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Siêgaj¹c pamiêci¹ czasów bardzo wczesnych - jedyn¹ rzecz¹, która tak bardzo
dok³adnie utrwali³a siê mi w pamiêci, to jest zjawisko nadprzyrodzone, które opiszê poni¿ej.
Maj¹c 6 lat mieszka³am w Mrze¿ynie nad Morzem Ba³tyckim i chodzi³am do
wojskowego przedszkola w Rogowie, gdzie tañczy³am zawsze w pierwszej parze na wszystkich
uroczystoœciach, do którego zawsze odwozi³ nas wojskowy samochód. W ówczesnym czasie
podczas jednego razu, gdy wsiada³am do autobusu, to przez szybê zobaczy³am niezwyk³¹
œwiat³oœæ, a w tej nadziemskiej œwiat³oœci moj¹ ziemsk¹ Mamê. Ta niby moja Mama by³a
otoczona nadprzyrodzon¹ mg³¹ i ca³y czas patrzy³a siê na mnie, i piêknie uœmiecha³a siê.
Osoba otoczona t¹ piêkn¹, nadziemsk¹ jasnoœci¹ by³a ubrana i wygl¹da³a te¿ identycznie
jak moja Mama. Ta niby moja Mama sta³a za oknem w odleg³oœci jednego metra lub
nawet mniej ode mnie i mia³a utkwiony wzrok we mnie.
W tym mistycznym widzeniu, które trwa³o dosyæ d³ugo jedynie powiedzia³am:
¡ Moja kochana Mamusia ¢, a Ona nic nie mówi³a, tylko piêknie uœmiecha³a siê do mnie,
i nawet jak autokar ruszy³, to jeszcze sta³a tam. Gdy wróci³am z przedszkola do domu,
to by³am bardzo zdziwiona, ¿e moja Mama jest na podwórku i tak samo ubrana, jak tamta
Pani, i zapyta³am siê Mamy: ¡ Mamusiu, Ty nie by³aœ pod autokarem ¢, a Mama moja na
to: ¡ nie córeczko ¢, wiêc ja na to: ¡ Dziwne, ale ja widzia³am Ciebie tam, i by³aœ tak
samo ubrana, jak obecnie i mia³aœ tak¹ przepiêkn¹ jasnoœæ. ¢
Gdy opowiedzia³am Mamie o tym nadprzyrodzonym zjawisku, które spotka³o mnie,
to wówczas Mama powiedzia³a mi: ¡ Córeczko, pewnie zdawa³o siê tobie ¢, a ja wówczas
odpowiedzia³am jej: ¡ Mamusiu za d³ugo to trwa³o, ¿eby mia³o zdawaæ siê mi. ¢
Od tamtej pory mówi³am zawsze, ¿e ja mam dwie Mamy, i dopiero po wielu, wielu latach
zrozumia³am w Bogu, ¿e faktycznie mam dwie Mamy: jedn¹ Niebiesk¹, a drug¹ ziemsk¹.
Wtedy by³a u mnie Mama Niebieska i przyjê³a postaæ mojej Mamy, ¿ebym mog³a
po raz pierwszy zetkn¹æ siê z Ni¹ i ujrzeæ niebiañsk¹ jasnoœæ, któr¹ mam zapamiêtaæ na
ca³¹ wiecznoœæ. By³am dzieckiem i patrz¹c na postaæ Gwiazdy Morza, Maryjê pod postaci¹
mojej Mamy nie ba³am siê; i by³o to jedyne i pierwsze nadprzyrodzone zjawisko, które
pamiêtam z dzieciñstwa.
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Kiedy 3. 06. 1962 r., w miesi¹cu Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w wieku 9 - ciu
lat przystêpowa³am po raz pierwszy do Komunii Œwiêtej, to bardzo zgrzeszy³am, poniewa¿
po Spowiedzi, a przed Komuni¹ Œwiêt¹ - przeklê³am i to bardzo, a moja Mama s³ysz¹c
to mówi do mnie: ¡ Ania pierwszy raz w ¿yciu przyjmujesz Pana Jezusa i to z grzechem
œmiertelnym. ¢ Moja Mama mog³a powiedzieæ ¡ z grzechem ciê¿kim ¢, ale pod wp³ywem
Ducha Œwiêtego powiedzia³a: ¡ z grzechem œmiertelnym. ¢ Po tych s³owach Mamy mej
bardzo przestraszy³am siê i wielki niepokój ogarn¹³ serce i duszê m¹, tak¿e trwa³o to
wszystko dosyæ d³ugo, bo a¿ do momentu przyjêcia Komunii Œwiêtej.
Tyle dzieci przystêpowa³o do Komunii Œwiêtej bez grzechu, a ja ... nie mog³am
wydarowaæ sobie, ¿e pope³ni³am taki straszny grzech, i bêdê przyjmowaæ Pana Jezusa bez
¿adnej godnoœci i to jeszcze pierwszy raz w ¿yciu. Kiedy ksi¹dz podszed³ do mnie i da³
mi Przenajœwiêtszy Sakrament myœla³am, ¿e zemdlejê z bólu, jaki sprawi³am Panu Jezusowi,
i wtedy mówiê w duchu: ¡ Panie Jezu przyjmujê Ciebie po raz pierwszy w ¿yciu, i to
z grzechem œmiertelnym ¢; i nagle s³yszê wewn¹trz siebie mêski g³os, a by³ to g³os Zbawiciela
tylko, ¿e ja wtedy jeszcze nie wiedzia³am o tym: ¡ córko Moja, przeznaczy³em ciebie od
ca³ej wiecznoœci do celu, który zwi¹zany jest ze strasznym grzechem œmiertelnym ¢ ;
i zdanie to by³o powtarzane 3 razy. Po Komunii Œwiêtej zapyta³am Mamê, co to znaczy
“ od wiecznoœci ... ? ” ; i dosta³am wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ, i zaraz powiedzia³am Mamie,
¿e s³ysza³am g³os wewnêtrzny ... , a Mama na to: “ Ania, pewnie zdawa³o siê tobie ”,
a póŸniej spojrza³a siê na mnie i nic ju¿ nie mówi³a. Tak bardzo zgrzeszy³am, a mimo to
Pan Jezus wybra³ mnie od wiecznoœci, ¿e w³aœnie mi ods³oni tajemnicê ........ , i wiedzia³
od dawna, ¿e bêdê córk¹ Jego. Wybra³ Odkupiciel duszê moj¹ z grzechem i wybaczy³ jej
tak, jak wybaczy³ ³otrowi na krzy¿u, który zosta³ Œwiêtym. Jezus Chrystus zstêpuje zawsze
do maluczkich, ¿eby w tym wyra¿a³a siê pe³nia niepojêtej dobroci Jego na Chwa³ê Jego.
Przez grzech œmiertelny dusza traci prawo do Królestwa Niebieskiego, i z grzechem
kompletnie niemo¿liwe by by³o wejœæ w samo “ sedno ” odwiecznej tajemnicy ......... ,
która przecie¿ jest nadprzyrodzon¹ tajemnic¹. Tylko dusza czysta jest uzbrojona i umocniona
przeciw potêdze i sile nieprzyjaciela tj. szatana. Choæby cz³owiek by³ g³êboko wierz¹cy
i pe³ny nadziei, ale przez grzech œmiertelny dusza jego straci³aby cnoty wlane i dary
Ducha Œwiêtego.
Ojciec Przedwieczny raczy³ zni¿yæ siê i zst¹piæ do duszy mej, która w tym czasie
zajêta by³a grzechem, i jest to dowód mi³osierdzia, jaki Stwórca ma dla grzeszników, tak¿e
nie wiem jak ja odwdziêczê siê Ojcu Niebieskiemu za ten przeogromny dowód mi³osierdzia
wzglêdem duszy mej. Obecnie dusza ma nic innego nie pragnie jak jedynie wype³niæ
w ca³ej pe³ni wolê Bo¿¹, aby móc zas³u¿yæ sobie na wieczne zjednoczenie z najukochañszym
Panem naszym w OjczyŸnie Jego, który odwiecznie przeznaczy³ duszê m¹ do poznania
i ods³oniêcia œwiatu tajemnicy ......... , aby mog³a ona uczestniczyæ w Jego Najœwiêtszym
Ciele.
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Wizjê cielesn¹, któr¹ obecnie opisujê z woli Bo¿ej mia³am 19 . 03. 1976 r., w pi¹tek,
a datê tê pamiêtam bardzo dok³adnie, bo by³y imieniny moich Rodziców, bo mój Tata
Edward ma imieniny 18 marca, natomiast Mama Józefa 19 marca. Objawienie swoje muszê
bardzo dostêpnie przedstawiæ, aby by³y zrozumiane najtrudniejsze prawdy Bo¿e. By³a to
jedna z najokropniejszych moich wizji, jak¹ mo¿e mieæ cz³owiek; i obraz mam tak
dok³adnie wyryty, jakby to by³o przed sekund¹, a za œwiadków podajê moich Rodziców
i dwie ciocie, tj. mojej Mamy siostry: Helena i Jadwiga, które wówczas przyjecha³y, i które
spa³y na tapczanie, a ja sama na materacu na pod³odze w sto³owym pokoju.
W nocy, punkt 2. 00 we œnie podchodzi do mnie diabe³, uklêka nade mn¹ i chce
udusiæ mnie. Okropne ! Raptem czujê przez sen, ¿e ktoœ dotyka mnie, i z przeraŸliwym
krzykiem budzê siê i widzê diab³a nad sob¹, a krzyknê³am tak g³oœno, ¿e pewnie by³o
s³ychaæ mnie na ostatnim piêtrze ( moje mieszkanie znajduje siê na pierwszym piêtrze,
a dom jest 4 - ropiêtrowy ). Diabe³ znik³, jak wszyscy przybiegli do mnie.
Rodzice jak przybiegli na mój krzyk, to od razu powiedzieli. ¡ Ania, tyœ diab³a
widzia³a ¢, nie wiedz¹c, ¿e trafili w 10 - tkê. Mama prze¿egna³a siê i uczyni³a krzy¿ nade
mn¹, a ja od tamtej pory nigdy nie œpiê w tym pokoju. Wizja ta trwa³a bardzo krótko, ale
prze¿ycie to by³o straszne, ¿e nie da opisaæ siê.
Mia³am straszne szramy g³êboko wciête na policzkach, czole i brodzie, tak jakby ktoœ
ostrym gwoŸdziem naznaczy³ te szramy. Paznokcie mam zawsze obciête bardzo krótko, tak¿e
nie by³o mowy o jakimkolwiek zadrapaniu; zreszt¹ szramy te by³y bardzo, ale to bardzo
g³êbokie, i po policzkach pionowe, a na czole i brodzie poziome. Szramy mia³am do
samego rana i znik³y w sobotê rano, tak¿e ka¿dy móg³ przypatrzeæ siê dzie³u szatana;
i dodam tylko, ¿e nie bola³o mnie to specjalnie.
O diable nikt nie odwa¿y mówiæ siê. A kto wierzy, ¿e diabe³ istnieje ? Ludzie czêsto
mówi¹ o diable jedynie w znaczeniu przenoœnym tj. o “ z³ym duchu ” lub o “ upad³ym
aniele ” ( Tihamèr Toth ).
Do momentu wizji z diab³em - nie chodzi³am do Koœcio³a, a na religiê chodzi³am
z musu. Urodzi³am siê w wierze katolickiej i by³am chrzczona, bierzmowana, a póŸniej
przyszed³ moment, kiedy mia³am 13 lat, ¿e przesta³am wierzyæ w Boga, i bardzo zmieni³am
siê, ale w domu by³am raczej spokojna, bo ba³am siê ojca, który niesamowicie bi³ mnie
o byle co; jedynie tylko na lekcjach religii by³am taka nieznoœna, i czêsto œmia³am siê,
jak ksi¹dz mówi³ przewa¿nie jakieœ ¿arty lub coœ takiego, co nie by³o zwi¹zane z Bogiem.
W tych ówczesnych czasach oceni³abym siebie, ¿e pod wzglêdem zachowania na
lekcjach religii, to by³am na pierwszym miejscu, ale od koñca, by³am gorsza od ch³opców;
i jak koñczy³a siê lekcja religii, to by³am zupe³nie inna, taka wyciszona, myœlê, ¿e to by³a
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by³am zupe³nie inna, bo i ksi¹dz by³ inny, taki spokojny i nigdy nie mówi³ g³upich czy
te¿ m¹drych ¿artów, bo on by³ z prawdziwego powo³ania duszpasterzem.
Bardzo czêsto prosi³am Boga, ¿eby zlitowa³ siê nade mn¹ i wp³yn¹³ na zachowanie
mojego ojca, sadystê, który tak naprawdê to powinien leczyæ siê, ¿e tak maltretuje mnie,
i tylko mnie z 3 - ech swoich córek, ale nie by³o ¿adnego odzewu od Stwórcy, a na
dok³adkê mia³am niedobr¹ wychowawczyniê w szkole œredniej, i myœlê, ¿e to wszystko
zniechêci³o mnie i przesta³am wierzyæ w Boga.
[ Od 13 do 23 roku ¿ycia praktycznie nigdy nie mówi³am pacierzy, nie chodzi³am
do Koœcio³a, chyba ¿e z Mam¹ lub Rodzicami, i by³am wewnêtrznie tak bardzo przekonana,
¿e nie ma Boga, i sta³am siê ateistk¹, a¿ do momentu tej b³ogos³awionej, strasznej wizji
z diab³em. Musia³am zobaczyæ d i a b ³ a, ¿eby uwierzyæ, a przecie¿ “ b³ogos³awieni,
którzy nie widzieli, a uwierzyli ” ( J 20, 29 ).
Szatan ju¿ wtedy czeka³ na mnie i widzia³ we mnie ca³¹ donios³oœæ straty dla sprawy
swej, i nie wyrzek³ siê mnie ³atwo do tej pory, i wiem, ¿e w spokoju nie zostawi mnie.
Szatan skrycie i jawnie ró¿nymi niejasnoœciami zaciemnia moj¹ drogê.
Wiem, ¿e szatan, jako wróg Królestwa Niebieskiego rozbudza we mnie ducha
przeciwnego i ci¹gle przeciwdzia³a ³asce Bo¿ej, aby nie dopuœciæ do poznania i ods³oniêcia
œwiatu tajemnicy ......... , ale za bardzo zaufa³am Trójcy Œwiêtej i Mamie Niebieskiej,
abym mia³a zw¹tpiæ choæ na moment w swoje odwieczne pos³annictwo, które prowadzi
duszê moj¹ do zbawienia.
{ { { Robi¹c korektê tego duchowego Dzie³a Pana naszego dodam, ¿e mój Tato bardzo
zmieni³ siê w stosunku do mnie parê lat przed œmierci¹ sw¹, i gdy umiera³ opatrzony ostatnimi
œwiêtymi olejkami i po przyjêciu Komunii Œwiêtej, to wówczas mnie jedn¹ z ca³ej rodziny
poprosi³ do siebie i wówczas rzek³: “ Ania wybacz mi ”, po czym gorzko zap³aka³. Obecnie
dusza jego bardzo, ale to bardzo wynagradza mi postêpowanie jego w stosunku do osoby mej, bo
przecie¿ dusza moja, gdy podczas snu opuœci w Bogu czasoprzestrzeñ, to spotyka siê z dusz¹
jego, a poza tym czujê pomoc duszy jego, tak¿e o wa¿niejszych faktach w tej materii zawsze
pisa³am w swoich duchowych wypiskach.
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Zanim opiszê wizjê cielesn¹ z dnia 24. 07. 1983 r., któr¹ opisujê obecnie tj. 9. 05.
1988 r., która mia³a miejsce w akademiku studenckim na ul. Chopina 51 pokój nr. 12
w Szczecinie, tu¿ przed dowiedzeniem siê o moim celu ¿ycia (), to pragnê poinformowaæ,
¿e by³ to 3 - ci dzieñ zamieszkania mego, jak mieszka³am w tym nowym miejscu, natomiast
pierwsz¹ noc w tym akademiku mia³am okropn¹, bo we œnie odwiedzi³ mnie d i a b e ³,
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z duszami w czyœæcu cierpi¹cymi, i wszystko odbiera³am tak, jakby to by³a rzeczywistoœæ
doczesnego œwiata. Ka¿dy sen na nowym miejscu zamieszkania zawsze sprawdza siê, tak¿e
poprzez ten okropny, mo¿na by nazwaæ “ œwiñski ” sen, Odkupiciel przepowiada³ cierpienie,
które czeka³o mnie, gdzie panowie pseudonaukowcy podstawili mi mówi¹c jêzykiem
potocznym “ œwiniê. ”
24. 08. 1983 r. z woli Bo¿ej pod wp³ywem Ducha Œwiêtego za poœrednictwem pani
£ucji Michalik dowiadujê siê o swoim odwiecznym powo³aniu, o nadprzyrodzonej misji;
a wizjê obecnie opisywan¹ mia³am dok³adnie jeden miesi¹c wczeœniej, to jest 24. 07. 1983 r.
Nad samym ranem oko³o godziny 6. 00 w moim pokoju zjawi³a siê wielka
oœwietlaj¹ca jasnoœæ, a w tej jasnoœci Œwiêta Rodzina: Pan Jezus, Mama Niebieska
i Œwiêty Józef. Z woli Bo¿ej pamiêæ mam bardzo dobr¹, tak¿e nie ma tu mowy
o jakimkolwiek fa³szowaniu. Rodzina Œwiêta zjawi³a siê w ca³ym nadludzkim majestacie
Chwa³y i Potêgi w odleg³oœci jednego metra ode mnie, a Cia³a Ich by³y zmaterializowane
na ten moment, i by³y jasne jak b³êkit Nieba. Pan Jezus by³ w postaci stoj¹cej, Mama
Niebieska sta³a za Synem Swoim i mia³a G³owê lekko pochylon¹, jak i ca³a by³a pochylona,
a na koñcu klêcza³ Œwiêty Józef, i Ich niezwyk³ej piêknoœci nie da opisaæ siê. Oblicza
Rodziny Œwiêtej tchniête by³y smutkiem, dobroci¹ i majestatem.
Ich postacie wydawa³y siê ca³e ze œwiat³a i unosi³y siê ponad pod³og¹, a Ich szaty
by³y bia³e, lœni¹ce, wpadaj¹ce w z³oto ( { 28. 11. 1984 r. - rok póŸniej widzia³am oczyma
cia³a Pana Jezusa w takiej samej szacie ). Ponad Ich g³owami, jak i wokó³ ca³ej postaci
rozchodzi³y siê b³yszcz¹ce z³ote promienie, tak¿e du¿e zagêszczenie promieni by³o wokó³
Rodziny Œwiêtej, natomiast nieco dalej, te niepojête promienie z Królestwa Niebieskiego
by³y znacznie rozrzedzone, bledsze, prawie, ¿e przezroczyste, a jasnoœæ by³a ogromna
przewy¿szaj¹ca œwietlan¹ jasnoœæ S³oñca.
Rodzina Œwiêta promieniowa³a Boskim Majestatem. Oblicze Pana Jezusa by³o pe³ne
otuchy, ale i mi³oœci, a Mamy Niebieskiej by³o ³agodne, ale pe³ne bólu i smutku, natomiast
twarzy Œwiêtego Józefa nie widzia³am, bo mia³ g³owê bardzo pochylon¹. Wyczu³am wielkie
mi³osierdzie Œwiêtej Rodziny w stosunku do duszy mej. Mama Niebieska przysz³a pierwsza
do mnie, a ja nêdzna grzesznica jeszcze wtedy nie modli³am siê do Niej. W tej opisywanej
cielesnej wizji czu³am siê bardzo szczêœliwa, i dziwne, ale niczego nie ba³am siê i przetrwa³am
wszystko dziêki ³asce Bo¿ej. W ówczesnym czasie by³am przytwierdzona do tapczanu
i nie mog³am ruszyæ siê, ani nic wypowiedzieæ, a wszystkie moje w³adze by³y zawieszone.
Wizja ta trwa³a dosyæ krótko, ale wystarczaj¹co, ¿eby dusza moja mog³a nacieszyæ siê
nadprzyrodzonym widokiem Rodziny Œwiêtej.
Jeszcze wtedy nie mia³am zielonego pojêcia o wizjach; i dopiero teraz czytaj¹c to
wszystko w przeogromnej fachowej literaturze (w³aœciwie tak du¿o nie ma jej, ale przeczyta³am
wszystko, co mo¿liwe ) mia³am mo¿noœæ dowiedzieæ siê wszystkiego tego, co sama prze¿y³am
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a uwierzyli ”, i wiele rzeczy widzê, co inni nie widz¹, i wiele rzeczy wiem, co inni nie
wiedz¹, a wszystko za spraw¹ Boga. Ju¿ wtedy podczas tej wizji cielesnej wiedzia³am,
¿e mam do spe³nienia szczególne zadanie Bo¿e.
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ZZ
Z
W 1984 roku, w sierpniu bêd¹c w Bardzie Œl¹skim na koloniach letnich dla dzieci
ze szko³y podstawowej, gdzie by³am tam zastêpczyni¹ kierownika mia³am bardzo wiele
widzeñ, o których mo¿e poœwiadczyæ ksi¹dz Andrzej Czapla z tej miejscowoœci, z którym
kontaktowa³am siê z pocz¹tku, i który wie o moim celu ¿ycia. Wszyscy mieszkaliœmy
w piêknym zamku, w by³ym klasztorze dla zakonnic, a w obecnym domu dziecka. Tutaj,
gdzie obecnie spa³am, dawniej spa³y zakonnice.
Zabawy by³y organizowane w dawnej Kaplicy, gdzie wystawiony by³ Najœwiêtszy
Sakrament, gdzie wszyscy modlili siê i odprawiane by³y te¿ Msze Swiête. I w³aœnie w tej
by³ej Œwiêtej Kaplicy do tej pory nieustannie bawi¹ siê dzieci z domu dziecka. Bardzo
lubiê tañczyæ, i czêsto tutaj przychodzi³am, jak mia³am chwilê czasu, tak¿e nastawia³am
muzykê i tañczy³am sama w tak olbrzymiej sali, i parê razy tañczy³am te¿ z dzieæmi jak
by³y dyskoteki; i ile razy tañczy³am, to ukazywa³o siê mi Œwiête Oblicze Pana Jezusa
i za ka¿dym razem z ukoronowan¹ cierniow¹ koron¹, ociekaj¹c¹ krwi¹, a w oczach ³zy.
Wizje te trwa³y tyle czasu, ile tañczy³am i nie by³o to raz, ale wiele razy, jak tañczy³am
godzinê, to godzinê, a jak d³u¿ej, to widzenie to trwa³o d³u¿ej, póŸniej to ju¿ tañczyæ
odechcia³o siê mi. Dyskotek z dzieæmi by³o du¿o i wizji te¿ mia³am tyle samo, mo¿e
9 lub 11 razy, czyli tyle ile by³o tych dyskotek, i gdy te¿ tañczy³am sama w pustej sali.
Poprzez te wizje zrozumia³am, ¿e nie jest to miejsce na dyskoteki, bo tutaj powinna byæ
Œwiêta Kaplica dla dzieci, które mieszkaj¹ tam.
Ksi¹dz A n d r z e j C z a p l a wie o tym i mo¿e potwierdziæ, mimo, ¿e obecnie
kontaktu nie mam z nim, bo tajemnica ......... , to jest za powa¿na sprawa, ¿ebym
z kimkolwiek kontaktowa³a siê, bo wszystkie kontakty wrêcz przeszkadzaj¹ mi, bo to Dzie³o
Bo¿e, a nie ludzkie, i muszê byæ sama z Panem Jezusem i z Mam¹ Niebiesk¹.
Te wizje w Bardzie Œl¹skim by³y znakiem mistycznej adopcji z tych tajemniczych
wêz³ów, które obecnie wi¹za³y duszê moj¹ z Panem Jezusem. Poprzez te wizje Odkupiciel
da³ mi znaæ, ¿e wesz³am w decyduj¹c¹ fazê Jego Odwiecznego Planu, i przepowiada³ mi
o wielkim moim cierpieniu. Obecnie coraz czêœciej czujê obecnoœæ Zbawiciela w twierdzy
duszy mej, i s³yszê g³os Jego przewa¿nie w sytuacjach beznadziejnych, lub kiedy prze¿ywam
wielkie wewnêtrzne udrêki.
Mama Niebieska w Bardzie Œl¹skim jest w postawie siedz¹cej na tronie z koron¹
na G³owie, a w prawej rêce trzyma kulê ziemsk¹, a lew¹ obejmuje Dzieci¹tko Jezus, które
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poprzez odpowiednie ksi¹¿ki prawdziwej i jedynej wiary katolickiej, mo¿na by³o w du¿ym
stopniu wejœæ na odpowiedni trop, aby z pe³nym oddaniem i poœwiêceniem wype³niæ wolê
Bo¿¹. W wielkim wzruszeniu ca³uj¹c tê opisywan¹ Œwiêt¹ Figurkê Matki Bo¿ej i Jej Synka
otrzyma³am œwiête b ³ o g o s ³ a w i e ñ s t w o, aby wejœæ w obrêb niepojêtej tajemnicy
......... , która przekracza umys³ ludzki.
{ { { Te poni¿sze s³owa dopisujê parê lat póŸniej tu¿ przed wyjazdem do Stanów
Zjednoczonych i Kanady, gdzie by³am proszona przez Uniwersytety na statki naukowe, aby
p³ywaæ pod banderami jednostek zagranicznych i robiæ badania biometeorologiczne.
25. 06. 1992 r., kiedy otrzyma³am wizê do U. S. A., to dowiedzia³am siê od mieszkanki
z Barda Œl¹skiego, kiedy obie by³yœmy w ambasadzie w Poznaniu z dokumentami
uzupe³niaj¹cymi, aby dostaæ wizê, ¿e w Kaplicy, w której mia³am wizje, to obecnie s¹
Msze Œwiête i wystawiony jest Najœwiêtszy Sakrament, tak¿e zakonnice odzyska³y dawny
Klasztor i modl¹ siê w Nim.
ZZZ
ZZ
Z
Wizjê cielesn¹, któr¹ opisujê z woli Bo¿ej, by³a jeszcze przed ciosem, przed moj¹
krzywd¹ moraln¹ z dnia 9. 10. 1985 r., i wówczas nie czyta³am jeszcze absolutnie ¿adnych
duchowych ksi¹¿ek (mo¿e dwie i to ju¿ bardzo dawno), ani te¿ Pisma Œwiêtego, i mimo,
¿e poprzednio mia³am ju¿ parê wizji, ale nie widzia³am nigdy Pana Jezusa tak blisko jak
obecnie - dos³ownie przy sobie, i Œwiêt¹ Twarz Jego zapamiêta³am bardzo dok³adnie.
Piszê ten tekst 14 . 02. 1988 r., a pamiêæ mam tak ¿yw¹, jakby to by³o tej nocy
i nigdy, ale to nigdy nie zapomnê tego; i ta wizja ze wszystkich moich wizji by³a zupe³nie
inna od poprzednich, i najbardziej utkwi³a mi ona w pamiêci i najczêœciej te¿ wracam do
niej, jak jest mi bardzo ciê¿ko. Mieszka³am wówczas w Szczecinie w akademiku na parterze
w pokoju nr. 12, tak jak 12 Aposto³ów: 11 Aposto³ów by³o korzeniami, z których wyros³y
nowe latoroœle, nowe zastêpy ludzi do g³oszenia nauki Pana Jezusa, a 12 - ty Judasz.
Czujê przez sen jak ktoœ stoi nade mn¹ i dotyka mnie koñcem mankieta od rêkawa,
i momentalnie poczu³am jak niesamowite zimno rozchodzi siê po ca³ym moim ciele, dlatego
te¿ przestraszy³am siê strasznie i z krzykiem budzê siê, i widzê nad sob¹ Pana Jezusa
w œwiat³oœci z nie z tego œwiata. Widok ten przepoi³ mnie wielkim strachem, ale i radoœci¹,
bo to co widzia³am by³o tak g³êboko Boskie, ¿e nie podziwia³am nigdy ¿adnego tak
niewyra¿alnie przepiêknego wizerunku Zbawiciela, ¿eby choæ trochê by³ podobny, jak
w tamtej chwili. By³a to chwila nadzwyczajnego zachwytu dla mnie, gdzie widzia³am
Odkupiciela po raz pierwszy w swoim ¿yciu tak bardzo blisko.
Pan Jezus zjawi³ siê w ca³ym nadludzkim majestacie Chwa³y i Potêgi Swej
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i rozchodzi³ siê na ca³y pokój. Jasnoœæ by³a tak wielka, ¿e nigdy nie spotka³am siê z takim
czymœ niepojêtym, co pochodzi³o z nie z tego œwiata, a wydarzy³o siê to 28. 11. 1984 r.
punktualnie o godz. 2. 00 w nocy, w nied³ugim czasie po proroczym, mistycznym œnie
ze statkiem z Babci¹ Katarzyn¹, która przepowiedzia³a mi ca³e moje ¿ycie.
W tej opisywanej wizji Twarz Pana Jezusa jaœnia³a jak S³oñce, oczy jak p³omieñ
ognia, natomiast w³osy by³y bia³e, jak œnieg wpadaj¹ce w z³oto. Jezus Chrystus ubrany
by³ w szatê bia³¹ do stóp ze z³otym pasem i mia³ szerokie rêkawy; taki sam ubiór jak
na wizerunku “ Jezu ufam Tobie. ” Mistrz Niebieski dotyka³ mnie bardzo ³agodnie
i jedynie tylko koñcem Swojego mankieta prawej rêki, a poza tym trzyma³ nade mn¹ rêkê
i b³ogos³awi³ mnie czyni¹c znak Krzy¿a nad moj¹ g³ow¹.
To co widzia³am by³o absolutnie niezale¿ne ode mnie i bardzo krótkotrwa³e, ale
wystarczaj¹ce, aby ujrzeæ ³agodn¹ Twarz Pana Jezusa w Ca³ym Majestacie Chwa³y Jego.
Kiedy Nauczyciel Niebieski przyszed³ do mnie, to od razu wiedzia³am o co chodzi, bo
poprzez ten mistyczny, widzialny kontakt - On uprzedzi³ mnie o nadchodz¹cym, bolesnym
Krzy¿u, jaki ma spotkaæ mnie, który mia³ byæ cen¹ za ods³oniêcie tajemnicy ......... .
Wtedy to ja jeszcze taka pobo¿na nie by³am i daleko by³o mi do tego, jak piszê w tej
chwili ten tekst.
Pan Jezus da³ mi tyle mocy, ¿e przetrzyma³am tê niepojêt¹ wizjê i z woli Jego
patrzy³am prosto w Przenajœwiêtsze Oblicze Jego, które by³o tak piêkne, ¿e ze strachu
dosta³am “ gêsiej skóry ” , a w³osy to “ stanê³y mi dêbem ” , jak to popularnie mówi siê.
PóŸniej Zbawiciel znik³, ale jasnoœæ jeszcze by³a mo¿e do 30 - tu minut, a na zegarze by³a
punktualnie 2. 00 w nocy, a gdy posz³am do ³azienki i zobaczy³am siê w lustrze, to po
raz pierwszy przestraszy³am siê siebie, bo twarz moja wygl¹da³a a¿ tak strasznie, ¿e patrz¹c
na ni¹ czu³am siê tak, jakbym zobaczy³a upiora.
Jak tylko wysz³am z ³azienki zobaczy³am, ¿e lustro œrednicy 50 cm by³o pêkniête
na dwie równe czêœci jakby szklarz przeci¹³, jako dowód, ¿eby nie zdawa³o siê mi, ¿e to
móg³by byæ sen. Z tego wszystkiego wziê³am Pismo Œwiête do rêki, które niedawno
kupi³am sobie i jeszcze nic nie czyta³am, i otwieram Je na dowolnej stronie i czytam:
 ... i poœród œwieczników kogoœ podobnego do Syna Cz³owieczego, obleczonego w szatê
do stóp i przepasanego na piersiach z³otym pasem. G³owa Jego i w³osy - bia³e jak bia³a
we³na jak œnieg, a oczy Jego jak p³omieñ ognia
( Apokalipsa Œwiêtego Jana ).
Modli³am siê d³ugo prawie do rana na Œwiêtym Ró¿añcu, tak¿e ju¿ nie spa³am. Przez
3 dni ba³am siê spaæ po ciemku, tylko spa³am przy lampce nocnej, ale potem z woli Bo¿ej
prze³ama³am siê i od tamtej pory têskniê za tym niepojêcie przepiêknym i przes³odkim
Obrazem, to jest za najukochañszym Jezusem Chrystusem. Boski Odkupiciel zawsze dzia³a
poprzez tak zwane zbiegi okolicznoœci, które s¹ œwiêtymi znakami czasu, dlatego te¿ pod
natchnieniem Ducha Œwiêtego otworzy³am w Piœmie Œwiêtym to, co widzia³y to oczy duszy
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opisem zetknê³am siê wszêdzie, jak poda³am powy¿ej.
“ Szata Jego by³a jak œnieg, a w³osy Jego G³owy jakby z czystej we³ny ” ( czytanie
z Ksiêgi Proroka Daniela 7, 9 - 10; 22 - 23 i 27 ). ; “ Twarz Jego zajaœnia³a jak S³oñce,
odzienie zaœ sta³o siê bia³e jak œwiat³o ” ( Mt 17, 1 - 8, Mk 9, 2 - 8, £k 9, 28 - 36 ).
 Oczy Jego jak p³omieñ ognia, a Jego wygl¹d, jak kiedy S³oñce jaœnieje w swej nocy.
Oczy te s¹ tak przenikliwe, tak czyste i jasne, ¿e mog¹ wejrzeæ w sam¹ ich g³êbiê. Oczy
te s¹ tak mi³uj¹ce, tak ³agodne, tak b³ogie, zdaj¹ siê mówiæ “ PrzyjdŸ do mnie. ” Dusza
Jego by³a bia³a jak œnieg ( Newman J. H. ).
ZZZ
ZZ
Z
Zjawisko, które opisujê mia³am tu¿ przed obron¹ mego doktoratu tj. 9. 07. 1985 r.
( 11. 07. obrona pracy doktorskiej ), i by³o to tu¿ przed zachodem S³oñca. Wracam z pracy
i widzê w swoim oknie w akademiku nr. 55, jak S³oñce wysy³a³o promienie intensywnego
œwiat³a we wszystkich kolorach, i to intensywne œwiat³o zmieni³o siê na k r e w i du¿o
k r w i by³o w moim oknie, a k r e w by³a nie barwy czerwonej lecz barwy bordowej
i to wszystko rozchodzi³o siê we wszystkich kierunkach, i zniknê³o po kwadransie.
Okno ca³e by³o we krwi, z której odbija³a siê nadprzyrodzona œwiat³oœæ, która trochê
przeszkadza³a mi patrzeæ na to zjawisko. Sz³am bardzo powoli i trochê zatrzyma³am siê,
aby napatrzeæ siê na tê niepojêt¹ nadprzyrodzonoœæ, która wkroczy³a w doczesne ¿ycie,
i która trwa³a nie wiêcej jak 15 minut. Kiedy wesz³am do akademika i ostatni raz spojrza³am
na oœlepiaj¹ce œwiat³o przepe³nione krwi¹, to wszystko mieni³o siê, i widzia³am tê Bosk¹
niepojêtoœæ tak bardzo dok³adnie, jak tê kartkê, na której obecnie piszê, tak¿e ju¿ wtedy
Trójca Œwiêta i Mama Niebieska ostrzegali mnie przed gro¿¹cym niebezpieczeñstwem;
i poprzez cud S³oñca Rodzice Niebiescy dawali mi znaki o cenie, któr¹ niebawem musia³am
zap³aciæ za wejœcie w tajemnicê ......... , która jest tajemnic¹ Królestwa Niebieskiego.
Kiedy wówczas patrzy³am na S³oñce, które wydawa³o tak piêkne promienie,
przeplatane z k r w i ¹, to nie mog³am nadziwiæ siê, ¿e takiej nêdznej grzesznicy by³o
dane ogl¹daæ takie nadprzyrodzone zjawisko, z którym ona zetknê³a siê po raz pierwszy
w ¿yciu swym. Tak jak Pan Jezus przela³ niewinnie k r e w ( st¹d ta krew na ca³ym
moim oknie ), tak i ja musia³am niewinnie cierpieæ, aby byæ jak najbardziej godnym
narzêdziem w rêkach Ojca Niebieskiego.
Z cudem S³oñca, tzn. kiedy S³oñce przed zachodem zaczê³o obracaæ siê wokó³
w³asnej osi, ludzkoœæ spotka³a siê 13. 10. 1917 r. w Fatimie, a 13. 10. 1979 r. przyjecha³am
po raz pierwszy do Szczecina. Podaje siê równie¿, ¿e 2. 08. 1981 r. w Medjugorie by³o
podobne zjawisko, ale byæ mo¿e, ¿e te objawienia pochodz¹ od diab³a, bo ja nie czujê
wewnêtrznie, ¿e to jest prawdziwe, a poza tym nie jest to zatwierdzone przez Watykan;
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Zawsze jak czytam o objawieniach w Medjugorie, to nie mam wewnêtrznego spokoju,
i w twierdzy duszy mej wiem, ¿e to jest tylko propaganda, fa³sz i nic po za tym.
{ Przepisujê ten tekst po wielu latach w wigiliê Bo¿ego Cia³a 2006 roku; i od
kiedy mam komputer, to bardzo dok³adnie wszystko przeœledzi³am przez internet à propos
objawieñ w Medjugorie, i z ca³ym wewnêtrznym przekonaniem mogê powiedzieæ, ¿e to
wszystko pochodzi od si³ nieczystych. Z tej wielkiej propagandy jest i trochê dobrego, bo
do Medjugorie ludzie zaczêli przyje¿d¿aæ i modliæ siê, i jestem pewna, ¿e z czasem
wszystko to samo rozwi¹¿e i rozwieje siê, tak jak rozwia³a siê O³awa. W tej sprawie
opar³am swoj¹ wiedzê na sobie samej i nic Pan mój Jezus Chrystus nie powiedzia³ mi w tej
materii, tak¿e mogê myliæ siê, tak jak w przesz³oœci wielu Proroków myli³o siê, bo wiadomo,
¿e tylko Bóg jest nieomylny.
Oprócz cudu S³oñca w Fatimie, cud S³oñca by³ widziany 4 - krotnie w 1950 roku
przez Piusa XII: 30. 10., 31. 10., 11. 12. i w oktawê 1. 11. w dniu og³oszenia dogmatu
o Wniebowst¹pieniu; i by³o to zjawisko podobne do cudu S³oñca, który obserwowano
w Fatimie, co wszystko mo¿na wyczytaæ w fachowej, katolickiej literaturze.
W Fatimie jak i w moim wypadku (ale to by³o objawienie tylko dla mnie), wysy³ane
by³y bardzo intensywne promienie œwiat³a w ró¿nych odcieniach, tylko u mnie dodatkowo
dosz³a k r e w, bo przecie¿ Zbawiciel wiele k r w i przela³ za nasze odkupienie, i od
œmierci Jego wiele ludzi ginie w obrêbie Trójk¹ta Bermudzkiego i w innych tajemnych
miejscach na œwiecie, na pami¹tkê tej najokropniejszej zbrodni ca³ego Wszechœwiata, kiedy
to z narodu wybranego wiêksza grupa ¯ydów zabi³a Samego Boga.
Tajemnica .........  zwi¹zana jest z mêk¹, cierpieniami, krwi¹, ob³ud¹, zak³amaniem,
niesprawiedliwoœci¹ ... ; ale poprzez odkupienie grzesznych dzieci Swych, Zbawiciel wniós³
tyle dobrego, i wielu nie docenia i grzeszy nadal, st¹d to Dzie³o Bo¿e, które skierowane
jest do wszystkich ludzi na ca³ym œwiecie o przeró¿nych religiach, do naukowców jak
i pseudonaukowców, do teologów ... , aby zdemoralizowany œwiat jak najszybciej nawróci³ siê.
ZZZ
ZZ
Z
Wizjê, któr¹ opisujê mia³am pomiêdzy 11. 07. a 9. 10. 1985 r.; nie pamiêtam
dok³adnie daty, wiem, ¿e w tym terminie jecha³am poci¹giem w kuszetce ze Szczecina do
Lublina. Ko³o godz. 23. 00 wieczorem czyta³am ksi¹¿kê na korytarzu i nikogo nie by³o
tam, bo pewnie wszyscy ju¿ spali, i raptem coœ nadziemskiego wesz³o w duszê moj¹,
¿e poczu³am nadprzyrodzon¹ radoœæ, ¿e nie spa³am ca³¹ noc.
Tak orientacyjnie by³am w po³owie korytarza, i nagle nie wiêcej jak 2 - 3 metry przede
mn¹ pojawi³a siê przezroczysta nadprzyrodzona otoczka, tak jakby z dymu; i nagle widzê
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kierunku i anielsko uœmiechaj¹cych siê. Na g³owie mieli oni pióropusze i taki orginalny
strój, jak to czêsto mo¿na zobaczyæ w filmach, w których aktorzy odtwarzaj¹ role
p³ywaj¹cych kapitanów z XIX czy na pocz¹tku XX - go wieku. Kapitanowie otoczeni byli
takim nieuchwytnym œwiat³em, abym zrozumia³a, ¿e oni przyszli od Boga, a ponadto
poruszali siê oni w miejscu, i anielsko pozdrawiali mnie; i dziwne, ale niczego nie ba³am
siê i mia³am spokój duszy.
Na korytarzu œwiat³o œwieci³o siê i wszystko to d³ugo trwa³o, mo¿e godzinê, tak¿e
nie mog³o zdawaæ siê mi, jak to czasami Mama moja mówi³a do mnie. Ju¿ by³o po
godz. 24. 00 i wesz³am do przedzia³u po picie, ale jak wróci³am wizji ju¿ nie mia³am,
ale mog³am tym niesamowitym widokiem nasyciæ siê dosyæ d³ugo; i po tym wszystkim
wst¹pi³a we mnie jeszcze wiêksza radoœæ Bo¿a. Byæ mo¿e by³y to dusze wybrane przez
Boga, które mia³y ukazaæ siê mi, a byæ mo¿e by³y to dusze kapitanów, które zosta³y
poch³oniête w obrêbie Trójk¹ta Bermudzkiego czy te¿ w innych tajemnych miejscach na
œwiecie, i skoro one ukaza³y siê mi, to one dobrze wiedzia³y, ¿e dusza moja zosta³a
odwieczna powo³ana do poznania i ods³oniêcia œwiatu tej przedziwnej tajemnicy, która
zawarta jest w Panu naszym.
Inne wizje mia³am krótkotrwa³e, a ta jedyna, któr¹ obecnie przekaza³am by³a taka
d³ugotrwa³a, i podczas tej wizji nie znajdowa³am siê w ekstazie, i ona nie krêpowa³a moich
wra¿liwoœci zmys³owych, ani te¿ fizycznych.
ZZZ
ZZ
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Opis b³ogos³awieñstwa, które otrzyma³am od Mamy Niebieskiej 31. 12. 1986 r. po
po³udniu w Czêstochowie, tu¿ przed zamkniêciem Œwiêtego Obrazu, a by³a to moja 2 - ga
pielgrzymka do tego œwiêtego miejsca.
D³ugo modli³am siê przed Œwiêtym, Przecudownym Obrazem Matki Bo¿ej i by³am
wy³¹czona od wszystkiego i œciœle skoncentrowana; i 10 minut przed zamkniêciem Obrazu
- Obraz o¿ywi³ siê i ciep³o rozp³ynê³o siê po ca³ym moim ciele od stóp do g³owy;
i czu³am, ¿e ¿ycie wesz³o do duszy mej i wszystko o¿ywia siê do czegoœ nowego, tak¿e
tego typu pr¹dy mia³am po raz pierwszy w ¿yciu. Pr¹d przeszed³ od czaszki do koñczyn
dolnych i z powrotem, i znowu ... , tak¿e trwa³o to dosyæ d³ugo, co jest znakiem, ¿e Mama
Niebieska wys³ucha³a i w ca³ej pe³ni zrozumia³a mnie.
Przyjecha³am do Gwiazdy Morza po b³ogos³awieñstwo, które by³o konieczne, aby
wejœæ w obszar nadprzyrodzony tajemnicy .........  i zrozumieæ j¹ w ca³ej pe³ni umys³em
Bo¿ym, i b³ogos³awieñstwo to otrzyma³am. Wtedy, kiedy dosta³am b³ogos³awieñstwo od
naszej najukochañszej Mamy Niebieskiej by³am bardzo szczêœliwa, wiedz¹c i czuj¹c,
¿e nale¿ê tylko do Niej i Jej Syna, Jezusa Chrystusa, a moje serce zosta³o nape³nione jak¹œ
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W twierdzy duszy mej du¿o wczeœniej czêsto s³ysza³am g³os Zbawiciela, który
nakazywa³ mi jechaæ na Jasn¹ Górê do Czêstochowy, ale dopiero pierwszy raz przyjecha³am
tam 23. 10. 1985 r. w œrodê, drugi raz równie¿ w œrodê 31. 12. 1986 r., aby modliæ siê
przez ca³¹ noc i móc przywitaæ w czwartek nowy rok 1987, a trzeci raz w pi¹tek
9. 10. 1987 roku. Do Czêstochowy jeŸdzi³am zawsze sama, bo tylko taka forma odpowiada
sercu i duszy mej, bo wówczas jestem nad wyraz wyciszona, nienara¿ona na zbêdne
rozmowy i skoncentrowana na modlitwie.
Podczas mojego noclegu w Domu Pielgrzyma ju¿ nad samym ranem 1. 01. 1987 r.
w mistycznym œnie by³am nie tylko przed przecudownym obrazem Gwiazdy Przewodniej,
Maryi w Koœciele na Jasnej Górze, który wype³niony by³ po brzegi, gdzie wszyscy
przepiêknie œpiewali dla Niej i dla Jej Syna, ale równie¿ spotka³am siê z ukochan¹ Matk¹
Bo¿¹, która specjalnie przysz³a odwiedziæ mnie, aby b³ogos³awiæ mnie, tak¿e ca³¹ mistyczn¹
noc Ona b³ogos³awi³a mnie na trudy mojego ziemskiego pielgrzymowania.
ZZZ
ZZ
Z
Obecnie z woli Pana mego opiszê niesamowite zjawisko, które spotka³o mnie wiele
razy tzw. przeogromna si³a przyci¹gaj¹ca, która wt³acza³a mnie do ziemi.
1). Kiedy czyta³am po raz pierwszy na temat tajemnicy ......... , o tajemniczym
znikaniu statków, samolotów i ludzi, a by³am wówczas w G³ównej Bibliotece w Szczecinie
( gmach czerwony, jak idzie siê do dworca kolejowego ), to przeczyta³am zaledwie pierwsze
zdanie, a zaczê³am drugie, to wówczas uczu³am przemianê otwieraj¹c¹ siê przede mn¹,
i bardzo ¿ywe œwiat³o zala³o duszê m¹, a przemi³y balsam przenikn¹³ serce me i zabliŸnia³
wszystkie jego rany. Brakowa³o mi powietrza, by³am pewna, ¿e umieram, i modlitwa:
“ Zdrowaœ Maryjo ” ( 3 razy ) pomog³a mi wyjœæ z tego stanu.
2). Tu¿ po obronie pracy doktorskiej 15. 07. 1985 r. przy Bramie Portowej w Szczecinie
naprzeciwko Posejdonu, w tym miejscu, gdzie jest przystanek 9 - tki podobna si³a wci¹ga³a
mnie w ziemiê. Trójca Œwiêta i Mama Niebieska przestrzegali mnie przed cierpieniami.
3). Na Wydziale Rybactwa Morskiego Akademii Rolniczej w Szczecinie, w pokoju
nr. 25 w pawilonie H, ale tylko jeden raz tj. 8. 09. 1987 r., w dniu narodzin Matki Bo¿ej.
4). W Warszawie na Dworcu Centralnym w podziemiach blisko ksiêgarni - dwa
razy w tym samym miejscu, a by³o to wtedy, jak spisywa³am dane do pracy doktorskiej
z IMGW z Warszawy, tak¿e ju¿ wtedy wiedzia³am, ¿e Bóg powo³a³ mnie odwiecznie do
jakiegoœ szczególnego, nadprzyrodzonego zadania. W owym czasie ta przeogromna si³a
wci¹ga³a mnie do ziemi, i ¿eby nie Mama Niebieska, to nie by³oby mnie do tej pory, ale
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5). Dwa razy w domu, gdzie mieszka moja Rodzina w Lublinie, i jeden raz na
starym mieszkaniu u mojej Babci Katarzyny Tañskiej w Hrubieszowie.
6). Dwa razy w szpitalu jak ostatnio le¿a³am tam, po bezprawnym nie nadaniu mi
stopnia doktora po obronionej 3 miesi¹ce wczeœniej pracy doktorskiej w 1985 r. - raz
w Lublinie, a raz w Szczecinie.
W pi¹tym i szóstym punkcie czu³am siê przenikniêta nieskoñczon¹ s³odkoœci¹
duchow¹, która nie tylko nape³ni³a duszê moj¹ i wszystkie w³adze moje, ale która
przenikaj¹c we wszystkie cz³onki me, wnios³a ogóln¹ b³ogoœæ, pewn¹ ulgê i s³odycz tak
ogromn¹, ¿e w koñcu wróci³am do siebie. Ta si³a, która wt³acza mnie do ziemi, nie
zawsze jest straszna, najgorsza by³a opisana w punkcie czwartym w Warszawie, i od tamtej
pory mijam to miejsce.
W powy¿szych punktach dusza moja by³a uwiêziona we w³asnym ciele, tak jakby
za ¿ycia pogrzebano mnie. Nie mog³am ani nic robiæ, ani krzyczeæ, i nie by³am w stanie
uruchomiæ ¿adnego miêœnia, ale dobrze wiedzia³am, gdzie jestem, i jednoczeœnie czu³am,
¿e umrê, a trwa³o to dosyæ d³ugo, i potem za pomoc¹ si³ nadprzyrodzonych odesz³o to
wszystko. Z³e demony znaj¹c moje odwieczne pos³annictwo, chcia³y wch³on¹æ duszê m¹.
O podobnych przypadkach pisze Ivan Wilson w ksi¹¿ce pt.: “ ¯ycie po œmierci.”
ZZZ
ZZ
Z
Bardzo czêsto, g³ównie podczas pisania na temat swojego odwiecznego powo³ania
czujê obecnoœæ Pana Jezusa, który stoi po prawej stronie za mn¹ lub czasami stoi przede
mn¹ i patrzy mi³osiernie na grzeszn¹ córkê Sw¹. Oczyma duszy ani oczyma cia³a nie
widzê Mistrza Niebieskiego, tylko czujê jak On stoi przede mn¹ i patrzy siê na mnie,
a czasami to mi jak¹œ g³êbok¹ myœl podpowie. Czujê wewnêtrznie skutki ³ask Boskiego
Odkupiciela, i czasami czujê tak ¿yw¹ obecnoœæ Pana swego, ¿e nie mo¿na w¹tpiæ,
¿e Go nie ma.
9. 10. 1985 r. bardzo wyraŸnie czu³am obecnoœæ Nauczyciela Niebieskiego, chocia¿
nie widzia³am Go. W tym pamiêtnym dniu przeniknê³a mnie na wskroœ obecnoœæ Boga
i Pan Jezus by³ we mnie, a ja w Nim, i by³a to wizja umys³owa, z któr¹ zetknê³am siê
po raz pierwszy w ¿yciu. To co prze¿y³am w wizji umys³owej by³o niesamowite, i od
tego czasu tego typu wizje mam dosyæ czêsto, natomiast wizje wyobra¿eniowe, które
rzeczy widziane s¹ wewnêtrznie - oczyma duszy mam bardzo rzadko. Bóg jest ¿ywy w duszy
mej; i wszystkie wizje przed krzywd¹ moraln¹ by³y zupe³nie inne, i przede wszystkim by³y
to wizje cielesne, ¿e wszystko widzia³am oczyma cia³a, i wszystko to umocni³o duszê moj¹,
abym wytrwa³a w trudnych próbach i znosi³a wszystko dla Chwa³y Bo¿ej.
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Trójca Œwiêta i Mama Niebieska, i wszystko to co dzieje siê wokó³ duszy mej nie
przyjmujê w ¿adnym wypadku za objaw œwiêtoœci, bo upadam bardzo czêsto i podnoszê
siê te¿ szybko z woli Bo¿ej. W swoich widzeniach wielokrotnie otrzymywa³am potwierdzon¹
prawdê, a w³adze duszy mej by³y jakby w zawieszeniu i nic, co ziemskie nie szuka³y dla
siebie. Bogiem jestem zajêta przez ca³y czas i czasami mam przerywnik ziemski, który
daje mi znaæ, ¿e dusza moja jeszcze jest w ciele, i wtedy mêczê siê okropnie, a moje
piekielne duchowe bóle, które uodparniaj¹ mnie z woli Bo¿ej na trudy ziemskiej
pielgrzymki doprowadzaj¹ duszê moj¹ do takiego stanu, ¿e ona pragnie jak najszybciej
po³¹czyæ siê z najukochañszym Stwórc¹.
[[[
[[
[
W tej tak wielkiej mojej misji Bo¿ej, która ma za zadanie poznanie i ods³oniêcie
œwiatu tajemnicy .........  z woli Bo¿ej zawsze wzmacnia³am siê w Czêstochowie, która
 dla wielu jest terenem szczególnej konfrontacji postaw osobistych z zasadami Ewangelii;
bo Czêstochowa - Sanktuarium narodu, Sanktuarium najwiêkszym, najs³awniejszym
i najbardziej umi³owanym przez naród; Czêstochowa, która jest miejscem spotkania nas
i minionych pokoleñ z P r a w d ¹ O d k u p i e n i a z obecnoœci¹ Jezusa Chrystusa, która
jest ustawicznym Nazaretem, miejscem konkretnym, konkretnego spotkania siê cz³owieka
z Bogiem, ze swoj¹ Matk¹ i Królow¹ Narodu ( St. Ro¿ej ).
Potê¿ne wstawiennictwo Maryi by³o nieodzowne, bo Ona Jedyna nauczy³a mnie
jak radowaæ siê w Bogu, w którym odnajdowa³am pociechê, otuchê i pokój, tak¿e
w Czêstochowie, w tym œwiêtym miejscu Gwiazda Morza moc¹ Sw¹ naakumulowa³a córkê
Swoj¹ Annê na dalsze trudy jej odwiecznej misji, która zawarta jest w Bogu, a klucz tej
tajemnicy wrêczy mi Ona Sama. Amen !
Podczas misji Bo¿ej zapiera³am siê sama siebie i to ka¿dego dnia, i bra³am swój
krzy¿ i naœladowa³am Chrystusa ( £k 9, 23 ). Duszê moj¹ musia³ miecz przenikn¹æ, aby
wysz³y na jaw zamys³y serc wielu ( £k 2, 34 - 35 ), dlatego te¿ Chrystus da³ mi prawo
dzia³ania w Imieniu Swym, aby wszystko dokona³o siê w Imieniu Jego na Chwa³ê Jego
( J 15, 16 ).
W ca³ej swojej ziemskiej pielgrzymce by³am narzêdziem Bo¿ym i ¿y³am nie dla
siebie, lecz dla Tego, który za nas umar³ i zmartwychwsta³; i wiedzia³am zawsze, ¿e wystarczy
mi Bo¿ej £aski, bo ilekroæ niedomagam, tylekroæ jestem mocna ( 2 Kor 12, 7 - 10 ).
Wszystkie moje cierpienia by³y przeogromnymi b³ogos³awieñstwami, bo one pomog³y
mi zg³êbiæ tajemnice Bo¿e, które prze¿ywam wspólnie z Chrystusem w wolnoœci Jego,
tak¿e od samego pocz¹tku wejœcia w tajemnicê .........  wiedzia³am, ¿e mam potrzebn¹
moc by dzieliæ cierpienia tej drogi, która mieœci³a siê w Ranach Zbawiciela ( Iz 53, 4 - 5).
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i za pomoc¹ przeró¿nych cierpieñ uzdrawia³ córkê Sw¹ - z lêku, przestrzeni, poczucia winy,
strachu, bólu, utraty pewnoœci siebie, depresji i napiêæ, abym mog³a poprzez poznanie
tajemnicy ......... dojœæ do zjednoczenia z Nim, dlatego te¿ ca³¹ swoj¹ przysz³oœæ i siebie
sam¹ powierzy³am Bogu, i nigdy nie t³umi³am swoich wspomnieñ, bo one podwa¿y³yby
moj¹ wiarê w siebie ( Jim Mc Manus CSSR ).
By³am zawsze pos³uszna woli Bo¿ej, i od Stwórcy otrzyma³am moc i si³ê Jego, która
by³a potrzebna w ciemnej nocy wiary, która poprzez schody mistyczne Statku Bo¿ego
prowadzi³a na Górê Karmel, tak¿e wszystko mog³am w Tym, który mnie umacnia ( Flp
4, 12 - 13 ) i wszystko oddawa³am Bogu, który wybawia³ duszê m¹ od wszelkiego zamêtu.
Podporz¹dkowana jestem Bogu we wszystkim, który za poœrednictwem Ducha
Œwiêtego odnawia i przemienia mój umys³, i przebóstwia duszê m¹ na podobieñstwo Swe,
a œwiête znaki Jego, które nieustannie towarzysz¹ mi s¹ znakami panowania Jego, bo
On zawsze pos³uguje siê znakami, aby mówiæ do ludzkoœci.
Wszystkim moim wrogom, wrogom Boga przebaczy³am w imieniu i w mocy Jezusa,
i po odejœciu z tego œwiata bêdê modli³a siê o ich uzdrowienie duchowe, ale póki jeszcze
¿yjê w tej przejœciowej doczesnoœci, to jako szafarka tajemnicy Bo¿ej .........  muszê g³osiæ
Ewangeliê wszêdzie, a na to mam œwiête znaki czasu, które nieprzerwanie towarzysz¹ mi
i mówi¹ o wspó³dzia³aniu Stwórcy z dusz¹ moj¹ ( Mk 16, 19 - 20 ).
Jezus zatriumfowa³ nad wszelkim z³em, i mia³am tê œwiadomoœæ, ¿e ka¿de z³o
w imieniu Jego wczeœniej czy póŸniej, ale zawsze bêdzie pokonane, dlatego te¿ nieustannie
prowadzi³am i prowadzê Dzie³o Jego na œwiecie, które by³o rozpoczête przez Chrystusa.
Dzie³o ascezy mistycznej ods³oniêcia tajemnicy ......... , które pochodzi wy³¹cznie
od Boga, od razu wprowadzi³o mnie w kontemplacjê Chrystusa, gdzie zanurza³am siê
w tajemnice Zbawiciela - w Jego Wcielenie, Œmieræ i Zmartwychwstanie, i jest ono po to
zaplanowane na ówczesne czasy, aby ludzkoœæ otrz¹snê³a siê ze z³a, w którym tak bardzo
jest zakorzeniona, bo te wszelkie grzeszne na³ogi odebra³y jej rozum, tak¿e Ÿle interpretuje
ona naukê Bo¿¹, bo po swojemu, dla swojego wygodnictwa i potrzeb.
24. 08. 1983 rok, to by³ dla duszy mej nad wyraz b³ogos³awiony dzieñ, bo od tego
dnia wiedzia³am bardzo dok³adnie do czego odwiecznie Bóg powo³a³ duszê m¹, i równie¿
wiedzia³am w Panu mym, ¿e wystarczy mi mocy Jego na zrealizowanie mojej nadprzyrodzonej
misji, bo przecie¿ moc Bo¿a doskonali siê w s³aboœci ( 2 Kor 12, 9 ), i dlatego te¿ troski,
zw¹tpienia, lêk, zmartwienia ... , wszystko oddawa³am Ukochanemu, który uzdrawia³ duszê m¹.
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