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Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus !
Drogi Ojcze Œwiêty, jakbym mierzy³a si³y swe na zamiary i patrzy³a te¿ na bezduszn¹
ciszê od Prefekta Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerharda Ludwiga Müllera w sprawie mojej
nadprzyrodzonej misji, to nigdy nie dosz³abym do niczego, ale z wol¹ Bo¿¹, która zmienia
duszê m¹ w Doskona³oœæ, Si³ê, Piêknoœæ i Jasnoœæ, wesz³am w Orbitê Planów Bo¿ych, aby
dusza ma by³a jak najgodniejszym narzêdziem, który ma wydaæ nadprzyrodzony owoc
z Winnicy Królestwa Niebieskiego, i aby po wype³nieniu misji jak najszybciej wyzwoli³a
siê ona z doczesnoœci i przesz³a do wiecznej szczêœliwoœci, w zwi¹zku z czym piszê
ponownie do Waszej Œwiêtobliwoœci, aby duchowni odpowiedzialni za korespondencjê do
Ojca w koñcu przekaza³y j¹, aby dalej móg³ realizowaæ siê odwieczny testament Stwórcy
wzglêdem duszy mej.
Tak jak Pan nasz, tak i córka Jego Anna bêdzie pe³ni³a z odwag¹ i radoœci¹ do
koñca wolê Ojca Przedwiecznego, i skoro zawierzy³am Mu we wszystkim, to te¿ z woli
Jego przebywam w zbawczych zamys³ach Jego, tak¿e nigdy nie mogê byæ rozbita czy te¿
zagubiona na duchowej drodze mej przez ignorowanie moich duchowych przesy³ek przez
duchowieñstwo, bo przecie¿ broni i wspiera mnie umi³owany Boski Nauczyciel, dlatego
te¿ przyjê³am mi³osny krzy¿ Ukrzy¿owanego, który sta³ siê dla duszy mej przes³odkim darem
Niebios, bo dziêki niemu przebywam w jednej jednoœci z Umi³owanym realizuj¹c wolê Jego
na Chwa³ê Królestwa Jego.
Jestem natrêtn¹ wdow¹ ( £k 18, 1 - 8 ), która wype³nia wolê Boskiego Odkupiciela,
dlatego te¿ z bezgraniczn¹ wdziêcznoœci¹ w pogodzie ducha i nadziei zrealizowa³am ju¿
koñcowe wytyczne Dzie³a Stwórcy, który przecie¿ pob³ogos³awi³ je tak licznymi znakami
niepojêtej Opatrznoœci Swej, o czym ju¿ pisa³am w wielu listach skierowanych do Watykanu,
tak¿e pod¹¿aj¹c za Królow¹ mêczenników, Maryj¹ muszê doprowadziæ do wszczêcia procesu
badawczego nadprzyrodzonej misji mej, aby nastêpnie dusza ma mog³a w cichoœci posi¹œæ
Królestwo Niebieskie (Mt 5, 5), aby wiekuiœcie móc trwaæ w jednej jednoœci z Ukochanym.
W duchowej misji mej ca³kowicie pogr¹¿y³am siê w Boskim Oblubieñcu mym,
w którym czerpiê si³ê z modlitewnego, duchowego Dzie³a Jego, które w odwadze
i duchowej wolnoœci Jego prowadzê w Nim, tak¿e nigdy nie ulegam i nie ulegnê
bezpodstawnej, bezdusznej ciszy od duchowieñstwa na duchowe przesy³ki me, która jest
naciskiem w ich mniemaniu, abym zaprzesta³a swej tak niezwyk³ej drogi œwiêtoœci. Tak
szczerze mówi¹c moje odwieczne, duchowe powo³anie jest dla nich okropnym szokiem,
którego z czasem pozbêd¹ siê, aby móc nad¹¿yæ za moim rozumowaniem, które przecie¿
p³ynie z Ewangelii Pana naszego, a poniewa¿ jestem przyobleczona w Umi³owanego ( Ga

-23, 27 ), to w prawdziwej radoœci i pokoju Jego wszystko pokonam w Nim.
Dzie³o Pana naszego, które prowadzê w Nim jest w Rêkach Jego, a skoro Umi³owany
bogaty jest w nieskoñczone mi³osierdzie Swe, tak¿e wsparta ³askami i darami Œwiêtego
Ducha Jego w zwierciadle œwiat³a Jego wype³niê odwieczn¹ wolê Jego co do ka¿dej litery
S³owa Jego, jak to wielokrotnie wczeœniej mia³am przepowiedziane przez Niego Samego.
Zatopiona w Oceanie Bo¿ego Mi³osierdzia znalaz³am tutaj szczêœcie i pokój, tak¿e ogieñ
najprzeró¿niejszych przeciwnoœci, upokorzeñ i cierpieñ jedynie tylko hartuje ducha mego na
mej królewskiej drodze krzy¿a, która prowadzi duszê m¹ do wiekuistego zbawienia.
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, dlatego te¿ na obecnym etapie pielgrzymowania mego
“ bombardujê ” Watykan swoimi duchowymi przesy³kami, aby na arenie ca³ego œwiata poprzez
moj¹ stronê internetow¹ wysz³y te¿ nieprawoœci Stolicy Apostolskiej dotycz¹ce odpisywania
na tak liczne duchowe listy, które wysy³am ju¿ od 10 - ciu lat.
Na podstawie prowadzenia nadprzyrodzonej misji swej zauwa¿y³am, ¿e jednak
u duchownych na tak wielkich stanowiskach nie odzwierciedlone jest ¿ycie Pana naszego,
tak¿e s¹ oni autentycznymi œwiadkami zmartwychwsta³ego Chrystusa jedynie poprzez s³owa,
ale nie poprzez czyny swe, czego jestem ewidentnym przyk³adem. Jestem œwiadoma nowych
wyzwañ, tak¿e tylko drog¹ internetu mogê dotrzeæ do owiec S³owa Wcielonego, dlatego te¿
w Panu mym poprzez Ducha Œwiêtego sk³adam czo³o misji swej, któr¹ g³oszê z odwag¹
i moc¹, nie zwa¿aj¹c na niekompetentnych ksiê¿y, którzy zawsze pragn¹ byæ pierwsi, nie
maj¹c szacunku do misji mej, któr¹ wykonujê przez Chrystusa, w Chrystusie i z Chrystusem,
w zwi¹zku z czym w duchowej radoœci i mi³oœci Jego wytrwam w Dziele Jego i zrealizujê
odwieczn¹ wolê Jego wzglêdem duszy mej.
Najsprawiedliwszy i najmi³osierniejszy Stwórca, Pan czasu i historii wspomaga mnie
w kontemplacyjnym Dziele Swym, tak¿e zjednoczona z Nim p³ynê na najg³êbszych g³êbiach
Boskiego Oceanu Jego odwa¿nie wype³niaj¹c misjê sw¹, na któr¹ nadesz³a pe³nia czasów,
na co wskazuj¹ tak liczne znaki czasu. Tak jak dawniej Prorocy odczytywali wydarzenia
z historii zbawienia, tak i ja prowadzona przez Ducha Œwiêtego do pe³nej prawdy Pana
naszego, wszystkie znaki czasu odnoszê do Ukochanego rozpatruj¹c je w majestacie Jego.
Na mej drodze œwiêtoœci trwam ufnie w Niebieskim Oblubieñcu swym zdana na wolê
Jego, który w prawdzie i œwiat³oœci Swej tak bardzo oczyszcza, u¿yŸnia i orzeŸwia duszê
m¹, aby ona w duchu jednoœci i odpowiedzialnoœci wykona³a duchowe Dzie³o Jego dla
dobra owiec Jego. Skoro zosta³am namaszczona przez Samego Mistrza Niebieskiego, to te¿
jestem odwa¿nym wspó³pracownikiem w dziele zbawienia Jego, dlatego te¿ dusza ma zawsze
spragniona jest Jego i jak ³ania ci¹gle biegnie za Nim, aby orzeŸwiæ siê w Nim, w zwi¹zku
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¿ywotnoœæ, oczywiœcie je¿eli chodzi o moje odwieczne powo³anie, w którym zwi¹zana
jestem mistycznymi, zbawczymi ³añcuchami z wiekuistym Niebem.
Duchowe Dzie³o Pana mego, które prowadzê w Nim z pomoc¹ i w towarzystwie
Królowej Rodziny, Maryi jest wielkim znakiem nadziei dla ca³ego Koœcio³a i œwiata, dlatego
te¿ gorliwie i wielkodusznie wype³niam mi³osn¹ misjê sw¹, abym by³a ona jak najwierniejszym
objawieniem Ukochanego, tak¿e nikt nie przeszkodzi mi w jej wype³nieniu, bo przecie¿
wykonujê j¹ na Chwa³ê Królestwa Niebieskiego.
¯yjê dla Ojca Przedwiecznego w Synu Jego, który w ciemnoœciach œwiat³a Swego
syci duszê m¹ mi³osiern¹ mi³oœci¹ Sw¹, tak¿e w niepojêtym, upojnym blasku œwiat³a Jego
jako aposto³ka nowej ewangelizacji nie mogê milczeæ na biernoœæ Stolicy Apostolskiej
i duchowieñstwa na duchowe przesy³ki me, jedynie tylko mam wykonywaæ s³odkie rozkazy
Ukochanego, dziêki któremu dusza ma przebywa w Ÿródle nadziei chwa³y Jego.
Z bezgraniczn¹ mi³oœci¹ Najukochañszego nieustannie zjednoczona z Nim jako
latoroœl Jego, która zosta³a wczepiona w winny krzew Jego (J 15, 1 - 2), wype³niam duchow¹
misjê Jego w nadprzyrodzonym wymiarze ¿ycia Jego, w œwietle ³ask Jego i w mocy Ducha
Œwiêtego, aby zasiew nadprzyrodzonej misji mej przyniós³ obfity plon dla dobra bliŸnich,
którzy nie szanuj¹ darów ³aski i mi³osierdzia Pana naszego.
W prawdzie i mi³oœci zmartwychwsta³ego Chrystusa posiad³am tak wiele, aby móc
w jak najdoskonalszej mi³oœci Jego wype³niæ wolê Jego, dlatego te¿ zobowi¹zana jestem
chocia¿ w niewielkim procencie przelaæ mistycznymi s³owami mistyczn¹ g³êbiê ³ask
Najœwiêtszego, które sp³ywaj¹ na grzeszne dzieci Jego, które nie chc¹ siê wznieœæ ponad
podzia³y i wszelkie nieporozumienia, w zwi¹zku z czym w obecnym liœcie do Prefekta
Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerharda Ludwiga Müllera wyszczególni³am sporo ³ask,
które spisa³am ze swoich mistycznych ksi¹¿ek, i to tylko dlatego, poniewa¿ nikt moich
duchowych ksi¹¿ek nie czyta, dlatego te¿ nie mogê byæ w ¿aden sposób zrozumiana.
Boski Oblubieniec nieustannie oczyszcza i uœwiêca duszê m¹ w Sobie, w zwi¹zku
z czym ona ci¹gle przebywa w duchowym œwietle Jego, które nie zna zmierzchu, tak¿e
pogr¹¿ona w g³êbokiej mi³oœci Jego z pomoc¹ Niepokalanej uczestniczy ona w tajemnicach
paschalnych œmierci i zmartwychwstania Ukochanego. Dusza ma coraz bardziej upodabnia
siê do Niebieskiego Pana swego, który w drodze paschalnej do Siebie w bezgranicznej
mi³oœci Swej wprowadzi³ j¹ w duchowe wartoœci Królestwa Swego, tak¿e poœród ciemnoœci
nocy ciemnej ducha ona odrobinê kosztuje wiekuistych niepojêtoœci Jego, które napawaj¹ j¹
niewys³owion¹ radoœci¹ Jego.
Jako duchowa córka Mistrza Niebieskiego, który ¿yje we mnie ( Ga 2, 20 ), wszystko
znalaz³am w Nim, tak¿e umocniona w Ukochanym w jednej jednoœci z Nim tak ufnie
pod¹¿am za Nim realizuj¹c swoj¹ wolê w pe³nej harmonii i m¹droœci z wol¹ Jego, dlatego
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wejœæ w duchowe bogactwa Królestwa Niebieskiego.
Jestem œwiadectwem Wszechmocnego, którego spotka³am i spotykam ka¿dego dnia,
i który drog¹ zbawienia prowadzi duszê m¹ do Siebie, tak¿e zakotwiczona w Nim w œwietle
³aski Jego wype³niam nakazan¹ mi misjê przez Niego ( J 14, 31 ), która sta³a siê dla serca
i duszy mej mi³osn¹ oaz¹, Ÿród³em prawdziwej duchowoœci Ukochanego przepe³nionym
œwiat³em i moc¹ Jego. W tym przeb³ogim Ÿródle sprawiedliwoœci i pokoju Najsprawiedliwszego
w wiernej i mi³osiernej mi³oœci Ukochanego poprzez duchowe Dzie³o Jego rozpraszam
ciemnoœci czyli rozœwietlam w Panu naszym drogi, które wiod¹ do wiekuistego zbawienia
w Nim.
Jest powiedziane: “ Komu wiele dano, od tego wiele wymagaæ siê bêdzie ! ” ( £k 12,
48 ), dlatego te¿ uczestnicz¹c przez ca³y rok liturgiczny w ¿yciu Oblubieñca Niebieskiego
w tajemnicach zbawienia Jego poprzez wcielenie, mêkê, œmieræ i zmartwychwstanie Jego
d¹¿ê do pe³nej jednoœci z Nim przy jednoczesnym odpowiadaniu na ³aski i s³owa Jego,
i skoro Ukochany rzek³ mi, ¿ebym po tak wielu latach w sposób prawny ruszy³a fundament
duchowy Dzie³a Jego czyli moj¹ krzywdê moraln¹ z 9. 10. 1985 roku, dlatego te¿ wykonujê
polecenia Jego, ale przecie¿ On nie obieca³ mi, ¿e za ¿ycia dojdê praw swych, jedynie
tylko, ¿ebym pisa³a, a co za tym idzie wszystkie mo¿liwoœci prawne wyczerpa³a.
K Na obecnej mej drodze krzy¿owej dosta³am list datowany 5 lutego 2015 roku od
prokurator prokuratury okrêgowej pani M a ³ g o r z a t y W o j c i e c h o w i c z, który
niezmiernie zaskoczy³ mnie (pismo w za³¹czeniu), bo jak mo¿na by³o napisaæ, ¿e nie uczyniono
¿adnych przestêpstw w mojej sprawie, kiedy tam jest ich ca³e zatrzêsienie. W tym obecnym
lewicowo - libertyñskim zniewoleniu zanosi siê na to, ¿e tej pseudonaukowej sitwy nikt nie
ruszy, ale w tej materii zda³am siê tylko pod kierownictwo Ducha Œwiêtego, który jako
jedyny mo¿e zaprowadziæ mnie do ca³kowitej prawdy ( J 16, 13 ), bo przecie¿ On oœwieca
mój umys³, a poprzez mnie owce Bo¿e dowiaduj¹ siê jakimi niesamowitymi bezprawiami
dysponuje prokurator prokuratury okrêgowej M a ³ g o r z a t a W o j c i e c h o w i c z, robi¹c
wszystko, aby tylko nie wszcz¹æ œledztwa w obliczu tak wielu pope³nionych przestêpstw,
które mo¿na sprawdziæ. Pani Ma³gorzata Wojciechowicz nie chce widzieæ i znaæ prawdy,
o której powoli dowiaduje siê ca³y œwiat, tak jak latami poplecznicy nowej zwyrodnieniowej
ideologii nie chcieli znaæ prawdy o Katyniu czy te¿ zamordowaniu ks. Jerzego Popie³uszki.
Tak jak ksi¹dz Jerzy Popie³uszko zosta³ zamordowany przez funkcjonariuszy bezpieczeñstwa
i sta³ siê symbolem walki o wolnoœæ, tak moja krzywda moralna z bezprawnym nie nadaniem
mi stopnia doktora sta³a siê nie tylko b³ogos³awion¹ o f i a r ¹ Dzie³a Bo¿ego ods³oniêcia
tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego i tajemnic, które mieszcz¹ siê za zas³on¹ progu œmiertelnego,
ale równie¿ sta³a siê wielkim symbolem prawdziwej mi³oœci i prawdy Bo¿ej, która w sposób
zak³amany podawana jest przez wielkich faryzeuszy Boga, którzy na potêgê sprzeciwiaj¹
siê prawu Bo¿emu.
Król naszego ¿ycia i ca³ego wszechœwiata, Pan czasu i wiecznoœci nad wyraz kieruje
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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, ale póki jeszcze ¿yjê zwróci³am siê jeszcze o pomoc
do Instytutu Pamiêci Narodowej w Lublinie o wszczêcie œledztwa w omawianej sprawie, lecz
poinformowano mnie, ¿e oni nie maj¹ do tego ¿adnych kompetencji, w zwi¹zku z czym nie
mog¹ nadaæ biegu sprawie, tak¿e nic mi innego nie pozostaje jak tylko na drodze mi³oœci
i pokoju zrealizowaæ dalszy testament Najœwiêtszego, który odwiecznie by³ zaprogramowany
na duszê m¹.
Na mej drodze œwiêtoœci w czystoœci i pos³uszeñstwie niejednokrotnie jestem
wtopiona w g³êbokich tajemnicach Pana naszego, dlatego te¿ nie lêkam siê niepowodzeñ,
trudnoœci, ani te¿ chorób mych, a to, ¿e ogrom razy by³am odepchniêta przez popleczników
z³a czy te¿ obecnie przez pani¹ prokurator prokuratury okrêgowej w Szczecinie Ma³gorzatê
Wojciechowicz, to by³y to najwiêksze ³aski jakie mog³y dosi¹œæ mnie w tym zniewolonym
œwiecie, bo dziêki temu nieustannie ¿yjê w samotni swej z Umi³owanym, która sta³a siê
dla mnie przeb³og¹ wewnêtrzn¹ pustelni¹, która przesi¹kniêta jest Oblubieñcem mym.
Jako siostra w Chrystusie budujê swoje ¿ycie w oparciu nie o kruchoœæ naszej ziemskiej
egzystencji, jedynie tylko w czystoœci i pos³uszeñstwie pojednana z Trójjedynym Bogiem
(2 Kor 5, 20), w którym nie ma ¿adnej ciemnoœci, bo On jest œwiat³oœci¹ (1 J 1, 5), realizujê
wytyczne Jego, dlatego te¿ ju¿ jutro wysy³am do odpowiednich organów odwo³anie od decyzji
prokurator pani Ma³gorzaty Wojciechowicz, która nadu¿y³a stanowiska publicznego w celu
wydania tak niesprawiedliwego wyroku w przes³anej sprawie mej czyli dopuœci³a siê
przestêpstwa.
Tak na marginesie dodam, ¿e 11 lutego 2015 r. wys³a³am pismo wraz z dokumentacj¹
nagran¹ na p³ycie kompaktowej CD - R w sprawie mej krzywdy moralnej z komunistycznego
re¿imu do programu “ pañstwo w pañstwie ” do telewizji Polsat, ale z góry wiem, ¿e nie
zajm¹ siê tym, bo bêd¹ bali siê bezkarnej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu³ów,
która przecie¿ dopuœci³a siê jawnego przestêpstwa, które bez przerwy jest pomijane, bo
przecie¿ nie skierowa³a ona mojej pracy doktorskiej do zaopiniowania do dwóch oœrodków
naukowych i to do profesorów, jedynie tylko do jednego oœrodka naukowego tj. do IMGW
z Warszawy i to w dodatku do dwóch docentów, co jest nie do przyjêcia w œwiecie nauki.
Inna te¿ sprawa, ¿e cz³onkowie programu Polsatu bêd¹ te¿ bali siê jak ognia nadprzyrodzonej
misji mej, która przecie¿ wiadomo, ¿e wchodzi jedynie w zakres kompetencji Watykanu,
tak¿e jak widaæ w œwiecie zmys³ów praktycznie nie mogê przebiæ siê z oczywist¹ moj¹
prawd¹ naukow¹, która zosta³a uczyniona przez pseudonaukowców.
Najukochañszy Stwórca moc¹ Sw¹ wyprowadzi³ mnie z nicoœci, dlatego te¿
pobratymcom z³a poprzez materializm, hedonizm, konsumpcjonizm i nawet nacjonalizm nie
dam wprowadziæ siê w przemoc narzucon¹ si³¹, w której korzysta siê z wypaczonych praw,
które kszta³towane s¹ na potrzeby zak³amanej ideologii, i dziêki którym mo¿e nawet zaistnieæ
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¿e jako niewinny cz³owiek sta³am siê ofiar¹, a moi b³ogos³awieni oprawcy z mojej omawianej
krzywdy moralnej z 9. 10. 1985 r. s¹ uniewinnieni, ale przecie¿ nad wyraz odpoczywam
w Boskim Oblubieñcu w duchowym Dziele Jego, które ma przetrwaæ na wszystkie pokolenia,
bo ono jest Boskim pokarmem nie tylko dla oprawców mej krzywdy moralnej, która przecie¿
sta³a siê z woli Bo¿ej, ale dla ca³ej zniewolonej ludzkoœci, która w wiêkszoœci nie dopuszcza
do swojej œwiadomoœci realnie istniej¹cego duchowego œwiata.
W ciemnej nocy ducha nieprzerwanie czerpiê œwiat³o i si³ê do przezwyciê¿ania prób
i trudnoœci, aby móc w pe³nej jednoœci z Ojcem, Synem i Duchem Œwiêtym kontemplowaæ
Ich tajemnice, które wszystkie zawarte s¹ w Krzy¿u Zbawiciela, i poprzez który uczymy
siê ¿yæ w pokorze, pokoju i komunii oraz przebaczeniu ( Œwiêty Jan Pawe³ II - gi). Zawsze
modlê siê i pracujê dla Mistrza Niebieskiego i nigdy nie ustanê a¿ do samej œmierci swej,
aby móc wykonaæ w Boskiej ³askawoœci Jego odwieczny testament Jego w stosunku do duszy
mej, o czym ju¿ wy¿ej wspomnia³am, a co za tym idzie wszystko na mej drodze przyjmujê
z wielk¹ pokor¹ i s³odycz¹, bo przecie¿ to jest ze Œwiêtej Rêki naszego wszechw³adcy
Jezusa Chrystusa.
Nieœmiertelny bardzo czêsto przenika duszê m¹ Sob¹, tak¿e ca³a moja duchowa
droga odbywa siê w Boskiej harmonii, i duch mój nieprzerwanie jest z Ukochanym, dlatego
te¿ z ³ask¹ Pana swego inspirowana jestem do ekstatycznego pisania w Imiê Jego, i nie
mogê te¿ przemilczeæ wa¿niejszych ³ask czy te¿ wydarzeñ z mojej drogi œwiêtoœci, która
wiedzie do radoœci ¿ycia wiecznego.
K Kilkanaœcie dni temu zorientowa³am siê, ¿e moje komentarze wysy³ane do
R a d i a M a r y j a podpisane pe³nymi moimi imionami i nazwiskiem, które w ówczesnym
czasie by³y wyemitowane, s¹ obecnie prawie, ¿e wszystkie usuniête, które tak naprawdê
w ca³ej zupe³noœci nie da siê wysadziæ, bo one s¹ w moich duchowych ksi¹¿kach, które
s¹ w Watykanie, dlatego te¿ zdopingowa³o mnie to, ¿eby przedstawiæ je na mej stronie
internetowej, tak¿e bêd¹ one do wgl¹du dla ca³ego duchowieñstwa, jak i osób œwieckich,
tak¿e ka¿dy osobiœcie przekona siê z jak wielk¹ mi³oœci¹ pod przewodnictwem Œwiêtej Bo¿ej
Rodzicielki, Maryi pisa³am je w Panu naszym.
Bóg w Trójcy Œwiêtej obdarzy³ mnie m¹droœci¹ i wytrwa³oœci¹ Sw¹, i nieustannie
doprowadza do pe³ni prawdy Swej, abym b³ogos³awion¹ drog¹ krzy¿ow¹ pe³n¹ cierpieñ
i krzy¿y wype³ni³a wolê Jego w paschalnej tajemnicy Jego dla dobra ca³ej ludzkoœci. Jestem
wierna memu powo³aniu, w którym towarzyszy mi Œwiêta Matka Bo¿a, która jest niezawodnym
mym oparciem i pomoc¹ wœród wielu przeciwnoœci, jak i duchowych i cielesnych cierpieñ.
W ciemnej,
Pana mego, dusza
nie mo¿e wprost
wielowymiarowego

mi³osnej nocy ducha, która okryta jest niewidzialn¹ mg³¹ niewiedzy
moja w rozkosznej m¹droœci Niepojêtego w jednoœci z Nim Samym
nasyciæ siê pojmowaniem najwy¿szych i najznakomitszych tajemnic
œwiata Jego. Z woli S³owa Wcielonego dusza moja wesz³a w ponad
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sferê pozarozumow¹, pozaprzestrzenn¹ i w chwilowym, ale ca³kowitym zjednoczeniu
w Nim cieszy siê chocia¿ niewielk¹ namiastk¹ wiekuistej radoœci tego niepojêtego raju Jego.
Z woli Bo¿ej, bez kompletnie ¿adnych zas³ug ze strony mej, dusza ma zosta³a
wprowadzona w niepojêcie przeb³ogie i przem¹dre gêstwiny Królestwa Niebieskiego,
i mimo, ¿e to jest tak niewielki r¹bek, ale jest olbrzymim, mi³osnym k¹skiem Kap³ana
Niebieskiego, który tak bardzo rozpali³ duszê moj¹, ¿e ona ci¹gle myœli tylko o Nim,
i nie mo¿e doczekaæ siê tego jednego cudu, kiedy ona zaœnie w Nim na ca³¹ wiecznoœæ.
W tej obecnej cywilizacji k³amstwa i œmierci, która nie jest budowana na prawdziwych
wartoœciach opartych o ska³ê Chrystusa, Stwórca nie maj¹c innego wyjœcia zes³a³ misjê m¹,
abym œwiadectwem ¿ycia swego pe³nego wiary pobudzi³a owce Jego do ¿ycia Jego, co
pozwoli im wyjœæ z piekielnej otch³ani, w której nie ma sensu ¿ycia, brakuje te¿ mi³oœci
do Boga i bliŸniego, jedynie tylko wystêpuje pustka wype³niona nicoœci¹ nad nicoœciami,
w której nie ma uczciwoœci, ani te¿ przejrzystoœci.
D r o g a E m i n e n c j o, na fundamencie wêgielnym Boskiego Odkupiciela ( Ef 2,
19 - 20) w tajemniczym blasku mi³oœci Jego ukoñczy³am w Nim i przez Niego pod wzglêdem
pisemnym duchowe Dzie³o Jego, dziêki któremu dusza ma przebywa³a w niewyczerpanych
bogactwach ¿ycia Jego, tak¿e g³êboko zjednoczona z Ukochanym ju¿ wkrótce opuszczê
ten ziemski padó³, w zwi¹zku z czym piszê czêœciej do Waszej Œwiêtobliwoœci, aby
nareszcie otworzono przewód badawczy nadprzyrodzonej misji mej, poprzez któr¹ pobudzê
grzeszników do wewnêtrznego ¿ycia w œwiecie Pana naszego, który jest chlebem ¿ycia
(J 6, 35 ), i który po³¹czy³ nas w Duchu Œwiêtym z Przedwiecznym Ojcem Swym.
W ca³ej pe³ni zaufa³am Niebieskiemu Oblubieñcu swemu, któremu ca³e ¿ycie swe
poœwiêci³am Jemu, aby przemieniæ tê obecn¹ Sodomê i Gomorê, o czym ju¿ wielokrotnie
pisa³am, dlatego te¿ jestem tak bardzo odwa¿na w Dziele Jego, które pozwala przebywaæ
mi w Ÿródle wiekuistej radoœci Jego, i mimo, ¿e ta upojnoœæ nie jest ci¹g³a, ale ta niewielka
namiastka jest wystarczaj¹ca, aby mieæ rozeznanie poznawania wiecznotrwa³ego ¿ycia
Ukochanego w nieskoñczonej mi³oœci Jego, która jest przesi¹kniêta œwietlistymi prawdami Jego.
Na rêce Waszej Eminencji wysy³am dwie takie same p³yty kompaktowe CD - R,
na których w programie PDF nagrane jest ca³e Dzie³o Pana mego, które prowadzê w Nim
oraz kopiê listu skierowanego do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerharda Ludwiga
Müllera, ponadto list od i do Prokuratury Okrêgowej 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¿ 122 000 odwiedzin. Po zapoznaniu siê z ca³¹
dokumentacj¹ oczekujê odpowiedzi ze strony Waszej Eminencji.
Szczêœæ Bo¿e !
Anna Aniela Flak

