojêcie  przes³odkimi  ³askami  znakomicie  pozna³a  w  Nim, co to jest s³odycz kochania, 
tak¿e  niezmiernie  têskni  ona  za  wieczn¹  szczêœliwoœci¹,   gdzie   poch³aniana   by³aby   przez 
nad  wyraz  czu³e  i  subtelne  p³omienie  mi³oœci  Bo¿ej.

W  mojej  nadprzyrodzonej  misji   odwa¿nie   przekazujê  prawdy  Bo¿e  z  przemijaj¹cej
pielgrzymki,   jak  i  z  niebieskiego  œwiata,   gdy   dusza  ma  rozumem  Samego  Boga  pojmuje 
tajemnice   Jego,    kiedy   w   mistycznej   nocy   opuœci   ona   w   Nim   czasoprzestrzeñ.   Moja 
nadprzyrodzona  misja   jest   wielkim  zamys³em  Ojca  Przedwiecznego  wzglêdem  grzesznego 
œwiata,   dlatego   te¿  jestem  œwiadoma  swojego  odwiecznego  powo³ania,  które  jest  wielkim 
darem  Bo¿ym  dla  cywilizacji  przemocy  i  œmierci,  w  której  obecnie  ¿yjemy.

Mistrz  Niebieski  dobrze  wie,  ¿e  jako mistyczna córka Jego jestem ufna w mi³osierdzie
Jego,  dlatego  te¿  da³  mi  On  dar  rozumienia  rzeczy  wy¿szych,  abym  w  Nim  przekazywa³a 
niepojête  sprawy  Jego,   które  zaczynaj¹  siê  za  zas³on¹  progu  œmiertelnego,   dlatego  te¿  na
mej  drodze  zbawienia,  która  zawsze  okupiona  jest  mi³osnymi  cierpieniami,  które  prowadz¹ 
dusze   nasze   do   ¿ywota   wiecznego   nad   wyraz   ochoczo   wype³niam  wolê  Umi³owanego
wzglêdem  duszy  mej.

K  Ca³e   swoje   odwieczne   powo³anie   realizujê  pod  natchnieniem  Ducha  Œwiêtego,
tak¿e  jestem  nieugiêta  w  poczynaniach  Pana  swego  i  wiem,  ¿e  dusza  ma  dobrnie do Portu 
Zbawienia,   bo   przecie¿   ona   jest   w  g³êbokiej  jednoœci  z  Ukochanym  i  w  wolnoœci  Jego 
pe³ni  wolê  Jego,  w  zwi¹zku  z  czym  zawsze  cierpiê  w  Ukrzy¿owanym i nie zwracam uwagi
na   tak   powa¿ne   uchybienia   ze  strony  Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary  kard.  Gerharda
Ludwiga  Müllera,  który  milczy  na  tak  liczne  duchowe  pisma  me  skierowane  do  niego,  bo 
przecie¿  nie  mam  innego  wyjœcia,  i  nawet  liczê  siê  z  tym,  ¿e za ¿ycia swego nie doczekam 
siê  ju¿  ¿adnej  odpowiedzi  od  niego,  tak¿e  to  jest  niezbyt  chwalebna  wizytówka  dla niego,
ani  te¿  ksiêdza  arcybiskupa, który odpowiedzialny jest za  korespondencjê skierowan¹ do Ojca. 

Zdajê  sobie  dok³adnie  sprawê  ze  swojej  nicoœci i porzucam wszystko, co jest w moim
wnêtrzu,  tj.  wszelkie  pragnienia  zobaczenia,  widzenia, poznania, smakowania, doœwiadczania
obecnoœci  Boga  ( T. Merton ),   aby  ¿yw¹   wiar¹  móc  zjednoczyæ  siê  ze  Zbawicielem,  który
obdarza   duszê   m¹   œwiat³em  i  mi³oœci¹  w  duchu  Swym.   S³owo  Wcielone  podnosi  córkê 
Sw¹  do  coraz  wy¿szego  stanu,   aby  w  ca³kowitym  oderwaniu  od  wszystkich  rzeczy,  form, 
kszta³tów  oraz  od  pamiêci,  wesz³a  ona  do  poznania  jak  najczystszego, i jak najjaœniejszego, 
wolnego   od   granic  czasu   tj.   do   ca³kowitego   zjednoczenia   z   Nim,   co   potwierdzaj¹  to 
najznakomitszej  klasy  Mistycy. 

W   s³u¿bie   Nieœmiertelnego   wszystko   realizujê  w  wielkiej  pokorze  poprzez  czyst¹ 
walkê  na  Chwa³ê  Imienia  Jego,  którego  adorujê,  wielbiê,  wynagradzam  oraz  modlê  siê  do 
Niego  poprzez  duchowe  Dzie³o  Jego,  które  wesz³o  ju¿  w  ostatni¹ fazê rozwoju, a poniewa¿
otrzyma³am  od  najukochañszego  Boskiego  Oblubieñca  mego ducha wytrwa³oœci w cierpieniu, 
tak¿e   w   pokorze   przyjmujê   ciê¿ar   wszystkich   mych   przeciwnoœci   i   udrêk,   w  trudach 
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wype³niaj¹c wolê Umi³owanego, który jako jedyny jest broni¹ w ciemnych nocach wiary i ducha. 

Z  radoœci¹,   mi³oœci¹   i   odwag¹   Niebieskiego   Oblubieñca  Niebieskiego  pe³niê  swe
odwieczne   powo³anie,    które   pozwala   duszy   mej    w    szczególny    sposób    zanurzyæ  siê 
w   nieskoñczonej  mi³oœci  Najœwiêtszego,   który   jest   przecie¿   ostatecznym   naszym   celem
i   Ÿród³em  si³y.   Pan  mój  i  Bóg  mój  ( J 20,  28 )  nieustannie  króluje  w  sercu  i  duszy  mej,
tak¿e   ze   spokojem   i   pokor¹   znoszê   wszelkie  przeciwnoœci,   g³osz¹c  œwiadectwem  ¿ycia
swego  Najœwiêtszego.

W   Boskiej   œwiat³oœci,   w   blasku   Chwa³y   Najœwiêtszego    l a t a m i    dojrzewa³am
w  Ukochanym,  tak¿e  jestem  ju¿  gotowa  do  przekazania  Dzie³a  Jego  ca³emu zniewolonemu
œwiatu,   i   tak  jak  Pan  mój  wypala  w  duszy  mej  wszelkie  jej  niedoskona³oœci,  tak  i  córka 
Jego   robi³a   korekty  Dzie³a  Jego  napisanego  w  Nim,   przeorywuj¹c   ka¿de  s³owo  napisane 
w  Nim,  tak¿e   ona   wykarczowa³a  wszelkie  b³êdy  i  niedoci¹gniêcia, jakie tylko przyuwa¿y³a
aby  ono  mog³o  dojrzeæ  w  Nim.

Ka¿dy   dzieñ   przemijaj¹cej   pielgrzymki   zbli¿a   mnie  do  granicy  wiecznej  œmierci, 
gdzie  dusza  ma  nareszcie  zrzuci  pow³okê  cielesnego  wiêzienia,  i  z  radoœci¹ w Bogu bêdzie 
ona  pojmowa³a  niedostêpne  tajemnice Królestwa Niebieskiego, które przepojone s¹ przes³odk¹ 
mi³oœci¹  Pana  Niebieskiego.  Boski  Oblubieniec  z  najwiêksz¹ mi³oœci¹ i ³askawoœci¹ realizuje 
Dzie³o  Swe,  do  którego  dusza  ma  zosta³a  odwiecznie powo³ana, tak¿e w pokorze w twierdzy 
duszy  swej  kontemplujê  Umi³owanego  swego,  który  niepojêt¹  radoœci¹, mi³oœci¹ i moc¹ Sw¹
przygotowuje  j¹  do  wiecznej  œwiat³oœci.

Wkroczy³am  w  Bosk¹  ciemnoœæ  i  wiara,   która  prowadzi  mnie  przynosi  œwiat³o  dla 
rozumu  i  upokaja  wolê  oraz  przemienia  na  podobieñstwo  Bo¿e,   bo   tylko  wówczas  dusza 
podoba  siê  Bogu,  gdy  jest  nape³niona  Jego  w³asn¹  rzeczywistoœci¹,   Jego   w³asn¹  mi³oœci¹ 
i  Jego  w³asn¹  prawd¹  ( T. Merton ).   Ojciec   Niebieski   nieustannie   udziela  siê  duszy  mej, 
dlatego  te¿  zwracam  siê  do  Boga  ca³¹  sob¹,  a  mi³osiernej  mi³oœci  Jego  oddajê  ca³¹ g³êbiê 
duszy  swej,  aby  œwiatu  przyrodzonemu wydaæ nadprzyrodzony owoc odwiecznie zaplanowany 
na  duszê  moj¹.

Z  Boskiemu   Odkupicielowi   dziêkujê   za   me   wszystkie  lata  pe³ne  ³ask  i  cierpieñ, 
które  przerodzi³y  siê  w  najwiêksz¹  s³odycz,   za   ten   przecudowny   czas,   gdy   dusza  moja 
wychodzi³a  w  Nim   poza   czas  i  przestrzeñ  i  przebywa³a   w   Majestacie   Jego,   bo   dziêki
nieskoñczonemu  mi³osierdziu  Jego  mia³am  niewielk¹  namiastkê  Przedsionka  Nieba.

W  cywilizacji  k³amstwa  i  œmierci   oprawcy   robi¹   wszystko,   aby   nie  rozliczyæ  siê 
z  przesz³oœci¹,   dlatego  te¿  pior¹  mózgi  bliŸnim,  a  z  niepodwa¿alnych  dowodów  wyrywaj¹
coœ  z  kontekstu  zdania   i   rozprawiaj¹   na   korzyœæ   sw¹,   aby   za   wszelk¹  cenê  zniszczyæ
opozycjê,   tak¿e   nie   dziwiê  siê,  ¿e  nie  mia³am  absolutnie  ¿adnych  szans,   aby  udowodniæ
pseudonaukowcom o ich zaplanowej krzywdzie moralej  z  9. 10. 1985 r.  w  stosunku  do  mnie.
Przebaczy³am wszystkim b³ogos³awionym wrogom,  ale nigdy nie rozliczy³am siê z przesz³oœci¹, 
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to  jest  z  tymi,  którzy  bezpoœrednio  nie  nadali  mi  stopieñ  doktora  po  3 - ech miesi¹cach po 
obronionej  pracy  doktorskiej,   ale   wiem  jedno,   ¿e  skoro  krzywda  moralna  jest  kamieniem 
wêgielnym   Dzie³a   Bo¿ego,   które   odwiecznie   zaplanowane   by³o   na   duszê  moj¹,  to  gra
pseudonaukowców   bêdzie   zdemaskowana  tu¿  przed  ostatecznym  weryktem  Dzie³a  Bo¿ego
w  Stolicy  Piotrowej,  co  do  nadprzyrodzonej  misji  mej,  byæ  mo¿e,  ¿e  i  po  œmierci  mej.

D r o g a   E m i n e n c j o,   z  radoœci¹  i  mi³oœci¹  Boskiego  Odkupiciela  jako  oddane
dzieciê   Jego   idê   drog¹   œwiêtoœci  w  duchu  duchowego  œwiata  Jego,   dlatego  w  prawdzie 
Umi³owanego  za  wstawiennictwem  Najœwiêtszej  Maryi  Panny  i  Œwiêtego  Józefa   s³u¿ê  dla
dobra  wszystkich  owiec  Bo¿ych,  którym  brakuje  mi³oœci braterskiej w zniewolonej wolnoœci, 
w   której   otrzyma³am   list   datowany  2. 03. 2015 r.   z   P r o k u r a t u r y   A p e l a c y j n e j 
ze  Szczecina,  w  którym poinformowano mnie,  ¿e  moja  sprawa  zosta³a  przes³ana do tutejszej 
Prokuratury   Okrêgowej   na   Wydzia³  III - ci  nad  Postêpowaniem  Przygotowawczym.   Skoro 
jeszcze  nie  dosta³am  ¿adnej  odpowiedzi  w  tej  sprawie,   to   widocznie   sprawa  jest  w  toku
rozpatrywania,   która  mo¿e  jeszcze  trochê  przed³u¿yæ  siê  w  czasie,   tak¿e  w  ka¿dej  chwili
mogê  otrzymaæ  wiadomoœæ,  o  której  natychmiast  poinformujê  Wasz¹  Eminencjê.

Duchowe  Dzie³o  Pana  naszego, które latami prowadzi³am w wielkim ukryciu, a obecnie
ze  wzglêdu  na  bezduszn¹  ciszê  duchowieñstwa  na  duchowe  przesy³ki  me  by³am  zmuszona 
ujawniæ  siê  na  arenie  ca³ego  œwiata  na mej stronie internetowej odnios³abym do Bogobojnych 
s³ów  Siostry  Katarzyny  Soko³owskiej, cyt:  ¡ Gdy  Dzie³o  Bo¿e z niczego dojdzie do pewnego 
stopnia  rozwoju,  wzbudza  ono  ciekawoœæ  ludzk¹.  Ciekawi  s¹  szczególnie  ci,   którzy  nigdy
w  ¿yciu  nic  nie  zrobili;  zaczynaj¹  szukaæ  dziury  w  ca³ym,  chc¹c  pokazaæ,  jacy  s¹ m¹drzy. 
Buduj¹   w   powietrzu   jêzykiem   dzie³a,   które   przeciwstawiaj¹   temu   Dzie³u   istniej¹cemu
w  rzeczywistoœci,   powo³anemu   do   ¿ycia   przez   Boga   za   pomoc¹   nieudolnych   narzêdzi
ludzkich,   które   Bóg   przez  ból  i  cierpienie  przeprowadzi³  pod  pras¹  prób  -  bior¹c  z  nich 
jedynie  to,  co  daæ  mog³y,  to  jest  ból,  cierpienie  i  trud;   uku³   Swoje   Dzie³o   Swoj¹  Wol¹ 
Przenajœwiêtsz¹ ¢,  o  czym  to  te¿  pisa³am  na  swoim  profilu.

W  dzie³ach  ludzkich,  gdzie  szuka  siê  pochwa³  i  sukcesów  wa¿ny  jest  nacisk  opinii
publicznej   na   dane   sprawy,   bo   cz³owiek  jako  jednostka  nie  ma  si³  przebicia,   natomiast 
w  Dzie³ach  Boskich   dusze   wybrane   zdane  s¹  jedynie  tylko  na  Pana  swego,  który  poi  je
nie  tylko  prawd¹,  radoœci¹  i  mi³oœci¹  Sw¹,   ale   równie¿   goryczami,   udrêkami,  chorobami 
i  przeciwnoœciami,  aby  by³a  przeciwwaga  w  tych  wielkich  niepojêtoœciach  Jego,   które  tak
bardzo  uœwiêcaj¹  je  na  wzór  Jego.

Gdy  po  raz  pierwszy   zaczê³am   mówiæ   co   poniektórym  znajomym,  których bardzo
dobrze  zna³am,  ¿e  piszê  mistyczne  ksi¹¿ki,  to  zauwa¿y³am,  ¿e  nie  wierzyli  mi, inni te¿ nie
chcieli  s³uchaæ  mnie  i  zaraz  zmieniali  temat,   bo   przecie¿   wielkoœæ   spraw   Bo¿ych  boli 
“ ma³ych ” ludzi,  którzy  chêtnie  rozmawialiby  jedynie o  nieistotnych b³ahostkach, od których
jedynie  tylko  mo¿e  g³owa  boleæ.  Tak  naprawdê,  to  nawet  nie  mia³am  z  kim  podzieliæ  siê 
duchow¹  radoœci¹  o  pisaniu  duchowych  ksi¹¿ek,  które  przecie¿  piszê  w  Chrystusie,  a poza
tym  zawsze  tak  jest,   ¿e  ludzie  ustawiaj¹  siê  do  bliŸnich  w  zale¿noœci  od  sukcesu,   i   jak 
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sprawa  jest  dobrze  nag³oœniona,  a jak np. cz³owiek jest w potrzebie, to nikogo to nie obchodzi.
Na  temat  moich  mistycznych ksi¹¿ek nie mogê rozmawiaæ z nikim, bo nikt z mojego otoczenia 
nie zna siê na tym,  a  poza  tym  na  mojej  drodze  duchowej Stworzyciel nie postawi³ mi ¿adnej 
uduchowionej  osoby  (  z  wyj¹tkiem  zaledwie  paru osób, z którymi mia³am niezmiernie rzadki
kontakt ),   ¿ebym   mog³a   chocia¿  odrobinê  porozmawiaæ  z  ni¹  o  tak  niepojêtych  sprawach 
Bo¿ych,  ale  do  tego  przyzwyczai³am siê,  tak¿e zdana jestem jedynie na Boskiego Oblubieñca, 
który  zawsze  wie  jak  pocieszyæ  dusz¹  m¹.

Na   mojej   tak   bardzo   wyboistej   drodze   krzy¿owej   kocham  jedynie  Trójjedynego
Boga,   tak¿e   nie   interesuj¹   mnie   stworzenia,   i   przez   œwiat³o   kontemplacyjne  w  Duchu 
Œwiêtym  dusza  ma  pod¹¿a  do  niezm¹conego szczêœcia. Za spraw¹ Umi³owanego wskrzeszam 
si³ê   ze   swojego   ducha,   którego  odda³am  w  rêce  Bo¿e  i  Mistrz  Niebieski  wprowadza  go 
dosyæ   czêsto   w   najg³êbsze  centra  ciemnoœci  Swej,   aby   on   móg³   poiæ  siê  nieskoñczon¹ 
mi³oœci¹  Jego.   Duch  duszy  mej   i   duch  mój  razem  wspó³pracuj¹  ze  sob¹  czyli  duch  mój 
³¹czy  siê  z  dusz¹  moj¹,  dlatego  te¿   w   chwilach  krytycznych  s³yszê  ducha  mego  w  duszy 
mej,  tak¿e  duch  mój  odbiera  s³owa  substancjalne,   które   s¹   równie¿   s³owami  formalnymi
i  one  pomagaj¹  duszy mej  zjednoczyæ  siê  z  Bogiem,  jak  to  podaje  Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a, 
i  jak  to  ju¿  wczeœniej  wspomia³am  w  moich  mistycznych  ksi¹¿kach.

Ka¿dy  dobrze  o  tym  wie,   ¿e   Koœció³    w   nadprzyrodzonych  sprawach  jest  bardzo, 
ale  to  bardzo   ostro¿ny,  ale  ja  za  ¿ycia  swego  niczego  innego  nie  pragnê,   jak  tylko  tego, 
aby  rozpocz¹³  siê  proces  badawczy  mojego  odwiecznego  powo³ania,  ale  przecie¿  nie  mam 
na  to  ¿adnego  wp³ywu,  tak¿e  swoj¹  nadprzyrodzon¹  misjê zostawiam Bogu, i jako pos³uszna 
córka   Jego   przekazujê   swoje   bogate   wewnêtrze   ¿ycie,   które   najprawdopodobniej   takie
wprost   nieprawdopodobne   bêdzie   trwa³o   do   koñca   ¿ycia   mego.   Duch   Prawdy,  jedyny
Pocieszyciel  Nieba  wylewa  ³aski  Swe  na  duszê  m¹,   aby   mog³a  ona  przebywaæ  w  œwietle
³aski  upojnego  Królestwa  Niebieskiego  i  poprzez  Krzy¿  Chrystusowy mog³a  dope³niæ swoje 
odwieczne  powo³anie.  Boski  Odkupiciel  rozœwieca  œwiat³em  Swym  mistyczn¹  drogê  córki 
Swej  Anny  Anieli  Flak,   aby   ona   nigdy  nie  zb³¹dzi³a  w  tak  ciemnej  nocy  ducha,  dlatego 
te¿  ona  niezmiernie  raduje  siê  w  Nim,  ¿e  ma  wielkie  oparcie  tylko w Nim,  dziêki któremu 
pokona  ona  ca³y  zdeprawowany  œwiat.

W   swoim   doczesnym   ¿yciu   wiele   stoczy³am   duchowych  bitew  i  przesz³am  oraz
przechodzê  przez  wiele  wewnêtrznych  ucisków,   dlatego   te¿  w  pe³ni  zrozumia³am  rozkosz 
drogi  ¿ycia  wiecznego  i  gorycz  potêpienia  wiecznego,  tak¿e  poprzez  teologiê  Jezusa dusza 
moja   zbli¿a   siê   do   chwilowej   drogi   œmierci,   która   z   chwil¹   zaœniêcia   w  Oblubieñcu
naszym  przerodzi  siê  w  wieczn¹,   upojn¹   szczêœliwoœæ.   Z  pomoc¹  Kap³ana  Niebieskiego
w   duszy   mej   jest   niewielka   namiastka  Królestwa  Niebieskiego,  i  poprzez  tê  nieska¿on¹
czystoœæ    widzê   rozpanoszone   fa³szywe   œwiadectwa   oparte  o  liberalno - lewicowe  idea³y,
które   podporz¹dkowane   s¹   szatanowi   i   na   potêgê   neguj¹   katolicyzm  czyli  funkcjonuj¹ 
one  na  niesamowitej  rozpuœcie i wielkiej nienawiœci do Krzy¿a Chrystusowego,  który przecie¿ 
dla  wielu  jest  g³upstwem  i  zgorszeniem,   o   czym   te¿   jest  mowa  na  ten  temat  w  Piœmie 
Œwiêtym.
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Z  mi³oœci  do  niezast¹pionego  Boskiego  Oblubieñca  poœwiêci³am  siê  Jemu,  dlatego 
te¿  nieustannie  biorê  przyk³ad  z  Niego,  gdzie  wrogowie  Jego  w niczym Mu nie oszczêdzili, 
tak  i  mnie  nie  oszczêdzaj¹,  ¿e  nawet  w³amuj¹  siê  na  m¹  stronê internetow¹, aby chocia¿by
zresertowaæ  mój  licznik  odwiedzin  do  zera,  o  czym  pisa³am  na  ten  temat  na  mym  profilu
9  marca  w  artykule  pt.:  “  Ta   moja  strona   internetowa   dla   wielu   jest  oœci¹  w  gardle ”,
tak¿e  wszystkie  dotkliwe  doœwiadczenia  przyjmujê  ze  Œwiêtobliwej  Rêki  Jego  i  w bólu czy 
te¿  w  radoœci  ¿yjê  wed³ug  Ewangelii  Jego,   aby   mog³a   wype³niæ  siê  we  mnie  odwieczna 
wola  Jego.  W  Trójjedynym  Bogu,  który  nigdy  nie  opuœci mnie, wype³niam swoje odwieczne 
powo³anie,  aby  móc  ratowaæ  ca³¹  zniewolon¹  ludzkoœæ,  która  ¿yje  jak  chce  i  robi co chce, 
aby  tylko  zadowoliæ  siê  krótkotrwa³¹,  grzeszn¹,  materialistyczn¹  przejœciowoœci¹.
 

Ca³a  moja  misja  od  samego  pocz¹tku  rozrasta³a  siê  w  trudzie  i  w  bólu, i bez wiary 
nic  bym  nie  prze¿y³a,   ale  mam  mocn¹  i  niez³omn¹  wiarê,   ¿e   za   tym  jest  Bóg  i  Œwiêta 
wola  Jego,  za  któr¹  idê  ( Matka  Czacka ),   tak¿e  nieprzerwanie  wspó³cierpiê  z  Chrystusem 
w   cierpieniach  Jego  i  staram  siê  byæ  godn¹  naœladowczyni¹  Jego  a¿  do  œmierci  w³¹cznie, 
dlatego   te¿   spokojnie   znosi³am  i  znoszê  wszelkie  obelgi  i  upokorzenia,  i  w  opuszczeniu 
wielbiê  Boga.  Wiadomo,  ¿e  ca³e moje odwieczne powo³anie nie mog³o dokonywaæ siê inaczej, 
tylko na mocy Ducha Œwiêtego,  bo  Jezus  Chrystus  daje nam przemienienie Swoje przez Ducha 
Œwiêtego  przez  ¿yw¹  wiarê,   bo   wszyscy   w   jednym   Duchu   zostaliœmy   ochrzczeni,   aby 
stanowiæ  jedno  Cia³o  i  wszyscy  te¿  zostaliœmy  napojeni  jednym  Duchem  ( 1 Kor 12, 13 ).

Moje  ¿ycie  jest  ukryte  z  Chrystusem  w  Bogu  ( Kol  3,  3 ),  i  Duch  Œwiêty  nape³nia
mnie  pe³ni¹  Bo¿¹  ( Ef  1,  23 ),   i   za   przyczyn¹   Jego   jestem  wtajemniczona  w  misterium 
Boga,  dlatego  te¿  nieustannie  poznajê  Ojca  przez  Chrystusa  w  Duchu  Œwiêtym,   aby  mieæ 
udzia³  w  Dziele  Odkupienia.  Na  swojej  drodze  krzy¿owej nigdy nie straci³am wewnêtrznego
spokoju  i  równowagi,   tak¿e   odwa¿nie   wkroczy³am  w  przysz³oœæ  Bo¿¹,   poniewa¿   jestem 
nape³niona  niezachwian¹  ufnoœci¹  w  opiekê  Bo¿¹.   Boski  Mistrz  uobecnia  Siebie  w  duszy 
mej  przez  mi³oœæ,  i  dziêki  mi³oœci  Jego  nawi¹zany  jest  ¿ywy  kontakt,   w   którym    w o l a 
przeœciga  oœlepiony  intelekt  i  “ dotyka ”  Samej  substancji  tego  Boga,   którego   nasz  umys³ 
nie  mo¿e  ujrzeæ  ( T. Merton ).   

Idê   za   powiewiem   powietrza   Bo¿ego,  i  coraz  lepiej  i  g³êbiej  poznajê  Boga   oraz
tajemnice  Jego,   które   zawarte   s¹   w   Nim,   i   nic   i   nikt  nie  odbierze  mi  odwagi,  tak¿e 
z  godnoœci¹  i  z  poddaniem  niosê  swój  twardy  los,   i   nie   mogê   te¿  nic  innego  robiæ,  bo
przesta³abym  byæ  sob¹.  W  ¿adnym   momencie   ¿ycia   swego   nigdy   nie   straci³am   ufnoœci 
w  kierownictwo  Bo¿e,  bo  przecie¿  Bóg  jest  mi³osierny, litoœciwy i bogaty w ³askê i wiernoœæ
( Wj  34, 6 ),  i  prowadzi  mnie  do  Siebie,  tak¿e  z  woli  Pana  mego  wg³êbiam siê  w  wielkie 
misterium  Paschy  Wielkanocnej   i   s³ucham   g³osu  Jego  ( J 18,  37 ),  id¹c  nieprzerwanie  do 
¿ycia  wiecznego  ( J 17,  3,  6 - 8 ).

Na  mej  drodze  na  duchow¹  Górê  Karmel  nieustannie  trwam w Panu swym i dzia³am
zgodnie   z   wol¹   Jego,   tak¿e   rozpalona   mi³oœci¹   do   Niego   doœwiadczam   mi³oœci  Jego 
trafiaj¹c  mi³osnym  mieczem  S³owa  Jego  do  oziêb³ych i zagubionych serc i dusz.  Moje teksty 
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pisane  w  Panu  naszym  przesycone  s¹  s³owami  Ewangelii  Jego,   i   one   zawsze   nak³aniaj¹
nas   wszystkich,   abyœmy   wszyscy   zanurzyli  siê  w  zbawczej  mi³oœci  Boskiego  Oblubieñca
daj¹c   œwiadectwo   mi³oœci   i   prawdzie   Jego,   co  wszystko  to  zaprowadzi  dusze  nasze  do
wiekuistego  zbawienia  w  Ukochanym.

Poprzez  Ewangeliê  Ojca  Niebieskiego   rozmawiamy   z   Nim   Samym,  tak¿e  jest  to
przeb³ogi  dialog  z  Nim,   dziêki   któremu   przebywamy  w  trynitarnej  mi³oœci  Jego,  poprzez
któr¹  on  ¿yje  wœród  nas  i  w  nas  samych,   tak¿e   stwórcz¹   moc¹   Jego   jesteœmy  w  stanie
wype³niæ  odwieczne  zamys³y  Jego  wzglêdem  naszych  dusz.  Dusza  ma  pije  wodê  ze Ÿród³a 
Bo¿ej  ³aski,  które  orzeŸwia  j¹,  tak¿e  zjednoczona  z  Umi³owanym  poprzez  duchowe Dzie³o 
Jego  wiar¹  Ewangelii  Jego  dosiêgam  wszystkie  grzeszne  dzieci  Jego  rozproszone  po ca³ym 
zniewolnym  œwiecie,   które   tak   œlepo   ulegaj¹  wynaturzonym  ideologiom,  w  którym  prym
wiod¹  si³y  polityczne  orientacji  lewicowo - liberalnej.

Przekazanie  ukrytych  tajemnic Bo¿ych  mo¿e  odbyæ siê  jedynie za poœrednictwem dusz 
wybranych,  któr¹  to  jest  dusza  moja  i  jedynie  poprzez  Misterium,  a  Misterium to Chrystus 
obecny  w  Liturgii,   tak¿e   ca³a   moja  nadprzyrodzona  misja  kierowana  jest  ³ask¹  Bo¿¹,  bo 
w   przeciwnym   wypadku   wszystko   zakoñczy³oby   siê   klêsk¹.  Poprzez  znaki  czasu,  które 
jako  jaœniej¹ce  pochodnie  prowadz¹  duszê  m¹  do  Ÿród³a wiecznego zawartego w Oblubieñcu
Niebieskim,  przekaza³am  ca³e  swoje  odwieczne  powo³anie  wraz z podawaniem tych œwiêtych
znaków czasu, które odnoszone s¹ do Pana naszego,  i  dziêki którym ludzkoœæ od razu zrozumie, 
¿e   pomiêdzy  œwiatem  stworzonym  a  znakami  czasu  jest  œcis³a  harmonia  odzwierciedlaj¹ca 
œcis³e  powi¹zania  pomiêdzy  Bogiem,  a  ca³¹  ludzkoœci¹.  

Ojciec  Niebieski,  który  jest  moim  Œwiat³em  (1 Sm 22, 29)  bierze  na Siebie wszystko 
to  co  uci¹¿liwe,  wszystko  to,  co  nie  dam  rady  wzi¹æ,  i  zostawia  mi  tylko  zas³ugê  pójœcia 
z   Nim   bez   oporu  w  Jego  Rany  ¿ycia  wiecznego.   Wkrótce   moje   przemijaj¹ce   istnienie 
skoñczy  siê,   i   poprzez   œmieræ   odnowiê   siê   w   œwiat³oœci  i  prawdzie  na  ca³¹  wiecznoœæ 
( Ef  5, 8 - 9 ),  i  moja  œmieræ,   to  bêd¹  prawdziwe  narodziny  ods³oniêcia  œwiatu  duchowego
Dzie³a  Niebios,   które   w   odpowiednim   ziemskim  czasie  bêd¹  zakoñczone  i  zatwierdzone 
przez   Koœció³,  który  jest  stra¿nikiem  Prawdy  objawionej  przez  Boga,  i  który  jest  wielkim 
objawieniem  chwa³y,  tajemnicy  i  mi³oœci  Bo¿ej  ( T. Merton ).

K  Ca³a  moja  mistyczna  pielgrzymka  realizowana  jest  pod wp³ywem dzia³ania Ducha 
Œwiêtego   i   za   spraw¹   Jego   wszystkie   moje   poczynania   przenikniête  s¹  przykazaniami,
Ewangeli¹  i  nauk¹  Zbawiciela,   tak¿e   jasno   wynika,   ¿e   ca³¹   swoj¹  nadprzyodzon¹  misjê 
prze¿ywam  Jezusem  Chrystusem.  Jestem  niezmiernie  wdziêczna  Stwórcy,  ¿e z pomoc¹ Jego 
wysy³am   do   Waszej   Eminencji   2 7 - m ¹   m i s t y c z n ¹    k s i ¹ ¿ k ê   pt. :  “ Zdobywanie 
mistycznego   szczytu   Góry   Karmel  ”,   czêœæ  4 - ta  ( 84  strony ),   i   która   nagrana  jest  na
za³¹czonych  dwóch  takich  samych  p³ytach  kompaktowych  CD - R  w  folderze  nr. 36.

Tak  wiele  napisa³am  ju¿  ze  swego  mistycznego  ¿ycia,   które   tak   bardzo  urodzajne 
jest  w  niepojêcie  przes³odkie  ³aski  Bo¿e,   jak  i  w  najprzeró¿niejsze  cierpienia,   ¿e   Stolica 
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Apostolska  nie  bêdzie  ju¿  mia³a  absolutnie ¿adnych w¹tpliwoœci co do mojej nadprzyrodzonej 
misji,   która   skierowana   jest   dla   ca³ej  zdemoralizowanej  ludzkoœci.  W  tym  zniewolonym
œwiecie  jest  zatrzêsienie  czarnych  owiec,  których  równie¿  nie brakuje wœród duchowieñstwa,
które  szkodz¹  dobru  i  dyskryminuj¹  niewygodnych  ludzi,  jak i niewygodne listy,  tak¿e zdajê 
sobie  dobrze  sprawê  z  tego,  ¿e  moje  mistyczne  ksi¹¿ki  zanim  wyjd¹ na œwiat³o dzienne dla
ca³ej  ludzkoœci,  to  napotkaj¹  wiele  przeszkód,   ale   zostawiam   to   Trójjedynemu  Bogu,  bo 
On   jako   Kapitan   Niebieski  Sam  prowadzi  Dzie³o  Swe  po  niezbadanych  i  niewidzialnych 
szlakach  mistycznego  Morza.

Z  uwielbieniem  piszê  dla  Niebieskiego Pana  swego,  który  umacnia  mnie  ³ask¹  Sw¹ 
i  daje  mi  ci¹gle  nowe  natchnienia,  abym  po  œcie¿ce  krzy¿a  pod¹¿a³a  do  wiecznej nagrody, 
aby  dusza  moja  mog³a  przebywaæ  z  Nim  w  wiecznej,  mi³osnej  szczêœliwoœci,  i z woli Jego 
zaczê³am  ju¿  pisaæ  28 - m¹  duchow¹  ksi¹¿kê,   bo   przecie¿   podczas  modlitewnego  pisania
spotykam  siê  w  szczególny  sposób  ze  swoim  niezast¹pionym  Boskim  Oblubieñcem,   który
znajduje  siê  w  wewnêtrznej  œwi¹tyni  mej,  gdzie  dusza  ma  kontempluje  Jego.   

Z  woli  Wszech³adnego  dusza  ma,  jako  oblubienica  Jego  wesz³a  w tajemne poznanie 
Jego,   w   niepojêt¹   wiedzê   Jego   Boskiej   Troistoœci,  która  zawarta  jest  w  niezg³êbionych 
g³êbinach  niekoñcz¹cej  siê  nieskoñczonoœci.  Dusza  moja  pragnie  jedynie  tylko towarzystwa 
Boskiego  Oblubieñca  swego,  który  mistycznymi  strza³ami  Swymi  mi³oœnie  zrani³  j¹,   tak¿e 
ona  nieustannie  wo³a  do  Niego,   aby   On  wypala³  w  niej  wszystkie  niedoskona³oœci,  które 
pozwoli³yby  jej  w  idealnej  czystoœci  przeobraziæ  siê  w  Niego.

Na  obecnym  etapie  mojego  doczesnego  pielgrzymowania  pragnê³abym  jak  najwiêcej
mi³oœci  Bo¿ej  przelaæ  potomnym   poprzez   przekazywanie   niepojêtych  niepojêtoœci  Mistrza
Niebieskiego,   dlatego   te¿   bardzo   proszê   Ukochanego,    aby   nigdy   nie   opuszcza³   mnie 
w  przekazywaniu  tak  niezwyk³ych  tajemnic  Jego,  które  dostêpne  s¹  jedynie  dla  dusz, które 
przekroczy³y   ju¿   próg   œmiertelnoœci.   W   Najœwiêtszej   Trójcy   Jedynej,   umi³owany  Jezus 
Chrystus   udziela   duszy  mej   Ducha  Swego,   który   jest   duchem   mocy   zbawczej,  i  który 
wprowadza    j¹    do   wiecznego   ¿ycia,    do   wiekuistej   wiecznoœci,    która    jest    niepojêt¹ 
szczêœliwoœci¹   dla  wszystkich  zbawionych  dusz.

S z a n o w n a   E m i n e n c j o,   bardzo   wcielam   w   ¿ycie  naukê  Pana  naszego, jak 
i  wszystkie  pouczenia  Waszej  Eminencji,   a   poniewa¿   nie   jestem  Koœcio³em  zamkniêtym 
w   sobie,   zapatrzona   we   w³asny   pêpek,    Koœcio³em   powo³uj¹cym   siê   na   sam¹   siebie, 
która   widzi   tylko   siebie   i   nie   jest   zdolna   do   transcendencji,  jak  to  Wasza  Eminencja
wypowiedzia³a  siê  na  jednej  ze  swojej  homilii,   tak¿e   p³yn¹c  na  Statku  Koœcio³a  wysz³am
poza  siebie  na  ca³y  zniewolony  œwiat  a¿  po  krañce  ziemi,  aby  pod  przewodnictwem Matki
Koœcio³a,  Maryi  daæ  przekonuj¹ce  œwiadectwo  nadprzyrodzonej  misji  swej, która odwiecznie
by³a  zaplanowana  na  duszê  m¹,  tak¿e  jestem  gotowa  odddaæ  ¿ycie  za prawdê, dziêki której
przecie¿  ¿yjê  w  pe³ni  Pana  swego  dla  Niego  Samego,  jak  i  dla  bliŸnich. 

D r o g i   O j c z e,  obecnie  przemówiê  do  Waszej  Eminencji s³owami jedynie Waszej 
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Eminencji,   które   zosta³y   wypowiedziane  równie¿  na  jednej  z  homilii  Ojca,  tylko  odniosê 
je  jedynie  do  osoby  swej,  mimo,  ¿e  one  dotycz¹  wszystkich  katolików,  a  mianowicie: Pan 
nasz  liczy  na  mnie !  Wszed³  On  do  mego  serca  w  dniu  mego  chrztu, da³ mi Swego Ducha 
w  dniu  bierzmowania   i   nieustannie  mnie  umacnia  Swoj¹  obecnoœci¹  w  Eucharystii,  abym 
mog³a  byæ  Jego  œwiadkiem  przed  œwiatem,  co  przecie¿  czyniê to. Jezus Chrystus zjednoczy³ 
nas  ze  Sob¹  i  da³  nam  udzia³  w  Swoim  ¿yciu  wiecznym,  i  skoro  On  zwyciê¿y³,   to  Jego 
zwyciêstwo  jest  naszym  i  moim  zwyciêstwem,  w  zwi¹zku  z czym ¿yjê jedynie dla Boskiego 
Odkupiciela  i  za  Niego  umrê,  aby  w  ¿yciu  przysz³ym  w  Nim  królowaæ  w radoœci i chwale 
Jego  ( s³owa  Przewielebnej  Waszej  Œwiêtobliwoœci ).  

Tylko   Chrystus   zna³   sekret   ods³oniêcia   œwiatu   duchowego   Dzie³a  Swego,  co  do 
sposobu,   jak  i  co  do  czasu  przekazania  jego  przeze  mnie,  przekazania  niewielkiego  r¹bka 
tajemnic  Swych,  które  uto¿samiaj¹  siê  z  planem  M¹droœci  Jego,  tak¿e  wszystko ods³aniane 
jest  kluczem  zmartwychwsta³ego  Chrystusa,   bo   jedynie  przez  Krzy¿  zmartwychwstaje  siê, 
ale  na  S¹dzie  Ostatecznym  bêdzie  wszystko  wyjawione,  co  obecnie  jest  ukryte.

Poprzez   okres   mêki,   która   jest   apogeum   objawienia   Boga   idê   za  ukrzy¿owan¹ 
Mi³oœci¹  wskrzeszon¹  przez  Ducha  Œwiêtego  prosto  w  Ramiona  Stwórcy,  aby  ¿yæ  mi³osn¹ 
Mi³oœci¹  Jego  w  Nim  a¿  po  wszystkie  dni.  ¯yjê  Duchem  Œwiêtym  i  mi³oœæ  oraz poznanie 
Bo¿e   wynosi   duszê   moj¹   na  szczyty  niewyczerpanego  bogactwa  Królestwa  Niebieskiego, 
gdzie  Duch  Œwiêty  w  chrzeœcijañskiej  dojrza³oœci  objawia  siê  duszy  mej jako owoc paschy, 
owoc  wielkanocnego  przejœcia,  który  jest wejœciem w tajemnicê Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego.

Skoro  wpad³am  w  Rêce  mi³oœci  Bo¿ej,  to  jestem uzdrawiana przez Wszechmocnego, 
abym   na   umi³owanej   samotnej   drodze  œwiêtoœci   wraz   z   Nim  zawsze  modli³a  siê  i  nie 
ustawa³a  a¿  do  samej  œmierci  swej  ( £k 18, 1 ),  co  przecie¿  wykonujê  to,  ale nie na sposób
myœlenia  zmys³owych  kap³anów,  którzy  myœl¹,  ¿e  modlenie  polega na “ tr¹bieniu ” pacierzy,
bo  ja  od  kilkunastu  lat  nie  mówiê  ju¿  pacierzy,   tylko   po   prostu   modlê  siê  wewnêtrznie
i  to  swoimi  s³owami,  i  piszê  te¿  w Imiê Pana naszego czyli adorujê Go w szczególny sposób,
tak¿e  z  Ukochanym  spêdzam  tak  mniej  wiêcej do 9 - ciu godzin dziennie. Boski Oblubieniec,
to  centrum  mego  ¿ycia,   bo   przecie¿   On   daje  mi  Siebie,   dlatego  te¿  kocham  Go  ca³ym
moim  umys³em,  z  ca³ego  serca,  z  ca³ych  si³  swoich,  jak  i  duszy  swej,   a   ponadto  z  woli 
Jego  oczyszczam  wolê  z  pró¿nej  radoœci  i  z  pró¿nego  upodobania,  i  w  wielkim  skupieniu 
na  modlitwie  kontemplujê  tajemnice  Jego,  które  zawarte  s¹  w  Nim.

Duchowe  Dzie³o  Boskiego  Odkupiciela,  które  w  wielkiej  pokorze  prowadzê  w Nim, 
jest   d z i e ³ e m    m i ³ o œ c i   i   dokonuje   siê   w   kontemplacji,   w  mi³oœci  Samego  Boga, 
i  wszytkie  moje  w³adze  maj¹  byæ  zakotwiczone  w  Bogu,   aby   móc  posiadaæ  zmys³  Bo¿y; 
i  wiem  jedno,  kiedy  wype³niê  misjê  Bo¿¹  do  samego  koñca,  to  dusza ma bêdzie zbawiona, 
bo  ten  wchodzi  do  Królestwa  Niebieskiego,  kto  spe³nia  wolê  Ojca  Niebieskiego,  który jest 
w  Niebie  ( Mt  7,  21 ).

Podczas   swojej   misji   mam   przed  oczyma  nie  tylko  Krzy¿ Chrystusowy, ale jestem 
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przybita  do  tego  Œwiêtego  Krzy¿a  wraz  z  najukochañszym  Panem  naszym,   i   w  Nim  pijê 
m¹droœæ,  s³odycz  i  mi³oœæ  Jego,   tak¿e  w  Bosk¹,  Wieczn¹  Przestrzeñ  Jego  nieustannie  idê 
za  Nim  Samym  i  to  krwawymi  œladami  Jego,  oczywiœcie  w  samej  tylko  wierze, bo œwiat³o 
wiary  i  g³os  wiary  towarzysz¹  mi  w  ciemnoœciach  Bo¿ych,  w  zwi¹zku z czym maj¹c rozum 
oœlepiony   i   zaciemniony   odnalaz³am  w  duszy  swej  pokój,  odpocznienie,  smak  i  rozkosz.
Z  woli  Niebios  reprezentujê  œwiat  nadprzyrodzony,  a  Wcielenie  jak  i  Kalwaria Pana Jezusa 
gwarantuj¹   mi   zwyciêstwo   pod   sztandarem   Trójcy   Œwiêtej   i   Mamy   Niebieskiej,  tak¿e
zasadnicz¹  treœci¹  ¿ycia  mego  jest  ¿ycie  duchowe,  które  prowadzi  duszê  m¹  do  wiekuistej 
szczêœliwoœci,  gdzie  dziêki  ³asce  Bo¿ej  mam  byæ  zjednoczona z Bogiem przez Pana naszego 
Jezusa  Chrystusa.

W obliczu rozpanoszonego z³a na skalê miêdzynarodow¹ coraz intensywniej pracowa³am 
w  winnicy  Pana  swego,   w   której   dusza   Œwiêtego  Jana  Paw³a  II - go  b³ogos³awi³a  duszy
mej  z  Nieba,  abym  mog³a  jak  najgodniej  ukoñczyæ  duchowe  Dzie³o  Niebios  dla ratowania 
agonalnego  Koœcio³a,  który  topi  siê  w  odmêtach  tej wspó³czesnej Sodomy i Gomory, a skoro
zakoñczy³am  go  na  obecnym  etapie  mej  drogi zbawienia i to w 10 - t¹ rocznicê bezowocnego
pisania  mego  zarówno  do  Papie¿a  Benedykta  XVI - go,  emeryta,   jak   i  Waszej  Eminencji, 
to   w   takiej   sytuacji   zostaje  ju¿  tylko  interwencja  Samego  Stwórcy,   bo  ja  ju¿  wszystkie
mo¿liwoœci  wyczerpa³am,  jakie  tylko  by³y  dostêpne  w  tym przemijaj¹cym pielgrzymowaniu,
aby  obudziæ  do  dzia³ania Prefekta Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerharda Ludwiga Müllera. 

K  Drogi  Biskupie  Rzymu  i  Nastêpco  Œwiêtego  Piotra,  dobrze wiem, ¿e im wiêcej 
bêdê   mia³a   ufnoœci  w  Bogu,   tym   osi¹gnê   w  Nim   coraz   wy¿sze   wysokoœci   nie   tylko 
z   doczesnego   œwiata,   ale   równie¿   pozaziemskiego,   dlatego   te¿  ci¹gle  pod¹¿am  œcie¿k¹ 
samotnoœci    i   modlitwy   wewnêtrznej    do    Nieba,   i   staram   siê   ¿yæ   w   pe³nej   pokorze 
w  wewnêtrznej  pustelni  swej,   pisz¹c   jedynie  do  Watykanu  na  usilne  proœby  Niebieskiego
Oblubieñca  mego,  a  Kongregacja  Nauki  Wiary, która przecie¿ jest stra¿nikiem S³owa Bo¿ego 
i   tak   wczeœniej   czy   póŸniej,   ale   bêdzie   zmuszona   zapoznaæ   siê  ze  wszystkimi  moimi 
duchowymi  zapiskami,   które   pisa³am   w   zmartwychwsta³ym   Panu   naszym,   tak¿e  jestem 
spokojna   o   prawdê   duchowego   Dzie³a   Niebios,   bo   prawda   Bo¿a   obroni  siê  sama.  Po
zapoznaniu  siê   z   treœci¹   listu   oczekujê   odpowiedzi   od   Waszej  Eminencji,  która  by³aby
zgodna  z  wol¹  Pana  naszego.

Na   rêce   Waszej   Eminencji   wysy³am   dwie  takie  same  p³yty  kompaktowe  CD - R, 
na   których  w  programie  PDF  nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Pana  mego  wraz  z  nowo  napisan¹
27 - m¹  duchow¹  ksi¹¿k¹  pt.: “ Zdobywanie mistycznego szczytu Góry Karmel ”,  czêœæ  4 - ta, 
która   znajduje   siê   w   folderze  nr.  36,   o   czym  wy¿ej  wspomnia³am,  ponadto  kopiê  listu 
skierowanego  do  Prefekta  Kongregacji  Nauki Wiary kard. Gerharda Ludwiga Müllera oraz list 
od  Prokuratury  Apelacyjnej  ze  Szczecina,  i  gdy  tylko  otrzymam  dowód  nadania wysy³ki do 
Watykanu,   to   wszystkie   te   listy   znajd¹   siê   równie¿  na  mej  stronie  internetowej,   która 
przekroczy³a  ju¿  prawie  180 000  odwiedzin.   

        Szczêœæ  Bo¿e !
                 Anna  Aniela  Flak
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