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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 !

Drogi    Kardynale !     Za    przyczyn¹    Ducha    Œwiêtego     zosta³am    powo³ana    do 
umi³owania   niewidzialnych   rzeczy,    dlatego   te¿   wesz³am   w   w¹sk¹   drogê   za   Jezusem 
Chrystusem,  która  jest  ciasn¹  Bram¹  Ofiary,  tak¿e  zanurzana  jestem  i  pogr¹¿ona  w  Bogu, 
a   Boskie   natchnienia   i   dotkniêcia   prowadz¹   mnie   poprzez    moje  odwieczne  powo³anie
do  Jedynego   Œwiat³a   i   Jedynego   ¯ycia   w   Wiecznej   Œwiat³oœci.  Pod¹¿am  do  nieznanej, 
nadprzyrodzonej  radoœci  i  Bóg  w  ukryciu   oraz  w  cichoœci  nape³nia  duszê  moj¹  m¹droœci¹ 
i   poznaniem   mi³osnym,   aby   szatan   nie   wyci¹gn¹³  jej  z  g³êbin  przejrzystych  wód  ducha 
( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ).

Piszê  do  Kongregacji  Nauki  Wiary  ju¿  10 - ty  list,   ale   Wasza   Eminencja   milczy,
myœl¹c,   ¿e   to   pewnie  jest  dzie³o  ludzkie  i  poprzez  milczenie  rozmyje  siê  z  czasem,   jak
rozmy³a  siê  O³awa,   a  poniewa¿   nikt   nie   wg³êbia  siê   w   moje  chocia¿by  duchowe  listy,
dlatego  te¿  wszystko  jest  spychane,  co  postêpowanie  takie  sta³o  siê ju¿ nie tylko nieludzkie,
ale  i  niekatolickie.  Jako  osoba  œwiecka  i  w  dodatku  kobieta  jestem przez Wasz¹ Eminencjê
ignorowana  i  poni¿ana  wed³ug  zasady:  “ Niewiasty  niech  milcz¹  w  Koœcio³ach ” (1 Kor 14, 
34 )   i   “ Nie  pozwalam  niewieœcie  nauczaæ ” ( 1 Tm  2, 12 ),   ale   jak   widaæ   nie   wszystko
w  Piœmie  Œwiêtym  pisane  jest  w  Duchu  Oblubieñca  Niebieskiego,  który odwiecznie wybra³
w³aœnie  niewiastê  do poznania i ods³oniêcia œwiatu nie tylko tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, 
ale  i  jeszcze  wiele  innych  tajemnic,  które  mieszcz¹  siê  za  progiem  wiecznej  œmiertelnoœci
i   s¹   dostêpne   jedynie   dla   dusz   bez   pow³oki   cielesnej.   Boski  Odkupiciel  wybra³  mnie
kobietê,  narzêdzie  tak  liche  i  s³abe,  a  na  dodatek  chorowite  do  tak  wielkich spraw Swych, 
aby   zawstydziæ   wszystkich   “ mêdrców ”,    miêdzy   innymi   takich   jak   Wasza   Eminencja
w  stosunku  do  duchowego  Dzie³a  Umi³owanego,  które  prowadzê  w  Nim.  

W   nadprzyrodzonej   misji   mej   danej   mi  od  Boga  mam  byæ  traktowana  na  równi 
ze  wszystkimi  ksiê¿mi arcybiskupami czy kardyna³ami,  bo  w  wielu  wypadkach przewy¿szam 
ich  wiedz¹,  któr¹  zawdziêczam  Duchowi  Œwiêtemu,  który  pomaga  mi  poznawaæ  Chrystusa 
i  w  Chrystusie  odnajdywaæ  Ojca  (J 14, 16 - 20),  oraz  o¿ywia  i  zacieœnia  moje zjednoczenie 
z Jezusem Chrystusem,  tak¿e za przyczyn¹ Jego stajê siê z dnia na dzieñ coraz bardziej duchowa 
(2 Kor 4, 16),  i  nape³niona  Duchem  Jego  mogê  tak  odwa¿nie  g³osiæ s³owo Bo¿e  (Dz 4, 31).

Niebiescy  Mistrzowie  poprzez  wlane  ³aski  podczas  modlitwy  obficie oœwiecaj¹ córkê 
Swoj¹  i  za  pomoc¹  cnót  teologicznych podnosz¹ j¹ do Swego niepojêtego, nadprzyrodzonego, 
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wiekuistego  œwiata.  Podczas   swojej   misji   mam   przed  oczyma  Krzy¿  Chrystusowy,  tak¿e 
idê   krwawymi   œladami   Chrystusa  w    Bosk¹,   Wieczn¹  Przestrzeñ,  a  œwiat³o  wiary  i  g³os 
wiary  towarzysz¹  mi  w  ciemnoœciach  Bo¿ych.  

 Na   swojej   drodze  krzy¿owej  otoczona  jestem  ob³okiem,  chmur¹  niewiedzy  Bo¿ej, 
i  z  woli  Bo¿ej  biernie  jestem  poci¹gana  przez Boga w Jego g³êbok¹ wewnêtrzn¹ ciszê, abym 
mog³a  w  samotni  kontemplowaæ  tajemnice  Jego,  które  zawarte  jest  w  Nim.   Niezast¹piony 
i  najukochañszy Stwórca zalewa mnie jasnoœci¹ Sw¹, i w misterium œmierci i zmartwychwstania 
objawia  mi  tajemnice  Swe,   które   mo¿na   posi¹œæ   jedynie  wówczas,  gdy  zainteresowanym 
siê  jest  Bogiem  wewn¹trz  siebie,  i  patrzy  siê  na  swoje  wewnêtrzne  ¿ycie   oraz   utrzymuje 
siê  duszê  w  stanie  czystoœci  i  ch³onnoœci  s³ów  Bo¿ych.
 

Umi³owany   Nauczyciel  Niebieski  przyci¹gn¹³  duszê  moj¹  do  Siebie  i  cicho  zatapia 
j¹  w  ciemnoœciach  mi³oœci  Swej,   tak¿e   wszystkie   moje   w³adze,  namiêtnoœci  i  pragnienia
skierowane   s¹   do   najukochañszego   Stwórcy.   Z  pomoc¹  Chrystusa,  który  jest  uwielbiony
we  mnie  idê  do  niewyczerpanego  œwiat³a,  do  œwiat³oœci,  która  œwieci w ciemnoœci  (J 1, 5 ), 
i  dusza  ma  poznaje  w  Panu  swym  odwieczne niepojêtoœci, które odwiecznie s¹ przeznaczane 
na  ni¹.   

Podczas   mojej   duchowej  drogi,  która  po  stopniach  mistycznych  prowadzi  do  Ojca 
Przedwiecznego   dusza   moja   jest   oœwiecana,  wzmacniana  i  wynoszona  przez  Niego  poza
naturalne granice, aby by³a ona przemieniona w cierpi¹cego Chrystusa  i  wyda³a nadprzyrodzony
owoc  Królestwa  Jego,   dlatego   te¿   jestem   niewolnikiem   mi³oœci   Bo¿ej  i  wstrzymujê  siê 
od  wszystkiego,  co  nie  jest  wol¹  Bo¿¹,  aby  w  doskona³ej  wolnoœci  Bo¿ej  dusza ma pojê³a 
tajemnice  odwiecznie  jej  przeznaczone.   Zapad³am  siê  w  Bo¿ym  pokoju  i  wolnoœci,   tak¿e 
jestem   podatna   na   dzia³anie  Bo¿e,   i   poprzez   dar   zrozumienia,   wiedzy  i  m¹droœci  pod 
przewodnictwem  Niepokalanej  jestem  doprowadzana  do  mistycznego zjednoczenia z Bogiem.

Wszystko  czego  doœwiadczam  p³ynie  z  centralnej  tajemnicy  Krzy¿a,  i  za  przyczyn¹
dzia³ania   wlanego   œwiat³a   przez   Ducha   Œwiêtego  jestem  oœwiecana,  o¿ywiana,  uwaniana 
od   materialnych   ograniczeñ   i   przenoszona   w   strefê   pozarozumow¹,   aby   poj¹æ  chocia¿
niewielki  skrawek  niepojêtoœci  Niebios,  tak¿e  moje odwieczne powo³anie odbywa siê poprzez 
Krzy¿,   który   jest   centralnym  wydarzeniem  pe³ni  czasu,  jest  godzin¹  ( J  17,  1 )  do  której 
wszystko  zmierza  w  ¿yciu  Jezusa   i   w   ¿yciu   ka¿dego   cz³owieka,   jest   godzin¹  przejœcia 
i  dokonaniem  misterium  ( W.  Œwierzawski ).

Z  woli   Bo¿ej   dziêki   wierze,   nadziei   i   mi³oœci   wesz³am  w  sferê  Bo¿¹,  w  Œwiat 
Trójcy   Œwiêtej   i   Mamy   Niebieskiej,   i   œwiat³o   Sakramentów   prowadzi   mnie   do   ¿ycia
wiecznego,  tak¿e  obecnie  dusza  moja  znajduje  siê  na  drodze  jednocz¹cej,  na  której  Ojciec 
Niebieski  nieustannie  oœwieca  j¹  oraz  wspiera  moc¹  i  œwiat³em  Swym. 

Na   mojej   drodze   doskona³oœci   ¿yjê   wiar¹  ¿yw¹,  która  jest  przenikniêta  œwiat³em 
Bo¿ym,   i   która   daje   mi   wgl¹d  w  rzeczywistoœæ  nadprzyrodzon¹,   dlatego   te¿   wszystko 
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wykonujê  nadprzyrodzonym  sposobem,  a  Duch   Œwiêty   zawsze   natchnie   mnie   co,   kiedy
i  gdzie  mam  czyniæ,  i  jak  u¿ywaæ  ³ask  i  darów  Jego,   tak¿e   idê  przez  ¿ycie  ziemskie  ku 
œwiat³oœci  nieustaj¹cej,   gdzie   panuje   dzieñ   bez   zachodu,   abym   mog³a  przekazaæ  œwiatu
duchowe  Dzie³o  Kap³ana  Niebieskiego,  które  z  uwielbieniem  prowadzê  w  Nim.

Wszystko  to,   co   osi¹gnê³am  i  osi¹gam  na  mojej  drodze  œwiêtoœci,   to   jest   skutek 
³aski,  a  nie  w³asnych  wysi³ków,   bo   przecie¿   bez   pomocy   Bo¿ej  kroku  bym  nie  zrobi³a,
dlatego   te¿   postêpujê   drog¹   mi³oœci  ( Ef  5,  2 ),   a   œwiat³o   wiary,  które  le¿y  u  podstaw
kontemplacji  prowadzi  mnie  do  Ÿród³a wody ¿ywej  tj. do Samego Boga.  Pod  kierownictwem 
œwiat³a  Ducha  Œwiêtego  zdobywam  stopniowo  g³êboki  zmys³  Boga,  poprzez  który  poznajê 
i   smakujê   nadprzyrodzon¹   rzeczywistoœæ,    tak¿e   czuwam   i   modlê  siê  w  ka¿dym  czasie 
( £k  21,  34 - 36 )  oraz   odrywam   swoje   zmys³y  i  w³adze  od  rzeczywistoœci  zewnêtrznych, 
aby  skupiæ  siê  na  przedmiocie  wewnêtrznym  (O. Gabriel od Œwiêtej Marii Magdaleny OCD).

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

Jestem  œwiadoma  swojej  nieudolnoœci,   ale  z  woli  Bo¿ej  podjê³am  mnóstwo  trudów 
i  udrêczeñ,   które   w   ciemnej   nocy  wiary  prowadz¹  duszê  moj¹  do  zbawienia,  tak¿e  pod
piecz¹  Samego  S³owa  Wcielonego,   który   oœwieca   mnie  od   wewn¹trz,  jak  i  od  zewn¹trz
krok  w  krok idê do Królestwa Niebieskiego za najlepszym Przewodnikiem tj. Pismem Œwiêtym, 
Œwiêtym  Janem  od  Krzy¿a  i  innymi  Mistykami.  

Z  woli   Bo¿ej   wchodzê   coraz   g³êbiej  w  swój    r o z u m   i   wype³niam   to,   co  on 
wskazuje   mi   na   drodze   do   Boga,   i   wola   moja   prowadzona   jest   biernie   przez  Boga 
i  pozostaje  uleg³a  wobec  przewodnictwu  rozumu  ( T. Merton ).  Ca³a  moja  mistyczna  misja 
dokonuje   siê   w   pe³ni   objawienia   Pañskiego   bez  poœrednictwa   kogokolwiek,   i   nie   ma 
odpowiednich  s³ów  w  ziemskim  œwiecie  na  opisanie  tego  wszystkiego,   co  prze¿ywam,  bo 
wiadomo,  ¿e  ludzkim  jêzykiem  wiele  rzeczy  jest  niemo¿liwe  do  przekazania.

Na   mojej   krzy¿owej   drodze   r o z u m,   który   jest   kluczem  do  ¿ycia  mistycznego 
o  tyle,  o  ile  pomaga  cz³owiekowi   ukszta³towaæ   ca³e   jego   ¿ycie   przez   naukê  i  autorytet 
Chrystusa   ¿yj¹cego   i   dzia³aj¹cego  w  swym   widzialnym   Koœciele  ( T. Merton ),  wkroczy³ 
w  ponadpojêciowe  doœwiadczenia  w  Chrystusie,  tak¿e  z  woli  Bo¿ej  dusza  moja przechodzi 
przez  Chrystusa  do  Ojca  Przedwiecznego  ( J 14,  6 ),   do   Wiecznej  Ojczyzny  Jego.   Dusza 
moja  zosta³a  zraniona  strza³¹  mi³osn¹  i  nic  innego  nie  pragnie,   jak  tylko  od³¹czyæ  siê  od 
cia³a    na   ca³¹   wiecznoœæ,    aby   w   widzeniu   uszczêœliwiaj¹cym   coraz   bardziej   mi³owaæ 
Zbawiciela    nienasycon¹   mi³oœci¹   Jego,   bo  wiadomo,   ¿e   w   tym  ¿yciu  dusza  nie  mo¿e 
widzieæ  i  radowaæ  siê  Ojcem  Niebieskim  tak,  jak  tego  pragnie  ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ).
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Uchylam   r o z u m   od   wszystkiego  i  z  ca³¹  prostot¹  opieram siê  na nauce Koœcio³a 
i  wierze  Jego,   którego   kontemplacyjne  i  mistyczne  dziewictwo  posiada  wyj¹tkowy  ogrom
i  g³êbie  ( B³ogos³awiony  Jan  Pawe³  II - gi ),  aby  dusza  moja  mog³a  dojœæ  do  najwiêkszego 
zjednoczenia  w  Trójjedynym  Bogu   i   tam   w   widzeniu   uszczêœliwiaj¹cym,   w   Œwiat³oœci
Chwa³y  mi³owaæ  Boga  nieskoñczon¹  mi³oœci¹.

Swojej  nadprzyrodzonej  misji  jestem  pewna  a¿  do  granic  œmierci,  i z woli Chrystusa
przyoblek³am  siê  w  Niego  ( Ga  3,  27 ),   aby  na  ca³¹  wiecznoœæ  móc  wejœæ  w  œwiat  Jego,
nadprzyrodzonego   œrodowiska,   w   œwiat   nowego   stworzenia.     Poprzez   duchowe   Dzie³o
Wszechmog¹cego   zatapiam  siê   w   kontemplacji   z   Odwieczn¹  Prawd¹,   któr¹   jest   ¯ywy 
Bóg,   tak¿e   “ pragnê ” ,   aby   ca³a   moja   dzia³alnoœæ,   wszystkie  moje  zamys³y  i  wszystko 
to,  co  robiê  i  przekazujê  by³o  zwi¹zane  ze  Stwórc¹  na  Chwa³ê  Jego.

Na  swojej  drodze  duchowej  wiara,  która  prowadzi  mnie  w  ciemnej  nocy umo¿liwia 
mi  przenikanie  samej  substancji  Bo¿ej  Prawdy  i  daje  mi  samego  Boga  ( T. Merton ), tak¿e
poprzez  Boskie  œwiat³o  przemieniana  jest  dusza  moja,  a poprzez mi³oœæ, która jest przyczyn¹ 
kontemplacji   dochodzê   do   zamierzonego,   odwiecznego   celu.   Zda³am  siê  na  niezawodn¹ 
mi³oœæ  Boga   i   w   ciemnej   nocy   wiary   poprzez   Krzy¿   Chrystusowy  jestem  oczyszczana 
ogniem  mi³oœci  Bo¿ej,   aby   w   tych   mrokach  ciemnych  kontemplowaæ  umi³owanego  Pana 
swego,  który  oddaje  mi  siê  poprzez  Ducha  Swego  i  za  pomoc¹ œwiat³a wlanego przekazuje 
mi  m¹droœæ  Sw¹,  tak¿e  poprzez  przede  wszystkim  dar  m¹droœci  po szczeblach mistycznych 
dochodzi³am i dochodzê do coraz wiêkszego poznania niepojêtych prawd tajemnic Pana naszego.

Moje odwieczne powo³anie dokonuje siê w sposób nadprzyrodzony,  gdzie  Duch  Œwiêty 
udoskonala  duszê  moj¹  specjalnymi  natchnieniami,   które   dzia³aj¹  bezpoœrednio  na  w³adze 
duszy,   dlatego   te¿   w   ca³ej   pe³ni  odda³am  siê  Bogu  i  w  mi³oœci  towarzyszê  Barankowi, 
dok¹dkolwiek  On  idzie  ( Ap  14,  4 ),   aby   wype³niæ   pos³anie   Bo¿e.   W  czystej  ciemnoœci 
nadmierne   œwiat³o   Bo¿e   oœlepia   duszê  moj¹,   tak¿e   za   poœrednictwem   Ducha  Œwiêtego
wesz³a   ona   w   bezkresny   Ocean   wewnêtrznego  ¿ycia  Boga,   przemieniaj¹c  siê  w  Niego, 
i  w  Nim  bada  g³êbokoœci  Bóstwa  Jego  ( 1 Kor  2,  10 )  odwiecznie  jej  przeznaczone.   

Wszystko  dokonuje  siê  we  mnie, w samej twierdzy duszy mej,  gdzie  mieszka  Trójca 
Œwiêta,  tak¿e  Ojciec  Niebieski  przez  Ducha  Œwiêtego  udziela  mi  œwiat³a i si³y Swej,  abym 
by³a   zdolna   odpowiedzieæ  nadprzyrodzonemu  powo³aniu,   które   mo¿na   wch³on¹æ  jedynie 
umys³em  Jego  poprzez  nieprzerwane  uczestnictwo  w  mêce  i  œmierci  Jego, aby dusza mog³a 
byæ  w  Nim  ( Ef  1, 10;  2,  6,  13 ).  Pijê  w  ukryciu  nad  wyraz  przeczyst¹   i   o¿ywcz¹  wodê 
Boskiej   Prawdy,   i   z   woli   Bo¿ej  jestem  coraz  bardziej  udoskonalana  i  oœwiecana,  abym 
rozumia³a  przebóstwionym  umys³em  tajemnice  odwiecznie  mi  przeznaczone.

Na   swojej   drodze   œwiêtoœci   wiele   razy   upada³am,   tak  jak  historia  Karmelu,  ale 
z   woli   Bo¿ej   na   nowo   podnosi³am   siê   i   pod¹¿a³am   na   Górê  Karmel,  tak¿e  w  ciszy,
z  wielk¹  ufnoœci¹  idê  za  Najwy¿szym  Prorokiem,  S³owem  Wcielonym,   który  wewnêtrznie 
przekszta³ca  córkê  Sw¹  poprzez  odwieczn¹  m¹droœæ  Sw¹,    aby  ona  w  doskona³ej  mi³oœci, 
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wspomagana  ³ask¹  Jego  wyda³a  owoc  z  Winnicy  Jego.  Zdajê  sobie  dobrze  sprawê  z  tego, 
¿e  moje  odwieczne  powo³anie  jest  bardzo  niebezpieczne  i  niebywa³e,   ale  wszystko  to  jest 
zale¿ne  tylko  i  wy³¹cznie  od  Boga,   i   mo¿e   dokonywaæ  siê  w  ca³ej  pe³ni  przez  apostolat 
i  kontemplacjê  Bo¿¹.

Wszystkie  dary,  jakie  otrzymujê  -  dostrajaj¹  mnie  do  specjalnych  natchnieñ,   dziêki
którym   jestem   zdolna   do   dokonywania  nadprzyrodzonych  s¹dów  i  decyzji,  i  z  ³atwoœci¹
mogê  wykonywaæ  swoj¹   misjê,  bo  przecie¿  tego  wszystkiego  nie  osi¹gnê³abym  za pomoc¹ 
swoich  w³adz,  nawet  pod  przewodnictwem  ³aski ( T. Merton ).  Poprzez  liturgiê Najœwiêtszej 
Eucharystii,  która  dodaje  mi  si³y  -  spotykam  siê  z  Bogiem,  i wszystko poznajê przez wiarê, 
ale  po  od³¹czeniu  siê  duszy  mej  od  cia³a  na  ca³¹ wiekuist¹ wiecznoœæ bêdzie ona poznawa³a 
nadprzyrodzone  prawdy  przez  widzenie.

K  Naszej   epoce   brakuje   spotkania  z  Bogiem,  dotkniêcia  Boga,  si³y,   która  p³ynie 
od  Niego,  brakuje  “ ogl¹dania ”  Boga  ( Herbert  Madinger ),  i  st¹d  to  duchowe Dzie³o Pana
mego,   które   prowadzê  w  Nim,   i   który   w   wewnêtrznej   Œwiat³oœci  ( J 1, 9 )  objawia  mi 
Siebie,   pokazuj¹c   mi   Swoj¹   Istotê,  Swoj¹  Pe³niê  ( Mt 16, 7 ),   a   poza   tym   czyni   mnie 
wiern¹,  takim  jakim  jest  On,  dlatego  te¿  wykonujê  to,  co  Zbawiciel  ¿¹da  ode  mnie.   Ca³a 
moja  nadprzyrodzona  misja  jest  urzeczywistnieniem  tego,  co  Bóg  przez Chrystusa w Duchu 
Œwiêtym  pragnie  udzieliæ  ca³emu  œwiatu  za  poœrednictwem  duszy  mej,  dlatego te¿ mam byæ 
œwiat³em  dla  cywilizacji  ob³udy, k³amstwa i œmierci,  w  zwi¹zku  z  czym  jêzykiem misterium 
objawionym   w   Piœmie   Œwiêtym   wiele   rzeczy   celowo   powtarzam  w  najprzeró¿niejszych 
ujêciach,  aby  przenikn¹æ  do  obecnych  dusz  i  przysz³ych  pokoleñ. 

D r o g i    K a r d y n a l e,    musia³am    wyjœæ    poza    zamkniêt¹    przestrzeñ   naszego 
przemijaj¹cego  œwiata,  i  trwaæ  na  modlitwie  wielbi¹c  i  b³ogos³awi¹c Boga  (£k 24, 52 - 53), 
dlatego  te¿  za  przyczyn¹  Ducha  Œwiêtego przyoblek³am siê w cz³owieka nowego stworzonego 
wed³ug  Boga  ( Ef  4,  24 ),   i   chocia¿by  tylko  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego,  która  jest 
ju¿  ods³oniêta  dla  duszy  mej  mam  zanieœæ  do  krajów,   które  ¿yj¹  w  innych  religiach,  aby 
przejrzeli   i   nawrócili   siê   do   Boga  ( Dz 9, 15 ).   W   dziele  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia 
tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego   œmia³o   wystêpujê   przeciw  wszystkim  grzechom  œwiata, 
przeciw  grzesznym  owcom  Bo¿ym  w³¹cznie  z  duchowieñstwem,   dlatego  te¿  mam  otwarte 
serce  dla  wszystkich  potrzebuj¹cych  oraz  uznajê  godnoœæ  ludzk¹  w  ka¿dym  bliŸnim, nawet
najbardziej  odra¿aj¹cym,  a  ponadto  czuwam  nad  umys³em,  pamiêci¹  i  wol¹  swoj¹.

  
Ca³e  moje  odwieczne  powo³anie,  które  zwi¹zane  jest  z  losem  Koœcio³a,  odbywa siê 

pomiêdzy   dusz¹   moj¹   a  Bogiem,  i  wspomagane  jest  za  pomoc¹  wszelkiego  rodzaju  ³ask
i  darów  duchowych,   przede  wszystkim  daru  m¹droœci  i  daru  wiedzy,   tak¿e  przeobleczona 
w  Ducha  Œwiêtego  obecnego  nie  tylko  w  Biblii   lecz   tak¿e  w  tradycji  Koœcio³a  naœladujê 
Zbawiciela, który jest Synem Ojca Przedwiecznego (W. Œwierzawski).  Swoje nad wyraz s³odkie 
powo³anie Bo¿e przekazujê w ciemnej nocy wiary  pod  os³on¹  ob³oku  Bo¿ego, w najwiêkszych 
g³êbiach  twierdzy  duszy  mej  wed³ug  s³ów:  ¡  jeœli   bowiem   ktoœ  chce  znaleŸæ  jak¹œ  rzecz 
ukryt¹,  musi  wejœæ  w  takie  ukrycie,  gdzie  ta  rzecz  znajduje siê ¢ ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ).
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Ta   bezduszna,   niekatolicka   cisza   na  duchowe  przesy³ki  me  od  Waszej  Eminencji
w  sprawie  nadprzyrodzonej  misji  mej  by³a powodem, ¿e za s³odkim pozwoleniem Oblubieñca 
Niebieskiego   za³o¿y³am   sobie   s t r o n ê   i n t e r n e t o w ¹,    na    której   zaczê³am   powoli
wyjawiaæ  j¹,   tak¿e  ona  odbywa  siê  przez  dary  i  ³aski,   które  udzielane  s¹  mi  przez  Pana
naszego,  które  zosta³y  darmo  dane  duszy  mej,  tak¿e  przekraczaj¹  one  mo¿noœæ  i  zdolnoœæ 
naturaln¹.    W   tej   zaistnia³ej   sytuacji    z    w i n y   Waszej   Eminencji,   która   niepowa¿nie
traktowa³a   moje   duchowe   wysy³ki,   istnieje  tylko  jedna  rzetelna  rada,  do  której  powinien 
Ksi¹dz  Karyna³  dostosowaæ  siê,  a  mianowicie,  ma  byæ  otworzony przewód badawczy Dzie³a
Kap³ana  Niebieskiego,  bo  On  tego  ¿¹da,   tak   jak   ¿¹da   ode   mnie,  abym  pisa³a  do  samej
œmierci  swej,  tak¿e  nigdy  nie  by³o  mowy  o  jakimkolwiek  rozprawianiu, bo bêd¹c np. wœród
zmys³owców  cz³owiek  z  ¿adnymi  duchowymi  sprawami  nie  móg³by  wyskoczyæ,   które   dla
wielu  s¹  za  trudne,  a  nawet  i  obce. 

P³onê   mi³oœci¹   Bo¿¹   i   broniê  duchowego  Dzie³a  Oblubieñca  Niebieskiego  dziel¹c 
z  woli  Jego  owoce  swej  kontemplacji,   tak¿e   w   duchu   Bo¿ym  czuwam  i  skupiam  swoj¹
uwagê  na  Bogu,   wszystko   w   ¿yciu  swoim  odnosz¹c  do  Jedynego  Zbawiciela,   który  jest 
�ród³em  £aski,  dlatego  te¿  na  mej  drodze  doskona³oœci,   która   wiedzie  do  zbawienia  nikt 
nie  ma  prawa  dysponowaæ  moj¹  wol¹  i  rozumem,  bo  to  jest  osobiste i nienaruszalne, tak¿e
wszelkie  rozkazy  i  wspó³decydowania  mam  za  nic, bo ja mam byæ pos³uszna tylko wzglêdem 
Boga,  bo  On  jedyny  jest  moim  niezawodnym  doradc¹.
  

Z  woli  Bo¿ej  doœwiadczam  Boga,   który   wznosi  duszê  moj¹  na  szczyt  Góry  Swej, 
tak¿e   wesz³a   ona   ju¿   w   ob³ok   Jego  otaczaj¹cy  szczyt  Góry,   i   pod  natchnieniem  ³aski 
Jego   bez   poœrednictwa  czegoœ  widzialnego  czy   “ rozumowego ”  poznaje  w  nocy  ciemnej 
niepojête   tajemnice   Jego.  Mistyczny   Ojciec   Niebieski   udziela   siê   duszy  mej  sposobem 
nadprzyrodzonym,  dlatego  te¿  polecenia Jego wykonujê bez wysi³ku rozumowania, i rozumiem 
to,  co  rozumieæ  trzeba  ( Rz  12,  3 ).

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.

Na   duchow¹   Górê   Karmel   idê   w  Ukochanym   za   M a r y   W a r d,    która    by³a 
wzorem   i   wesz³a   na   drogê   prowadz¹c¹   ku   nowemu   widzeniu  kobiecej  rzeczywistoœci, 
i   która   przekaza³a   nowy   sens   i   nowe   treœci   ¿ycia  dla  ca³ej  ludzkoœci  ( Walter  Nigg ),
a   w   tej   upojnej   drodze   Ojciec  Niebieski  nape³nia  mnie  radoœci¹,  pokojem  i  szczêœciem
ju¿   na   tej   ziemi   i   szlifuje   moj¹   doskona³oœæ,   abym   by³a   czytelnym  œwiadectwem  dla 
ludzi  stoj¹cych  obok,   dlatego   te¿  z  woli  Jego  dochodzê  do  mi³osnego  zjednoczenia,   aby 
widzieæ  siebie  w  Nim,  a  Jego  w  sobie,  aby  w  tym mistycznym z³¹czeniu dusza ma widzia³a 
œwiat,  jak  i  tajemnice  odwiecznie  jej  przeznaczone  ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ).
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Nie    otrzyma³am    ducha   œwiata,   lecz   Ducha,    który    jest   z   Boga   dla   poznania
niewielkiego   r¹bka   tajemnic  Bo¿ych,   tak¿e   tajemnice   te   g³oszê   nie   uczonymi  s³owami 
ludzkiej  m¹droœci,   lecz  pouczona   przez   D u c h a   przek³adam   d u c h o w e   sprawy   tym, 
którzy   s¹   z   D u c h a    ( 1 Kor  2,  12 - 13 ),    tak¿e    wszystko    odbywa   siê   w   œwiat³oœci 
i  w  mocy  mi³oœci  Bo¿ej  ( 1 Kor 12, 4 - 11 )  przez  misterium,  w  którym  Chrystus  i  Koœció³ 
tworz¹  jedno  na  Chwa³ê  Ojca,  dlatego  te¿  za  spraw¹  Ducha  Œwiêtego  kierujê  siê  w swym 
myœleniu  i  dzia³aniu  motywem  tylko  i  wy³¹cznie  nadprzyrodzonym. 

Stwórca   wie   najlepiej,   ¿e   bardzo   kocham   Go  ( J  21,  17 ),    dlatego   te¿  z   woli 
Jego   sta³am  siê  kap³ank¹  przekazywania  tajemnic  Jego,   które  s¹  w³asnoœci¹  Kap³añskiego 
Królestwa  Jego  ( 1 P 2, 9 ),  a  wszystko  zaplanowane  jest  po  to  na  wspó³czesne  czasy,  aby 
ci,   którzy   nie   widz¹   przejrzeli,   a   ci   którzy   widz¹   stali   siê   niewidomymi  ( J  9,  39 ),
tak¿e   jak   widaæ   ¡  wesz³am   we   wspólnotê  milczenia,   z   modl¹cym  siê  i  rozmyœlaj¹cym 
Koœcio³em,   który  jest  Koœcio³em  Pustyni  ¢  ( Thomas  Merton ),   a   mêka  Jezusa  Chrystusa 
dodaje  mi  mêstwa  i  gotowoœci  do  cierpienia,   dlatego   te¿  pragnê  jak  najszybciej  oœlepn¹æ 
dla   wszystkiego,    aby    dusza   moja    mog³a   z³¹czyæ   siê   ze   Stwórc¹   i   kosztowaæ   Jego 
niebiañskich  s³odyczy.

K Noszê nieustannie w ciele swoim konanie Jezusa, aby ¿ycie Jego objawi³o siê w moim 
ciele  ( 2 Kor  4, 10 ),  i  poprzez  swoj¹  nadprzyrodzon¹  misjê  dan¹  mi  od  Umi³owanego  nie 
szukam  zadowolenia  swego,   lecz   dobra   ca³ej  ludzkoœci  i  wszystkich  nastêpnych  pokoleñ,
a  skoro  Stwórca  jest  sprawc¹  chcenia  i  dzia³ania  zamiarów  Swych  ( Flp 2, 13 ),  to obecnie
za  pozwoleniem  Jego  na  swej  stronie internetowej  oprócz  listu  do Waszej  Eminencji i Ojca 
Œwiêtego   Franciszka   znajdzie   siê   równie¿    spis   treœci   oraz   opis   mojej   b³ogos³awionej 
krzywdy  moralnej  z  9. 10. 1985 r.  (zeszyt  nr. 2 G),  która  sta³a  siê  fundamentem  wêgielnym
tak  nieprawdopodobnego  nie  tylko  ¡  Dzie³a ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta
Bermudzkiego ¢,  ale  ca³ej  duchowej  misji  mej.  
 

S z a n o w n a   E m i n e n c j o,  moj¹   nadprzyrodzon¹ misjê powierzy³am Opatrznoœci 
Bo¿ej,   i   w   swej   drodze   opieram   siê   na   Eucharystii   i  na  autentycznej  nauce  Koœcio³a 
wy³o¿onej  przez  wielkich  Mistyków,  tak¿e  to  nadprzyrodzone  Dzie³o  Pana  naszego  jestem 
w  stanie  kontynuowaæ  do  samej  œmierci  mej,  poniewa¿  odczuwam  w  sobie  misjê na³o¿on¹ 
przez   Boga,    i    jestem    dog³êbnie    przepojona   œwiadomoœci¹   zleconego   mi   odwiecznie 
pos³annictwa,   dlatego   te¿   powinien   byæ   ju¿   wszczêty   proces   badawczy  Dzie³a  Mistrza
Niebieskiego  w  Kongregacji  Nauki  Wiary w Watykanie,  które odwiecznie by³o przygotowane 
na  dusz¹  m¹,   a   które   wiadomo,   ¿e   zakoñczy  siê  wiele  lat  po  œmierci  mej,   dlatego  te¿ 
czekam  na  upragnion¹  odpowiedŸ.

Na  rêce  Waszej  Przewielebnej  Eminencji  wysy³am  dwie takie same dyskietki CD - R, 
na  których  w  programie  PDF nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Pana  mego,  które  prowadzê  w Nim 
oraz  kopiê  listu  skierowanego  do  Ojca  Œwiêtego  Franciszka.

          Szczêœæ  Bo¿e !
                                                                                           Anna  Aniela  Flak
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