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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,  po  raz  kolejny  dajê  w  Panu  naszym  heroiczne  œwiadectwo  mej

nadprzyrodzonej  misji,  w  której  nikt  nie  z³amie  mnie  ani poprzez cierpienia, ani te¿ poprzez
ciszê  na  wysy³ane  me  duchowe  wysy³ki,  co  robi to nieprzerwanie Wasza Eminencja. Czerpiê
duchowe  si³y  od  Boskiego  Oblubieñca,  który  przyoblek³  duszê  m¹  Sob¹, w zwi¹zku z czym
niepokonan¹  moc¹  jego  przebrnê niewidzialne drogi Jego, które odwiecznie by³y przeznaczone
na  duszê  m¹.  Wszystko  pokonam  w  Umi³owanym,  co mam to zagwarantowane przez Niego,
tak¿e  jako  zwyciêzca  nie  zwa¿am  na  przemijaln¹  doczesnoœæ,  w której niejednokrotnie moja 
godnoœæ  by³a  i  jest  deptana, a podstawowe prawa gwa³cone nie tylko przez pseudonaukowców
z  Wydzia³u  Rybactwa  Morskiego  Akademii  Rolniczej  ze  Szczecina,  Instytutu  Meteorologii
i  Gospodarki  Wodnej  z  Warszawy   oraz   Centralnej   Komisji   do  Spraw  Stopni  i  Tytu³ów, 
ale   równie¿   od   Waszej   Eminencji,   który   non - stop  “  olewa ”  moje   duchowe  przesy³ki
w  sprawach  Królestwa  Niebieskiego.  

Nigdy  nie  sprzeciwia³am  siê  woli  Stwórcy,  która przecie¿ jest odwiecznym wyrokiem
w  stosunku  do  duchowego  Dzie³a  Jego,   które   prowadzê  w  mi³osierdziu,  mi³oœci  i  pokoju
Jego,  tak¿e  id¹c  w  obecnoœci  Nieœmiertelnego,   który  jest  Panem  ¿ycia  mego,  nie  zwa¿am
na  to,   ¿e   Wasza   Eminencja   traktuje  mnie  przedmiotowo,   myœl¹c  pewnie,  ¿e  ma  w³adzê
mo¿e   upokarzaæ   mnie   w   tak   nieludzki  sposób  nie  odpowiadaj¹c  na  tak  liczne  duchowe
listy  me.  Jestem  pewna  jakby  jakiœ  biskup  napisa³  do  Szanownej  Eminencji,  to  ju¿  dawno
zabra³by  Ksi¹dz  g³os,   a   to,   ¿e   jestem   osob¹   œwieck¹   i   jeszcze  w  dodatku  kobiet¹,   to
w ograniczonej mentalnoœci Waszej Eminencji mo¿na spychaæ sprawy na margines, zapominaj¹c
o  tym,  ¿e  przecie¿  wszyscy  ¿yjemy  ze  wszystkimi  w  jednoœci Ducha Œwiêtego, i wszystkim
nale¿y  siê  nale¿yty  szacunek. 

W  nadprzyrodzonej  misji  mej  dzia³a  jedynie  Boski Odkupiciel, tak¿e z pomoc¹ Matki 
Dobrej  Rady,  Maryi  wszystko  wykonujê  przebóstwion¹  mi³oœci¹  m¹, i moje cierpienia nigdy 
nie  zosta³y  na  pró¿no  przelane,   bo  one  zawsze  wzmacnia³y  mnie  w  Umi³owanym,   dziêki
któremu   w   jednej   jednoœci   z   Nim  wysz³am  poza  siebie  wytrwale  d¹¿¹c  do  wype³nienia
testamentu  Jego,  który odwiecznie by³ przeznaczony na duszê m¹. Owoce mojego odwiecznego
powo³ania  bêd¹  widoczne  dopiero  po  œmierci  mej,  tak¿e  nie trac¹c radoœci, nadziei i ufnoœci
w Boskim Oblubieñcu,  który  przecie¿  nieustannie  strze¿e,  poucza  i  prowadzi  mnie w Sobie, 
na    drodze   kalwaryjskiej   z   apostolsk¹   odwag¹   w   duchu    pokory    muszê    doprowadziæ
w  Ukochanym  do  otwarcia  przewodu  badawczego  Dzie³a  Jego  w Kongregacji Nauki Wiary, 
w  której  werdykt  i  tak  zapadnie  wiele  lat  po  œmierci  mej. 
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Jako   córka   mistyczna  Trójjedynego  Boga   za  spraw¹  ³aski  Jego  jestem  zdolna  do
najwiêkszych   poœwiêceñ,   tak¿e  w  Nim   obce   s¹   mi   wszelkie  rozterki  i  w¹tpliwoœci,   bo
w³aœnie   On   uzdolni³  nie  tylko  duszê  m¹,  ale  równie¿  serce  i  rozum  do  przyjêcia  œwiat³a 
Ewangelii  Jego.  Duch  Œwiêty  nieustannie  o¿ywia  duszê  m¹,  aby moc¹ Jego ¿y³a ona jedynie 
w   wolnoœci   Chrystusowej,   tak¿e   mimo,   ¿e   jestem   grzesznym  i  nieudolnym  narzêdziem 
w  rêkach  Kap³ana  Niebieskiego,  ale  wiêŸ  duszy  mej  z  Nim  jest  nierozerwalna.

Umi³owany  duszy  mej,  Jezus Chrystus  ubogaci³  j¹  niezmiernie przebogatymi i wprost 
nieprawdopodobnymi   ³askami,   ¿e   podczas   snów  mo¿e  ona  tak  czêsto  opuszczaæ  w  Nim 
swoj¹  cielesn¹  pow³okê,   tak¿e   jak   widaæ   ona   wesz³a   w   Nim  ponad  wszelkie  poznanie 
i  ponad  wszelk¹  wiedzê  tego  zdemoralizowanego  œwiata,   dlatego   te¿   wiernie   i   mi³oœnie 
¿yje  ona  w  Nim,   abym  mog³a  te  niepojêtoœci  przekazaæ  potomnym  i  poprzez  nie  obudziæ
szaleñców   polityki   antyrodzinnej   i   antynarodowej    do    zrzucenia   zaœlepieñczej   zas³ony, 
która  boi  siê  prawd,  tuszuje  niewygodne  sprawy  i  uwielbia  zakazane  owoce.

Wzglêdem   ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  dokona³o  siê  wszystko  to, 
co   odwiecznie   by³o   zaplanowane   wzglêdem   duszy   mej,    czyli   wszystko   dope³ni³o   siê 
w  Chrystusie  poprzez  duszê  m¹  wzglêdem  ods³oniêcia  tej niepojêtoœci Jego, która wkroczy³a 
w  ten  upad³y,  piekielny,  ziemski  œwiat.   Na   podstawie   prze¿yæ   duszy  mej,  która  we  œnie 
non - stop  opuszcza  cia³o  w  Panu  swym  ods³oni³am  œwiatu nie tylko tê przedziwn¹ tajemnicê
Trójk¹ta  Bermudzkiego,  dla  której  poœwiêci³am prawie ca³e ¿ycie swe, ale równie¿ ods³oni³am 
r¹bek  tajemnic,  które  znajduj¹  siê  za  zas³on¹  progu œmiertelnego czyli przekaza³am duchowe 
sprawy  Królestwa  Niebieskiego  oraz  piekielne  sprawy  ziemskiego  pielgrzymowania poprzez 
które  dochodzimy  do  kresu  doczesnego,  aby  dusze  nasze  mog³y  przejœæ w bezkres i bezczas 
niepojêtych  sfer  wszechobecnego,  wszechwiedz¹cego  i  wszechmog¹cego  Stwórcy.

Piszê  w  Boskim  Mistrzu,  który   nieustannie   wzmacnia   mnie  i  czasami  jest  mi  tak
ciê¿ko,  bo  przecie¿  jest  to  wielki  wysi³ek  wiele  godzin  sprawdzaæ  czy te¿ pisaæ i to zawsze 
w  wysokim,  ekstatycznym  tonie,  ale  w  tych  najprzeró¿niejszych  trudach  i  przeciwnoœciach
sp³ywaj¹    niesamowite    ³ a s k i    na   duszê,   jak   i   serce   me,   tak¿e   praktycznie   w   tych
najtrudniejszych   chwilach   oczywiœcie   z   punktu   widzenia   ludzkiego,    jestem   najbardziej
szczêœliwa  i  wypoczêta  w  Panu  swym,  i  póŸniej te przesz³e, upojne chwile mile wspominam.
W  mi³osnym   cierpieniu   dojrzewa   Dzie³o   Mistrza  Niebieskiego,   które  prowadzê  w  Nim, 
i   w³aœnie   dziêki   rozkosznemu   cierpieniu   dotar³am   nie  tylko  do  Ukochanego  czy  te¿  do 
tajemnic  Jego,  ale  równie¿  do  zjednoczenia  z  Nim,  bo  przecie¿  dusza moja czêsto, chocia¿ 
niepe³nie   jednoczy  siê  z  Nim   bêd¹c  w  pow³oce  cielesnej,   natomiast,   gdy   ona   we   œnie 
opuœci  w  Panu  swym  czasoprzestrzeñ,   to   wówczas   ona   doznaje  pe³nego,  chocia¿  bardzo 
krótkotrwa³ego  zjednoczenia  w  Umi³owanym.

Dziêki   ³asce   Najœwiêtszego    poprzez   ciemn¹   noc   wiary   i   ducha   w   mistycznej
kontemplacji   realizujê   Dzie³o   Ukochanego,   który   zastrzeg³   sobie   bezpoœrednie  dzia³anie 
w   nim,   bo   przecie¿   to   Dzie³o   jest   wy³¹cznie   Jego,   tak¿e   do  realizacji  jego  wszystko
otrzymujê  w  Nim.   W   Chrystusie   poprzez   Maryjê   wszystko  odnalaz³am  w  Nich,  i  z  Ich 
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Boskiej  ³askawoœci  dusza  ma   kosztuje   w   Ich   mi³oœci,  i  w  Nich  te¿  poznaje  Ich  prawdy 
i  m¹droœci,  tak¿e  wszystkie  moje  w³adze  duszy  i  w³adze  umys³owe  wype³nione  s¹  Nimi.

Jako   córka  umi³owanego  Jezusa  Chrystusa  o¿ywiona  Duchem  Jego  wznios³am  siê 
ponad  wyrz¹dzon¹  mi  krzywdê  moraln¹  z  9. 10. 1985 roku,   ponad  wszelkie  krzy¿e,  ponad
pojêcia  rozumowe,  i  poza  zamierzone  poznanie  teologii,  aby  poprzez  mistyczn¹  dialektykê 
poznania   i   mi³oœci  zbli¿yæ  siê  do  Trójcy  Przenajœwiêtszej.   Œwiat   idzie   drog¹  zmys³ow¹, 
natomiast  ja  idê  drog¹  duchow¹,  tak¿e  nie  pasujê  do  tego  zdemoralizowanego œwiata, który 
szuka  upodobania  i  pociechy  w  doczesnych  rzeczach,  które prowadz¹ na wieczne potêpienie. 
Mimo,   ¿e   czasami   chwilowo   spalam  siê  na  przejœciowych,  ziemskich  poprzeczkach,   ale
nieskoñczenie  mi³osierny  Jezus  Chrystus  nigdy  nie zapomina o duszy mej i ci¹gle wprowadza 
j¹  do  miary  wielkoœci  wed³ug  pe³ni  Swej,  jak  to  podaje  Pismo  Œwiête.

Oblubieniec  Niebieski  udziela  mi  m¹droœci  i  mi³oœci  Swej, ¿e ¿aden z przewrotnych
nie   zrozumie   tych   duchowych   spraw,  które  znajduj¹  siê  w  wieczystym  Królestwie  Jego, 
a   poniewa¿   w   swoim   ¿yciu    mia³am    du¿y   kontakt   z   osobami   wybitnie  zmys³owymi, 
którzy   potêpiali  niewinnych,   a   uwalniali   winnych  ( Dn 13,  53 ),   dlatego    te¿   znam   ich 
zatwardzia³e   serca,  i  wiem  w  Panu  swym  jak  trafiæ  do  nich,   aby   nawrócili   siê   ze  swej 
nieprawoœci  (Jr 18, 8).  Elita  “ wielkich ” tego  œwiata  czy te¿ ludzie na wy¿szych stanowiskach 
g³ównie   z   ugrupowañ   lewicowo - libertyñskich   maj¹   poczucie   wy¿szoœci   i   pior¹  mózgi 
za  pomoc¹  mediów, które s¹ im podleg³e,  a  ka¿dy cz³owiek prawy jest dla nich niebezpieczny,
dlatego  te¿  boj¹c  siê  prawdy  niszcz¹  opozycjê i robi¹ wszystko, aby ludzkoœæ nie dowiedzia³a 
siê  o  ich  pod³oœciach, nieprawoœciach, uciskach wzglêdem bliŸnich, które s¹ podporz¹dkowane 
europejskim  standardom,   które  wo³aj¹  o  pomstê  do  Boga.   Owce   Pasterza   Niebieskiego, 
które  zniewa¿aj¹  Koœció³  Jego,  popieraj¹  tyranów  tego  œwiata   oraz   m¹c¹  w  prawdziwych 
faktach,  nie  wiedz¹  o  tym,  ¿e  ¡  biada  tym,  którzy  uwa¿aj¹  siê  za  m¹drych  i  s¹ sprytnymi 
we  w³asnym  mniemaniu  ¢  ( Iz  4, 21 ).

Grzeszne   dzieci   Pana   naszego   zda³y  siê   na   spaczone  ideologie  “ wielkich ”  tego
œwiata,  i  ¿yj¹  oni  w  u³udnej,  k³amliwej  i  œmiercionoœnej  wolnoœci,  w  której nie ma miejsca 
dla  Umi³owanego,   dlatego   te¿   nie   zaznam  spokoju  dopóki  nie  wype³niê  ca³kowicie  woli 
Oblubieñca   swego,   aby   poprzez   Dzie³o   Jego   chocia¿   odrobinê   zatrzymaæ   niesamowite
bezkarne  wypaczenia,  które  jawnie  godz¹  w  przykazania  Jego.  Du¿o  cierpiê  w  Chrystusie, 
dlatego   te¿   pojmujê   zbawienne   cierpienia  Jego,  które  niejednokrotnie  s¹  tak  przeraŸliwie 
przejmuj¹ce  i  ponad  si³y  me,  ale  jednak  wytrzymujê  je  w  Panu  swym dla dobra duszy swej 
i  Dzie³a  Jego,  które  prowadzê  w  Nim.

Moja  nadprzyrodzona  misja  niespodziewanie  wyros³a  w  tej  niewyobra¿alnie  wielkiej 
“ r z e Ÿ n i ”  mordowania   nienarodzonych   dzieci,   tak¿e   jest   ona   szokiem   nie   tylko  dla 
wszystkich  zmys³owych  ludzi,  ale  przede  wszystkim  dla  ca³ego  duchowieñstwa,  którzy  tak 
naprawdê,  to   czekaj¹   na   znak   od   Boga,   który   nie   bêdzie  budzi³  ¿adnych  w¹tpliwoœci, 
¿e  to  jest  faktycznie  Boskie  Dzie³o.  Podczas  swej  duchowej  drogi  rozwa¿am mêkê i œmieræ 
Ukrzy¿owanego wraz ze zmartwychwstaniem Jego,  i gdy piszê w Ukochanym pod natchnieniem 
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Ducha  Jego,  to  piszê  szybko,   a   gdy   ju¿   poprawiam   zdania,   to  zajmuje  mi  to  odrobinê 
wiêcej  czasu  ni¿  tekst  od  razu  napisany,  tym  bardziej,  ¿e nad ka¿dym zdaniem zastanawiam 
siê,   i   jak   ono   jest   ju¿   dopracowane,   to  chwal¹c  Pana  Swego  dalej  piszê  w  Nim,  tym 
bardziej,   ¿e   ja   lubiê  pisaæ  na  wiekuist¹  Chwa³ê  Niebios.  W   pisaniu   duchowych  ksi¹¿ek 
przyœwieca  mi  mi³osna  m¹droœæ  Pana  naszego  w  Duchu  Œwiêtym,  tak¿e nigdy nic nie wiem 
co  napiszê,   aby  pobudziæ  owce  Bo¿e  do  ¿ycia  jedynie S³owem Wcielonym, który za Swego 
ziemskiego  ¿ycia  nigdy  nie  z³orzeczy³,  mimo,  ¿e  Mu  z³orzeczono,   natomiast,  gdy  cierpia³ 
nigdy  nie  grozi³,  ale  oddawa³  siê  Temu,  który  s¹dzi  sprawiedliwie  ( 1 P 2, 23 ).

Pasterz   Niebieski   z   nieskoñczonego   mi³osierdzia   Swego   wprowadzi³   duszê   m¹
w   najciemniejsze   g³êbokoœci   Swe   wœród   ciemnej  nocy  ducha,  tak¿e  przebywaj¹c  w  tym
tymczasowym    wiecznym   raju,    stanowi   ona   jednoœæ  z  Ukochanym,   i   w   opiekuñczych
odblaskach  Jego  nic  i  niczego  ju¿  jej  nie  potrzeba,   bo  On  chroni  j¹  we  wszystkim,  i  dla
niej  jest  te¿  wszystkim.  Dusza  ma  orzeŸwiona  Najœwiêtszym  pije  kielich  goryczy  i mi³oœci 
przeznaczony  dla   niej,   i   nie   mo¿e   doczekaæ  siê  ona  wypicia  jego,  aby  móc  znaleŸæ  siê 
w  OjczyŸnie  Umi³owanego  pe³nej  mi³oœci  i  aromatów  Jego.

Z   woli   Niepojêtego,   gdy   dusza   ma  opuszcza³a  na  czas  tymczasowy  swe  cielesne
wiêzienie,   to   wielokrotnie  by³a  ona  w  wieczystych  wiekach,  w  œwiat³oœciach  Ukochanego
na  wprost  œwietlistego  Oblicza  Jego,   tak¿e  ona  jest  na  sta³e  zakorzeniona  w  Panu  swym,
który   nieustannie   inspiruje   j¹   w   Dziele   Swym,   dlatego   tak   niezmordowanie  prowadzê 
swoj¹  nadprzyrodzon¹  misjê,  która  powoli  zbli¿a  siê  do  ostatecznego  kresu. 

Bezmiar   ³aski   Chrystusowej   przenika   dusz¹   moj¹,   któr¹   nikt  nie  zdo³a  pokonaæ 
w  Panu  mym,   bo   przecie¿   ona   jest   Œwi¹tyni¹  Boga  i  Duch  Œwiêty  mieszka  w  niej,  co
mamy  to  udokumentowane  w  Piœmie  Œwiêtym.   Dusza   moja   jest   nad   wyraz   rozkochana
w  Boskim  Oblubieñcu,   który  czuwa  nad  ni¹  nie  tylko  teraz,   ale  równie¿  bêdzie  mia³  On 
wiekuiste  pieczê  nad  ni¹  a¿  po  wszystkie  dni,   dlatego   te¿   ona   pragnie   mi³oœci,  mi³oœci 
i   jeszcze   raz   tylko   wiecznej   mi³oœci,   tak¿e   dosyæ   czêsto   ona   nuci  eremick¹  pieœñ  na 
Chwa³ê  Pana  swego,  który  wype³nia  ca³e  jej  ¿ycie. 

W  niepojête  sprawy  Bo¿e,   które   nie   podlegaj¹   ¿adnemu   doœwiadczeniu,   i   które
znajduj¹  siê  za  zas³on¹  progu  œmiertelnego,  to  wiadomo,   ¿e   nasz   umys³,   ani  rozum  tam
nie  wejdzie,  jedynie  tylko  dusza,  która  nie  ma  ju¿  stamt¹d  powrotu,   chocia¿   s¹   czasami
wyj¹tki,   jak  np.  ludzie  wracaj¹cy  ze  œmierci  klinicznej,  i  którym  czasami  by³a  dana  ³aska
Bo¿a,   ¿e   poznali   tam   jakiœ   niewielki  r¹bek  tajemnic  Bo¿ych,  które  zosta³y  zakodowane 
w  ich  pamiêci   czy   te¿   M a r t a   R o b i n,   której   dusza   dosyæ   czêsto   opuszcza³a   cia³o 
za  jej  ¿ycia,  albo  te¿  dusza  moja,  która  we  œnie  tak  czêsto  opuszcza  w  Bogu  cia³o. 

Wielokrotnie  ju¿  zaznaczy³am  i  nie  zaszkodzi,  ¿e  jeszcze  raz wspomnê, ¿e wiara jest 
mi  ju¿  nie  potrzebna,   bo  po  prostu  moje  oczy  cia³a,   jak  i  przede  wszystkim  oczy  duszy 
mej  wielokrotnie  widzia³y  niepojêt¹  nadprzyrodzonoœæ,  która  tak bardzo odrzucana jest przez 
niedowiarków  Boga,   tak¿e   rozumem   Samego   Boga   pojmujê  niewielki  r¹bek  przeb³ogich 
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tajemnic  Jego,   które  s¹  mi  odwiecznie  przeznaczone,   i   które  z  woli  Jego  przekazujê  dla
potomnych.  Jeszcze  parê  lat  temu  nawet  nie  œni³o  mi  siê, ¿e moc¹ i mi³oœci¹ Bo¿¹ przyjdzie 
mi  przekazywaæ  moje  mistyczne  ¿ycie,  które tak bardzo u¿yŸniane jest ³askami Pana naszego, 
ale  jak  widaæ  Kap³an  Niebieski  ma  najprzeró¿niejsze  sposoby  dla  wybrañców Swych, tak¿e 
zawsze  trafia  do  ich  serc  i  dusz,  aby  pobudziæ  ich  do  dalszego  dzia³ania  na  Chwa³ê Sw¹. 
Mimo,  ¿e  skoñczy³am  duchowe  Dzie³o  Niebios  pod  wzglêdem  pisemnym,  ale z woli S³owa 
Wcielonego  od  czasu  do  czasu  piszê  listy do Watykanu i czasami te¿ relacjonujê w œwiat³oœci
Umi³owanego  moj¹  drogê  duchow¹  w  swej  obecnej tj. 28 - mej ksi¹¿ce,  w  której s¹ równie¿
komentarze  czy  te¿  artyku³y,  które  zamieszczam  na  mym  profilu.

W   ciszy   Wszechmog¹cego   czerpiê   si³y   i   moc   Jego,   która   pozwala   kochaæ  mi
wszystkich  bliŸnich,   dlatego   te¿   ¿yjê,   aby  pomóc  niewdziêcznym  duszom  do  wejœcia  na
drogê  doskona³oœci,   która  prowadzi  do  wiekuistego  Nieba.   Na   swojej   drodze   krzy¿owej 
jestem    z³¹czona   z   ukrzy¿owanym  Chrystusem  i  w  goryczy  cierpieñ  Jego,   które  na  sta³e 
wpl¹tane   s¹   w   moj¹   drogê   doskona³oœci,   i   które   s¹   nieod³¹czn¹   czêœci¹   ¿ycia   mego 
ukocha³am  cierpienie,   abym   mog³a   wchodziæ   w   coraz   wiêkszej   czystoœci   w   wielkoœæ, 
dobroæ  i  mi³oœæ  Pana  swego,   a   wiadomo,   ¿e   im   g³êbiej   wchodzê  w  Oblubieñcu  swym 
w  niepojêtoœci  Jego,  tym  mniej  wiem.

Ojciec    Przedwieczny,    który   jest   moim   œwiat³em   i   umocnieniem   kieruje   moim
duchowym  ¿yciem,  dlatego  te¿  w  gorliwoœci  i  pokorze  Jego  zawsze  uciekam  siê do Niego, 
tak¿e  nie  zmarnujê  tak  niepojêtych  ³ask  Jego,   bo   przecie¿   nie   ka¿da  dusza  dostêpuje  a¿ 
tak  wielkich  ³ask  jak  dusza  ma,  która  prawie  non - stop  opuszcza  w  Bogu  cia³o  swe.

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

Majestat  Trójjedynego  Boga  w  wiêkszym  czy  te¿ w mniejszym natê¿eniu,  ale zawsze 
przenika  duszê  moj¹,   tak¿e   ona   odczuwa   ducha   Pana  swego,  który  zawsze  jest  w  niej, 
dlatego  te¿  ona  nigdy nie czuje siê opuszczona,  bo  nawet jak czasem odczuwa, ¿e Umi³owany 
chwilowo   opuœci³   j¹,   to   przecie¿   i   tak  ona  znajduje  siê  w  mocy  i  mi³oœci  Jego,  tak¿e 
w  tych  jej  pow¹tpiewaniach  spowodowanych  têsknot¹  za  Nim,  On  jest  najbli¿ej  jej.

Jestem  jak  najbardziej  œwiadoma  swojego  odwiecznego  powo³ania,  które  towarzyszy
mi  wszêdzie,  i  które  spe³niam  przy  pomocy  ³aski  Najœwiêtszego,  tak¿e  Dzie³o  Pana  mego
dojrzewa  w  g³êbokiej  ciszy,  i  ja  jako  narzêdzie  wybrane  dojrzewam  w  Mistrzu  swym, aby 
byæ   po¿yteczn¹   dla   upadaj¹cego   K o œ c i o ³ a,   w   którym  najwybitniejsi  znawcy  teologii 
duchowoœci    mistycznej    bêd¹   musieli   przebadaæ   tê   moj¹   nadprzyrodzon¹   misjê,   która 
zakoñczy  siê  ostatecznym  werdyktem  Ojca  Œwiêtego,   o   czym  wy¿ej  wspomnia³am.  Boski 
Mistrz  widzi  moje  wysi³ki,   które   wykonujê   w   heroicznej  mi³oœci  dla  Niego,  dlatego  te¿
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w  szczególny  sposób  os³adza  mi  ¿ycie  ³askami  Swymi,  a  ogieñ ¿ywej mi³oœci Jego pozwala 
mi  poznawaæ  siebie  sam¹  w  Nim  oraz  odczuwaæ  stan  duszy  swej.

S z a n o w n a   E m i n e n c j o,  zdajê  sobie  sprawê  z  tego,  ¿e  moja  nadprzyrodzona 
misja  wyprzedza  ca³¹  moj¹  epokê  i  ona  jest niezwykle trudna i nie do przyjêcia dla zwyk³ych
œmiertelników,  ale  nie  dla  teologów  wysokiej  klasy,  ale  skoro  z  woli  Mistrza Niebieskiego 
nast¹pi³a   pe³nia   czasu   na   jej   przekazanie,   tym   bardziej,   ¿e  zwiêkszy³y  siê  oszczerstwa 
i  najprzeró¿niejsze  ataki   na   Koœció³  Umi³owanego,  to  nie  mo¿e  Wasza Eminencja uciekaæ
poprzez   milczenie   od   odpowiedzi   na   wysy³ane  duchowe  przesy³ki  me,  bo  przecie¿  jako
Prefekt  Kongregacji  Nauki  Wiary  przesi¹kniêty jest Ksi¹dz œwiat³em Ewangelii Chrystusowej, 
w   zwi¹zku  z  czym  nie  boi  siê  trudnych  wyzwañ  w  Imiê  Ukrzy¿owanego,  i  nie  mo¿e  te¿
wykluczyæ  duchowego  Dzie³a  Najœwiêtszego,   które   przecie¿   nale¿y  do  Niego.  Najwy¿sza 
ju¿  pora,  aby  Wasza  Eminencja  dostrzeg³a   we   mnie   J e z u s a,  który  potrzebuje  pomocy,
tym  bardziej,  ¿e  dusza  ma  nie  przekroczy³a  jeszcze  progu œmierci, ale ju¿ na ca³¹ wiecznoœæ.
Pomimo  moich  ograniczeñ  i  s³aboœci,   podobnie   jak   Wasza  Eminencja  jestem  heroicznym
œwiadkiem  Ewangelii  Boskiego  Pasterza,  tak¿e  przepojona p³omienn¹ mi³oœci¹ i moc¹ Wodza
Niebieskiego   jestem   nad   wyraz   gorliwa   i   wytrwa³a  w  upojnej  s³u¿bie  Jego,  któr¹  bêdê 
pe³niæ  a¿  do ostatniego  tchnienia  swego.

Nie  potêpiam  karygodnego  zachowania  Waszej  Eminencji  w  stosunku do duchowego
dzie³a  Wszechmocnego,  które  z  pokor¹,  cierpliwie  i  wytrwale  prowadzê  w  Nim, bo to by³o
wpisane   w   moj¹   nadprzyrodzon¹   misjê,   abym   poprzez   tê   b³ogos³awion¹  ciszê  bardziej
dopracowa³a  wszystkie duchowe ksi¹¿ki, w zwi¹zku z czym zakorzeniona w S³owie Wcielonym
wykona³am  wszystko  to,  co  On  odwiecznie  przeznaczy³  na  duszê  m¹.  Skoro  bezgranicznie
zaufa³am  Zbawicielowi,   który   przecie¿   leczy   mnie   mi³osiern¹  mi³oœci¹  p³yn¹c¹  z  krzy¿a 
( Ojciec  Œwiêty  Franciszek ),  to  przecie¿  z  góry  wiadomo,  ¿e  co  ja  nie  zrobi³am,  to On to
dokona  za  mnie,  tak¿e  moc¹  ³aski  Jego  na  duchowym  Krzy¿u  Jego dusza ma osi¹gnie i tak
wieczne  zbawienie,   oczywiœcie   pod   jednym   warunkiem,   ¿e  zawsze  bêdzie  wierna  a¿  do
samego  koñca  planowi  mi³oœci  Ojca  Przedwiecznego.

W   swojej   czasowej  i  samotnej  drodze,   która   jest   drog¹   Ewangelii  Chrystusowej 
zawsze   przebywam   z    Panem   swym,   tak¿e   w   czystoœci   i   pos³uszeñstwie   ¿yjê  jedynie 
wewnêtrznym  œwiatem,   i   pomimo  najprzeró¿niejszych  przeciwnoœci,  z  którymi  nieustannie
zmierzam   siê,   i   dziêki   którym   wyciszam   siê,   w   spokoju   Ukochanego   dojrzewam   do 
odwiecznych  zadañ  Jego  na  wiekuist¹  chwa³ê  Jego.   Z   woli   Ojca   Niebieskiego   zosta³am 
powo³ana do realizacji odwiecznych planów Jego w tym niesamowitym bezprawiu i zniewoleniu, 
tak¿e   spe³niam   siê   w   swojej   nadprzyrodzonej   misji,    z   której   czerpiê  radoœæ  i  mi³oœæ
Ukochanego,  której ateiœci, komuniœci, postkomuniœci, libera³owie, ... , ani te¿ Wasza Eminencja 
w   ¿aden  sposób  daæ  mi  nie  mog¹,  bo  przecie¿  oni  wszyscy  wraz  z  Szanown¹  Eminencj¹
przemin¹  wraz  z  przemijaj¹c¹  postaci¹  tego  zdeprawowanego  œwiata.

Ojciec  Niebieski  jest  dla  duszy  mej  jednym  ¿yciem,   bo   przecie¿   On   jest   jedyn¹ 
wiecznoœci¹,  dlatego  te¿  z  wielkiej  mi³oœci  do  Niego  wszystko  odnoszê do Niego,  aby móc
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wype³niæ  odwieczny  testament  Jego.  W  wewnêtrznym  skupieniu  z  dala  od  œwiata,  chocia¿ 
¿yjê  jeszcze  w  tym  œwiecie  otrzymujê  wiele  oœwieceñ  i  ³ask Bo¿ych z nie z tego ziemskiego 
pado³u,  które  pozwalaj¹  mi  ¿yæ  chocia¿  odrobinê  w  Przedsionku Nieba, które jest zadatkiem 
¿ycia  wiecznego  dla  Bogobojnych dusz. Jedynie tylko w cichoœci Mistrza Niebieskiego potrafiê 
pogr¹¿yæ  siê  w  mi³oœci  i  wolnoœci  Jego,   który   wynosi  serce  i  duszê  m¹  do  wspania³oœci 
Swej,   które  s¹  niepojêtoœciami  dla  faryzeuszy  Jego,   którzy  nigdy  nie  kosztowali  s³odyczy 
kochania  Jego.  

Kapitan  Niebieski  uzdolni³  mnie  do prowadzenia tak niezmiernie trudnego, a zarazem
upojnego  duchowego  dzie³a  Swego,   i   dziêki   temu   niezwyk³emu  charyzmatowi  nie  mogê
zaprzepaœciæ  ³ask  Ukochanego,   które  skierowane  s¹  dla  ca³ej  ludzkoœci,   jak  i  potomnych,
dlatego  te¿  jako  uprzywilejowana  córka  w  Chrystusie  mimo  mej  s³aboœci  i  ograniczonoœci, 
i  tak  szczêœliwie  przezwyciê¿am  wszelkie  trudnoœci  w  Nim,  tak¿e  nie  dam zepchn¹æ siê na
margines  poprzez  bezpodstawn¹  ciszê  na  wysy³ane  wysy³ki  me  do  Watykanu,   bo  przecie¿ 
dobrze  wiem,  ¿e  plan  Niebios  ci¹gle  jest  realizowany,   poprzez   który   objawia  siê  chwa³a 
Najwy¿szego,   któremu   zawierzy³am   we   wszystkim.   Z   pomoc¹   Ró¿y   Duchowej,  Maryi 
wszystko   prze¿yjê   w   Chrystusie,   któremu   jestem   nad   wyraz   pos³uszna,  tak¿e  wszelkie 
upokorzenia  nie  zdo³aj¹  mnie  za³amaæ  ani  te¿  z³amaæ,   bo   jako   dziecko   Bo¿e  moc¹  ³ask
Trójjedynego  Boga   wolê   zostaæ   zabita  ni¿  wyrzec  siê  nadprzyrodzonej  misji  swej,  dziêki 
której  przebywam  w  œwiêtoœci  ¿ycia  Boskiego  Oblubieñca.  Jedynie  z nieskoñczonej dobroci
i   mi³osierdzia   Umi³owanego   jestem   pobudzana   przez   Ducha   Œwiêtego  do  dzielenia  siê
duchowymi  skarbami,   które  tak  urodzajnie  wkroczy³y  w  nêdzne  ¿ycie  me,  a  skoro  darmo
wszystko  otrzyma³am,  tak  darmo  wszystko  mam  dawaæ  ( Mt 10, 8 ). 

D r o g i   K s i ê ¿ e   K a r d y n a l e   jestem  wielk¹ patriotk¹ umi³owanego duchowego 
œwiata,   które   tak   bardzo   czêsto   doœwiadcza   dusza  ma,   dlatego   te¿   w   mocy  i  mi³oœci 
Nieskoñczonego  przekazujê  pieœñ  s³own¹  niezg³êbionego,  tajemniczego Boskiego Bytu, który 
mieœci  siê  wewn¹trz  nas  i  poza  nami   w   sferach  niezmiennej  wiekuistoœci.  Najukochañsze 
S³owo  Wcielone  oczyszcza  i  umacnia  duszê  moj¹,  aby  ona  mog³a  nosiæ  znamiona  mi³oœci 
Jego,  i  dziêki  temu  mog³a  ona  zaton¹æ  w  Jego  niezmiennej,  wiekuistej  Boskiej  Troistoœci.
Nieskoñczony   wzi¹³  w  nieod³¹czne  posiadanie  duszê  moj¹  i  nieprzerwanie  towarzyszy  mi 
³ask¹  Sw¹,   i   dziêki   wszechpotê¿nej   mocy   i   mi³oœci   Jego   dusza  moja  dosz³a  do  stanu 
najg³êbszego  wch³aniania  tajemnic  Jego.  Œwiêta  i  upojna  mi³oœæ  Ukochanego  opêta³a duszê 
moj¹,   dlatego   te¿   ona  jako  oblubienica  Jego  pragnie  byæ  ju¿  w  wiecznym,  ekstatycznym 
ukojeniu  w  Nim,  w  Jego  niepojêtej  Istnoœci,  Boskiej  Troistoœci,  aby  przemieniona w Niego 
mog³a  w  ca³ej  pe³ni  ¿yæ  wiecznym  ¿yciem. 

Swoje  odwieczne  powo³anie  na  tle  zniewolonego  œwiata  przekazujê z jak najwiêksz¹
pokor¹,   i   nigdy   n i e   s k a r ¿ ê   s i ê   na  te  nieustanne  uporczywe  i  nêkaj¹ce  mnie  bóle, 
jedynie  tylko  w  pos³uszeñstwie  w  Chrystusie  przekazujê  je,  aby  by³o  wiadomo,  ¿e w ¿yciu
swym  nie  tylko  opar³am,   ale   równie¿   mocno  natknê³am  siê  o  najprzeró¿niejsze  duchowe 
i  fizyczne  kolce  czy  te¿  gwoŸdzie,  które  tak  bardzo  przemienia³y  dusz¹  m¹  w  Oblubieñca 
swego.  
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Boski   Mistrz,   Jezus  Chrystus  jest  sprawc¹  chcenia  i  dzia³ania  misji  mej  zgodnie 
z  wol¹  Sw¹  ( Flp 2, 13 ),  bo  przecie¿  On  powo³a³  duszê  m¹  w  Sobie  do  wejœcia w sprawy 
Swe   przewy¿szaj¹ce   nasze   umys³y,   tak¿e   ca³e   moje   odwieczne   powo³anie    mo¿e   byæ 
rozpatrywane   j e d y n i e   poprzez   pryzmat   Samego  Oblubieñca  Niebieskiego,  bo  przecie¿ 
On  prowadzi   je  i  nad  wyraz  ubogaca  duszê  m¹  tajemnymi  niepojêtoœciami  Swymi,   które 
nie   maj¹   absolutnie   ¿adnego   odpowiednika  w  przemijaj¹cym  œmiertelnym  œwiecie,   które 
podlega  pod  pojêcia  i  formy.

Dziêki  ³asce  Bo¿ej  wyczulona  jestem  na  ¿ycie  duchowe,  tak¿e przebywam w œwiecie 
teologii   Mistrza   Niebieskiego,   tzn.   ¿yjê,  umieram  i  zwyciê¿ê  w  Nim  na  chwa³ê  Boskiej 
Troistoœci.  Dzie³o  Bo¿e,  które  nieudolnie  wykonujê  w  Bogu,  wiadomo,  ¿e  nie  jest dzie³em 
œwieckim,  tak¿e ze strony zdemoralizowanego œwiata niczego nie spodziewam siê, jedynie tylko 
od  Pana  swego,  który  w  najidealniejszej  doskona³oœci œledzi wszystkie moje przedsiêwziêcia.
Dusza  moja  zjednoczona z odwieczn¹ m¹droœci¹ jest zanurzona w nieskoñczonym mi³osierdziu 
Bo¿ym,   dlatego   te¿   jako   córka   Wszechw³adnego   obroniê  Dzie³o  Jego,  które  zosta³o  mi 
odwiecznie  przeznaczone.

Tak jak B³ogos³awiony ks. Jerzy Popie³uszko,  który 19. 10. 1984 r.  zosta³ zamordowany 
przez   funkcjonariuszy   bezpieczeñstwa   i   sta³   siê   symbolem   walki  o  wolnoœæ,   tak  moja 
krzywda  moralna  z  9. 10. 1985 r.  zwi¹zana  z  bezprawnym  nie  nadaniem  mi stopnia doktora 
sta³a  siê   nie   tylko   b³ogos³awion¹   ofiar¹   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.
Ofiara   mêczeñskiej   œmierci   Jerzego   Popie³uszki   zakwit³a   po   œmierci  Jego,  tak¿e  ofiara 
z³o¿ona   z   mojej   krzywdy   moralnej  z  9. 10. 1985 r.  zadana  przez  pseudonaukowców,   ale
z  woli  Bo¿ej,  zakwitnie  dopiero  wówczas,   kiedy  nast¹pi  koñcowy  werdykt  Ojca  Œwiêtego 
odnoœnie  mojego  odwiecznego  powo³ania,  ale  ju¿  po  œmierci  mej,   kiedy  dusza  ma  bêdzie 
w  Niebie.

Dziêki  prowadzeniu  tak  niezwyk³ego  duchowego  Dzie³a  Niebios  jakiego  jeszcze  nie
by³o  i  nie  bêdzie  w  historii  ca³ej  ludzkoœci,   wyci¹gnê³am   z   niepamiêci   moj¹   omawian¹ 
krzywdê  moraln¹,  któr¹  bardzo  dobrze  udokumentowa³am,  tak¿e  ona  ju¿  nigdy  nie zaginie,
a   przy   okazji   tego   bezprawia   zadanego   przez   bezwstydnych   pseudonaukowców,  którzy
dopuœcili  siê  nadu¿yæ  nie  tylko  na  tle  naukowym,  ale  i  ludzkim,  œwiat  równie¿  dowie  siê
o  mojej  drodze  przez  ziemskie  piek³o, któr¹ przesz³am w obozie pracy na Wydziale Rybactwa
Morskiego Akademii  Rolniczej  w  Szczecinie,   gdzie   by³am   w   sposób  nieludzki  poni¿ana,
zastraszana  oraz  wykluczana  z  nauki  i  z ich œrodowiska, które tak naprawdê w bardzo ma³ym
procencie  by³o  oddane  prawdziwej  nauce.  Jedynie  dziêki  ³asce  odwagi  mog³am oderwaæ siê
od  tego  nieludzkiego  horroru  pseudonaukowców, tak¿e zawsze sz³am z nadziej¹ w Chrystusie,
którego  ka¿dego  dnia  spotyka³am  w  twierdzy  duszy  swej,   o   czym  obecnie  dowiaduj¹  siê
moi  b³ogos³awieni  wrogowie,   którym  nawet  nie  œni³o  siê,  ¿e  mogli  mieæ  na  wydziale  tak
bardzo  uduchowion¹  osobê,   która   idealnie  odbiera³a  ich  ducha,  zna³a  wszystkie  ich  myœli
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i  k³amstwa,   i   pracowa³a   te¿  w  ogrodzie  oliwnym  Boskiego  Oblubieñca  Niebieskiego  nie
tylko  dla  nich,  ale  dla  ca³ego  œwiata  i  wszystkich  nastêpnych  pokoleñ.   

K  W  sprawie  fundamentu  wêgielnego  duchowego  Dzie³a  Niebios czyli mej krzywdy
moralnej  z  9. 10. 1985 r.  wys³a³am  14. 05.  i  5. 06. 2015 roku   po   raz  ostatni  odwo³anie  od 
Prokuratury  Rejonowej  Szczecin  - Niebuszewo  do  Europejskiego  Trybuna³u Praw Cz³owieka
w Strasburgu,  co  by³o  koniecznoœci¹,  aby  sercem  Ojca  Niebieskiego  w  pe³nym mi³osierdziu 
i  mi³oœci  Jego  móc  dope³niæ  plan  Jego  odnoœnie  do  zamiarów  Jego  wzglêdem  duszy  mej.
OdpowiedŸ,   któr¹   ju¿   wkrótce   powinnam   otrzymaæ   od   Europejskiego   Trybuna³u   Praw
Cz³owieka,    bêdzie   ju¿   ona   zamyka³a   moj¹   drogê   odwo³awcz¹   w   tym   bezsensownym 
i  nieludzkim  zamachu  na  obronion¹  moj¹  pracê  doktorsk¹  i  na  moj¹ godnoœæ, bo wiadomo,
¿e  w  zniewolonym  œwiecie  s¹  granice,  które  nie mo¿na przekroczyæ, bo uchwalane s¹ prawa, 
¿e  z  biegiem  lat  wszystko  ulega  przedawnieniu,   mimo,   ¿e   ma   siê   niezbite   dowody   na
uczynion¹  krzywdê,   ale   u   Wszechmog¹cego   wszystko  jest  zapisane,   tak¿e  nic  nie  ulega 
przedawnieniu,  i  na  S¹dzie  Ostatecznym  dusze  nasze  odpowiedz¹  za  wszystko.

Z   woli   Bo¿ej   obleczona    zosta³am  w  zbrojê  Bo¿¹,  w  prawdê  Bo¿¹,   aby  obecnie 
w  doskona³ej prawdzie z nadziej¹ Bo¿¹ przekazaæ œwiatu moj¹ b³ogos³awion¹ krzywdê moraln¹, 
która  by³a  fundamentem  wêgielnym  Dzie³a  Bo¿ego  ods³oniêcia  nie  tylko tajemnicy Trójk¹ta 
Bermudzkiego,  ale  równie¿  r¹bka  tajemnic  duchowego  œwiata Nieœmiertelnego, a przy okazji 
ods³oniêcia  jakich  to  mamy  niedouczonych naukowców, dla których najwa¿niejsza jest kariera 
i  tuszowanie  najprzeró¿niejszych  afer  i niewygodnych spraw, o czym te¿ wy¿ej wspomnia³am.

Skoro   Wszechpotê¿ny   powo³a³  mnie  do  tak  wielkiego,  duchowego  Dzie³a  Swego,
tzn.,   ¿e   powo³a³   mnie   równie¿  i  do  cierpienia,   bo   wiadomo,  ¿e  wszystkie  Dzie³a  Jego
dokonuj¹  siê  w  tyglu  najmi³osierniejszego  cierpienia  Jego,  które  pozwala  w  ca³ej  pe³ni ¿yæ 
jedynie  wolê  Jego,  tak¿e  jestem  nad  wyraz  spokojna  w  Nim,  bo  przecie¿  nic  mi nie grozi 
w  Nim.  Moje   ¿ycie   wewnêtrzne   jest   ponad   zewnêtrznym   œwiatem,   dlatego   te¿   jestem 
szczêœliwa  w  Bogu,  który  nieprzerwanie  z wielk¹ cierpliwoœci¹ towarzyszy mi w mi³osiernym 
œwietle  Swym,   a   wszystkie  te  przejœciowe  poprzeczki,  które  relacjonujê  z  nakazu  Bo¿ego 
jedynie  tylko  uœwiêcaj¹  duszê  moj¹  na  podobieñstwo  Bo¿e,  tak¿e  wszystkie  b³ogos³awione 
krzy¿e  s¹  nad  wyraz  zbawienne  i  trzeba  Trójjedynemu  Bogu  dziêkowaæ  za  nie.
 

W   œwietle   Ducha   Œwiêtego   dusza   moja   przesz³a   przez  wiele  udrêk,  mêk,  tak¿e
³aska  Bo¿a  zwyciê¿y³a  w  niej,  dlatego  te¿  nie  marnujê  ³ask  Umi³owanego,  tylko  odwa¿nie 
kroczê  w  Nim,   aby   przekazaæ  zdeprawowanemu  œwiatu  ca³¹  swoj¹  nadprzyrodzon¹  misjê, 
która   w   du¿ym   stopniu   nieufne   owce   Bo¿e   pobudzi  do  doskona³ego  ¿ycia.   W  swoim 
ziemskim  pielgrzymowaniu  jestem  pos³uszna  wewnêtrznym  natchnieniom,  tak¿e  przepojona 
pe³n¹  mi³oœci¹  Ukochanego  odrywam  siê  od  stworzeñ  i  od  samej  siebie,  aby  móc  w ³asce 
Bo¿ej  zwyciê¿yæ  dla  dobra  Koœcio³a  Pana  mego,   i   obudziæ  wszystkie  zniewolone  narody, 
które  upatruj¹  racjê  bytu  jedynie  w  zniewolonych  Koœcio³ach.

Sens   ludzkiego   cierpienia   zawarty  jest  tylko  w  Chrystusie,  dlatego  te¿  w  ukryciu, 
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przed  zagra¿aj¹cym  œwiatem  realizowa³am  swoje  odwieczne  powo³anie, które pozwala duszy
mej  przebywaæ  w  Ukochanym  w  wymiarze  wielowymiarowym  nieskoñczonego œwiata Jego. 
Ka¿dego  dnia  w  Panu  swym  witam wszystkie swoje bóle, jak i choroby, bo przecie¿ wszystko
to  dzia³a  w  jak  najodpowiedniejszy  sposób, abym mog³a utrzymaæ siê na Krzy¿u Ukochanego.
Cierpienie  wzmacnia  mnie  na  Krzy¿u  Chrystusowym,   tak¿e  w  agonalnych,   ale  mi³osnych 
cierpieniach kontemplujê Umi³owanego i niepojête tajemnice Jego,  które pozwalaj¹ oderwaæ siê
mi  od  totalitarnych,  œwiatowych  re¿imów, które w niewyra¿alny sposób zniewalaj¹ cz³owieka.

Mimo,   ¿e   to  moje  powo³anie  jest  nadzwyczaj  trudne  i  rodzi  siê  w  niesamowitych
bólach,   a   poza   tym   nie  widaæ  jeszcze  pocz¹tku  otwarcia  procesu  badawczego  w  Stolicy
Piotrowej,   ale   jestem   dumna,   ¿e  mogê  cierpieæ  w  bojaŸni  Bo¿ej  w  Samym  Bogu,  który
nad  wyraz  wszystko  wynagradza  duszy  mej,  i  obecnie podam chocia¿ jedn¹ ³askê, gdy dusza
ma  przebywa³a  w  Boskim  Odkupicielu  w  sferach  Jego. 

9 czerwca  2009 roku,  kiedy  we  œnie  dusza  moja  opuœci³a  w  Bogu  czasoprzestrzeñ, 
i   chocia¿  nie   widzia³a  ona   Boskiego  Oblubieñca  swego,  ale w przeb³ogich sferach Bo¿ych 
wo³a³a  do  Niego:  � Panie  mój,  Mistrzu  mój  jesteœ  moj¹ jedyn¹ nadziej¹, radoœci¹ i mi³oœci¹, 
i  Ty  jedyny  wiesz  najbardziej  jak  ja,   j a k o   d u s z a   pragnê   Ciebie,  tak¿e  dobrze wiesz, 
¿e  ka¿dego  dnia  umieram  z  wielkiej  mi³oœci  do  Ciebie.  Panie,  mi³oœci  moja,  dziêki  Tobie
tak  wiele  razy  kosztowa³am  chwilowe  smaki Twej niepojêtej mi³oœci, ale ja jestem spragniona 
ju¿  sta³ej,  niezmiennej  Twej  wiecznoœci,  tak¿e  nie  pozwól  mi  tak  ci¹gle umieraæ z têsknoty 
za  Sob¹  i  jak  najprêdzej  zabierz  ju¿  mnie  do  Siebie.    W  tej  przeb³ogiej ³asce dusza moja 
by³a  nad  wyraz  upojona mi³oœci¹ Mistrza Niebieskiego i czeka³a z utêsknieniem na jakikolwiek 
znak  od  Niego,   ale   On   jedynie  tylko   we   wnêtrzu  odpowiedzia³  jej:  ¡ Córko  Moja  b¹dŸ 
cierpliwa  we  wszystkim  i  wiedz,  ¿e  tylko  Ja  jeden  bêdê  Twoim  Przewodnikiem,  tak¿e nie 
potrzebujesz ju¿ ¿adnego innego przewodnictwa. ¢  Kiedy  obudzi³am  siê  przypomnia³am sobie 
s³owa   S p o w i e d n i k a   z   Katedry,  który  s³owami  Chrystusa  powiedzia³  mi  wszystko to 
samo   odnoœnie   mojej   dalszej  duchowej  drogi.   Tak   na   marginesie   dodam,  ¿e  ówczesny
Spowiednik  przewidzia³,  ¿e  ja  nie  znajdê  sobie  spowiednika,   abym   mog³a   spowiadaæ  siê
z  ca³ego  ¿ycia  duchowego,   bo   one   jest   za   trudne   dla   wielu  kap³anów,  tylko  rzek³  mi,
¿ebym  podczas  spowiedzi  w  ¿adne  dysputy  nie  wdawa³a  siê  z  ¿adnym kap³anem w sprawie
nadprzyrodzonej  misji  swej  tym  bardziej,  ¿e  piszê  listy  do  samego  Ojca  Œwiêtego,  a  poza 
tym  mam  swój  rozum,  swoje  lata,  olbrzymi¹  wiedzê  i  doœwiadczenie  duchowe,  i wiem te¿ 
w  Bogu  co  pisaæ  i  co  robiæ,  i  niedoœwiadczeni  kap³ani,  którzy  na  tym  nie  znaj¹ siê  mog¹ 
zrobiæ  mi  krzywdê.   Prosi³  mnie  tylko,   ¿ebym  parê  razy  do  roku  posz³a  do  spowiedzi  do
obojêtnie   którego   kap³ana   i   spowiada³a   siê   jedynie   z   grzechów,  i  tak  jak  zawsze  sz³a 
za  swoim  przewodnikiem  duchowym  Œwiêtym  Janem  od  Krzy¿a,  a  Trójjedyny  Bóg w ca³ej 
pe³ni  wype³ni  wolê  Sw¹  odnoœnie  duchowego  Dzie³a  Swego,  które  prowadzê  w  Nim. 

Po  mojej  œmierci,   po   wielu   latach  Stolica  Apostolska  oceni  mnie  jak  dusza  moja 
prowadzona  by³a  przez  Samego  Mistrza  Niebieskiego,  i  tak  szczerze  mówi¹c,   jak  to  ju¿ 
wczeœniej  pisa³am,   to   tylko   taka   forma   najlepiej  odpowiada  mi,  bo  nie  jestem  nara¿ona 
na   ¿adne   b³êdy,   ani   te¿   na   humory   prze³o¿onych    czy    te¿    na   nieodpowiednie   rady 
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niedouczonych spowiedników.  Dziêki pomocy Bo¿ej upodabniam siê do ukrzy¿owanego Jezusa 
Chrystusa,  który  dokona³  Dzie³a  Zbawienia,   i   On   jedyny   wystarcza   mi,  bo  przecie¿  On 
Sob¹  zabezpiecza  moj¹  krzy¿ow¹  drogê,   tak¿e   ufnie   jestem  wpatrzona  w  Niego.  Jedynie 
w  Niebieskim  Oblubieñcu  swym  mogê  posi¹œæ  zbawienie  i  wszelk¹  wiedzê  ze œwiata Jego, 
tak¿e  za  nic  mam  wszelkie  pouczenia  i  doradztwa  ziemskie,  które  zawsze  przepe³nione  s¹ 
przejœciow¹  doczesnoœci¹.

Dawniej  radami  swymi  s³u¿y³  mi   mój   sta³y   Spowiednik   Œwiêtej  Pamiêci  ks.  kan. 
H e n r y k   Œ w i e r k o w s k i,   ale  to  by³  wyj¹tkowy  duszpasterz,  który  swoim  ogromnym 
duchowym  doœwiadczeniem  s³u¿y³  mi  pomoc¹  kap³añsk¹,  i  to  w  tym okresie, kiedy mia³am 
ma³e  doœwiadczenie  w  sprawach  duchowych,  a  na  obecnym etapie, gdzie moje poszukiwania
w  znalezieniu  sta³ego  duchowego  spowiednika  zakoñczy³y  siê  fiaskiem,   i   po   tej  ostatniej 
Œwiêtej  Spowiedzi  u  tak  œwiat³ego  Spowiednika  w  Katedrze  zrozumia³am w Bogu, ¿e ja ju¿ 
nie potrzebujê mieæ sta³ych spowiedników,  którzy ³aknêli odrobinê wiedzy ze spraw duchowych 
i  “ do³uj¹ ” moj¹  ogromn¹  wiedz¹  duchow¹,  któr¹  posiad³am za spraw¹ Boga,  chocia¿ trzeba 
przyznaæ,  ¿e  ona  jest  minimalna  w  porównaniu  ze  Stwórc¹,   ale  przecie¿,  kiedy  dusza  ma 
jest  przebóstwiona  w  Boga,  to  ona  rozumem  Jego  pojmuje  niepojête  tajemnice  Jego.

Najukochañszy Jezus Chrystus,  który  jest  jedynym  Odkupicielem  œwiata  jest  zawsze 
we  mnie  i  ze  mn¹,  ale  oczywiœcie  przeciw  moim  grzechom,  i  mimo,  ¿e czasami na chwilê 
opuœci  mnie,  ale  przecie¿  On  i  tak  nieustannie  widzi  mnie  i  duszê  m¹  prowadzi  w  Sobie 
do  jedynej  prawdy,  która  na  imiê  ma  ¿ycie  wieczne.  Dosyæ  czêsto  proszê  niezast¹pionego 
Oblubieñca Niebieskiego,  abym  zawsze pisa³a  w  duchu wielkiej pobo¿noœci pod natchnieniem 
Ducha  Jego,  tj.  Ducha  Œwiêtego,  i  wszystko  przekazywa³a  w  œwietle  S³owa  Jego.

Wszechmog¹cy  i  wszystkowiedz¹cy  Ojciec  Niebieski  nakaza³  pisaæ  mi  a¿  do  samej
œmierci  mej,   ale  ja  ju¿  napisa³am  wszystko,   co   tylko   natchn¹³  mnie  Duch  Œwiêty,  abym
napisa³a,  tak¿e  wype³ni³am  w  ca³ej  pe³ni  wolê  Bo¿¹,   a   obecnie   dalej   piszê,   bo  poprzez
pisanie   a d o r u j ê   Boskiego   Oblubieñca,  tak¿e  wówczas  jestem  w  Nim,  a  On  we  mnie,
dlatego  te¿  uwielbiam  pisaæ  dla  Niego,  mimo,   ¿e   daleko   mi   do  doskona³oœci  Jego.  Gdy
pisemnie  kontemplujê  umi³owanego  Zbawiciela,   to   za   spraw¹   Jego  skupiam  siê  w  Nim 
i   w   wielkim   uciszeniu   przekazujê   jakby   pisemn¹   modlitwê,   która   dla   duszy  mej  jest
wstêpem  do  Nieba,   bo   gdy   zaczynam  przekazywaæ  w  Chrystusie  niepojêtoœci  duchowego 
œwiata,   to   dusza   ma   zaczyna   powoli   odpoczywaæ   w   Panu   swym,   co   jest   zadatkiem 
wiecznej  szczêœliwoœci.

Boski  Mistrz  Doskona³oœci,  Jezus  Chrystus  troszczy  siê  o  dusz¹  moj¹,   bo  dobrze
wie,   ¿e   ona   wyznaje   Mu  mi³oœæ  i  nad  wyraz  têskni  za  Nim,  a  poza  tym  widzi  On  jak
w  aktach  uwielbienia  w  zachwytach  ona  wielbi  Go,  dlatego  te¿  poucza,  oœwieca i pociesza 
j¹  w  duchu  Swym,  aby  w  prawdzie  Jego œwiadczy³a ona o nieskoñczonym mi³osierdziu Jego. 
Duch   Prawdy  ( J 14,  16 )  zapali³  w  duszy  mej  ogieñ  Œwiêtej  Bo¿ej  Mi³oœci  i  poprzez  ten 
gorej¹cy,  mi³osny  ogieñ  urabia  On  moje  wewnêtrzne  ¿ycie, tak¿e wszystkie moje poczynania 
przekazujê  w  kontekœcie  z  Panem  Bogiem,  który  uczestniczy nie tylko w moich mistycznych 
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wzlotach  czy  te¿  w  oœwieceniach  mych,  ale  równie¿  i  w  udrêkach  oraz  w  utrapieniach tej 
przejœciowej  pielgrzymki.

Z  woli  Boskiego  Mistrza  obecnie   zacytujê   s³owa   mojego   by³ego  Œwiêtej  Pamiêci
sta³ego  Spowiednika  ks.  kan.  Henryka  Œwierkowskiego,  z  którym  by³am  w  kontakcie przez 
16 lat  a¿  do  samej  œmierci  jego,  który  dosyæ  czêsto  powtarza³  mi  je: “ Co  Pan  Bóg  komu 
obieca³  w  lesie,  to  mu   i  w  dom  wniesie ”,  tak¿e  jestem  umocniona w Ukochanym,  i wiem
w  Nim,  ¿e  bêdzie  otworzony  przewód  badawczy  Dzie³a  Jego  w  Kongregacji  Nauki Wiary.

W  tych  moich  nieustannych  przeciwnoœciach  na  duchowej  drodze  mej  na mistyczn¹
Œwiêt¹  Górê  Karmel na z³o¿on¹ reklamacjê na poczcie g³ównej  nr. 1  w  Lublinie  (Krakowskie 
Przedmieœcie  5 )   w   sprawie   nie  dostania  potwierdzenia  odbioru  na  przesy³kê  polecon¹ do
Waszej  Eminencji  z  24. 02. 2015 r.,  otrzyma³am  pismo  mówi¹ce o zaginionej przesy³ce  oraz
odszkodowanie  w  wysokoœci 167, 24 z³otych  czyli  sytuacja  powtórzy³a  siê  z  16. 02. 2015 r.,
tylko  wówczas  dotyczy³a  ona  zaginionej,  a  w³aœciwie skradzionej przesy³ki do Ojca Œwiêtego 
Franciszka.  Nie  wiem  jak  to  wszystko  dzia³a  na  poczcie  w  Warszawie  (ulica £¹czyny 8) ?,
która  zajmuje  siê  reklamacjami,  bo  jeszcze  tak  niedawno,   gdy  sk³ada³am  dwie  reklamacje
w  sprawie  nie  otrzymania  potwierdzeñ  na  wys³ane  przesy³ki  do  Watykanu  z  6. 02. 2015 r., 
to   przysz³o   pismo   z   sekcji   reklamacji   zagranicznych   mówi¹ce   o   zaginionej   przesy³ce 
i  odszkodowanie  za  ka¿d¹  155, 76  z³otych,   co   oczywiœcie   nie  przyjê³am,  bo  przysz³y  mi 
z  wielkim  opóŸnieniem  dwa  potwierdzenia  odbioru wys³anych przesy³ek. Dawniej reklamacje 
za³atwia³a   poczta   g³ówna   w   Lublinie,   tak¿e   nigdy   nie   by³o   jakichkolwiek   problemów 
ze   sk³adanymi   reklamacjami,    a    od   kiedy   wszystkie  reklamacje  do  rozpatrzenia  zostaj¹
przesy³ane  do  Warszawy,  to  na  podstawie  swojego przyk³adu mogê powiedzieæ, ¿e spotykam
siê  z  takim  ba³aganem  i  niekompetentnymi  pracownikami,   których  oczywiœcie  nie  brakuje
równie¿  i  na  uczelniach  i  w  Watykanie.

Od  kiedy  z  pomoc¹  Pana  swego   przyst¹pi³am   na   drogê   doskona³oœci,   to  mia³am 
zupe³nie  inne  wyobra¿enie   o   za³atwianiu   wa¿nych  spraw  nie  tylko  w  Centralnej  Komisji
do  Spraw  Stopni  i  Tytu³ów  w  Warszawie,   która   przecie¿   powinna  byæ  nie  zatrutym,  ale
czystym   s u m i e n i e m   nauki,   ale  przede  wszystkim  w  Stolicy  Piotrowej,  która przecie¿ 
jest   s u m i e n i e m   wiary   katolickiej,   jedynej   prawdziwej  w  ca³ym  Wszechœwiecie,   ale
dopiero   moja   tak   liczna  korespondencja  do  Ojca  Œwiêtego  zarówno  Benedykta  XVI - go,
emeryta,   jak   i   Franciszka   oraz   do   Waszej   Eminencji   otworzy³a   mi  oczy  jakie  tam  s¹ 
“ demokratyczne ”  procedury ?,   które   wyznaczone   s¹   przez   osoby  tam   urzêduj¹ce,  które 
bezdusznie  milcz¹  w  sprawach  tak  bardzo  istotnych,   które  nawet  uratowa³yby  œwiat  przed 
zag³ad¹  czyli  dyskwalifikuje  siê   zbyt  m¹drych  ludzi  i  zamra¿a  ich  postêpowania,  a  nawet 
i  Dzie³a  Bo¿e,  bo  s¹  zbyt  za  trudne  sprawy,  czego  jestem  ¿ywym  przyk³adem.

Jako   umi³owana  córka  w  Chrystusie  nie  mogê  w  ¿adnym  wypadku  zwracaæ  uwagi
na  zniewolone  sumienia  owiec  Bo¿ych  i  spocz¹æ  w   tym tzw. nowoczesnym, wolnoœciowym 
œwiecie,  w  którym  obowi¹zuj¹  prawa  stanowione,  które  jak  wiadomo  stoj¹  ponad  prawami 
Bo¿ymi,  i  w  którym  to  na  porz¹dku dziennym s³yszy siê o najprzeró¿niejszych wypaczeniach 
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i  zwyrodnieniach,  jak  i  o  wydawanych skandalicznych wyrokach s¹dów. W mym odwiecznym
powo³aniu  wszystko odbywa siê na coraz wiêksz¹ Chwa³ê Stwórcy, tak¿e wszystkie pseudoelity, 
które  dzia³aj¹  na  niekorzyœæ  w³asnych  pañstw  nie  bêd¹  mia³y  nic  do  powiedzenia,   bo   po 
pierwsze  nie  znaj¹  siê  one  na  duchowoœci,  ani  te¿  na  misji,  któr¹  prowadzê  w  Imiê  Pana
naszego,  a  poza  tym  do  Dzie³  Bo¿ych  nie  dochodzi  pod³oœæ,  z³o,  ani  te¿  brud  grzesznego 
ich  œwiata,  dlatego  te¿  nie  bêd¹  w  stanie  zablokowaæ poczynañ Wszechmog¹cego wzglêdem
duszy  mej.

K  Podsumowuj¹c  obecn¹  moj¹  wysy³kê  pragnê  zaznaczyæ,  ¿e  moja nadprzyrodzona
misja  dana  mi  od  Ojca  Niebieskiego  jest  bardzo  droga  dla Niego, bo poprzez ni¹ pocieszam 
chocia¿  odrobinê  Jego,   który   nieustannie   pogr¹¿a   mnie   w   ¿ywej  obecnoœci  Swej,  tak¿e 
moja   si³a   i   moc   pochodzi   od   Jego  Boskiej  Istnoœci,  która  znajduje  siê  w  Jego  Boskiej 
Troistoœci.  S¹czê  powoli  kielich  goryczy,  który odwiecznie zosta³ zaplanowany na moj¹ drogê
krzy¿ow¹,  tak¿e  wypijê  go  do  samego  dna,  aby  w  przysz³ym  ¿yciu dusza ma mog³a wtopiæ 
siê  w  Oblubieñca  swego,   co  znaczy³oby,   ¿e   w   takiej   sytuacji  ona  ca³kowicie  zatopi³aby 
siê  w  odmêtach  tajemnicy Wcielenia Jego. Najlitoœciwszy i najmi³osierniejszy Ojciec Niebieski 
nie   tylko   w   sposób   dog³êbny   przepaja   duszê  m¹  Sob¹,  ale  daje  mi  zrozumienie  rzeczy 
wy¿szych  poprzez  ³aski  Swe,   bo   przecie¿   podczas   mistycznych   nocy   dusza   ma  prawie
non - stop  opuszcza  w  Nim  pow³okê  cielesn¹,  tak¿e  w tych wielowymiarowych odmêtowych
przestrzeniach  poznaje  ona  umys³em  Jego  wiekuiste  prawdy,  i   gdy   ona   przekazuje  mi  te 
wieczystoœci  wiekuistego  ¿ycia  do  pamiêci  mej,   to   wówczas   rozum   mój   ma   otworzone 
niezmierzone,  niezg³êbione  i  niepojête  tajemnice  Najwy¿szego.

S z a n o w n a   E m i n e n c j o,  dziêki  zbawczej  i  nieskoñczonej  mi³oœci  Oblubieñca
Niebieskiego,  który  dzia³a  w  sposób  nad  wyraz  tajemniczy  w  mym tak bardzo intensywnym
duchowym  ¿yciu,  w  duchu  mistycyzmu  nad  wyraz  odwa¿nie  pe³niê wolê Ukochanego, który
umacnia  mnie œwiat³em Ewangelii Swej i ³askami sakramentów Swych,  zw³aszcza  Eucharysti¹
(Ojciec Œwiêty Franciszek),  tak¿e  w  takim  b³ogim  stanie  za  nic  mam  wszelkie  przeszkody, 
i   gdy  dalej  nie  bêdê  mia³a  odpowiedzi  na  tê  kolejn¹  wysy³kê,   to  wkrótce  znowu  napiszê
do  Waszej  Eminencji,   bo   na   dobre  rozkrêci³am  siê   z   pisaniem  o  sprawach  duchowych,
i  tak  naprawdê  mog³abym  napisaæ  jeszcze  parê  dziesi¹tków duchowych listów, ale ograniczê
siê  ju¿  do  paru,   aby   wys³anych   listów   zarówno   do  Ojca  Œwiêtego  Benedykta  XVI - go,
emeryta,   jak   i   do   Ojca   Œwiêtego   Franciszka   by³o   razem  44,   czyli  brakuje  mi  jeszcze
7  duchowych  listów  czyli  7  wysy³ek  do  Watykanu. 

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   i   Europejskiego   Trybuna³u  Praw  Cz³owieka
w  Strasburgu,  i  gdy  tylko  otrzymam  dowód  nadania  wysy³ki  do  Watykanu,  to wszystkie te 
listy znajd¹ siê równie¿ na internetowej stronie mej,  która  przekroczy³a ju¿ 225 500 odwiedzin.
     

                    Szczêœæ  Bo¿e !              
          Anna  Aniela  Flak


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

