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Prefect  of  the  Congregation  for  the  Doctrine  of  the  Fait
W a t y k a n   

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !  
Droga  Eminencjo,   na   nic   zda   siê   bezduszna  cisza  od  Waszej  Eminencji  na  me

duchowe   wysy³ki   skierowane   do   Waszej   Eminencji,  bo  ja  nie  spocznê  w  Bogu  na  ca³¹ 
wiecznoœæ,  dopóki  woli  Bo¿ej  nie  wype³niê  do  koñca,  a  wiara,  która  tnie  jak  ostry  miecz 
nadaje  w³aœciwy  kierunek  mojej  krzy¿owej  drodze  (Mt 10, 34),  tak¿e  w  tej  drodze na Górê 
Karmel   przez   uczucia   woli   zbli¿am  siê   do   Ojca  Niebieskiego,  i  z  woli  Jego  nabywam 
wszelkie  dobra  i  odrywam  siê  te¿  od  wszelkich  radoœci,  i  nade  wszystko  i ponad wszystko 
mi³ujê  tylko  Jego,   który   w   Swej  Rzeczywistoœci  i  Jestestwie  ostatecznie  i  absolutnie  jest 
bliski  duszy  mej  ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ),  w  zwi¹zku  z  czym  bêdê  pisa³a dot¹d, a¿ bêdzie
wszczêty  proces  badawczy  Dzie³a  Kap³ana  Niebieskiego,   bo   tego  wymaga  ode  mnie  Sam
Stwórca. 

Dusza,   jak  i  serce  me  delektuj¹  siê  Dzie³em  Kap³ana  Niebieskiego,   które  przecie¿ 
zbudowane  i  budowane  jest  na  Skale  Jego  (Mt 7, 24),  i  dziêki  któremu zg³êbiam tajemnice 
Niebios  przy  œwietlistych  œwiêtych  znakach  czasu,  które  rozpraszaj¹  ciemnoœci  i  oœwietlaj¹ 
moj¹  drogê  krzy¿ow¹,  która  prowadzi duszê m¹ do wiekuistego zbawienia. Dziêki ³asce S³owa 
Wcielonego  wesz³am  w  duchowoœæ liturgiczn¹ Jego, który dzia³a moc¹ Sw¹ w Koœciele Swym, 
tak¿e  ubogacana  œwiêtoœci¹  i  m¹droœci¹  Pana  swego  wysz³am naprzeciw wezwaniu Bo¿emu, 
i  z  ewangeliczn¹  odwag¹  stawiê  czo³o  nie   tylko  na  “ olewane ” wysy³ki  me  skierowane do 
Waszej  Eminencji,  która  w  sposób  jawny  nadu¿ywa  swego  stanowiska,  ale równie¿ ca³emu 
zniewolonemu  œwiatu,  pokonuj¹c  wszystkich,   bo   przecie¿  w  Umi³owanym  stanowiê  jedno 
( Ef  2,  14 ).

 Gdy  pracujê  nad  duchowym  Dzie³em  Pana  naszego,    to   duchowo  biorê  ca³y  œwiat 
w  ramiona  swe,  zarówno  wszystkich  pobratymców  diab³a,  którzy  przecie¿  w  ka¿dej  chwili 
mog¹  nawróciæ  siê  na  drogê  zbawienia,   jak  i  prawe  owce  Pana  naszego,  których  jest  ju¿ 
tak  niewiele,   tak¿e   w   ciszy  Ukochanego  poprzez  wlane  ³aski  Jego  dusza  ma  jest  obficie
oœwiecana  i  za  pomoc¹  cnót  teologicznych  podnoszona  do  niepojêtego,   nadprzyrodzonego, 
wiekuistego  œwiata  Jego  czyli  coraz  szybciej  zbli¿a  siê  ona  do  Królestwa  Jego.

 Za   poœrednictwem  Ducha  Œwiêtego  Trójca  Œwiêta  wcieli³a  siê  w  duszê  moj¹,   na 
któr¹  sp³ywa  odblask  Ich  Potêgi  i  £aski,  i  poprzez  moje  odwieczne  powo³anie  Mistrzowie 
Niebiescy  objawiaj¹  œwiatu  Swoj¹  nieskoñczon¹  Potêgê,   dlatego   te¿  na  swojej  mistycznej
drodze  wszystko  wykonujê  z  przeogromn¹  mi³oœci¹  i  chêci¹,  i  robiê  to  tylko  dla  Boga, co 
jest  zgodne  z  wol¹  Jego,  tak¿e  razem  z  Nim  budujê  Koœció³  Bo¿y.
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Jako  uczennica  Najœwiêtszego,   który   jest   pe³en  litoœci  i  mi³osierdzia  ( J k  5,  11 ),
zmierzy³am  siê  z  wezwaniem  duchowego  Dzie³a  Jego  w  tej  opoce  pe³nej ob³udy, k³amstwa
i  œmierci,   tak¿e  dobrze  wiem,   ¿e  mam  byæ  cierpliwa  a¿  do  œmierci,   aby   móc   otrzymaæ 
Koronê  Chwa³y,  jak  to  podaje  nam  Pismo  Œwiête,  dlatego  te¿  wspó³pracujê  z  ³ask¹  Bo¿¹,
która  jest  najwiêkszym  skarbem,   aby  ziarno  mi³oœci  rzucone  ku  wzrostowi  na  duszê  moj¹ 
przynios³o  chrzest  mi³oœci,  owoc  najwiêkszej  mi³oœci  Bo¿ej,   o   czym  wiedz¹  na  ten  temat
wszyscy  teologowie  z  prawdziwego  zdarzenia.

W  odwiecznej  i  niezniszczalnej  mi³oœci  Stwórcy  skoñczy³am realizowaæ zamiary Jego 
w  stosunku  do  duszy  mej,  tak¿e  w  nieustannej ³¹cznoœci z Panem mym w odwa¿nej odwadze 
Jego  dope³niam  ju¿  ostatnie  dyrektywy  Jego,   które   przedstawiam   równie¿  na  mej  stronie
internetowej,  która  przerwa³a  zaklêty  kr¹g  milczenia  wœród  “ wielkich ” duchownych, którzy
byli  pewni,  ¿e  nigdy  œwiat  nie  dowie  siê  nie  tylko  o nadprzyrodzonej misji  mej, ale przede
wszystkim  o  tym,  jak  oni  traktuj¹  owce  Bo¿e,  które  wysy³aj¹  do  nich  tak  liczne  duchowe
pisma  bez  ¿adnego  odzewu  z  ich  strony,   czego   jestem   ¿ywym  przyk³adem  tej  bezkarnej
znieczulicy,  która  zadomowi³a  siê  w  Koœciele  przez  jedynie  zmys³owych  kap³anów.

 Swoje   odwieczne   zadanie   podarowane   dla  duszy  mej  przez  mi³oœciwego  Stwórcê 
-  kocham  mi³oœci¹ czyst¹ i bezinteresown¹,  i  wchodz¹c na coraz wy¿sze szczeble doskona³oœci 
patrzê  oczyma   wiary  i  za  pomoc¹ darów Ducha Œwiêtego rozumiem nadprzyrodzone prawdy, 
które  s¹  mi  odwiecznie  przeznaczone.  Dusza  moja  z³¹czona  z  Ojcem Niebieskim w jednym 
duchu  ( 1 Kor  6,  17 )   jako  Œwi¹tynia  Boga  ¯ywego  ( 2 Kor  6,  15 - 16 )  za  spraw¹  Ducha 
Œwiêtego  wype³nia  swoje  odwieczne  zadanie,  które  prowadzi  j¹  do  zbawienia.

W  wielkim  uni¿eniu  idê  za  najukochañszym  Boskim  Oblubieñcem,   a  w³aœciwie,  to
dusza  ma  wielokrotnie  wznosi  siê  w  Nim  w  niepojêtych  sferach  Jego,   kiedy   we   œnie  na 
czas   okreœlony   opuœci   ona  w  Nim   próg   œmiertelnoœci,   tak¿e   wówczas   ona    nie   czuje 
¿adnego  ciê¿aru,   jedynie   rozkoszuje  siê   niepojêtymi  tajemnicami  Jego,  które  dostêpne  s¹ 
jedynie  dla  dusz  zbawionych.  W  tych  mistycznych,  b³ogich  nocach dusza ma pewnie wznosi 
siê  w  Panu  swym  we  wszystkich  kierunkach  niekoñcz¹cych  siê  sfer  Jego,  bo On steruje j¹, 
tak¿e  ona  przenikniêta  jest  Nim  ca³ym   czyli   przeobra¿ona  jest  w  Niego,   tak¿e   wszystko 
pojmuje  ona  w  Nim,  i  nigdy  te¿  nie  mo¿e  nasycyæ  siê  mi³oœci¹  Jego.

Nigdy  nie  sp³acê  siê  Panu Niebieskiemu za ogrom ³ask, które udziela mi On dos³ownie 
prawie  ka¿dej  mistycznej  nocy,  i  jak  z  tego  wynika,  ¿e  nasz najukochañszy Stwórca wybra³ 
odwiecznie  duszê  m¹,  aby  poni¿yæ  i  zadziwiæ  “ wielkich  mêdrców ”,  którzy  pozbawieni  s¹ 
sumieñ,  serca  i  dobroci  dla  bliŸnich.  Jezus Chrystus dobrze wie,  ¿e  dusza ma gor¹co pragnie 
zjednoczyæ  siê  z  Nim  na  ca³¹  wiecznoœæ,  ale  jeszcze  urabia  j¹  w  ciemnych  nocach ducha, 
aby  bardziej  doznawa³a  ona  samotnoœci  bez  Niego,  i  bardziej  te¿  doceni³a,   co  to  jest  ¿ar 
nienasyconej  mi³oœci,  który  wystêpuje  u  dusz  niezwykle  rozmi³owanych  w  Nim, do których 
to  dusz  zalicza  siê  i  dusza  ma.

Wiele  ³ask  i  s³odkoœci  Bo¿ej  doznaje  dusza  ma,   kiedy   podczas   mistycznych  nocy 
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opuszcza  ona  w  Bogu  cia³o,   tak¿e   ona  widzi  oczyma  swymi  ogrom  niepojêtych  tajemnic 
Boskich,   a   poza  tym  p³omieñ  mi³oœci  Umi³owanego  tak  j¹  czule  zalewa,   ¿e   ona   ci¹gle 
myœli   o   jak   najsubtelniejszym   zjednoczeniu   z   Mistrzem   Niebieskim  na  ca³¹  przes³odk¹ 
wiecznoœæ.

Wszechpotê¿na   M¹droœæ   Bo¿a  wprowadzi³a  duszê  m¹  w  niepojête  sfery  Swe,   aby 
ona   odrobinê   zaœwiadczy³a  o  niewyra¿alnej  piêknoœci  mistycznych  komnat  Bo¿ych,   które 
ods³oniête  s¹  jedynie dla zbawionych dusz.  Powiew  mi³oœci  Bo¿ej  nad  wyraz orzeŸwia duszê 
m¹  nie  tylko  po  przekroczeniu  progu  œmiertelnoœci,   kiedy   we   œnie  na  okres  tymczasowy 
opuszcza  ona  w  Bogu  cia³o,   ale   równie¿   kiedy   ona   jest   i   w   cielesnym   wiêzieniu,  bo 
kiedy  jest  ona  w  ekstatycznym  stanie,  to  zawsze  z  woli Boga rozpalona jest ogniem mi³oœci 
Umi³owanego,  który  w  tym czasie wlewa jej niepojête ³aski Swe.  Dusza  ma  wszystko  zniesie 
dla  Oblubieñca  Swego,  bo  ona  dok³adnie  wie,  co  dzieje  siê  za zas³on¹  progu œmiertelnego, 
tak¿e  ona  przetrzyma  najgorsze  katusze  dla  przysz³ej  szczêœliwoœci,   gdzie  bêdzie  wiecznie 
przebywaæ  z  najukochañszym  Nauczycielem  Niebieskim,  który  w  niepojêtej  OjczyŸnie Swej 
przyoblecze  j¹  mi³oœci¹,  wiedz¹  i  chwa³¹  Sw¹.

Dusze   w   Niebie  zajête  s¹  mi³owaniem  Boskiego  Oblubieñca  i  tylko  w  Nim  czuj¹
one  spokój  i  szczêœcie  wieczne,   bo   On   jest   Królem  wiekuistym,   w   którym  spoczywaj¹
zbawione  dusze.  Z  woli  Bo¿ej  dusza  ma  wesz³a   w   najwy¿sze   poznanie   mistyczne,  jakie 
tylko  mo¿e  byæ  w  Oblubieñcu  Niebieskim,  i  mimo,  ¿e  to  jest jeszcze niepe³ne i niewieczne
poznawanie  niepojêtych  tajemnic  Bo¿ych,  ale  wystarczaj¹ce,  ¿eby  mieæ  obraz,  co dzieje siê 
ze  zbawionymi  duszami  w  Niebie.

Jako   mistyczna  córka  Chrystusa  zawsze  odczytujê  ¿ycie  swe  w  Nim,  i  te¿  w  Nim 
zasnê  na  ca³¹  wiecznoœæ,  aby  dusza  ma  mog³a  rozkoszowaæ  siê  nienasycon¹ mi³oœci¹ Jego.
Na   mojej  drodze  œwiêtoœci  dusza  ma  tak  czêsto  kosztuje  Nieba,  i  kiedy  ona  jest  w  ciele, 
to  ja  jeszcze  odrobinê  ¿yjê  tym  przedsmakiem  ¿ycia  wiecznego,  którego  nie sposób opisaæ.
Najukochañszy  Nauczyciel  Niebieski  nauczy³  córkê  Sw¹ Annê wielkiej cierpliwoœci i pokory, 
aby   by³a   ona   giêtkim   narzêdziem   w   Œwiêtych   Rêkach   Jego,   dlatego   te¿   nasze   wole 
zjednoczy³y  siê,   abym   moc¹  Jego  mog³a  kontynuowaæ  swoje  odwieczne  powo³anie  wœród 
œwiêtych  znaków  czasu,  które  rozœwiecaj¹  mi  ciemne  noce  ducha.

 Dusza  moja  p³ynie  na  mistycznym  statku  Œwiêtego  Koœcio³a,   który   sterowany  jest
przez   Samego   Mistrza   Niebieskiego,   tak¿e   w   wielkiej  pokorze  i  mi³oœci  wykonuje  ona
wszystkie  przeb³ogie  rozkazy  Oblubieñca  Swego,   który  tak  czêsto  zabiera  j¹  do  niepojêtej
rzeczywistoœci  Swej,  która  jest  niedostêpna  dla  zmys³ów.  
 

Serce  swe,  jak  i  ca³¹  duszê  sw¹   z³o¿y³am   na   mistycznym   o³tarzu   mi³oœci  Bo¿ej, 
i   ca³¹   swoj¹   nadprzyrodzon¹   misjê   odda³am   za   ratowanie   Koœcio³a,   który   nieustannie 
topiony  jest  przez  faryzeuszy,  którzy  stoj¹  na  sta¿y  poprawnoœci  politycznej  i nietolerancji.
Z  woli  Opatrznoœci  Bo¿ej  operujê  jêzykiem  mistycznym, ekstatycznym, a czasami i zwrotami 
œwieckimi,   aby   jak   najczyœciej   i   najdoskonalej   przedstawiæ   prawdziw¹  naukê  Koœcio³a,
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która   nie   mo¿e  iœæ  na  ¿adne  kompromisy   z   “ wielkimi  ”  tego   œwiata,   którzy  zamykaj¹ 
oczy  na  ewidentne  z³o.  Mimo,  ¿e  ¿yjê  w  doczesnoœci,  ale  dusza  ma  nie  jest  oderwana od 
niebiañskiej   rzeczywistoœci,  bo  ona  prawie  ca³y  czas ¿yje Niebem i têskni za tym niepojêtym 
wymiarem  nadprzyrodzonoœci,  który  tak  czêsto  kosztuje  w  Bogu, gdy w nocach mistycznych 
opuszcza  ona   czasoprzestrzeñ.

S z a n o w n a   E m i n e n c j o,  nigdy  w  ¿yciu  nie  pomyœla³am  i  nie przewidzia³am, 
¿e   dusza   moja   bêdzie   tak   wyró¿niona  z  ca³ego  œwiata,   mimo  swej  nêdznoœci,  i  bêdzie 
w   Bogu  wchodzi³a  w  niepojête  poznanie  Bo¿e,   które  mieœci  siê  poza  rozumem  ludzkim. 
Z  woli  Trójjedynego  Boga  dusza  ma  wesz³a  ponad  wszelkie  poznanie  ludzkie  w  niepojête 
sfery doczesnoœci i nieskoñczonoœci,  które  nie sposób przedstawiæ w formach czy te¿ pojêciach, 
ale  jako  pos³uszna  córka  Pana  Boga  przekazujê  swoj¹  drogê mistyczn¹ dla ratowania ca³ego 
zdemoralizowanego  œwiata,  który  schlebia sta¿nikom k³amstwa kosztem ewangelickiej prawdy. 
Zdajê   sobie   sprawê  z  tego,  ¿e  dusza  ma  jest  wybrank¹  do  tak  wielkich  spraw  Królestwa 
Niebieskiego,   bo   przecie¿   ona   poœredniczy   miêdzy  upojnym  Niebem  a  grzeszn¹  ziemi¹, 
tak¿e  jestem  w  ca³ej  pe³ni  odpowiedzialna  za  Dzie³o  Bo¿e,  które prowadzê i muszê w Bogu 
broniæ  Koœcio³a  Chrystusowego,  bo  przecie¿  odda³am  sam¹ siebie wraz z dusz¹ za mistyczne 
cia³o  swojego  Mistrza  Niebieskiego.  Ojciec  Przedwieczny  przeznaczy³ duszê m¹ do poznania 
r¹bka  tajemnic  Jego,  które  znajduj¹  siê  dla  dusz,  które  przekroczy³y  ju¿  próg œmiertelnoœci 
na  ca³¹  wieczoœæ,  i  dusza  ma  nad  wyraz  rozkocha³a  siê w tych mi³osnych tajemnicach Jego, 
¿e    ci¹gle   têskni   ona   za   tymi   mistycznymi   aromatami,   które   nie   maj¹   odpowiednika 
w  grzesznej  doczesnoœci. 

Ukrzy¿owany  upewni³  mnie,  ¿e  jestem  przed³u¿eniem  cierpieñ  Jego,  i  ¿e  On  cierpi
i   odpoczywa  te¿  we  mnie,   tak¿e  z  pokor¹  przyjmujê  cierpienia  fizyczne,   jak  i  duchowe, 
mówi¹c  zawsze  wola  Twoja  Panie,   bo  On  jedyny  wie,   jak  uœwiêciæ  córkê  Sw¹  w  Sobie. 
Dusza   ma   urabiana   w   Boskim  Oblubieñcu  trzymana  jest  w  przepaœci  mi³osierdzia  Jego, 
w  której  uczestniczy  w  nad  wyraz  bolesnej  mêce  Jego,  tak¿e w Nim zwyciê¿a ona wszelkie 
przeciwnoœci,  które  w  mi³osnym  ukojeniu  i  cierpieniu  pozwalaj¹  jej spocz¹æ w Ukochanym. 
Dusza  ma  oddycha  w  Trójjedynym  Bogu,  który  tak bardzo umi³owa³  j¹ w Sobie, bo przecie¿ 
On  cierpi  i  oddycha  te¿  w  niej,  mimo,  ¿e  jest  jej  tak  daleko  do  œwiêtoœci.

Przez   te   moje   ziemskie   cierpienia   bardzo   czêsto  uwaga  moja  jest  podzielona  na 
dwa  przeciwstawne  œwiaty,  i  przewa¿nie  piszê  to,   gdzie   przechylona  jest  mistyczna  szala
wagi,   bo   je¿eli   zbyt   bardzo   cierpiê,   to   wówczas  piszê  o  grzesznym  œwiecie,  natomiast 
je¿eli  dusza  ma  raduje  siê  Bogiem,   to   wówczas   piszê   o   niepojêtych   sprawach  Bo¿ych.
Czasami  bywa  i  tak,  ¿e  mam  tak  niepojêcie  przes³odkie  ³aski  Bo¿e,  ale nie jestem w stanie 
opisywaæ  ich,  bo  zbyt  bardzo  cierpiê  wewnêtrznie,   tak¿e   w   takich   sytuacjach   nie   mam 
natchnieñ  od  Ducha  Œwiêtego,  ¿ebym  pisa³a  o  tak niepojêcie trudnych ³askach Bo¿ych, które 
obce  s¹  dla  zwyk³ych  œmietelników,  i  wówczas  jedynie  wspomnê  o  nich i dalej idê œladami 
Chrystusa,  który  kieruje  ca³ym  Dzie³em  Swym,  które  tak  nieudolnie  prowadzê w Imiê Jego.

Mi³ujê  samotnoœæ  i  wewnêtrzne  wyciszenie,  bo tylko wówczas mogê byæ w ca³ej pe³ni 
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przyobleczona  i  przesi¹kniêta  mi³oœci¹  Boskiego  Oblubieñca,  który  da³ mi do wykonania tak 
upojne Dzie³o Swe,  które  w  wierze i nadziei wykonujê w Nim na wiekuist¹ chwa³ê Jego.  Mam
byæ  oblubienic¹  Pana  mego  jedynie  w  Œwiêtym  Krzy¿u  Jego czcz¹c Go w Duchu i Prawdzie 
Jego,   dlatego  te¿  zwi¹zana  w  wolnoœci  wêz³em  mi³oœci  Ukochanego  w  œwietle  wiecznego
œwiat³a   Jego   swoim   ¿yciem   dajê   niez³omne   œwiadectwo  walki  o  duchowe  Dzie³o  Jego.
Z  najwiêkszym  oddaniem  wype³niam  powierzon¹  mi  misjê,  w  której  Zmartwychwsta³y  tak 
bardzo   uszczêœliwia   mnie   w   Sobie,   ucz¹c   mnie   cierpliwoœci  i  uleg³oœci,   abym   mog³a 
w  czystoœci  prze¿ywaæ  g³êbok¹  paschaln¹  radoœæ  z  owoców  Jego  zmartwychwstania.

W   ostatnich   mistycznych   snach   czy   te¿   ³askach   Nieœmiertelnego,  zawsze  jestem 
spokojna  i  radosna  w  Umi³owanym,  wiedz¹c,  ¿e  za³o¿enie  mej  strony internetowej przynosi
odrobinê  radoœci  czytaj¹cym,   którzy   przy   wnikliwszym   czytaniu  od  razu  rozumi¹,   ¿e  to
jest  ewangeliczne  Dzie³o  Boskiego  Odkupiciela,  który  pragnie, aby wszyscy zostali zbawieni. 
W  wielkiej  mi³osnej  komunii  z  Pasterzem  Niebieskim   dusza   ma   coraz   bardziej   poznaje
Jego,  dojrzewaj¹c  w  Nim,  dlatego  te¿  pragnê  dla  niewidzialnego  i rzeczywiœcie istniej¹cego
Stwórcy  pozyskaæ  jak  najwiêcej  dusz, które w ¿yciu przysz³ym bêd¹ upaja³y siê mi³oœci¹ Jego. 
 

Bêd¹c  œwiadkiem  ewangelicznej  prawdy  Pana  naszego  poprzez  duchowe Dzie³o Jego 
trafiam  do  grzesznych  dzieci  Jego,   które   zamkniête  s¹  na  Niego,   maj¹c   za   nic   sprawy
duchowe,  bo  przecie¿  umys³em   i   sercem   przylgniêci   s¹   oni   do   wynaturzonej  wolnoœci
i  mi³oœci  w  tej  zmiennej  naszej  doczesnoœci,  która  jest  jedynie  tymczasowym przystankiem
do  wiekuistego  œwiata  dla  naszych  nieœmiertelnych  dusz.   

Z  W  transcendentalnej  mi³oœci  i  wolnoœci  Trójjedynego  Boga  w  szczególny  sposób
by³am  namaszczona  przez  moj¹  krzywdê  moraln¹  z  9. 10. 1985 r.,  tak¿e  ten  b³ogos³awiony
znak  sta³  siê  wyrazem  b³ogos³awieñstwa  Pana  mego   na   spe³nienie   powierzonej   mi  misji
czyli  Bo¿ym  zasiewem  na  prowadzenie  tak  trudnego  Dzie³a  Jego,  które  dokonuje  siê  przy
mi³osnym  akompaniamencie  cierpieñ,  ofiar  i  modlitw.  Tê  najboleœniejsz¹  próbê  mego ¿ycia 
przetrwa³am  dziêki  Panu  swemu,  który  pozwoli³  duszy  mej  wejœæ w niezwykle wstrz¹saj¹c¹ 
tajemnicê  mêki  i  œmierci  Swej,  w  której  ona  prze¿ywa³a  i  widzia³a  z  dramatyczn¹ bolesn¹ 
wyrazistoœci¹  niewys³owione  cierpienia  Jego,   kiedy   On  by³  obra¿any,  opluwany,  katowany 
a¿  do  zabicia  w³¹cznie.  W  obecnej  dobie  czasu  ma³ymi  kroczkami  zbli¿am  siê  pewnie  do
procesu  przebadania  tej  krzywdy  moralnej  wykonanej  z  premedytacj¹ przez prof. Aleksandra
Winnickiego  i  pobratymców  jego,   czego   dowodem   jest  za³¹czona  kopia  listu  z  26 marca
2015  roku    z    P r o k u r a t u r y    O k r ê g o w e j    ze   Szczecina,   która   skierowuje  moj¹
sprawê   do   P r o k u r a t u r y   R e j o n o w e j   Szczecin  -  Niebuszewo   w   celu  dokonania 
procesowej  oceny,  jak  to  napisa³a  pani  prokurator  Barbara  Kaszucka - Klimczyk. 

Profesor  Aleksander  Winnicki  i  wspó³towarzysze  jego,  którzy  wyrz¹dzili mi moraln¹
krzywdê  9. 10. 1985 r.  zwi¹zan¹  z  nie  nadaniem  mi stopnia doktora po obronionej 3 miesi¹ce
wczeœniej pracy doktorskiej,  wpadli w zastawione sid³a oraz w dó³,  który dla mnie przygotowali 
(Syr 37, 7)  czyli  zostali  schwytani  w  pu³apkê,  któr¹  w zatwardzia³ych i przewrotnych sercach 
i  duszach  w³asnorêcznie,   z   wielk¹   haniebnoœci¹   przygotowali  dla  mnie.  W  mojej  drodze
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krzy¿owej  nie  roztrz¹sam  w  myœli  dawnych  rzeczy  ( Iz  43, 18 ),   ale   one  czasami  wracaj¹
do  mnie  w  snach czy te¿ w ³askach z nie z tego œwiata, abym w sprawiedliwoœci w mi³osierdziu 
Pana  swego  mog³a  na  wszystko  spojrzeæ  oczyma Jego i przekazaæ ludzkoœci, ¿e ¡ bezbo¿nicy 
zaœ s¹ jak morze wzburzone,  które  nie  mo¿e  uciszyæ siê, i którego fale wyrzucaj¹ mu³ i b³oto ¢
( Iz 57, 20 ),  a  poniewa¿  czêsto  modlê  siê  za  moich  oprawców,  którzy  oceniali  mnie  przez 
pryzmat  swoich  pogl¹dów,  ale  przez  pryzmat  mojej  wiedzy,  to  jest  jakaœ nadzieja, ¿e mo¿e 
opamiêtaj¹  siê  i  wejd¹  na  drogê  zbawienia,  aby wszystkie nasze dusze spotka³y siê w Niebie.

Niezmiernie  dziêkujê  S³owu Wcielonemu, ¿e  jako wewnêtrzna karmelitanka w pustelni 
swej  o  z³agodzonych  regu³ach  Karmelu   kontynuujê   duchowe   Dzie³o   Jego,   które   uderza 
w  indoktrynizacjê  laicyzmu,  komunizmu   czy   te¿   kapitalizmu,   gdzie   brak   jest   wolnoœci 
religijnej,   i   gdzie  nie  przestrzegane  s¹  prawa  Bo¿e.  Na   ca³ym   œwiecie   konwencja   praw 
cz³owieka   dostosowywana   jest   do   “ wielkich ”  tego   œwiata,   którzy   przepojeni  diabelsk¹ 
wœcieklizn¹   pragn¹   wykastrowaæ  ludzkoœæ   z  wiary  katolickiej   czyli   podkopaæ  fundament 
wiary  chrzeœcijañskiej,  co  oczywiœcie  z  góry  wiadomo,  ¿e wojna z Samem Bogiem zakoñczy 
siê  dla  nich  haniebn¹  klêsk¹.   W  tym  wielkim  œwiatowym  bezprawiu,   w   którym   miliony 
ludzi  umiera  z  g³odu  i  niedo¿ywienia,  i w którym brak jest moralnoœci w sprawach obywateli, 
nad   wyraz   popierany   jest   analfabetyzm   historyczny,   zak³amanie  historii   oraz  popieranie 
wojen,  tortur  i  znêcanie  siê  nad  bliŸnimi.

Umocniona   ³ask¹   Sternika  Niebieskiego  b³ogos³awiê  Go  za  wszystkie  dobra,   które
nieustannie  On  rozsiewa  na  wszystkie  narody  oraz  za  to,  ¿e  duszê  moj¹ ca³kowicie posiad³ 
we  w³asne  w³adanie.   Gdy   z   woli   Najwy¿szego  dusza  moja  wchodzi  w  wielowymiarowe 
niepojêtoœci  Jego,  to  kosztuje  ona  smak  mi³oœci i aromatów Jego, i nawet jaœnieje wiekuistym 
blaskiem Jego.  Te  tymczasowe  s³odkoœci  Boskiego  Oblubieñca  pozwalaj¹  duszy mej chocia¿ 
na   chwilê   oderwaæ   siê   od   faryzeuszy  Boga,  którzy  uzale¿nieni  od  zniewolonego  œwiata, 
na  si³ê  pchaj¹  ca³¹  ludzkoœæ  w  diabelsk¹,   piekieln¹   otch³añ,  która  po  ich  œmierci  nie  ma 
ju¿  absolutnie  ¿adnego  odwrotu.

  
Pasterz  Niebieski  urabia  duszê  m¹,  aby  ona  by³a  ¿ywym  Obrazem  Jego,  i  stworzy³

mi  takie  warunki,  ¿e  adorujê  Jego  w  œwiecie,   tak¿e  idê  b³ogos³awion¹  i  przes³odk¹  drog¹
cierpieñ   wprost  do  Niego,   aby   dusza  ma  mia³a  wieczne  gody  w  OjczyŸnie  Jego.   Dusza 
ma  jest  niezmiernie  dumna,   ale  zarazem  i  pokorna,   ¿e  Oblubieniec  Niebieski  poœlubi³  j¹, 
bo   przecie¿   w   wiecznoœci   bêdzie   ona   weseliæ   siê   w   Nim   i   z   Nim,  oczywiœcie  pod
warunkiem,  ¿e  zawsze  bêdzie  kroczy³a  krwawymi  i  mi³osnymi  œladami swego umi³owanego 
Boskiego  Zbawiciela.  Ca³a  moja  nadprzyrodzona  misja  budowana jest na fundamencie S³owa 
Wcielonego,   w   którym   dusza   ma   jest   nad   wyraz   rozkochana,   tak¿e   ona   docenia  Go
we  wszystkim  i  dziêkuje  Mu  za  b³ogos³awione  cierpienia,   dziêki  którym  uodparnia  siê  na 
grzeszny,  przemijaj¹cy  œwiat,  i  dziêki  którym wesz³a ona w niepojêt¹ sferê duchowego œwiata.

Dusza   moja   pragnie   jednego,   aby  w  wiecznoœci  królowaæ  ze  swoim  umi³owanym
Mistrzem  Niebieskim,  który  dosyæ  czêsto  karmi j¹ pokarmami duchowymi ze Swej niepojêcie 
przes³odkiej  Ojczyzny,  gdzie  dusze  zbawione  rozkoszuj¹  siê nad wyraz niewypowiedzianymi 
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tajemnicami  Jego.  Wszechmocny   Król   ca³ego  Wszechœwiata  w  ukryciu  w  samej  twierdzy 
duszy   mej   przygotowuje   j¹   na   wieczne  gody,   i   ona   umocniona   moc¹   Jego  pokonuje 
wszystko  w  Nim,  aby  móc  przebywaæ  jedynie  w  niewys³owionej  Chwale  Jego. 

Pasterz   Niebieski   najlepiej   wie,   co   ka¿dej   duszy   potrzeba,  tak¿e  musimy  ufnie
znosiæ  najprzeró¿niejsze  ciosy,  bo  On  doœwiadcza  nas  w  ogniu  cierpieñ,  który przekszta³ca
siê  w  Boski  ogieñ  mi³oœci,   tak¿e   dusze   rozpalone   p³omieniem  mi³oœci  Wszechmog¹cego 
kosztuj¹ niewymowne s³odkoœci Jego, które pochodz¹ ze œwiata Jego.  ¯ar mi³oœci Umi³owanego 
przechodz¹cy   na   duszê   rozmi³owan¹   w   Nim   jest   tak   przes³odki,    ¿e   dusza   zapomina
o   wszystkim  i  niejednokrotnie  znajduje  siê  w  stanie  ogólnego  uwielbienia,   tak¿e  jest  ona
w  stanie  silnego  ekstatycznego  upojenia,  i  kiedy  jest  ona twarz¹ w Twarz z Nieskoñczonym, 
to  czuje  siê  tak  jakby  by³a  równa  z  Nim,  bo  przecie¿  na  ten  moment ona jest zjednoczona 
z  Nim  czyli  przeobra¿ona  w  Niego.

W  krainie  wiecznego  ¿ycia   wszystkie   zbawione  dusze  nie  tylko  kosztuj¹  niepojête
aromaty   s³odkoœci   Bo¿ych,   ale   równie¿   podziwiaj¹   przeb³ogie   piêkno  wszechpotê¿noœci
Trójjedynego  Boga  oraz  syc¹ siê  nienasycon¹  mi³oœci¹  wiecznego  Oblubieñca  Niebieskiego, 
o   czym   mo¿e   poœwiadczyæ   dusza   ma,    która    podczas   nocy   mistycznych   wielokrotnie 
przekroczy³a  w  Bogu  próg  wiecznoœci  i  w  Nim  rozumia³a  tajemnice  Jego. 

D r o g i   K s i ê ¿ e   K a r d y n a l e,  moja  droga  na  Górê Karmel odbywa siê poprzez 
tajemnicê  Wcielonego  S³owa,   bo  wiadomo,   ¿e  ¿adnemu  stworzeniu  nie  wolno  wychodziæ 
poza  granice,  jakie  Bóg  mu  nakreœli³  dla  rz¹dzenia  nim  w  sposób  naturalny  ( T.  Merton ),
tak¿e  poprzez  rzeczy  doczesne  przesz³am  w duchowe i z ka¿dym dniem stajê siê cz³owiekiem
coraz bardziej duchowym,  aby  móc w Chrystusie staæ siê w ca³ej pe³ni duchowym cz³owiekiem, 
aby   dziêki   temu  móc  przenikn¹æ  i  siêgn¹æ  do  g³êbokoœci  tajemnic  Bo¿ych  ( 1 Kor 2, 14 ).
Król  naszego  ¿ycia  i  ca³ego  wszechœwiata,  Pan  czasu  i  wiecznoœci nad wyraz kieruje moimi 
krokami,   tak¿e   ¿yj¹c   w   wolnoœci  i  pokoju  Jego  wzbogacam  siê  duchowymi  wartoœciami
Jego,  i  przy  pomocy Najœwiêtszej Dziewicy, Maryi, która wspiera i strze¿e mnie w wype³nianiu
misji,  dochodzê  do  kresu  swego  ziemskiego  pielgrzymowania, aby móc zasn¹æ w Oblubieñcu
swym  na  wieczne  odpoczywanie w Nim, w zwi¹zku z czym najwy¿sza ju¿ pora,  aby rozpocz¹³
siê  proces  badawczy  nadprzyrodzonej  misji  mej  w  Kongregacji  Nauki  Wiary, tak¿e czekam
tylko  na  tak¹  odpowiedŸ,  co  równoznaczne  by³oby  z  wype³nieniem  woli  Stwórcy.  

Na  rêce  Waszej  Eminencji  wysy³am  dwie  takie  same  p³yty  kompaktowe  CD - R, na 
których   w   programie   PDF   nagrane   jest   ca³e   Dzie³o   Pana   mego,   ponadto   kopiê  listu 
skierowanego  do  Ojca  Œwiêtego  Franciszka  oraz  list od Prokuratury Okrêgowej ze Szczecina, 
i  gdy  tylko  otrzymam  dowód  nadania  wysy³ki  do  Watykanu,   to   wszystkie  te  listy  znajd¹ 
siê  równie¿  na  mej  stronie  internetowej.      

             Szczêœæ  Bo¿e !

                      Anna  Aniela  Flak
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