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          Kard.   Gerhard   Ludwig   Müller  
                      Prefekt  Kongregacji  Nauki  Wiary  

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

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !  
Droga  Eminencjo,  za  spraw¹  Oblubieñca  Niebieskiego  serce,  jak  i dusza ma zosta³y

nape³nione   ogniem   mi³oœci   i   m¹droœci   Ojca   Przedwiecznego,   dlatego   te¿   mam  wielk¹
wyrozumia³oœæ  na  tê  ciszê  od  Waszej  Eminencji  na  duchowe  przesy³ki  me,   bo   po  prostu
nie  mo¿e  Wasza  Eminencja  sprostaæ  m¹droœci   Duchowi  Œwiêtemu,  któr¹  wyra¿am  w Nim
w  duchowym  Dziele  Niebios,   w  którym  sta³am  siê  autorytatywnym  g³osicielem  Ewangelii
Boskiego  Odkupiciela.  Jestem  nad  wyraz  spokojna  o  Dzie³o  Oblubieñca Niebieskiego, które 
z  ewangeliczn¹  odwag¹  prowadzê  w  Nim,  bo  przecie¿  na  drodze  pokuty  i nieskoñczonego
mi³osierdzia  Ukochanego  zdana  jestem  tylko  i  wy³¹cznie  na  umi³owan¹  wolê  Jego,  i skoro
ta  obecna  wysy³ka  jest  30 - t¹  wysy³k¹  do  Kongregacji  Nauki Wiary, a 44 - t¹ do Watykanu,
to  upowa¿nia  mnie  to  w  Chrystusie  do  pisania  a¿  do  samej  œmierci  mej,  aby by³ wszczêty
proces  badawczy  nadprzyrodzonej  misji  mej.  Tak  szczerze  mówi¹c, jak mia³aby mnie Wasza
Eminencja  skrzywdziæ  -  pisz¹c  byle  co,  to  lepiej  wcale, tak¿e mam g³êbok¹ nadziejê w Panu
naszym,   ¿e   gdy  ju¿  nie  bêdzie  Wasza  Eminencja  mia³a  jakichkolwiek  w¹tpliwoœci  co  do
otwarcia  przewodu  badawczego  duchowego  Dzie³a  Niebios,  to  w  koñcu  zabierze  g³os,  nie
w  duchu  swoim,   ale   w   Duchu   Œwiêtym,   który   na   pewno  w  pe³ni  czasu  w  ca³ej  pe³ni
przeniknie  Wasz¹  Przewielebnoœæ,  która  z  ³atwoœci¹  wszystko odczyta oczami wiary i sercem
Trójjedynego  Boga.  

Ca³e   moje   odwieczne  powo³anie  jest  wielkim  zamys³em  Stwórcy  wzglêdem  ca³ego
œwiata,   tak¿e   jest  ono  œwiat³em  w  ciemnoœciach  w  tej  wspó³czesnej  Sodomie  i  Gomorze,
dlatego  te¿  jestem  w  Chrystusie  przygotowana,   ¿e   drobnymi   partami  bêdê  coraz  bardziej 
ods³ania³a   duchowe   Dzie³o   Niebios,   które   przecie¿   prowadzê   w   misterium  paschalnym 
w  ciemnej  nocy  ducha,  która  naznaczona  jest  niewyra¿alnymi  znakami obecnoœci i bliskoœci 
mojego  najukochañszego  Oblubieñca  Niebieskiego.   Na   mojej   drodze   doskona³oœci,   która
ci¹gle   przed³u¿a   siê   sta³am  siê  nad  wyraz  wymagaj¹ca  w  wype³nieniu  woli  Niebios,  aby
móc   jak   najdoskonalej   przekazaæ   testament   Mistrza   Niebieskiego  wzglêdem  duszy  mej, 
w   zwi¹zku   z   czym   bêdzie   Wasza   Eminencja   mia³a   du¿o  czasu,  aby  powo³aæ  komisjê 
kompetentnych  duchownych,  aby  zaczêli  wczytywaæ  siê  w  moje  duchowe  wypiski.

Zbawiciel  rzek³  nam,  ¿e  mamy  przebaczaæ  nie  7 lecz 77 razy (Mt 18, 22) tzn. zawsze, 
tak  samo  jak  ja  mam  zawsze  pisaæ   i   to   do  samej  œmierci  swej,  tak¿e  Szanowny  Ksi¹dz
Kardyna³  by³  w  b³êdzie  myœl¹c  wczeœniej,   ¿e   zniechêci   mnie   do  walki  w  Imiê  Pasterza
Niebieskiego,  który  jest  Chlebem  ¯ycia,  i  dziêki  któremu  ca³kowicie  jestem  zaanga¿owana 
w  swoj¹  nadprzyrodzon¹  misjê  zanurzaj¹c  siê  w  sobie  i  pogr¹¿aj¹c w Nim, wchodz¹c coraz 



- 2 -

bardziej  w  tajniki  drogi  krzy¿owej,   dlatego   te¿  dziêkujê  Wszechmog¹cemu  za  tak  wielk¹ 
³askê,  ¿e  mogê  cierpieæ  w  Imiê  Jego,  bo  gdybym  nie  cierpia³a  by³abym  niedojrza³a  do tak 
wielkiego  Dzie³a  Jego,  bo  tylko  i  wy³¹cznie  przez  cierpienie mogê w ca³ej pe³ni zrealizowaæ 
swoje  odwieczne  powo³anie,  w  sprawie  którego  w  sumie  napisa³am  149  duchowych listów
do  duchowieñstwa,  w  wiêkszoœci  napisanych  w  formie  artyku³ów  czy  te¿  publikacji.

Wzglêdem   duchowego   Dzie³a   Boskiego   Oblubieñca,   które   z   wielkim   mêstwem
i   samozaparciem   wykonujê   w   Nim  znajduje  siê  Wasza  Eminencja  w  chwilowej  œlepocie
duchowej  i  to  dla  dobra  sprawy  Dzie³a  Niebios, które przecie¿ ma przetrwaæ a¿ na wszystkie
pokolenia  czyli  ma  byæ  ono  “ sol¹  i  œwiat³em ” (Mt 5, 13 - 14)  dla  ca³ego  grzesznego  ludu, 
który  pod¹¿a  drogami  rozpaczy,  zniewolenia  i  œmierci. Nie bêdzie przecie¿ Wasza Eminencja
bez   koñca   œ l e p a   i   g ³ u c h a   na   moje   tak   liczne   duchowe   wysy³ki,   które   przecie¿
umieszczone  s¹  na  mojej  stronie  internetowej,  która  czytana  jest  równie¿  i  przez teologów
ma³ej,  œredniej  czy  te¿ wielkiej m¹droœci, tak¿e na pewno znajdzie siê jakiœ dobry Samarytanin,
chocia¿by  po  œmierci  mej,   który   zainterweniuje   w   sposób  jak  najbardziej  odpowiedni  na 
tê   bezduszn¹   i   niekatolick¹  ciszê  od  Waszej  Eminencji,  która  w  swojej  “ wielkoœci ”  jak
widaæ  nie  zazna³a  w  pe³ni  mi³oœci  Bo¿ej,  poprzez  któr¹  sta³aby  siê  “ ma³a ” dla innych, jak
Jezus,  który  sta³  siê  s³ug¹  ( Ojciec  Œwiêty  Franciszek ).
 

Ca³¹  moj¹  nadprzyrodzon¹  misjê  wykonujê  w œwietle mi³osierdzia S³owa Wcielonego,
tak¿e  przesi¹kniêta  tym  mi³osnym  mi³osierdziem  wszystko  prze¿ywam w Ukochanym,  który
non - stop  oczyszcza  duszê  m¹  w  ogniu  mi³oœci  Swej,   aby  móg³  On  w  czystoœci  poœlubiæ
j¹  na  wieczne  wszechczasy, gdy ona ju¿ zaœnie w Nim na wieczne odpoczywanie w Niebieskim
Królestwie  Jego.   Moje   ca³kowite  oddanie  siê  dla  Boskiej  Troistoœci  jest  mi³e  i  doceniane 
przez  Trójjedynego  Boga,   bo   przecie¿   ono   ma   na   celu   przekazanie  niewielkiego  r¹bka 
niepojêtej  i  niewidzialnej  duchowoœci,   która   tak   bardzo  odrzucana  jest  przez  œwiat,  który 
idzie  drog¹  potêpieñcz¹.  Duch  Bo¿y  wprowadzi³  duszê  m¹,  serce, jak i ca³y rozum do zdroju
mi³osierdzia  Swego,  abym  w  ca³ej  pe³ni  wype³ni³a  swoje  odwieczne  powo³anie,  dlatego te¿ 
oczy  cia³a  mego,  jak  i  oczy  duszy  mej  utkwione  s¹  w  umi³owan¹  wolê  Najwy¿szego.

S z a n o w n y   K s i ê ¿ e   K a r d y n a l e,   nigdy   nie   pok³ada³am   i   nie   pok³adam
zaufania  w  œmiertelnych  istotach,  do  których  to  zalicza  siê  i  Wasza Eminencja, bo przecie¿ 
z  góry  wiadomo,  ¿e  przegra³abym  w  tak  wielkim  Dziele  Niebios  i  to  na  samym  pocz¹tku 
swojej  drogi  krzy¿owej,  dlatego  te¿  za  nic mam jakiekolwiek ignorowanie moich duchowych 
przesy³ek  w  sprawie  nadprzyrodzonej  misji  mej,   któr¹   przecie¿   wykonujê   z   mi³oœci   do
prawdy  Chrystusowej,  tak¿e  wszystko  prze¿ywam  z  wiar¹,  nadziej¹  i mi³oœci¹ id¹c pod pr¹d 
kultury  odrzucenia  i  œmierci,  która  nigdy  nie  pozwoli³aby  duszy  mej wejœæ w nieskoñczon¹, 
mi³osiern¹  mi³oœæ  i  szczêœliwoœæ,   poprzez   któr¹   wysz³am  z  wnêtrza  swego,  aby  móc  ju¿
z  ewangelizacyjn¹  pasj¹  owocowaæ  w  Panu  naszym.  Ta  cisza  na duchowe przesy³ki me nad
wyraz  uœwiêci³a  duszê  m¹,   która   z   tak¹   niezwyk³¹  lekkoœci¹  wznosi  siê  ponad  wszelkie
zniewolenia  nieustannie  d¹¿¹c  do  prawdziwej  sprawiedliwoœci, któr¹ przecie¿  w mi³osierdziu 
Bo¿ym  przekazujê  za  wstawiennictwem  Matki  Mi³osierdzia  w  duchowych  ksi¹¿kach swych. 
Jako   córka  Koœcio³a  Katolickiego  jedynego  prawowiernego  Ewangelii  Chrystusowej  jestem 
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wierna  i  pos³uszna  Koœcio³owi  i  Papie¿owi,  i  wówczas  ca³kowicie  ucichnê,   jak  otrzymam 
pismo  od  Ojca  Œwiêtego  Franciszka  czy  te¿  od  Waszej  Eminencji  mówi¹ce  o  rozpoczêciu
procesu  badawczego  nadprzyrodzonej  misji  mej.   Gdy  np.  otrzymam  od  Waszej  Eminencji
jakieœ  sugestie  i  wytyczne  duszpasterskie,   które   bêd¹   wydane   jedynie  w  imieniu  Waszej
Eminencji,   które   bêd¹   godziæ   w   duchowe   Dzie³o   Niebios,   to   zaznaczam,  ¿e  z  takimi
niepowa¿nymi  przemyœleniami  w  ogóle  nie  bêdê  siê  liczyæ,  i  dalej  bêdê  wysy³a³a duchowe
wysy³ki  do  Watykanu  na  Chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego  a¿  do momentu, gdy zabierze g³os 
Ojciec  Œwiêty  Franciszek,   bo  wówczas  nie  maj¹c  innego  wyjœcia  bêdê  musia³a  zamilkn¹æ 
w  Chrystusie,   tak   jak   to   zrobi³a    M a r y   W a r d,   kiedy   to   ból   spotka³   j¹   od  strony
umi³owanego  Koœcio³a  i  jej  cierpienia  by³y rezultatem  zderzenia  siê  dwóch  potêg:  ¡  Wiary 
w  darze  jej  powo³ania  przez  Boga  i  wiary  w  autorytet  Koœcio³a  i  Papie¿a. ¢   I   kiedy  ona 
zapozna³a  siê  z  treœci¹  bulii  -  jej  prze¿ycia  podobne  by³y zapewne do prze¿yæ Matki Jezusa, 
do  której  odnosi³y  siê  s³owa:  “ a  duszê  Twoj¹  miecz  przeniknie ” ( £k 2,  35 ),  tak¿e  na  tê
bulê  patrzy³a  skamienia³a,   bo   to   by³   wyrok   œmierci  dla  dzie³a  jej  ¿ycia  ( Walter  Nigg ).
Mary  Ward  nie  tylko  nie  upiera³a  siê  przekornie  przy  swoim,  ale  uczyni³a  to,  co przysta³o 
oddanej  córce  Koœcio³a,   bo   odda³a   siê   bez   s³owa  orzeczeniu  Koœcio³a  i  w  tej  mrocznej 
godzinie  jawi  siê  jej  prawdziwa  wielkoœæ,  wyra¿aj¹ca  siê  w spe³nianiu przyrzeczenia danego 
Papie¿owi,  który  wówczas  to  by³  Papie¿  Urban VIII - my. Dzie³o jej ¿ycia wyp³ynê³o dopiero
po  160 - ciu  latach  po  jej  œmierci,  gdzie  po  tak krzywdz¹cym, surowym i niesprawiedliwym 
werdykcie  Pius  X - ty  odwa¿nie  i  taktownie skorygowa³ rozstrzygniêcia swoich poprzedników 
( Walter  Nigg ).

Bardzo    g³êboko   w   pamiêci   utkwi³a   mi    idea    M a r y   W a r d    o   ufundowaniu
bezklauzurowego  i  podlegaj¹cemu  Papie¿owi  kobiecego  instytutu,   który  nie  mieœci³  siê  po
prostu   w   œwiecie   wyobraŸni   kardyna³ów,   przedstawicieli  antyreformacji.   Oni   nie   pojêli 
nowej  idei   i   nie  byli  w  stanie   umieœciæ  jej  w  kontekœcie  Obrazu  Koœcio³a,  bo  byli  zbyt
oddaleni   od   Anglii,   by   móc  zrozumieæ  panuj¹c¹  tam  sytuacjê.   Mary  Ward  wyprzedza³a
swój  czas,  a  kardyna³ów  wiêzi³y  nazbyt  oficjalne  schematy myœlowe (Walter Nigg).  Jakbym
¿y³a  w  czasach  Mary  Ward,  to  nie  mia³abym  ¿adnych szans na Dzie³o Bo¿e, które prowadzê 
z  woli  Bo¿ej,  jeszcze  okrzykniêtoby  mnie  heretyczk¹,  schizmatyczk¹,  buntowniczk¹  Stolicy 
Apostolskiej,  i  na  pewno  skazanoby  mnie  na  œmieræ.

Zosta³am  w  Duchu  Œwiêtym  wprowadzona  w  wolnoœæ  Bo¿¹,   w  ciemn¹  noc  wiary,
dlatego  te¿  proszê  Ojca  Niebieskiego,   ¿eby  da³  mi  m¹droœæ  Swoj¹,   która  pozwoli³aby  mi
wyrzec  siê  przemijaj¹cego  œwiata  i  ¿yæ  jedynie  tylko  Nim.   Ojciec  Niebieski  wezwa³  mnie 
do  skupienia  i  z  wdziêcznoœci¹  przyjê³am  tê  ³askê,  tak¿e  ¿ywa  mi³oœæ  Jego prowadzi mnie 
w  objêcia  Jego,  bo  przecie¿  dusza  moja  ma  byæ  z³¹czona  z  Nim,  aby  byæ  z  Nim Jednym 
Duchem (1 Kor 6, 17) oraz, ¿eby kontemplowaæ Go, ciesz¹c siê Nim i odpoczywaæ tylko w Nim.

Duch  Œwiêty  wspiera  Swym  œwiadectwem  naszego  ducha,   tak¿e   Duch   przychodzi 
z  pomoc¹  naszej  s³aboœci  ( Rz  8, 11 - 27 ),  i  doprowadza  nas  do odpowiedniej œwiadomoœci
i   wra¿liwoœci,   aby   w   otoczonej   ciemnoœci   Bo¿ej   mo¿na  by³o  zatopiæ  siê  i  zatraciæ  do 
ostatnich  granic  w  niepoznawalnym,  w  niewyra¿alnym  i  w  tajemniczym  dobru,  tj. w  Bogu
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( J. Tauler ).  Oblubieniec  Niebieski,  który  jest  obecny  w  duszy  mej  w  sposób  niewidzialny 
wspomaga  mnie,  przenikaj¹c  mnie  Œwiat³em  Swym  i  wype³niaj¹c  mnie Sob¹, abym poprzez 
poznanie  siebie  -  sz³a  w  g³¹b  duszy  swej  i   jednoczy³a  siê  z  Nim,  i  by³a  jednym  duchem 
z  Nim  oraz  œwiadczy³a  o  Jego  nieskoñczonej  dobroci.

Poprzez  okres  mêki,  która   jest   a p o g e u m   objawienia  Boga  idê  za  ukrzy¿owan¹ 
Mi³oœci¹  wskrzeszon¹  przez  Ducha  Œwiêtego  prosto  w  Ramiona  Stwórcy,  aby  ¿yæ  mi³osn¹ 
Mi³oœci¹  Jego  w  Nim  a¿  po  wszystkie  dni.  ¯yjê  Duchem  Œwiêtym  i  mi³oœæ  oraz poznanie 
Bo¿e   wynosi   duszê   moj¹   na  szczyty  niewyczerpanego  bogactwa  Królestwa  Niebieskiego, 
gdzie  Duch  Œwiêty  w  chrzeœcijañskiej  dojrza³oœci  objawia  siê  duszy  mej jako owoc paschy, 
owoc  wielkanocnego  przejœcia,  który  jest wejœciem w tajemnicê Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego.
Za  przyczyn¹  Ducha  Œwiêtego  d¹¿ê  do  scalenia  z  Chrystusem,  z  mistycznym Cia³em Jego,
aby  byæ  Koœcio³em  Boga  ¯ywego  (1 Tm  3, 15),  bo  przecie¿  my  jesteœmy Cia³em Chrystusa 
i  poszczególnymi  cz³onkami  tego  Cia³a  ( 1 Kor 12,  27 ),  dlatego  te¿  zanurzam  siê  w  mêce 
i  œmierci  Jezusa  Chrystusa  i  kontemplujê  nadprzyrodzone  tajemnice  Jego,  które  zawarte  s¹
w  Nim,  i  które  odwiecznie  przeznaczone  by³y  na  duszê  m¹.

Duch   Œwiêty   dzia³a   we   mnie,   prorokuje   i   za  przyczyn¹  Jego  prze¿ywam  ¿yw¹
obecnoœæ  Rodziców  Niebieskich,  i  idê  za  Ich  przewodnim  œwiat³em  do Wiecznej Ojczyzny, 
dlatego  te¿  nic  mnie  nie  od³¹czy  od  mi³oœci  Boga,   która   jest  w  Chrystusie  Panu  naszym 
( Rz  8,  35,  38 - 39 ),   i   który   wkrótce  przyjdzie  i  zabierze  duszê  moj¹  na  ca³¹  wiecznoœæ
( Ap  22,  20 ).  Rodzice  Niebiescy  w  Szczecinie  osamotnili  mnie,   abym   by³a   bez  rodziny, 
tylko  wy³¹cznie  dla  Nich,  i  moje  nabo¿eñstwo  do  Mêki  Pañskiej ukszta³towa³o siê i w pe³ni 
dojrza³o  w³aœnie w Szczecinie.  Przesz³am  i  przechodzê  okres  prób  i  doœwiadczeñ,  ale  ³aska 
Bo¿a,  dziêki  nieskoñczonemu  mi³osierdziu  nigdy  nie  opuszcza  mnie,  tak¿e nic nie za³ama³o 
mnie  i  nic,  ani  te¿  nikt  nie  potrafi  zmusiæ  mnie  do  ustêpstw  w  wybranej  drodze  Bo¿ej.

Dziêki  Opatrznoœci  Bo¿ej  owoce  mojej  krzywdy  moralnej  z  9. 10. 1985 r.,  kiedy  to 
w   re¿imie  komunistycznym  komisja  w  zupe³nie  innym  sk³adzie  bezprawnie  nie  nada³a  mi 
stopieñ  doktora  po  3 - ech  miesi¹cach  od  momentu  obrony  pracy doktorskiej, s¹ niezmiernie 
du¿e  i  dojrza³e,   bo  w³aœnie,  dziêki  temu  b³ogos³awionemu  krzy¿owi  mog³am  oderwaæ  siê 
od  grzesznej  doczesnoœci  i  w  Panu  swym  wejœæ  w najciemniejsz¹  noc  wiary  i  ducha,  a co 
za   tym   idzie   dusza   moja   mog³a  wch³aniaæ  niepojêtoœci  Jego  mi³oœci¹  i  m¹droœci¹  Jego.
W   egoistycznym   œrodowisku  pseudonaukowców  Wydzia³u  Rybactwa  Morskiego  Akademii 
Rolniczej  w  Szczecinie  na  czele  z  dziekanem Aleksandrem Winnickim  -  Ÿle obchodzono siê 
ze mn¹,  bo  przecie¿  nie  doœæ,  ¿e  dopuszczono  siê  tak licznych przestêpstw w nie nadaniu mi 
stopnia  doktora,  to  jeszcze chcieli og³upiæ, zastraszyæ i zniszczyæ mnie, a najchêtniej cieszyliby
siê,  jakby  widzieli  mnie  za³aman¹  i  upokorzon¹ ... , i  jakbym  tak odesz³a raz na zawsze z ich
pola  widzenia   i   nigdy   te¿   nie  wraca³a  do  ich  perfidnej  przesz³oœci,  tak¿e  ci  pobratymcy
szatana  o  zak³amanych  sumieniach,  tak  jak  Judasz  pragnêli  zniewoliæ  mój  umys³ i narzuciæ 
swoj¹  zmys³ow¹  wolê,  która  prowadzi  jedynie  na  wieczne  zatracenie.  Te ziemskie ich ciosy
dodawa³y  mi  nadprzyrodzonej  si³y,  ¿e  têskniê  za  nimi,   aby   jeszcze  wiêksze  mieæ  odbicie 
od  tego  grzesznego,  przemijaj¹cego  œwiata.  Pragnê  zaznaczyæ,  ¿e  kiedy  podjê³am  pracê  na 



- 5 -

tym  re¿imowym  Wydziale  w  Szczecinie,   to   ¿aden   okres   czasu  nie  by³  wolny  od  intryg, 
co   nie   by³o   dla   mnie   absolutnie   ¿adnym   zaskoczeniem,  bo  nawet  nieœmiertelny  Ojciec 
Niebieski,  Król  Wieków  dozna³  zimna,  niedostatku,  przeœladowañ  a¿  do  niewinnej œmierci.

Gdyby  nie  moi  b³ogos³awieni  wrogowie  ze  Szczecina,  którzy  jako  narzêdzie mi³oœci 
Bo¿ej nadali duszy mej odpowiedni kszta³t,  to dusza moja popad³aby w wielkie niedoskona³oœci,
grzechy  powszechne  i  po¿¹dania  naturalne,  i  w³aœnie  dziêki  moim  krzy¿om  nauczy³am  siê 
jak  szanowaæ  cz³owieka  i  jego  godnoœæ,  i  wykaza³am jak mo¿na zachowaæ cz³owieczeñstwo, 
swoj¹  godnoœæ  w  warunkach,  w  których  zepchniêto  mnie   na   samo   d n o   p o n i ¿ e n i a, 
tak  jak  Stefania  £¹cka,  która  cierpia³a  w  nieporównywalnie  gorszych  warunkach.

Ca³a   historia   œwiêta   doœwiadczy³a   przeœladowania   i   ze   mn¹   te¿   nie  mog³o  byæ
inaczej,   dlatego   te¿  musia³am  “ pêkn¹æ ”  i  znaleŸæ  siê  w  œrodku   beznadziejnego  dna,   na 
ludzki  rozum  w  sytuacji  bez  wyjœcia,   jak   to   mia³am   przepowiedziane  23. 11. 1984  roku
w   mistycznym   œnie,   gdzie   statek   Bo¿y   p ê k a    n a    d w i e   r ó w n e    c z ê œ c i,  abym 
znalaz³a  siê  w  grobie  Bo¿ym  i  dotknê³a  swej  nicoœci.   Poni¿ej  podam  podobne  przyk³ady, 
tylko   w   zupe³nie   innym   wymiarze,    które   przedstawiaj¹   “  pêkniêcie  ”   duszy,    i   która 
z  beznadziejnoœci  na  ludzki  rozum  podnios³a  siê  i  tak  wiele  zrobi³a  dla  owieczek Bo¿ych.

-  J ó z e f    zosta³   wrzucony   przez   braci   do   studni  - grobu,    a   wyzwolony  rz¹dzi 
w  Egipcie  i  ratuje  od  g³odu  swój  naród. ;  J e r e m i a s z   wrzucony  do  studni - grobu staje 
siê  heroldem  Mesjasza. ;  D a n i e l   w   lwiej  jamie,  grobie  beznadziejnoœci  zwyciê¿y³ przez 
ufn¹  wiarê. ;   J o n a s z   przebywaj¹cy   przez  3  dni   i   3  noce   we   wnêtrzu  ryby  zwyciê¿a 
beznadziejnoœæ  moc¹  Bo¿¹. ;  S a m   Z b a w i c i e l   przebywa³  w  ³onie ziemi  3 dni i 3 noce, 
i  pokona³  ka¿de  zst¹pienie  do  Otch³ani,  do  grobu,  do  klêski,   dlatego,   ¿e   Jego  zst¹pienie 
by³o  ostatnim  ( W. Œwierzawski ).  Wszystkie   te   przyk³ady   to   najwyraŸniejsze  znaki  Syna 
Cz³owieczego  ( Mt 12, 40 ),   które   duszê   moj¹   prowadz¹   z   dna   beznadziejnoœci  poprzez 
poznanie  i  ods³oniêcie  œwiatu  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  i innych tajemnic Królestwa
Niebieskiego  do  Samego  Zbawiciela,  w  którym  jest  przystêp  do  Ojca Przedwiecznego i do 
wszystkich  tajemnic  Bo¿ych,  a  o  tym  pisa³am  ju¿  na  swoim  profilu.

Na   drogê  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  wesz³am 
œwiadomie   i   dobrowolnie,   wiedz¹c   du¿o   wczeœniej,   ¿e   ta  krwawa,  bolesna  droga  Bo¿a 
zwi¹zana  jest  z   równoznacznym  wejœciem  w  œlady  Jezusa  Chrystusa,  który  poprzez  mêkê, 
œmieræ  i   zmartwychwstanie  zaprowadzi  duszê  moj¹  do  Siebie,  tak¿e  w  tym  Dziele Bo¿ym 
musi  iœæ  w  parze  poznanie  teologiczne  z  modlitw¹,   i   droga   ta   biegnie  do  doskona³oœci, 
tak  jak  Ojciec  Niebieski  jest  doskona³y,  w  którym  zawarta  jest  ta  tajemnica.  Z  woli Bo¿ej 
przesz³am  ze  œmierci  do  ¿ycia  nowego  w  Bogu,   które   rozpoczyna   siê   w  nas  na  chrzcie 
(1 J 3, 14)  i  prowadzi  do zmartwychwsta³ego Jezusa Chrystusa, który jest drog¹ do Ojca Swego 
( J 14, 6),  i  który  prowadzi  duszê  m¹  do  wnêtrza  ¿ycia  Swego,  aby  w  wiecznej  OjczyŸnie 
mog³a  ona  nadprzyrodzon¹  mi³oœci¹  kontemplowaæ  Jego. Prawdziwe œwiat³o nadprzyrodzonej 
rzeczywistoœci prowadzi mnie do celu,  i w nocy ciemnej w œwietle Bo¿ym odczuwam dotkniêcia 
oczyszczaj¹cej  i  od¿ywiaj¹cej  wody   oraz   woñ   olejku   œwiêtego,   gdzie  poprzez  cierpienia 
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i  pokutê  umys³em  Bo¿ym  pojmujê  prawdy  Bo¿e  odwiecznie  przeznaczone  na  duszê  m¹.

Ja,   jako   córka   Zbawiciela  jestem  w  Chrystusie  Jego  Cia³em  i  jestem  w  Koœciele, 
i  za  pomoc¹  wiary  poznajê  Boga  przez  Jezusa  Chrystusa  w  Duchu  Œwiêtym,   tak¿e   mam 
byæ  pos³uszna  Trójcy  Œwiêtej  i  Mamie  Niebieskiej  a¿  do  œmierci   ( Flp  2,  7 - 8 ).    Z  woli 
Bo¿ej  poprzez   L i t u r g i ê   przesz³am  od  niewiedzy  do  nadprzyrodzonej  wiedzy,   od  tego 
co  ukryte  -  do   tego   co   jest   ju¿   ods³oniête   i   objawione  w  dziejach,  i  ods³onione  coraz 
wiêcej  w  ka¿dej  sakramentalnej  czynnoœci  ( W. Œwierzawski ),  tak¿e  Duch  Œwiêty prowadzi 
mnie  do  najg³êbszego  poznania  Jezusa  Chrystusa,  jakie  jest  mo¿liwe  w  tym  ¿yciu.

K  W  duchowym  Dziele  Pana  naszego,   które   prowadzê   w   Nim,   nie   by³o   i  ma
absolutnie   ¿adnych   konkretnych   odzewów   od  duchownych  na  czele  z  Wasz¹  Eminencj¹,
do   których   ju¿   od   lat   wysy³am  duchowe  przesy³ki,  bo  podobnie  jak  z  M a r y   W a r d,
przerasta  to  wyobra¿enia  prawie  wszystkich  kardyna³ów,  a  najbardziej  wejœcie  w  tajemnicê
Trójk¹ta  Bermudzkiego,   która   i   tak   bêdzie  przekazana  w  pe³ni  czasów,  tak  jak  i  trzecia
tajemnica  fatimska,  która  przecie¿  najpierw  by³a  przekazana Papie¿owi, dlatego te¿ nie mogê 
jej  w  pe³ni  przedstawiæ  bez zgody Ojca Œwiêtego Franciszka w listach do niego, które przecie¿ 
ukazuj¹  siê  na  mojej  stronie  internetowej  ( {  a  ods³oniêta  jest  ona w duchowych ksi¹¿kach 
mych,  których  nikt  nie  czyta),  bo  na  to potrzebny jest ca³y proces badawczy nadprzyrodzonej 
misji  mej,  tak¿e  wszystko  zanosi  siê  na  to,  co  zreszt¹  zapewni³  mnie  o  tym Sam Stwórca, 
¿e   ostateczny   werdykt   duchowego   Dzie³a   Jego   zapadnie   dopiero   po   œmierci   mej.  Jak 
zorientowa³am  siê  po  zachowaniu  Waszej  Eminencji  w  sprawie  nadprzyrodzonej  misji mej, 
¿e   brak   jest   Ksiêdzu   g³êbokiej   ¿arliwoœci  duszpasterskiej  i  apostolskiej,  bo  ona  jest  dla 
Ksiêdza  obca,  tak¿e  nie  bior¹c  przyk³adu  z  Waszej  Eminencji,  który  sta³  siê  ju¿ hañbi¹cy, 
wype³niam  testament  Boskiego  Odkupiciela  wzglêdem  duszy  mej  i  w bezgranicznej mi³oœci 
Jego  czyniê  dobro,  tak  jak  czyni³  nam  On  ( J 13, 15 ).

Posi¹œæ   t a j e m n i c ê   B o ¿ ¹   T r ó j k ¹ t a   B e r m u d z k i e g o,   to  znaczy  mieæ
w  sobie  ¿ycie  Cia³a  Mistycznego  Chrystusa,  ¿ycie  Samego  Koœcio³a  (Matka Czacka),  tak¿e 
rozwi¹zanie   tej   tajemnicy   musi   byæ   rozpatrywane   we   wzajemnym   powi¹zaniu   miêdzy
objawieniem,  S³owem,  prawd¹  a  wiar¹,  nadziej¹  i  mi³oœci¹  przy  wspó³pracy  Trójcy Œwiêtej 
i  Mamy  Niebieskiej.   Z  charakterem  Dzie³a  Bo¿ego,   które  prowadzi³am  nie  mo¿e  zgadzaæ 
siê  absolutnie  mi³oœæ  w³asna  ani  te¿  przesadna,  ha³aœliwa i jaskrawa reklama,  bo tutaj trzeba 
iœæ  do  trwa³ej  piêknoœci  Stwórcy,  która  nie  ma  ¿adnej  odmiany.   Ta   Boska  tajemnica  jest 
nierozerwalnie  zwi¹zana  z  tajemnic¹  Krzy¿a  i  jest  z  Boga,  dla  Boga  na  Chwa³ê  Bo¿¹, dla 
uœwiêcenia  dusz  ca³ego  œwiata,   dlatego  te¿  posi¹œæ  j¹,  to  daæ  cia³o  swoje  na  ofiarê  ¿yw¹, 
œwiêt¹,  Bogu  przyjemn¹  ( Rz 12, 1 ),   a   ¿ycie  tej  duszy  ( czyli  mej ),  która  mia³a  w  Bogu 
wch³on¹æ  tê  tajemnicê  Niebios  musia³o  byæ  nieustannie  zanurzone  w  modlitwie.

Ojciec   Niebieski   udzieli³   mi   wielk¹   ³askê   wprowadzaj¹c   mnie   na  “ szczeciñsk¹
pustyniê ”,  gdzie  poufnie  przemawia³  do  duszy  mej  i  w  skrytoœci  objawia³ Swoj¹ tajemnicê 
T r ó j k ¹ t a   B e r m u d z k i e g o,  abym  nastêpnie tê duchow¹ tajemnicê, prawdê duchowego 
œwiata   przekaza³a   materialistycznemu   œwiatu,   który  jest  pe³en  grzechu,  fa³szu  i  brzydoty. 
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W  bezinteresownej  mi³oœci,  w  samotni  i  w  g³êbokim  pokoju wype³niam powierzone zadanie 
jak  tylko  potrafiê  najlepiej,  a  Przenajœwiêtsza  Krew  sp³ywa  po  mnie  z  Chrystusowych Ran 
i  obmywa  ca³e  Bo¿e  Dzie³o  ascezy  mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, 
jak  i  ca³¹  ludzkoœæ.

Latami   by³am   i   jestem   duchow¹   winoroœl¹,   która   wymaga³a   i   jeszcze  wymaga 
niezmiernie  wiele  starañ  od  Boskiego  Odkupiciela,  dziêki  któremu udŸwignê³am ciê¿ar swej
nadprzyrodzonej  misji,  która  na ludzki rozum by³a nie do udŸwigniêcia, dlatego te¿ w wolnoœci
Ukochanego  jestem  tak  bardzo  dok³adna  i  pracowita  w  duchowym Dziele Jego, które oparte
jest  o  wieczn¹  ska³ê  Jego  i  budowane  na  mej  krzywdzie  moralnej z 9.10.1985 r., bez której
nie  mog³oby  powstaæ  to  Dzie³o,   tak¿e   w   poczuciu  spe³nionej  woli  Bo¿ej  wype³niam  ju¿
ostatnie  dyrektywy  Niebios.  

Z   woli   Bo¿ej   nie   tylko   wnikam   w   paschalne   dzieje  Chrystusa  i  ¿yjê  tylko  dla 
Zbawiciela,   który   za   nas   umar³  i  zmartwychwsta³  ( 2 Kor  5,  15 ),   ale   równie¿  wesz³am 
w  bezkresny  œwiat  Trójcy  Przenajœwiêtszej  i poznajê Ojca przez Chrystusa w Duchu Œwiêtym, 
który   przekazuje   duszy   mej   tajemnice   Swoje   odwiecznie   przeznaczone  dla  niej.   Skoro
za  przyczyn¹  Ducha  Œwiêtego  wesz³am  w  bezkresny  i  niepojêty  dla  nikogo Ocean Bóstwa, 
to  wiadomo,   ¿e   zanurzam  siê  w  ¿ycie  Trójcy  Przenajœwiêtszej  sk¹d  tryska  mi³oœæ,  radoœæ 
i  pokój  wieczny,  a  ponadto  za  pomoc¹  Eucharystii  wchodzê coraz g³êbiej w tajemnice Bo¿e, 
w  sam¹  g³êbiê  Trójcy  Przenajœwiêtszej.

W  ca³ej  pe³ni  nale¿ê  jedynie  do  S³owa  Wcielonego,  z  którym  utrzymujê  sta³¹ wiêŸ,
dlatego  te¿  nie  ma  u  mnie ¿adnych niepewnoœci, ani te¿ lêku w tym doczesnym, przejœciowym
pielgrzymowaniu, w którym to tak wiele owiec Bo¿ych cierpi w wyniku przemocy, przeœladowañ
i  wojny.  W  Boskim  Oblubieñcu  za  wstawiennictwem Niepokalanej nieustannie odnawiam siê
w  Ukochanym  trwaj¹c  mocno  w  mi³oœci  Jego  przy  jednoczesnym  odwa¿nym  wyjœciu  poza 
siebie,   walcz¹c  o  otwarcie  badawczego  przewodu  w  Kongregacji  Nauki  Wiary  duchowego
Dzie³a  Niebios,  które  odwiecznie  by³o  zaplanowane  na  duszê m¹, i które nada³o sen mojemu 
¿yciu,  w  którym  jako  jedynym  mogê  w  ca³ej  pe³ni  spe³niæ  siê.   

Matka  Zbawiciela  i  nasza  niezast¹piona  Matka,   M a r y j a   wprowadzi³a   duszê   m¹
w  uzdrawiaj¹c¹  i  mi³osiern¹  mi³oœæ  Syna Swego, która znajduje siê w tajemnicy mêki, œmierci
i  zmartwychwstania  Jego,   dziêki  czemu  zosta³am   wyrwana  z  r¹k  œmierci  i  szatana,  tak¿e 
przebywam   jedynie   w   p³omieniach   mi³oœci,   nadziei  i  wiary  duchowego  œwiata  Stwórcy. 
Z   pomoc¹   Ró¿y   Mistycznej,   Maryi   wyrzekam   siê   upodobania  w  dobrach  materialnych, 
duchowych  i  nadprzyrodzonych,  tak¿e  przyjmujê je i pos³ugujê siê nimi tyle, aby móc szybciej 
i  jak  najdoskonalej  zrealizowaæ  wolê  Bo¿¹  ( O.  Gabriel  od  Œwiêtej  Magdaleny ).   

Rodzice   Niebiescy  oga³acaj¹  i  wyzwalaj¹  duszê  moj¹  ze  wszystkiego,   dlatego   te¿
w  nadprzyrodzonej  samotni  zaw³adnêli  j¹  dla  Siebie,   aby   ona   jako   Ich   mistyczna  córka
sta³a   siê   niepodzielna   dla   nikogo.   Dusza   moja   staje  siê  z  ka¿d¹  chwil¹  coraz  bardziej 
Chrystusem  i  poprzez  ¿ycie  mistyczne,  które  zrodzi³o siê  w  kontakcie z Eucharysti¹ zbli¿am 
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siê  do  Baranka  Apokalipsy,  do  Syna Cz³owieczego, który obmywa mnie z grzechów, uœwiêca, 
powo³uje  do  Swej  Niebieskiej  Ojczyzny,  która  jest  wieczna  ( Dn 7, 13 - 14 ).

Z   woli   Bo¿ej   nabywam   owoc   teologiczny,  cnotê  mi³oœci,  która  jest  wzmocniona 
i  udoskonalona  przez  dary  Ducha  Œwiêtego,  tak¿e  Bóg  w  g³êbi  duszy  mej  zaczyna dzia³aæ 
w  sposób,   który  przezwyciê¿a  zwyczajne  dzia³anie  duszy,  i  pod  wp³ywem  specjalnej  ³aski 
dokonuje  siê  tutaj  zjednoczenie  duszy  z  Bogiem  ( Jan  od  Anio³ów ).  Ka¿de  doœwiadczenie
duchowe  nauczy³o  duszê  m¹  chêtnie  przyjmowaæ  to,   co   zsy³a  S³owo  Wcielone,  bo  przez 
cierpienie  Zbawiciel  rzuci³  nowe  œwiat³o  przez  Eucharystiê,   tak¿e   dusza    moja   otworzy³a 
siê  na  œwiat  Bo¿y  i  z  woli  Bo¿ej  przez  pokutê  wyzwala  siê  z  grzechu,  aby  móc wejœæ na 
najwy¿sze  szczyty  drogi  doskona³oœci   i   dojœæ   do   jednoœci  w  Chrystusie   ( J 17, 21 ),  aby 
wszyscy  chodzili  w  nowoœci  ¿ycia  ( J 17, 1 - 3 ).

Pan  Bóg  daje  œmieræ  i  ¿ycie,  poni¿a  i  wywy¿sza  (1 Sm 2, 6 - 7),  ale  zawsze  mamy 
byæ  Mu  pos³uszni  a¿  do  œmierci  krzy¿owej  i  pe³niæ  wolê  Jego  (£k 22, 42),  która  przenika 
Niebiosa.  Wszechmog¹cy  Bóg  w  g³êbi  serca  mego  wyraŸnie  przemówi³ do mnie, i wszystko 
robiê  dla  Jezusa  z  mi³oœci  ku  Niemu  za  nawrócenie  grzeszników,  za  Ojca Œwiêtego, i jako 
zadoœæuczynienie  za  grzechy  pope³nione  przeciw  Niepokalanemu  Sercu Maryi.  Niepokalane 
Serce   Maryi   jest   dla   mnie   ucieczk¹   i   drog¹,   która  prowadzi  duszê  moj¹  do  Niebios, 
dlatego   te¿   proszê   J¹   usilnie,    aby   nigdy   nie   opuszcza³a   mnie   i   przyjê³a   tê   nêdzn¹
grzesznicê  do  Siebie,  która  poprzez  Dzie³o  ascezy  mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta 
Bermudzkiego,  jak  i  ca³¹  misjê  sw¹ uprasza pokój dla œwiata i cierpi po to, aby zadoœæuczyniæ 
za  grzechy  œwiata  i  nawróciæ  grzeszników.   

Z  Najsprawiedliwszy   i  najmi³osierniejszy  Boski  Odkupiciel  coraz  bardziej  zanurza 
duszê  m¹  w  nieskoñczonym  mi³osierdziu  Swym,   gdy  podczas  snów  ona  opuszcza  w  Nim
pow³okê  cielesn¹,  tak¿e  w  modlitewnej,  pisanej  kontemplacji  staram  siê  przekazaæ  w  Nim
te  upojne  kontemplacje  z  duchowego  œwiata  Jego,  które  s¹  przekazane  przez  duszê  m¹ do
pamiêci  mej.  Dziêki  Matce  Pana  naszego,  Maryi  dziewicy,  która  jest  pocz¹tkiem  Koœcio³a 
mam  w  szczególny  sposób  prostowane  drogi  me,  tak¿e  w  niezawodnej  nadziei  kontynuujê 
wolê  Niebios,   aby  w  ¿yciu  przysz³ym  dusza  ma  mog³a wiecznie uczestniczyæ w niepojêtych
bogactwach  Stwórcy  i  to  w  najdoskonalszej  chwale  Jego.  Matka  Bo¿ego  ¯ycia,  M a r y j a 
wyjedna³a  mi  œwiat³o  Ducha  Œwiêtego,   dlatego  te¿  nikt  mnie  nie  zmêczy  i  nie  zniechêci, 
bo  duch  mój  jest  nieustannie  odnawiany  w  Panu  mym,  dziêki  któremu zostaliœmy zrodzeni 
ze  œmierci  Jego,  dlatego  te¿  za  nic  mam  te  przemijaj¹ce  “ bogactwa ”  tj. marnoœci i nicoœci 
tego  naturalnego  i  zmiennego  œwiata.  Na  mojej  ciernistej  i mi³osnej drodze œwiêtoœci jestem 
wy³¹czn¹  w³asnoœci¹  mojego  duchowego  Niebieskiego  Przewodnika,  Jezusa Chrystusa, który 
duszê  m¹  wprowadzi³  w  trynitarne  tajemnice Swe, które maj¹ miejsce w nieziemskim œwiecie 
Jego,   dlatego   te¿   dziêki   mi³oœci   Jego  coraz  bardziej  zag³êbia  siê  ona  w  nieskoñczonym 
mi³osierdziu  Jego.

Z  pe³nym  oddaniem  uczestniczê  w  misterium  odkupienia,   bo  przecie¿  zawierzy³am 
Panu  naszemu,  który  zaspakaja  moje  najg³êbsze  oczekiwania,  tak¿e  rozgrzana mi³oœci¹ Jego 
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poprzez  Maryjê  Dziewicê  w  sposób  niewymowny,  w  milczeniu  i  ciszy  dusza  ma  wchodzi
w  tajemnice  Niebios,  które  napawaj¹   j¹  niewys³owion¹  s³odycz¹. Gdybym mi³oœci Bo¿ej nie 
mia³a,  o  czym  to  ju¿  pisa³am,  to  wiadomo,  ¿e  do niczego bym siê nie nadawa³a, a poniewa¿ 
dusza  ma  opancerzona   jest  mi³oœci¹  Najœwiêtszej  Maryi,   która  jest  niewyczerpan¹  Stolic¹ 
M¹droœci,   dlatego   te¿   realizowanie   odwiecznego   testamentu   moc¹  Pañsk¹  jest  nie  tylko 
³atwe,   ale   nadzwyczajne   upojne,   tym   bardziej,    ¿e   dusza   ma   ogrom   razy   przebywa³a
w  najg³êbszych  tajemnicach  Pana  swego,  które  kontemplowa³a  w  Nim.

Jak   ju¿   du¿o   wczeœniej   wspomnia³am   Zbawiciel  kilkanaœcie  razy  w  moim  ¿yciu
prosi³  mnie,  ¿ebym  opisywa³a  swoje  duchowe  ¿ycie,   a   ja   parê   razy   powiedzia³am   Mu: 
� Panie  Jezu,   przecie¿  nie  mogê  opisywaæ  tylko  ³aski  Twe,   które   dusza   ma   tak   czêsto 
doznaje  za  przyczyn¹  Tw¹,   bo   takie   teksty   by³yby   zbyt  nudne  dla  czytelnika,  bo  ja  te¿ 
muszê   mieæ   niezmiernie   urodzajne   ¿ycie   w   krzy¿e,   i   to   dosyæ  ostre,  które  mog³abym 
przetrzymaæ  i  prze¿yæ  w  Tobie.    A  wówczas  mi³osierny  Odkupiciel  odrzek³  mi:  ¡ Córko 
Moja  oto,  to  ty  nie  martw  siê,   bo  twoja  droga  krzy¿owa  bêdzie  urodzajna  we wszystkich 
kierunkach,  aby  zadziwiæ  i  pokonaæ  ludzi,   którzy   uwa¿aj¹   siê   za   wielkich  i  m¹drych. ¢
Tak¿e   nie   u¿alam   siê   na   moj¹   tak   niezwyk³¹   duchow¹   drogê,    bo   przecie¿   Stwórca
wywi¹zuje  siê  z  danego  przyrzeczenia,   dlatego   te¿   mówiê   alleluja  i  do  przodu,  i  mimo,
¿e   coraz   trudniej  jest  mi  wspinaæ  siê  po  tak  œliskiej  lodowatej  mistycznej  Górze  Karmel, 
jak   to   mia³am   przepowiedziane  w  mistycznej   ³asce  Bo¿ej  z  dusz¹  Œwiêtego  Jana  Paw³a 
II - go,   bo  przecie¿  wysiadam  zdrowotnie,   ale  póki  jeszcze  dusza  ma  daje  ¿ycie  cia³u,  to 
muszê  dokoñczyæ  jak  najgodniej  tê  moj¹  ziemsk¹  pielgrzymkê.

Z  woli  Bo¿ej  z  najgorêtsz¹  mi³oœci¹  dusza  moja  wdar³a  siê  w  duchow¹  sferê  Pana
swego,  który  podniós³  j¹  do  niepojêtej,  mi³osnej  rozkoszy  Swej,  która  ma  miejsce  jedynie 
w  nadprzyrodzonym  ogrodzie  Jego,  dlatego  te¿  ona  tak  czêsto  prosi Oblubieñca swego, aby 
zabra³ j¹ ju¿ do Siebie,  bo  coraz  trudniej  ¿yje  siê  jej  na  pograniczu  dwóch przeciwstawnych 
œwiatów,  mimo,  ¿e  ona  ju¿  tu  na  ziemi  ¿yje  niewielk¹  namiastk¹  wiecznoœci.  Dusza  moja 
niezmiernie  cieszy  siê  cnotami,   które  posiada,  i  które  naby³a,  dziêki  Ukochanemu  swemu, 
który  przyobleka  j¹  w  szatê  Sw¹,  aby  ona  wszystko  widzia³a  oczyma  Jego  i  wszystko  te¿ 
rozumia³a   w   Nim,   jak   przysta³o   na   wieczn¹   Oblubienicê   Jego.  Majestatyczny   i   pe³ej 
nieskazitelnej  godnoœci  Jezus  Chrystus,  dziêki  mi³osierdziu  Swemu  wprowadzi³  duszê  m¹
w  nad  wyraz  gêst¹  gêstwinê  dóbr  i  skarbów  Swych,  które  jako  wonne  olejki  nape³niaj¹ j¹ 
tak¹  wonnoœci¹,  ¿e  ona  nawet  jak  jest  w  ciele,  to  têskni  za  tymi  wonnymi skarbami, które 
zupe³nie   s¹   obce   w   tym   ob³udnym,   zak³amanym   i   œmiercionoœnym  œwiecie,  w  którym 
starannie  zaciera  siê  winy  i  w  sposób   jawny  ³amie  siê  przykazania  Bo¿e.

Gdy   jestem   w   swojej  umi³owanej  pustelni  zupe³nie  sama  z  Boskim  Oblubieñcem, 
to   s¹   to   najszczêœliwsze   chwile   ¿ycia  mego,  natomiast,  gdy  wychodzê  z  tej  mistycznej,
wyciszonej  samotni,  to  czasami  obrywam,   aby   móc   doœwiadczaæ  najprzeró¿niejsze  udrêki 
czy  uciski wewnêtrzne w tym bezprawnym œwiecie,  którymi równie¿ karmione s¹ poniewierane 
owce  Bo¿e  za  pomoc¹  decydentów  z³a,  którzy  dyktuj¹  im  co  maj¹  mówiæ,  robiæ,  a co nie. 
Jestem  niezmiernie  ufna  w  Opatrznoœæ  Bo¿¹,   ale   powiem  tak  szczerze,  ¿e  przera¿a  mnie 
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ta   cywilizacja   k³amstwa   i   œmierci,   w   której   prawda   niezmiernie   boli,   dlatego  te¿  nie
dopuszcza  siê  do  poznania  jej,  tak¿e  ¿yjemy  w  zak³amanym  œwiecie,   gdzie   ogranicza  siê 
wolnoœæ  s³owa  i  lekcewa¿y  siê  dobro  spo³eczeñstwa.  Chwilowo  jestem  mo¿e  nie za³amana
z  tej  swojej  bezsilnoœci,  ale  nad  wyraz  os³abiona,  bo  przecie¿  nic  sama  z  siebie  nie mogê 
uczyniæ,  ale  wiem,  ¿e  z  pomoc¹  Niebieskiego Oblubieñca ten ciê¿ki okres przetrwam w Nim,
bo  przecie¿  Jemu  powierzy³am  ca³¹  przysz³oœæ  sw¹,   a   ponadto   dziêki  Niemu  dojrzewam 
w  Nim,  aby  w  mê¿nej  walce  ze  œwiatem  zwyciê¿yæ  w  Nim.

S z a n o w n a   E m i n e n c j o,  ca³a  moja  nadprzyrodzona  misja  odbywa siê poprzez 
Misterium  Chrystusa,  to  jest  poprzez  Samego  Chrystusa  (Kol 4, 3),  który wzywa duszê moj¹ 
do  Siebie  i  domaga  siê,  aby  ona  wiernie  naœladowa³a  Go,   dlatego   te¿  nigdy  nie  zwa¿am
na  ciszê  na  moje  duchowe  przesy³ki,  które  zosta³y  wkomponowane  w odwieczny plan Pana
naszego,  bo  ona  jest  wielkim  b³ogos³awieñstwem,  bo dziêki niej dopracowa³am i skoñczy³am
ju¿  Dzie³o  Wszechmog¹cego,  dziêki  któremu  dusza  ma  poprzez  uczestnictwo  sta³a siê Nim 
Samym,  i  gdy  opuœci ona w Nim cia³o, to bêd¹c w Nim poza czasoprzestrzeni¹ w œwiat³oœciach
wiekuistych,   w   œwietle   chwa³y   Jego   kontempluje   ona   niepojête   tajemnice   Jego,   które 
przekazuje  mi  do  pamiêci,  a  ja  z  kolei  w  ogólnych  zarysach  czasami coœ w skrócie napiszê 
o   tych   bezdennych   otch³aniach   niezg³êbionej  Trójcy  Œwiêtej.  Pewna  niezachwianej  wiary
w Boga przymujê z wielk¹ radoœci¹ i mi³oœci¹ wszelkie tajemnice Najwy¿szego, który utwierdzi³ 
mnie  w  przekonaniu,  ¿e  dopiero  po  œmierci mej bêdzie wydany ostateczny werdykt w sprawie 
mojego  odwiecznego  powo³ania,   o   czym  ju¿  wy¿ej  wspomnia³am,   tak¿e  w  pe³ni  czasów
jak  nie  Wasza  Eminencja,  to  nastêpca  Waszej  Eminencji  obudzi  siê  z egzystencjalnego snu
w sprawie nadprzyrodzonej misji mej,  w  zwi¹zku  z  czym  i  tak  bêdzie otworzony jej przewód
badawczy   w   Kongregacji   Nauki   Wiary,   któr¹   prowadzi³am   z   niewiarygodn¹  jasnoœci¹, 
konkretnoœci¹  i  skutecznoœci¹,   która   w   pe³ni  czasów  ma  okazaæ  siê  zasiewem,  z  którego
wyroœnie  mocna  demokracja  oparta  jedynie o dekalogi Zbawiciela (Ojciec Œwiêty Franciszek). 

Ca³ym  swym  sercem  i  dusz¹  zaanga¿owa³am  siê  w  duchowe  Dzie³o  Pana  naszego, 
poprzez  które  mówiê  nie  tylko  o  niezg³êbionych  tajemnicach cierpienia i mi³oœci Oblubieñca
Niebieskiego,  ale  i  o  Nim Samym, tak¿e przebywaj¹c w prawdziwej, rzeczywistej duchowoœci 
Ukochanego sta³am siê zdolna  do  przyjêcia swego odwiecznego powo³ania, uwa¿nie odczytuj¹c 
znaki  czasu,  które  s¹  œwietlistymi  latarniami  na  drodze  doskona³oœci  mej.  W ciemniej nocy 
wiary   czy   te¿   ducha   wiele   rzeczy   nie   rozumiem,  ale  od  samego  pocz¹tku  w  g³êbokiej 
pokorze  dajê  siê  prowadziæ  Najœwiêtszemu,  aby  poprzez  mnie  œwieci³o  œwiat³o  Jego w tym 
zniewolonym  œwiecie,   gdzie   tak   wiele  dzieci  Jego  zranionych  jest  nie  tylko  na  ciele,  ale 
i  na  duchu.   W   trudach,   cierpieniach   czy   te¿   w   radoœciach  nigdy  nie  jestem  zamkniêta 
w  sobie  lecz  otwarta  na  dzia³anie  Ducha  Œwiêtego,   dziêki   któremu   tak   szczerze  i  jasno
wypowiadam  siê   w   swoich   duchowych  wypiskach  w  sprawie  nadprzyrodzonej  misji  mej, 
przez  co  sta³am  siê  widzialnym  znakiem  Wszechmocnego,   który  w  cierpliwoœci  i  jasnoœci 
Swej   prowadzi   dusz¹   m¹   do   Siebie   na   wiekuiste   odpoczywanie   w   Sobie.  Ca³a  moja
nadprzyrodzona  misja,   która   tak   naprawdê,   to  zacznie  siê  po  œmierci  mej  wnosi  radoœæ, 
pokój  i  nadziejê  w  nasze  doczesne  pielgrzymowanie,  które  drog¹  duchow¹  prowadzi dusze
nasze  do  bezmiaru  tajemnic  Pana  naszego.  
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Poprzez  swoj¹  duchow¹  misjê  pragnê  jak  najwiêcej dusz doprowadziæ do nawrócenia, 
i  mimo,  ¿e  œwiat  jeszcze  nie  dojrza³  na  tak  wielkie  Dzie³o  Bo¿e,  które  prowadzê w Bogu,
ale  g³êboko  wierzê,  ¿e  przyjdzie  ostateczna  pe³nia  czasu,  abym  z  woli  Pana naszego, który
“  jest  centrum  historii  ludzkoœci  i  tak¿e centrum historii ka¿dego cz³owieka ” ( Ojciec Œwiêty
Franciszek )   mog³a   przekazaæ   odrobinê  wiêcej  wiecznoœci,  która  wkroczy³a  w  moje  ¿ycie
mistyczne,   i   która  pozwala  mi  pod¹¿aæ  do  œwiata  mi³oœci,  gdzie  nie  ma  cierpieñ,  ani  te¿
jakiejkolwiek  œmierci,  bo  w  wiecznej  szczêœliwoœci wszystkie dusze s¹ wolne w umi³owanym
Boskim  Odkupicielu.  

               
Na   drodze   b³ogos³awieñstw,   które   tak   bardzo   przesi¹k³y  duszê  m¹  idê  odwa¿nie

za  Panem  mym  Jezusem  Chrystusem,  który  przecie¿  zwyciê¿y³  œwiat, i ja jako oddana córka
Jego  równie¿  wszystko  zwyciê¿ê  w  Nim  i  wype³niê  wolê  Jego  wzglêdem  duszy  mej w tej
obecnej  dobie  ludobójczych  i  dzieciobójczych  masakr  i  wszelkich  wynaturzeñ,  co wszystko 
to  uderza  w  Najœwiêtszego,  który  przecie¿  sta³ siê znakiem sprzeciwu,  jak to wszyscy bardzo
dobrze  wiedz¹.  W  tym  nad  wyraz  niemi³osiernym  bezprawiu  mêczê  siê niezmiernie s³ysz¹c 
niejednokrotnie  niemy  krzyk  ofiar  aborcji  i  innych  ofiar,   jak  ofiary  handlu,  maltretowania, 
gwa³tów  czy  te¿  zabójstw,  dlatego  te¿,  gdy  wchodzê  w  te  niewyra¿alne boleœci ofiar, to nie
nie  mogê  spaæ,  bo  wszystko  to  odbiera  mi  mocy  Bo¿ej,  i  póŸniej  potrzebujê  trochê czasu, 
aby  móc  oderwaæ  siê  od  tej  okrutnej  przejœciowoœci,   aby   nastêpnie   móc  wejœæ  na  drogê
wiekuistej   wiecznoœci.    W    moim    tak    trudnym    odwiecznym   powo³aniu   ufam   jedynie
Najœwiêtszemu,  który  pe³ny  cierpliwoœci,  mi³osierdzia i cierpliwoœci przeprowadza mnie przez 
wszystkie  próby  i  przeciwnoœci,   dlatego   te¿   o¿ywiona   Nim   pragnê  duchowymi  tekstami 
pisanymi  w  Nim  rozbudziæ  mi³oœæ  i  nadziejê  w  sercach  ludzi,   aby   oni   mogli  z  radoœci¹ 
i  pokor¹  oddaæ  siê  Pasterzowi  Niebieskiemu,  którego  mi³oœæ  przynagla  nas, abyœmy zawsze
szli  za  Nim  i  zasiewali  nadziejê  w  bliŸnich,  co  podaje  nam  na  ten  temat  Pismo  Œwiête. 
 

Od  grzesznego  œwiata  nigdy  niczego  nie  spodziewa³am  i  nie  spodziewam  siê, bo on 
mo¿e  zaoferowaæ  mi  jedynie  odejœcie  od  Wszechmocnego,   który   poi   duszê   m¹   ³askami 
Swymi,   i   dziêki   któremu   czujê  pe³niê  bogactw  Jego,   tak¿e   wolê  œmieræ  ni¿  przebywaæ
w  nicoœci  nad  nicoœciami,  w  której  poplecznicy  szatana  kalaj¹  siê  w  œmierdz¹cych brudach
i  b³otach  grzechów  swych.  Na  mojej  drodze  krzy¿owej  dziwnym  zrz¹dzeniem  Opatrznoœci 
Bo¿ej  do  samego  dna  poznajê  najprzeró¿niejszych  katolików  i  to  “ nad  wyraz pobo¿nych ”
w³¹czaj¹c  w  to  równie¿  nielicznych  kap³anów,   którzy   niejednokrotnie   bez  porównania  s¹ 
gorsi  od  zacietrzewionych  ateistów  czy  te¿  libera³ów  najprzeró¿niejszej  maœci,   a  poniewa¿
wchodzê  w  ducha  osób  trzecich,  tak¿e  mam  wiernie  odzwierciedlony  w  duszy  swej  obraz 
ca³ego  zniewolonego  œwiata.  Kocham   wszystkie   dzieci   Pana   naszego,  które  nas  obra¿aj¹ 
i  krzywdz¹,  ale  nie  znaczy  to,   ¿ebym   jako   odwa¿ny   œwiadek   mêki   i  zmartwychwstania 
Zbawiciela  zamknê³a  siê  na  pod³oœæ,  nienawiœæ  i  przemoc  ludzk¹,   i  nic  nie  pisa³a  na  ten
temat,  tak¿e  oparta  o  Ukrzy¿owanego  na  drodze  ofiary  i  mi³oœci  z radoœci¹ i nadziej¹ robiê 
wszystko  to  co  mogê,  aby  ul¿yæ  mêce  Pañskiej,  podczas której Umi³owany w dalszym ci¹gu 
w  dzieciach  Swych  jest  niemi³osiernie  wyszydzany,  opluwany,  bity,  a  nawet  zabijany. 

W  wybranej  przez  Boga  samotnoœci,  która  jest  darem  S³owa  Wcielonego,   poprzez 
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wiekuist¹ mi³oœæ Ukochanego widzê bardzo dok³adnie faryzeuszy Jego,  którzy ton¹ w grzechach 
swych   i   wraz   z   przemijaj¹cym   wiatrem   goni¹   oni   za   marnoœciami  tego  zniewolonego
libertyñsko  -  lewicowego  œwiata,  który  zadowala  siê  pó³prawdami,  gr¹  na  zw³okê  i zwodzi
opiniê   publiczn¹   w   sprawach   istotnych,  ...   oraz   bezwzglêdnie   têpi   prawe   owce  Bo¿e.
Uwielbiam  swoj¹  samotniê,  w  której  przecie¿  nabieram  dojrza³oœci  w  Panu  swym,  i  dusza 
ma  przygotowuje  siê  na  ostateczne  spotkanie  z  Nim,  a  poza  tym  jedynie  w samotni œwieci 
prawdziwe  œwiat³o  Najœwiêtszego  i  w  samotni otwieraj¹ siê bramy do tajemnic Umi³owanego. 
Coraz   ciê¿ej   pisze   siê   mi   o   tak   niepojêtych   i   wprost   przeb³ogich   s³odkoœciach  Pana
naszego,   ale   skoro   w   Chrystusie   piszê   pod  natchnieniem  Ducha  Œwiêtego,  który  wys³a³ 
mnie  do  ca³ej  ludzkoœci,   abym   za   pomoc¹   swojej   nadprzyrodzonej   misji   uleczy³a   ca³y 
zniewolony  œwiat,  to  przez  mêkê  i  krzy¿  Jego  zwyciê¿ê  w  Nim.

� Jednym  z  powodów  najbardziej  pobudzaj¹cych  duszê  do  wejœcia w gêstwinê Bo¿ej 
M¹droœci  i  do  g³êbszego  poznania  piêkna M¹droœci Bo¿ej jest pragnienie zjednoczenia swego
umys³u  w  Bogu  wed³ug  poznania  tajemnic  Wcielenia.   Jest  to  bowiem  m¹droœæ  najwy¿sza 
i  najsmakowitsza  ze  wszystkich  dzie³  Bo¿ych   (Œwiêty Jan od Krzy¿a),  a  wszystko to mo¿e 
sprawiæ   jedynie   moc   Ojca   Przedwiecznego,   który   z   woli   Swej  w  Chrystusie  poprzez
Ducha  Œwiêtego  o¿ywia  duszê  m¹  w  Sobie,  która  coraz  czêœciej pogr¹¿a siê w przeczystych 
tajemnicach   Królestwa   Jego,    tak¿e    ona    jest   tak   bardzo   wzmacniana   wszczechmocn¹ 
i  wszechpotê¿n¹  moc¹  Jego  jednocz¹c  siê  nieustannie  z  Nim,  aby po wype³nieniu woli Jego 
mog³a  ona  “ odfrun¹æ ”  w  Nim  na  wiekuiste  wczasy.

Z  Mistrz   Niebieski   po   raz   kolejny   ukaza³   zdegenerowanemu   œwiatu   tak  wielce 
niepojêt¹  mi³oœæ  i  mi³osierdzie  Swe,  ¿e  podczas  snów  dusza  ma prawie non - stop opuszcza 
w  Nim  cia³o,   co   jest   szokiem   i   nieprawdopodobnoœci¹   dla  wszystkich  faryzeuszy  Jego.
Decydenci  z³a,  którzy  pragn¹  unicestwiæ  Koœció³  Chrystusowy  i  na  potêgê  atakuj¹  Papie¿a 
i   Samego   Zbawiciela   doczekali  siê  jak  najodpowiedniejszego  duchowego  Dzie³a  Bo¿ego, 
które  z  niepokonan¹ mi³oœci¹ prowadzê w Nim,  bo  ono  bardzo  jasno   o d s ³ a n i a  duchowy 
œwiat,  który  jest  przez  nich  odrzucony   oraz   o d s ³ a n i a   ich   zak³amane  szczêœcie  wœród 
niepowodzeñ,  lêków,  niepewnoœci  i  obaw  o  przysz³oœæ,  a  ich  manipulacja  wiar¹  do  celów 
politycznych,  antyewangelizacja  czy  te¿  spacyfikowanie  narodów  do  ob³udnego ich myœlenia 
z  czasem  obraca  siê  przeciwko  nim.

W  tym  skalanym  grzechem  œwiatem  wiele  niewygodnych  spraw  nigdy nie wysz³o na
œwiat³o   dzienne,   bo   wszystko   robiono,   aby  one  by³y  ukryte  przed  opini¹  publiczn¹  i  to
za  cenê  lekcewa¿enia  obowi¹zuj¹cego  porz¹dku  prawnego,  czego jestem ¿ywym przyk³adem,
i  ¿eby  nie  moja  strona  internetowa,  to  w  tej  niemi³osiernej  kampanii  oszczerstw w obecnej
niewoli    lewicowo  -  libertyñskiej    moja   krzywda   moralna    z    9. 10. 1985 roku   posz³aby
w  zapomnienie.  Jest   ona  fundamentem  duchowego  Dzie³a  Pana  naszego,  które  odwiecznie
zaplanowane  by³o  na  duszê  m¹,   dlatego   te¿   w  tych  czarnych  kartach  pseudonaukowców, 
pseudorz¹dz¹cych  i  pseudosêdziów  zmartwychwsta³a  ona,   bo   przyszed³   na   ni¹  czas  czyli 
wype³ni³a  siê  pe³nia  na  ni¹,  na  któr¹  prorocy  nieszczêœcia,  którzy  z pustk¹ w sercu nasyceni 
s¹  zwyrodnieniowymi  dobrami,  nie  maj¹  ju¿  absolutnie  najmniejszego  wp³ywu,  bo  na  tym 
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etapie  mojej  drogi  œwiêtoœci  zostali  ju¿  oni  wykluczeni  w  Chrystusie  z  wszelkich  dzia³añ.

Tak   szczerze  mówi¹c  zas³ona  mego  zmys³owego  ¿ycia  zosta³a  ju¿  dawno  zerwana, 
ale   dotkliwe   duchowe   miecze   za   spraw¹   szatana,   œwiata   i  ludzi  powoduj¹  odnowienie 
tej  zas³ony  na  czas  tymczasowy,   aby  w  tej  niewidzialnej  zas³onie  ¿ycia  œmiertelnego  móc
widzieæ   dok³adnie    wrogów   Pana   mego,  którzy   lubuj¹   siê  w  aktach  politycznej  czy  te¿ 
spo³ecznej  nienawiœci.   ¯yjê   w   duchowym   œwiecie,   który   niejednokrotnie   zak³ócany  jest 
przez   zmys³owy   œwiat,   i   Ÿle   czujê   siê   wœród   ludzi,    którzy   ¿yj¹    jedynie   w   œwietle 
przyrodzonego  œwiata,   i   w³aœnie   tego   typu   ludzie   nic   nie   mog¹   powiedzieæ   o   mojej
duchowej  misji,  która  znajduje  siê  w  œwietle  wybitnie  nadprzyrodzonym,  dlatego  te¿ dusza
moja  tak  bardzo  têskni  za  ¿yciem  duchowym,  który znajduje siê w Przedwiecznej Œwiat³oœci 
Umi³owanego.

Mimo,  ¿e  tak  czêsto  dusza  ma  karmi  siê  przeobfitymi  i  nieocenionymi  bogactwami 
³ask  Najœwiêtszego,  ale  te¿  nie  brakuje  jej  dotkliwych,  krótkotrwa³ych  duchowych  cierpieñ
za  pomoc¹   których   ona  coraz  bardziej  wchodzi  w  agonalne  cierpienia  Umi³owanego  oraz 
w   misterialne   tajemnice   Jego.   £aska   Trójjedynego   Boga   wzmacnia   duszê   moj¹,  która 
nawet   w   przelotnych   cierpieniach   realizuje   niepojête   zamiary  Jego  w  stosunku  do  niej, 
bo   przecie¿   ona   nad   wyraz   rozmi³owana   jest   w   Nim,   tak¿e  ona  nieprzerwanie  têskni 
za  wiecznymi  wczasami  w  Jego  nieskoñczonej,   wielowymiarowej  Œwiat³oœci,   gdzie  dusze 
zbawione  zjednoczone  s¹  w  troistej  jednoœci  razem  z  Nim.

W  bezdennej,  mi³osnej  przepaœci  Kap³ana  Niebieskiego,  który  ¿yje  w  niej wiecznie, 
dusza  moja  jest  nad  wyraz  szczêœliwa  w  Nim   i   ona   bardzo   dobrze   wie,   ¿e  to,  co  ona 
otrzymuje  od  Niego,   to   nie   jest   dla   niej   lecz   dla  potomnych,  dla  dobra  ich  dusz,  aby 
dzieci   Bo¿e   mia³y   nieco   rozjaœnion¹  wiedzê  na  temat  duchowego  ¿ycia,  który  wiadomo, 
¿e  zaczyna  siê  dla  ich  dusz  ju¿  tutaj  na  ziemi,   a   dopiero   bêdzie   trwaæ  wiecznie,   kiedy 
ich   dusze   przekrocz¹   w   Panu   naszym   próg   œmiertelnoœci  na  ca³¹  wieczn¹  wiekuistoœæ.
Mistrz   Niebieski  dostarcza  mi  wszystko  to,   co  jest  mi  potrzebne  do  zrealizowania  Dzie³a
Jego  i  do  œwiêtoœci  mej,   tak¿e   w   ukryciu  z  radoœci¹,  mi³oœci¹  i  moc¹  Jego  kontemplujê 
Jego  podczas  pisania  na  Chwa³ê  Jego.

Tak   bardzo,   ale   to   bardzo  zaanga¿owa³am  siê  w  swoje  odwieczne  powo³anie,  bo 
p r a g n ê   zbawienia  duszy  swej,   a   co   za   tym   idzie   p r a g n ê   w  Panu   naszym  podaæ 
rêkê    wszystkim    strapionym,    b³¹dz¹cym   i   topi¹cym    siê    w   niesamowitych    odmêtach 
grzechowych,   aby   oni   skierowali   swoje   kroki   na  drogê  zbawienia,  gdzie  czeka  na  nich
umi³owana  Ró¿a  Duchowa,  Maryja,  która  jest  jedyn¹  ucieczk¹  i  nadziej¹  nasz¹ oraz jedyn¹ 
drog¹,  która  prowadzi  do  Syna  Swego  Jezusa  Chrystusa,  co  wiemy  o tym bardzo dok³adnie 
z  Pisma  Œwiêtego.

Jakbym  zaniecha³a  walk  w  Imiê  Wszechpotê¿nego,  to  bym  by³a   bezwartoœciowym
narzêdziem w Rêkach Jego,  który  ju¿  du¿o  wczeœniej  wiedzia³, ¿e ja bardzo pokocham Dzie³o 
Jego,  które  przecie¿  mieœci  siê  w  Nim  i  zmierza do Niego, tak¿e dusza moja z uwielbieniem 
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d¹¿y  do  wiekuistej  œwiat³oœci  Jego,  aby  w  ca³ej  pe³ni  ¿yæ  tylko  wiekuistym  ¿yciem  Jego.
Dusza  moja  ¿yje  ¿yciem  przyrodzonym,  jak  i  nadprzyrodzonym  wed³ug liturgii Pana swego, 
który  od  wielu  lat  wprowadza  j¹ w wieczne, wiekuiste szczêœliwoœci Swe,  które maj¹ miejsce 
swe  w  wielowymiarowym  œwiecie  Jego,   dlatego   te¿   œwiat  jest  niezdolny  do  zrozumienia 
tak  wznios³ych  spraw  Nieœmiertelnego,  bo  przecie¿  on  ¿yje  jedynie  tym ziemskim pado³em, 
uzale¿niony od  najprzeró¿niejszych  na³ogów,  w  którym  rz¹dz¹  upadli  anio³owie,  tj.  szatani.

Boski  Przywódca,  Jezus  Chrystus  dobrze  wie,  ¿e  nad  wyraz  kocham  Go  i  to ca³ym
sercem,   umys³em,   ze   wszystkich   swych   si³,   jak   i   z   ca³ej  duszy  swej,  dlatego  te¿  On
nieustannie   ubogaca   duszê   m¹   ³askami   Swymi,    tak¿e   zrozumia³e   jest   dla   wszystkich 
decydentów  z³a,  ¿e  nie  mog¹  z³amaæ  mnie  ¿adne  trudnoœci,  przeciwnoœci  czy  te¿  choroby.
Najœwiêtsza  Maryja  Panna  wspomaga  córkê  Sw¹  w  tak  trudnym,   a  zarazem  przepiêknym, 
duchowym  powo³aniu,   które   prowadzi   jej   duszê   z   ¿ycia  doczesnego  do  upojnego  ¿ycia 
wiecznego  w  Jej  Synu,  Jezusie  Chrystusie.  Wspinaj¹c  siê  w  Panu  naszym  po  mistycznych 
schodach  Góry  Karmel  wszystko  czyniê  z  wielkiej  mi³oœci  do  Niego,   który  przebaczy³  mi 
moje  grzechy  i  broni  od  ognia  piekielnego,  abym  mog³a  wype³niæ wolê Jego, która pozwoli
przejœæ  duszy  mej  do  wiekuistego  Nieba  Jego.   Jak   wynika   z   duchowego   pisania   mego 
w   Imiê   Niebieskiego   Oblubieñca   mego,   ¿e   ja   modlê   siê  do  Niego  przede  wszystkim 
poprzez  to  Dzie³o  Jego,   które   odwiecznie   by³o   zaplanowane  na  duszê  m¹,   bo  ono  ca³e
nasi¹kniête   jest   m o d l i t w ¹,  która  za  spraw¹  Ducha  Œwiêtego  p³ynie  z  g³êbi serca mego 
i duszy mej.  Dusza  moja  jako nicoœæ nad nicoœciami obleczona w Pana swego przez przybranie
w  Niego  jest  Nim  Samym,  i  w  Nim  zapisuje  siê  ona  w  ¿ywej  ksiêdze  ¿ycia  Jego,   tak¿e 
nigdy  nie  bêdzie  ona  wrzucona  w  wieczny,  piekielny  ogieñ  ( Ap 20, 15 ).

Ka¿dy   przemijaj¹cy  dzieñ  w  nocy  ciemnej  ducha  coraz  bardziej  przybli¿a  mnie  do
koñca  ziemskiego  pielgrzymowania,  do  ostatecznego  kresu  przemijaj¹cej  doczesnoœci,  która 
jest  wstêpem  dla  Bogobojnych  dusz   do   pe³ni   wiekuistego   ¿ycia  w  Domu  Pana  naszego.
Na   swojej   drodze   krzy¿owej   wielokrotnie   otar³am   siê   o   œmieræ,   która  by³aby  wielkim 
wybawieniem  dla  duszy  mej  z  ucisków  tego  zniewolonego œwiata, który na us³ugach szatana 
¿yje w rozpuœcie,  tak¿e  ci  rozpustnicy ju¿  za  ¿ycia swego umarli dla Pana naszego (1Tm 5, 6).

Kap³an  Niebieski  da³  mi  moc Sw¹,  abym  zrealizowa³a duchowe Dzie³o Jego, dlatego 
te¿  walczê  w  Imiê  Jego,   bo  z  góry  wiem,   ¿e   i   tak  wszystko  stanie  siê  zgodnie  z  wol¹ 
Jego,  bo  On  jedyny  jest  zmartwychwstaniem  i  ¿yciem  ( J 11,  25 ).  W   moim   odwiecznym 
powo³aniu  przenikniêta  Bóstwem  Ukochanego  zrobi³am  wszystko  to,  co  jest  w  mocy  mej, 
a  resztê  dokona  ju¿  Pan  mój,  który  ma  pieczê  nad  wszystkim,  i  On  najlepiej  wie,  co jest 
najlepsze   dla   Dzie³a   Jego.   Ca³e   moje   odwieczne   powo³anie   powstawa³o   w  cierpieniu,
pokorze  i  ciszy,   aby  mog³o  ono  wyjœæ  na  obecn¹  Sodomê  i  Gomorê,   gdzie  ju¿  nieliczne
owce  Bo¿e  s¹  ju¿  trochê  przygotowane  na  tak  wielkie  duchowe  Dzie³o  Niebios  i to dziêki 
mej  stronie  internetowej,  któr¹  za³o¿y³am  na  rozkaz  Ukochanego.   Poprzez   kontynuowanie 
swojego  odwiecznego  powo³ania   sp³acam  d³ug  wdziêcznoœci  Najœwiêtszemu  za  tak  upojn¹
nadprzyrodzon¹  misjê,  która  pozwala  duszy  mej  bywaæ  w  œwiecie  Jego,   który  nape³nia  j¹ 
niewys³owion¹  mi³oœci¹  Jego.   W   Dziele   Boskiego   Odkupiciela  nigdy  nie  ustanê,  bo  ono 
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zawarte  jest  w  Nim,  który  jest  dla  ka¿dej duszy nieskoñczon¹ mi³oœci¹, dlatego te¿ z pomoc¹
Jego   wydam   owoc   Jego,   który   z   czasem   i   tak   bêdzie   przebadany  przez  Kongregacjê 
Nauki  Wiary  zanim  wyjdzie  on  na  œwiat³o  dzienne  ca³ej  ludzkoœci.
 

K  S z a n o w n y   K s i ê ¿ e   K a r d y n a l e,   gdyby  rozpocz¹³  siê  proces  badawczy 
Dzie³a  Pana  mego  w  Kongregacji  Nauki  Wiary w Watykanie, to przynajmniej odetchnê³abym 
z  ulg¹,  ¿e  wype³ni³am  wolê  Boskiego  Mistrza  i  wys³a³abym  ju¿  ostatnie  listy  zarówno  do
Waszej  Eminencji,  jak   do  Ojca  Œwiêtego  Franciszka,  aby   podziêkowaæ  za  tê  wiadomoœæ, 
a   je¿eli   ponownie   bêdzie   cisza  na  moje  duchowe  listy  i  ksi¹¿ki,  to  zrozumiem  w  Panu 
swym,  ¿e  duchowni  synowie  Jego,   którzy   uwa¿aj¹   siê   za  wybrañców  Jego  dopuœcili  siê 
jawnej  nierzetelnoœci  i  niesprawiedliwoœci  ( £k 13,  27 )  w  tej  obecnej  cywilizacji  k³amstwa 
i  œmierci,  w  której  dba  siê  jedynie o dobra przemijaj¹ce, natomiast za nic siê ma dobra trwa³e.
Mimo   tej   niepewnoœci   mam   cich¹   nadziejê   w   Boskim  Oblubieñcu  mym,  ¿e  w  obliczu 
zakoñczonego  i  dobrze  opracowanego  Dzie³a Jego, oczywiœcie tylko pod wzglêdem pisemnym 
p r z e r w ê    tê   obecn¹   duchow¹   ciszê,   która   tak   doskonale   dzia³a³a   na   dopracowanie
nadprzyrodzonej  misji  mej  i  nareszcie  nast¹pi jej prze³om,  ¿e dostanê upragnion¹ odpowiedŸ, 
¿e  wszczyna  siê  jej  proces  badawczy  w  Kongregacji  Nauki  Wiary, co równoznaczne by³oby 
z  wype³nieniem  woli  Ukochanego  we  mnie.

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,   i   skoro   w   Nim   dobrnê³am   do   44 - tej   wysy³ki   do
Watykanu  w  sprawie  duchowego  Dzie³a  Jego,   tak¿e   to   jest  moja  ostatnia  wysy³ka  przed
wakacjami,  a  jakie  bêd¹  dalsze  zamierzenia  Wszechmocnego,  to  na  razie  tego  nie wiem ?,
bo  przecie¿  stojê  na  progu œmierci i jestem gotowa zasn¹æ w Ukochanym, aby dusza ma mog³a 
przekroczyæ  próg  œmiertelnoœci  na  ca³¹  wiekuist¹  wiecznoœæ  i  zamieszkaæ w niepojêtoœciach 
Nieœmiertelnego.   Zawsze   by³o   i   bêdzie,   ¿e   namiestnicy   Ojca  Niebieskiego  interweniuj¹ 
w  Dzie³ach  Jego  wówczas,  gdy  nast¹pi  pe³nia  czasu  odwiecznie  przeznaczona  na nie, czyli 
odnoœnie  nadprzyrodzonej  misji  mej   powinno   to   nast¹piæ   w³aœnie   t e r a z,   bo  ona  sta³a 
siê  bardziej  dopracowana,  a  co  za  tym  idzie  jest  czytelniejsza  przy rozpatrywaniu jej, tak¿e 
musia³o  byæ  a¿  44  wysy³ki do  Watykanu,  aby  j¹  poj¹æ.   

Na  rêce  Waszej  Eminencji  wysy³am  dwie  takie  same  p³yty  kompaktowe  CD - R, na 
których  w  programie PDF nagrane jest ca³e Dzie³o Pana mego wraz z nowo napisan¹ tj. 28 - m¹
duchow¹  ksi¹¿k¹  pt.: “ Zdobywanie  mistycznego  szczytu  Góry  Karmel ” czêœæ 5  ( 96 stron ),
ponadto   kopiê   listu   skierowanego   do   Ojca   Œwiêtego   Franciszka   oraz  drugi  ju¿  list  do 
generalnego  sekretarza  Rady  Europy, który znajduje siê w folderze  “ Kamieñ Wêgielny Dzie³a 
Bo¿ego ”,   a  na  mojej  stronie  internetowej  umieszczony  jest  on  w  pasku  numer  93,  i  gdy 
tylko  na  poczcie  otrzymam  dowód  nadania  tych  trzech  listów,   to   one  znajd¹  siê  równie¿ 
na  mojej  stronie  internetowej,  która  przekroczy³a  ju¿  prawie  320 000  odwiedzin.  A m e n !

                                                                                                                                   Szczêœæ  Bo¿e !   
         Anna  Aniela  Flak
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