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Dusza ma ¿yje w krainie nienasyconej mi³oœci Nieœmiertelnego

Dusza  ma  ¿yje  w  krainie  nienasyconej  mi³oœci  Nieœmiertelnego,  w której przedziwna 
moc   Ukochanego   wprowadzi³a   j¹  w  pozarozumowe  niepojêtoœci  Jego,   które  ona  poznaje
umys³em  Jego,  gdy  ona  jest  przebóstwiona  w  Niego.   W  znaku  jednoœci  Bo¿ej  wype³niam
swoje  odwieczne  powo³anie  i  pocieszam Boskiego  Oblubieñca, który duszê m¹ coraz bardziej
wtapia  w  niepojête  tajemnice  Swe.   Wszechpotê¿ny   Jezus   Chrystus,  który  jest  Opok¹  m¹ 
zamieszkuje  w  twierdzy  duszy  mej,  i  dziêki  Niemu  nieustannie  odnawiam  siê  w  Nim, aby 
w  jak  najdoskonalszej  czystoœci  móc  kontemplowaæ  niewyobra¿alne m¹droœci tajemnic Jego. 
 

Dusza  moja  bardzo  czêsto  przebywa  w  Panu  naszym  w  bezkresie  niepojêtoœci Jego,
gdy  podczas  snów  opuszcza  ona  w  Nim  pow³okê  cielesn¹,   tak¿e  ona  odpoczywa  i  raduje 
siê  w  Nim,  a  gdy  ona  wraca  z  tych wprost nieprawdopodobnych upojnoœci Jego, to wówczas
nie  mogê  nadziêkowaæ  siê  Bogu,  ¿e  tak  bardzo  wyró¿ni³  duszê  moj¹  w  tym przejœciowym 
œwiecie.   Boski   Odkupiciel  nieustannie  os³ania  mnie  Samym  Sob¹,  aby  nie  ogarnê³y  mnie 
fale   gorzkiego,   grzesznego   odmêtu,   które   s¹   falami   œmierci   poch³aniaj¹cymi   dusze  do 
piekielnego  piek³a  na  wiekuiste  zatracenie,  dlatego  te¿  dusza  ma  jest  nad wyraz bezpieczna 
w  Ukochanym  w  odwiecznych  ciemnoœciach  nocy  ducha  pomimo, ¿e one s¹ niejednokrotnie 
udrêczone  i  bolesne.

W  ca³ej  pe³ni  z  bezgranicznej  mi³oœci  do  Niebieskiego  Pana naszego odda³am siê do 
dyspozycji Jego,  tak¿e  wszystkie  marne  i  przejœciowe  upokorzenia  przyjmujê  z  radoœci¹, bo 
przecie¿  Stwórca  i  tak  nieustannie  b³ogos³awi  mnie,  broni  od  wszelkiego  z³ego  i prowadzi 
do  ¿ycia  wiecznego,  co  mamy  to  wszystko  udokumentowane  w  Piœmie Œwiêtym. Wiekuisty 
Król  Wszechœwiata  Jezus  Chrystus  jest  Ÿród³em  najwiêkszej  radoœci  mej  o czym On bardzo 
dobrze  wie,  i  jako umi³owan¹ córkê Sw¹ uzdrawia j¹ cierpieniami, aby ju¿ wiêcej nie grzeszy³a 
ona  przeciw  Niemu  i  by³a  ¿ywym  œwiadkiem  duchowego  ¿ycia  dla ca³ego zdeprawowanego 
œwiata,   który  poprzez  medialny  terror  podkopuje  prawa  naturalne  i  prawa  narodu,   dlatego
te¿  nieœwiatli  ludzie  pogr¹¿eni  s¹  w  niesamowitych  diabelskich  urojeniach  i  ¿yj¹ w œwiecie 
wyobraŸni,  który  niszczy  prawdê,  wolnoœæ  i  godnoœæ.

W  b³ogos³awionej  samotnoœci  w  samotni  swej,   która   czasami  zak³ócana  jest  przez 
odg³osy  grzesznego  œwiata  we  wszystkim  uciekam  siê  do  Pana naszego, który coraz bardziej 
wprowadza  duszê  m¹  w  bezmiar  tajemnic  Swych,  które  mo¿na  poj¹æ  jedynie  poza czasem 
i  poza  przestrzeni¹   i   nigdy  te¿,  gdy  ona  jest  w  pow³oce  cielesnej,   bo   one   znajduj¹  siê 
w   wiekuistej  wiecznoœci.  Gdy   z   woli   Nieœmiertelnego   podjê³am   siê   poznaæ   odwieczn¹ 
tajemnicê  Jego,  która  nazwana  jest  tajemnic¹  Trójk¹ta Bermudzkiego, to od razu wiedzia³am, 
¿e  dusza  ma  musi  wznieœæ  siê  ponad  czas  i  przestrzeñ  w  Panu  naszym,  aby przeobra¿ona
w  Niego  mog³a  ona  umys³em  Jego  poznaæ  tê  tajemnicê  Jego,   o  czym  pisa³am  ju¿  na  ten 
temat  w  swoich  pierwszych  duchowych  ksi¹¿kach,  ale  nie przypuszcza³am, ¿e podczas snów 
dusza  ma  bêdzie  a¿  tak  czêsto  opuszczaæ  w  Bogu  cielesne  wiêzienie. Nauczyciel Niebieski 
ca³y  czas  przygotowywa³  duszê  m¹  do  tak  niezwyk³ych  i  nieprawdopodobnych ³ask, dlatego 
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te¿  przeprowadza³  j¹  przez nieprzeniknione ciemnoœci Swe, które znajduj¹ siê w niedostêpnych 
œwiat³oœciach  Jego,  tak¿e  poza  cielesn¹  pow³ok¹  ona  bardzo  czêsto  dotyka³a  nieskoñczonej 
wiecznoœci,  która  nie  ma  nic wspólnego z czasem.  Z woli mi³osiernego Kap³ana Niebieskiego
w   mistycznych   nocach   dusza  moja  bardzo  czêsto  wychodzi  poza  czas  i  poza  przestrzeñ, 
i   gdy   ona   jest   zjednoczona  z  Ukochanym,   to  wiadomo,   ¿e  w  takiej  sytuacji  nie  dzia³a 
³aska  Jego,  lecz  On  Sam,  tak¿e  przeobra¿ona  w  Niego  poznaje ona r¹bek najwznioœlejszych
i   najczystszych   tajemnic   wiekuistej   niepojêtoœci,    które    pozwalaj¹    poznaæ    jej    ogrom 
niezg³êbionej   m¹droœci   Nieœmiertelnego   bez   wiary,   bo   przecie¿   ona  wszystko  widzi  to 
naocznie  w  Boskim  Oblubieñcu. 

Gdy  dusza  jest  w  ciele,   to  rz¹dz¹  inne  prawa  Boskie,   bo  ona  jedynie  przez  ³askê 
podobna  jest  Panu  naszemu  oczywiœcie,   je¿eli  sobie  na  to  zas³u¿y  lub  te¿  Pan  wywy¿szy
j¹  w  szczególny  sposób  np.  w  wizjach  jej  podarowanych, tak¿e w raju ziemskiego cierpienia 
ona  poznaje  tajemnice  Niebios   poprzez   wiarê,   nadziejê   i   mi³oœæ.   Dla   dusz   wybranych 
i  szczególnie  umi³owanych  przez  Mistrza  Niebieskiego  ziemia  jest  dla nich czyœæcem, tak¿e 
Pan  ogo³aca  je   ze   wszystkiego   za   pomoc¹  chorób   i   cierpieñ,   i   w   najprzeró¿niejszych 
przeciwnoœciach  uczy  On  ich  cierpliwoœci,  za pomoc¹ której nabywaj¹ one heroicznej mi³oœci
w  przezwyciê¿aniu  grzesznej  natury  swej,  co  sama  niejednokrotnie  doœwiadczy³am  tego. 

Jako   duchowa   córka   Boskiego   Oblubieñca   na  swojej  drodze  doskona³oœci,  która
by³a  urodzajna  w  ofiary,  cierpienia,  jak  i  upokorzenia  przechodzi³am  wiele œmierci w sobie,
ale   w   prawdzie,   wolnoœci   i   sprawiedliwoœci  zawsze  pod¹¿a³am  i  pod¹¿am  krok  w  krok 
za  Ukochanym,   aby   dusza   moja   mog³a   przebywaæ   w   wy¿ynach  nadnaturalnych  jeszcze 
w  Przedsionku  Nieba,   zanim   znajdzie   siê   ona   na   sta³e  w  wiekuistych  szczêœliwoœciach 
Pana  naszego.

Kap³an   Niebieski   ca³e   moje   ¿ycie   przygotowywa³   duszê   moj¹    do   duchowego 
Dzie³a  Swego,   aby   ona   jak   najgodniej   wykona³a   go,  dlatego  te¿  robiê  wszystko  to,  co 
w  mocy  mej,  aby  tylko  wype³ni³a  siê  wola  Jego  we  mnie.  Dzie³o  Pana  mego, które oparte 
jest  o  Ska³ê  Jego  przesz³o  i  przechodzi   przez  niesamowity   tygiel   cierpienia   zreszt¹,   jak
i  ka¿de  Dzie³o  Bo¿e,  ale  moc¹  i  si³¹  Umi³owanego  realizowa³am  je  w wielkim wyciszeniu 
i  skupieniu  wœród  przeb³ogiej  ciszy,   tak¿e  obecnie  ono  dojrzewa  w  Nim  na  Chwa³ê Jego.
Moja   nadprzyrodzona   misja  ca³y  czas   powstawa³a  w  Chrystusie  i  z  Chrystusem  w  ogniu 
mi³oœci  i  cierpienia,  tak¿e  uodporniona  jestem   na  wszelkie  przeciwnoœci,   które  absolutnie
nie  zatruwaj¹  mi  mojego  przejœciowego  ¿ycia,  a  wrêcz  przeciwnie s¹ one przenajœwiêtszymi 
bodŸcami,  które  pobudzaj¹  duszê  moj¹  do  jeszcze  wiêkszej  walki  o  Dzie³o  Najœwiêtszego.

Transcendentalny   Trójjedyny   Bóg  z  woli  Swej  wprowadzi³  duszê  m¹  w  utajone 
i  nieprzeniknione  tajemnice  Swe,   tak¿e   ona   bardzo   czêsto   w   jednej  jednoœci,   w  jednej 
istnoœci  znajduje  siê  w  Nim  w  bezkresie  pozaczasowym,   gdy  we  œnie  opuœci  ona  w  Nim
czasoprzestrzeñ,   dlatego  te¿  Dzie³o  Jego  upaja  mnie  tak  przeogromn¹  radoœci¹  i  mi³oœci¹,
¿e   tego   nie   da   siê   wys³owiæ.   Z  pomoc¹   Boskiego   Oblubieñca   duchowe   Dzie³o   Jego
przekaza³am  w  dostêpnym  i  w zrozumia³ym œwietle, aby nikt nie pos¹dzi³ mnie o jakiekolwiek 
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niedorzecznoœci,   dlatego   te¿   poprzez   walkê   i   cierpienie   muszê   obroniæ   je   na  Chwa³ê 
Ukochanego,   i   moja   rola   na   ziemi   skoñczy  siê  wówczas  gdy  oddam  ostatnie  tchnienie
w  Trójjedynym  Bogu,   bo  przecie¿  dopóki  ¿yjê  to  ca³y  czas  wype³niam  testament  Stwórcy
wzglêdem  duszy  mej. 

Diabe³  widzi,  ¿e  dusza  ma  daleko  wspiê³a  siê  po  mistycznej  drabinie  doskona³oœci, 
i  ¿e  odwieczne  powo³anie  me  pomimo  niesamowitych  utrudnieñ  dobiega  ju¿ koñca, dlatego 
te¿ wszelkimi sposobami pragnie str¹ciæ mnie z obranej drogi,  ale przecie¿ Ojciec Przedwieczny 
przez  Chrystusa  w  Duchu  Œwiêtym  ma  pieczê  nad  Dzie³em  Swym  i  tak  doprowadzi go do 
szczêœliwego  koñca.  Z  woli  Ukrzy¿owanego  dusza  ma  wesz³a  nie  tylko  w  misterium mêki 
Jego,  ale  równie¿  w  misterium  wszystkich  tajemnic  Jego,   dlatego   te¿  poprzez  obcowanie 
z  Nim  z  pomoc¹  Ró¿y  Duchowej  Maryi  moje  energie duchowe przekszta³caj¹ siê w twórcz¹
moc heroicznej mi³oœci,  tak¿e jestem gotowa do jak najwiêkszych czynów w Imiê Pana naszego.

Poprzez    misterium    tajemnic   Bo¿ych   za   poœrednictwem   Niepokalanej   w   Duchu
Œwiêtym  dusza  ma  rozkoszuje  siê   c i e r p i e n i a m i,   za   pomoc¹  których  wesz³a  ona  do 
niewyczerpanych  bogactw  Nieba,  dlatego  te¿  spieszno  jej  do  wiecznych  godów  w  Boskim
Oblubieñcu,   który   nasyca   j¹   niewys³owion¹   i   niepojêt¹   mi³oœci¹   Sw¹.  ¯yjê  dla  Jezusa
Chrystusa,  który  z  nieskoñczonego  mi³osierdzia  Swego  zanurza  córkê Sw¹ w Krzy¿u Swym,
który  jest  kluczem  do  wszystkich  tajemnic  Jego,  tak¿e  w  œwietle  Wcielenia tajemnicy Pana
naszego  patrzê  na  bieg  wydarzeñ  poprzez  Niego,  bo  w  Nim  widzê  wszystko  i  w  Nim te¿
rozpatrujê  wszystko.

Moja  nadprzyrodzona  misja  opiera siê  na  mi³oœci  Bo¿ej  wg.  s³ów:  ¡ Kto  kocha ojca 
lub  matkê  wiêcej  ni¿  Mnie,  nie  jest  Mnie  godzien ¢ (Mt 10, 37),   dlatego  te¿  odchodzê  od 
wszelkich  pró¿noœci  i  grzesznych  powa¿añ  ziemskich,   i   zbli¿am  siê  do  sta³ej  mi³oœci,  bo 
wszechmocny  Boski  Odkupiciel  wystarcza  mi  za  wszystko.  Mój  ca³y  duch jest przenikniêty 
Boskim  Oblubieñcem  i  nie  ma  dnia,  ¿ebym  nie  pracowa³a  nad  Dzie³em  Bo¿ym,  w którym 
Zbawiciel  obieca³  mi  zwyciêstwo,  a co Ukochany obiecuje, to zawsze dotrzymuje s³ów Swych. 
Kiedy   przystêpujê   do   Dzie³a   Bo¿ego   odwiecznie  mi  przeznaczonego  momentalnie  znika 
u  mnie  ociê¿a³oœæ  duchowa,  tak¿e  zamykam  siê  w  g³êbi  duszy swej, gdzie Mistrz Niebieski 
wyprowadza  j¹  ze  stanu  grzechu  i  prowadzi  j¹  na  szczyt  Kalwarii, do samego zjednoczenia
ze  Sob¹  na  ca³¹  wiekuist¹  wiecznoœæ.

Z  woli  Boskiego  Oblubieñca  zag³êbiam  siê  w  ciemnoœciach  Jego,  które  dla rozumu 
s¹  nieprzeniknione  i  Ukochany  wci¹ga  duszê  moj¹  w  Swoje  Boskie  zjednoczenie,  aby ona
wyda³a  b³ogos³awiony  owoc z winnicy Jego.  Odda³am siê ca³kowicie Zbawicielowi i odrzucam 
wszelkie  pragnienia  zmys³owe,  które  nie  zmierzaj¹  wprost  do  Czci  i  Chwa³y  Jego, aby byæ 
w  pe³ni  uczennic¹  Jego,   bo   nikt   nie   mo¿e   byæ   uczniem   Jego,   kto   nie   wyrzeknie  siê 
wszystkiego,  co  posiada  (£k 14, 33).  Jedynie  tylko  z  woli  Najœwiêtszego doœwiadczam Jego
Samego,   który  wznosi  duszê  m¹  na  szczyt  duchowej  Góry  Karmel,   tak¿e  wesz³a  ju¿  ona
w   ob³ok  Jego  otaczaj¹cy  szczyt  tej  Œwiêtej  Góry  Jego  i  pod  natchnieniem  ³aski  Jego  bez 
poœrednictwa   czegoœ   widzialnego   czy   “ rozumowego ”  poznaje  w  nocy  ciemnej  niepojête 
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tajemnice  Jego.  Mistyczny Ojciec Niebieski udziela siê duszy mej sposobem nadprzyrodzonym, 
dlatego  te¿  polecenia  Jego  wykonujê  bez  wysi³ku  rozumowania  i  rozumiem to, co rozumieæ 
trzeba  ( Rz 12, 3 ).

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

Dziêki    pokarmowi   duchowemu   odnawiam   siê   duchowo   i   moje   zapasy   energii
duchowej   ulegaj¹   zwiêkszeniu,   i   dziêki   pociechom   duchowym   czyniê  postêp  duchowy, 
a  w  ciê¿kich  chwilach,  kiedy  Zbawiciel  doœwiadcza  mnie  wspó³cierpiê  z  mi³oœci ku Niemu 
i  trwam  w  Nim,  a  Chrystus  trwa  we  mnie,  i  nawet  kiedy  brak  mi  pociech  i zadowolenia, 
to  zawsze  trwam   na   m o d l i t w i e   i   jestem  w  obecnoœci  Bo¿ej.  Gdy  tylko  wesz³am na
drogê  œwiêtoœci,  to  nigdy  nie  ustajê   w   m o d l i t w i e,  g³ównie  duchowej  bior¹c  przyk³ad
z  Jezusa Chrystusa,  który  tak  bardzo  modli³  siê  i  � by³y   t r z y   r o d z a j e   m o d l i t w y
J e z u s a:   1).  Odpowiadaj¹ca  widzeniu  uszczêœliwiaj¹cemu,  czyli  nieustaj¹ca  kontemplacja
oblicza  Ojca.  Miejscem  jej  by³  szczyt  Jego  duszy,  rozum  czysty  i  duchowy.  Nigdy ona nie 
ustawa³a.   2). Odpowiadaj¹ca  wiedzy  wlanej.  Przez  ni¹  widzia³  On  ca³y  plan Wszechœwiata,
zbawienia  i  tak  dalej;  od  tego  poznania  wznosi³  siê do Swego Ojca. W ten sposób wszystko,
co pochodzi od  Proroków,  co  zawarte jest w Psalmach i tak dalej - by³o dla Niego przedmiotem
modlitwy.  3).  Wreszcie modlitwa, która odpowiada³a wiedzy nabytej. Wszystko, co Go otacza³o 
by³o  materi¹  modlitwy   (Dom  Columba  Marmion).

Ojciec   Przedwieczny   we   Wcieleniu   objawi³   nam   mi³oœæ   Sw¹   i   da³  nam  Syna
Swego,   a   pami¹tk¹   tej   mi³oœci   jest   Sakrament  O³tarza,  w  którym  Chrystus  jest  naszym 
pokarmem  duchowym,  i  wszystko  w  œwiecie  i  w  ca³ym Wszechœwiecie jest znakiem mi³oœci 
Bo¿ej  ( Diego de Estella ).  Poprzez  kap³añstwo  chrztu,  bierzmowania  ... , poprzez prawdziwe 
kap³añstwo  osoby  œwieckiej   mi³oœæ  Bo¿a  wiedzie  do  Boskiego  Nauczyciela  i  prowadzi  do 
poznania  tajemnic  Jego  i  Jego  Samego,   dlatego   te¿   Umi³owany   przemienia  Swoj¹  córkê 
w  Swoje  Bóstwo,  aby  dusza  jej  nieustannie  zwraca siê ku ostatecznemu celowi tj. ku Niemu.

Poprzez  czêste  obcowanie  ze  Stwórc¹   coraz  bardziej  jednoczê  siê  z  Nim,  i  z  woli
Jego  stajê  siê  Jednym  Duchem  z  Nim,  tak¿e  w duszy mej p³onie przeogromny ogieñ mi³oœci 
Jego,  który  jest  zwiêkszany  poprzez  b³ogos³awione  cierpienia,  bo  tylko cierpienia pozwalaj¹ 
prawid³owo    mi³owaæ   Ukrzy¿owanego.    Moja    mi³oœæ    stworzona    grawituje   ku   Mi³oœci 
Niestworzonej,  tak¿e  mi³oœæ  Boga  przyci¹ga  mnie  do  Siebie,  abym  przemieniona  w  Niego 
w  mi³oœci  doskona³ej  i  ostatecznej,  która  jest  owocem kontemplacji przesz³a w nieskoñczony 
promieñ  Jego  do  wiecznej  Chwa³y,   kiedy   ostatecznie  dusza  ma  oderwie  od  cia³a  na  ca³¹ 
wiecznoœæ  (Thomas  Merton).
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Na   mojej   ciernistej   i   mi³osnej   drodze   œwiêtoœci   niejednokrotnie  mia¿d¿y³o  mnie
cierpienie,   ale   jedynie   na   krótk¹   czy  te¿  d³u¿sz¹  chwilê,  i  zawsze  po  tych  utrapieniach, 
uciskach  czy  te¿  osch³oœciach  nastêpowa³y  pogodne,  spokojne  i mi³osne dni w Panu naszym, 
który   rozpali³  w  duszy  mej   wieczny   ogieñ   mi³oœci   Swej,   który   przeszed³  na  wszystkie 
cz³onki  cia³a  mego  i  rozlewa  siê  wokó³  mnie  tworz¹c  duchow¹  obronn¹  tarczê, która broni 
mnie   przed   zaborcami   tego   œwiata.  Jestem   fizycznie   s³aba  i  dosyæ  chorowita,   ale  silna 
Trójjedynym  Bogiem,  który  opiekuj¹c  siê  mn¹  zaspakaja  moje  têsknoty  i  pragnienia,  tak¿e 
w   obecnej  mojej  duchowej  twierdzy,  jak  i  w  przemijaj¹cej  pustelni,  w  której  przysz³o  mi 
¿yæ   cieszê   siê   t¹   niewielk¹   namiastk¹   dobroci   i   mi³oœci  Ukochanego,  która  wkroczy³a 
w  moj¹  doczesnoœæ.

Gdy  z  woli  Kap³ana  Niebieskiego  dusza wejdzie w niezmienne i niezmierne tajemnice
Jego  owiane  niepojêt¹  chwa³¹  Jego,  to  ona  na  wskroœ  przesi¹kniêta  jest  mi³oœci¹  Jego,  co 
mogê  to  powiedzieæ  na  podstawie  prze¿yæ  duszy  mej,  tak¿e  ona  przemieniona  w  Boskoœæ 
Ukochanego  ¿yje  tylko  Nim   i   kontempluje   Go   mi³oœci¹   Jego,   i   samym  rozumem  Jego 
pojmuje wszechobecnoœæ nieskoñczonego œwiata Jego, który nie ma koñca w wielowymiarowym 
œwiecie  Jego.   Duch   Œwiêty   ka¿dego   dnia   nad  wyraz  dog³êbnie  przenika  dusz¹  m¹,  aby
ona   w   jak  najwy¿szym  stopniu  w  mi³osnej  czu³oœci  dotknê³a  samej  Boskoœci  niepojêtych 
tajemnic  Troistoœci  w  Trójjedynym  Bogu,   dlatego   te¿   dusza  ma  tak  ochoczo  i  spokojnie
pod¹¿a  za  Panem  naszym,  który  da³  jej  b³og¹  wolnoœæ  w  Sobie.

�  Duch   Œwiêty   nie  tylko  zapocz¹tkowuje  ¿ycie  nadprzyrodzone  przez  wlane  ³aski
i   mi³oœci,   ale   ustawicznie   pracuje  w  duszy  nad  podtrzymaniem  ³aski  i  mi³oœci  oraz  nad
ich  rozwojem.   Uœwiêcenie   duszy,   jakiego  dokonywa  Duch  Œwiêty,  zaczyna  siê  od  dzie³a
oczyszczania  i  uwolnienia  z  niewoli  po¿¹dliwoœci  cia³a. Dla id¹cych za g³osem wewnêtrznym
Ducha  Œwiêtego  nie  ma  przymusu.  Oni  ciesz¹  siê prawdziw¹ wolnoœci¹ obywateli Królestwa
Bo¿ego  i  przybranych  synów  Bo¿ych   (O.  Romuald  Kostecki  OP).

Poprzez  Pismo  Œwiête,  które  jest  Ksiêg¹  £aski,  Liturgi¹,   która   jest   Ÿród³em   ³aski 
i  ¿yciem  Koœcio³a,  za  przyczyn¹  Ducha  Œwiêtego  jestem  wtajemniczona  w tajemnice  Bo¿e
odwiecznie  przeznaczone  na  dusz¹  m¹.   Wszystkie   tajemnice   Bo¿e,   tak   jak   i   tajemnica
Trójk¹ta  Bermudzkiego  s¹  Boskie  i  nikt  ich  nie  zna,  tylko  Duch Bo¿y (1 Kor 2,7-12), który 
przenika  wszystko,  nawet  g³êbokoœci  Samego  Boga  (1 Kor 2, 10),  dlatego  te¿  moc¹  Ducha
Œwiêtego    jestem    wprowadzana   w   trynitarne    ¿ycie   Boga   i   poznajê   mi³oœæ   Chrystusa 
przewy¿szaj¹c¹  wszelk¹  wiedzê,  któr¹  nape³nieni  dojd¹  do  ca³ej  Pe³ni  Bo¿ej  (Ef 3, 17-19).

Wszystko   co   robiê,   to   jest   z   Boga  ( 2 Kor  3,  5 )  i  w  duchowym  Dziele  Bo¿ym
przemawia  przeze  mnie  Duch  Œwiêty  (Mk 13, 9-11), dlatego te¿ doznajê  rozkoszy mi³owania 
dziêki  temu,  ¿e  mi³oœæ  raduje  siê  tylko  ¯ywym  Bogiem,  gdzie  wówczas  dusza ma doznaje
zaspokojenia   pamiêci   przez   nadziejê,   tak¿e   wszystkie   w³adze   duszy   mej   zmierzaj¹  do 
doskona³ego  zjednoczenia  z  Bogiem,  aby  w  przysz³ej OjczyŸnie mi³owaæ Boga nieskoñczon¹ 
mi³oœci¹  Jego (Œwiêty Jan od Krzy¿a).  Najmi³osierniejsze  S³owo  Wcielone  nieustannie urabia 
mnie  na  podobieñstwo  Swe  i  objawia  mi  tajemnice  Swe  od wewn¹trz i co dzieje siê ze mn¹ 
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i  wokó³  mnie,  to  brakuje  mi  s³ów  do  wypowiedzenia  tych  niewys³owionych  spraw.

Wiedza   naturalna   s³u¿¹ca   jako   narzêdzie  poznania  tajemnic  Bo¿ych  pozwoli³a  mi
wznieœæ   siê   do   g³êbokiej   tajemnej   m¹droœci   Bo¿ej  w  Chrystusie,   dlatego   te¿   u¿ywam 
rozumu  w  s³u¿bie  wiary,  aby  kierowaæ  ka¿de  dzia³anie  i  pragnienie  naszego  cia³a  i  duszy 
ku  Bogu,  i  Chwale  Jego  (Thomas  Merton).  Przez  Ogród  Oliwny  wesz³am w przepaœæ mêki 
i  œmierci  Jezusa  Chrystusa,  i  poprzez  moc  paschaln¹  poznajê  tajemnice  Bo¿e  odwiecznie 
przeznaczone  na  duszê  m¹,   i  Pan  nasz  uczy  mnie  jak  czyniæ  wolê  Jego  trwaj¹c  we  mnie
i  dokonuj¹c  duchowego  Dzie³a  Swego  na  Chwa³ê  Sw¹.   Oblubieniec   Niebieski,  który  jest
jedynym  moim  obroñc¹  o¿ywia  czynnoœci  me   przez  ³askê  Sw¹  i  nape³nia  mnie  m¹droœci¹ 
Sw¹  oraz  s³u¿y  przyk³adem  Swym  na  drodze  krzy¿owej,  która  prowadzi  na  Golgotê, tak¿e 
b³agam  Go  na  Przenajœwiêtsze  Rany  Jego,   aby   nigdy   nie  opuszcza³  mnie  i  zmi³owa³  siê 
nad  dusz¹  moj¹,  która  tak  bardzo  pragnie  byæ  poœlubiona Jemu na ca³¹ wiekuist¹ wiecznoœæ.

Niezmiernie   to   wielka   ³aska   Bo¿a,  gdy  dusza  znajduje  siê  na  progu  mistycznych
zaœlubin   czy   te¿   mistycznego   zjednoczenia  z  Boskim  Oblubieñcem,  bo  wówczas  gotowa
jest  ona  na  wszystko  w  Ukochanym,   który   podniós³   j¹  do  tak  niepojêcie  upojnego  stanu 
doskona³oœci,  ¿e  ona  w  najwiêkszych  uniesieniach  czy  te¿  w  stanach ekstatycznych poznaje 
prawdziw¹   s³odycz   kochania   Umi³owanego   oraz   w i e d z ê,   która   zawarta   jest  w  Nim
i   � Œwiêty   Tomasz   rozró¿nia   t r z y   r o d z a j e   w i e d z y   u   Chrystusa:   1). Widzenie
uszczêœliwiaj¹ce   -   przez   które  najtajniejsza  g³êbia  Jego  duszy  bezustannie  kontemplowa³a
oblicze Ojca (lub S³owo).  W  widzeniu  tym dusza Jego ogl¹da³a istotê Boga, a w niej wszystkie
rzeczy  tak,  jak  Bóg  je  widzi.  Wiedza  ta  powsta³a  z  chwil¹  Wcielenia  i nigdy nie ustawa³a,
nawet  wœród  ciemnoœci  Kalwarii.  2). Wiedza  wlana - Anio³owie ze wzglêdu na sw¹ naturê nie
dostrzegaj¹  rzeczy  bezpoœrednio  samych w sobie, lecz w myœlach, które s¹ im wlane.  Poznanie
to,  nieskoñczenie  ni¿sze  od  widzenia  uszczêœliwiaj¹cego,  przerasta  o  wiele nasz¹ znajomoœæ
rzeczy.   Równoczeœnie   z   widzeniem   uszczêœliwiaj¹cym  dusza  Chrystusa  posiada³a  wiedzê
wlan¹   w   stopniu  nieskoñczenie  przewy¿szaj¹cym  wiedz¹  Anio³ów. W  jej  œwietle  zna³  On
doskonale  wszystko,  co  odnosi  siê  do  Wszechœwiata,  którego jest Panem.  3). Wiedza nabyta
-   bêd¹c   podobnym   nam   cz³owiekiem,    z   wyj¹tkiem   grzechu,   J e z u s   poznawa³   przez
doœwiadczenie,   wykorzystuj¹c,   podobnie  jak  my,  naturalne  uzdolnienia.   Powy¿sza  wiedza
wzrasta³a  w  Nim  codziennie,  przy  ka¿dym  nowym  spostrze¿eniu.  Te  trzy  rodzaje  wiedzy
istnia³y  jednoczeœnie,  lecz  ka¿da  odrêbnie w b³ogos³awionej duszy Chrystusa.  Wiedza wy¿sza 
rzuca³a  œwiat³o,  promieniowa³a  na  ni¿sze.   W   Niebie  bêdziemy  posiadaæ  owe  trzy  rodzaje
wiedzy   (Dom  Columba  Marmion).

Dusza  ma,  której  tak  daleko  do  œwiêtoœci,  z umi³owanej woli Najm¹drzejszego dosyæ 
czêsto  bywa  w  niepojêtym  skarbie  M¹droœci  Jego,  tak¿e  tylko  na  polecenie  Jego  wszystko
przekazujê  w  Imiê  Jego,   oczywiœcie   na   podstawie   przekazu   duszy   mej,   która   smakuje 
aromatyczne,    jak   i   bolesne   tajemnice   Pana  naszego,  który  tak  bardzo  cierpi  w  duszach
wszystkich  dzieci  Swych   pocz¹wszy  od  wielkich  masonów  tego  œwiata  a  skoñczywszy  na
kap³anach.   Gdy   rano   wstajê  modlê  siê  do  Niebieskiego  Oblubieñca  swego  ca³ym  sercem
swym  i  dusz¹  m¹  wys³awiaj¹c  Go  swoimi  s³owami,   bo  On  jedyny  ispiruje  mnie  w  Sobie 
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na  niewidzialnej  drodze  duchowej  do  wiecznego  Portu  Swego, dlatego te¿ jestem szczêœliwa
tylko  w  Nim,  bo  On  ukocha³  duszê  m¹  niezniszczaln¹  mi³oœci¹  Sw¹. 

Œwiêta   Faustyna   Kowalska  podczas  prowadzenia  Dzie³a  Bo¿ego  odczuwa³a  jakby 
ca³y  œwiat  zale¿a³  tylko  od  niej  i  tak  samo  myœlê  o  duchowej  misji  mej,   o  czym  mówi¹ 
same  za  siebie  duchowe  teksty  me  napisane  w  Bogu  przeze  mnie. Poprzez prowadzenie tak 
niezmiernie  mi³osnego  Dzie³a  Pana  naszego,  które  realizujê  w  m¹droœci Umi³owanego mam 
niewielk¹  namiastkê  wiecznego  raju,  który  w  przemijaj¹cej  doczesnoœci jest rajem cierpienia
i  mi³oœci,   dlatego   te¿   jako  wierna   córka   S³owa   Wcielonego  jestem  bardzo  wymagaj¹ca 
w  swoim  odwiecznym  powo³aniu,   które  latami  by³o  pisane  i  szlifowane  tak  jak  dusza ma 
by³a udoskonalana w Oblubieñcu Niebieskim.  Przes³odki Przewodnik Niebieski wzmacnia mnie 
w  Sobie  i  tylko  w  Nim  jestem  nad  wyraz  szczêœliwa,  bo  On ju¿ za ¿ycia wprowadzi³ dusz¹ 
m¹  w  chwilowe  wieczne  szczêœcie  i  ona  jest  Nim  zauroczona,  i  pragnie  jak najdoskonalej 
wype³niæ misjê sw¹ w Nim,  aby  mog³y  wype³niæ  siê  odwieczne  zamys³y  Jego  wzglêdem jej.

W   ciemnej   nocy   ducha  jestem  wytrwa³a   w   najukochañszym  Boskim  Oblubieñcu, 
który  przebóstwia  duszê  m¹  w  jej  najskrytszych g³êbinach, dlatego te¿ po mistycznej drabinie
doskona³oœci  ona  tak  chêtnie  przemieszcza  siê  w  Nim,   gdzie   wszystko   rozumie   poprzez
Niego  w  tej  duchowej  niepojêtoœci  Jego,   i   w   m i ³ o œ c i   Najœwiêtszego   pod   wzglêdem
pisemnym  wype³ni³am  wolê  Jego,  tak¿e   jestem   ju¿   gotowa    w    m i ³ o œ c i   Ukochanego 
zasn¹æ  te¿  w  Nim.  �  W  Chrystusie   rozró¿niamy   t r z y   r o d z a j e   m i ³ o œ c i   i  przez 
nie  mamy  do  Niego  upodobniaæ  siê.   Pierwsza  jest  przyrodzona  -  i  mówi  nam  o  tym,  jak 
Jego  naturalna  dobroæ  przymusi³a  Go  do  stworzenia  wszystkich  rzeczy,  które  nosi³ w sobie
odwiecznie w obrazie swej opatrznoœci,  a  stworzy³  je  po  to  by  wraz  z  Nim cieszy³y siê Jego 
dobroci¹.  Drug¹  mi³oœci¹,  opart¹  na  ³asce  albo  duchow¹,  Bóg  udziela siê  duszy i Anio³owi, 
po  to  by  jak  stworzenie  rozumne,   z  pomoc¹  œwiat³a  przewy¿szaj¹cego  wszelkie  naturalne, 
zosta³o  zmuszone  do  wyjœcia ze siebie. Ka¿de stworzenie znajduje tyle radoœci w swym œwietle 
naturalnym,  ¿e  do  wydobycia  go  stamt¹d  i  podniesienia  niezbêdne  jest  coœ wznioœlejszego, 
a   mianowicie   œwiat³o   ³aski.   Trzecia   mi³oœæ,   B o s k a  -  ma  nas  nauczyæ,  w  jaki  sposób 
Bóg   zrodzi³   przed   wiekami   Swego   Jedynego  Syna  oraz  rodzi  Go  teraz  i  przez  wieki  
(Mistrz  Eckhart). 

Dusza  moja  jedynie  w  Boskim  Oblubieñcu  mo¿e  wejœæ  w  niepojête  tajemnice Jego, 
i  tylko  w  Nim  zrealizowaæ  Dzie³o  Jego,   które   z   tak¹  wielk¹  mi³oœci¹  prowadzê  w  Nim,
tak¿e  wszystko  uzale¿nione jest od Ukochanego,  którego zawsze prosi³am, aby da³ mi m¹droœæ 
Sw¹,  abym  moc¹  i  si³¹  Jego,  w  prawdzie i mi³oœci Jego mog³a jak najdoskonalej zrealizowaæ 
duchowe  Dzie³o  Jego sk³adaj¹ce  siê  z  przesz³o  9 000  stron. W odwiecznym powo³aniu mym 
zawierzy³am  Matce  Bo¿ej  Maryi  i  Jej  odda³am  wszystkie  trudnoœci  swe,  bo  Ona  prowadzi 
duszê  m¹  do  nieœmiertelnego  ¿ycia,   w  którym  króluje  umi³owany  Syn  Jej  Jezus  Chrystus. 
Niepojêcie  mi³osierny  Stwórca  da³  mi  Samego  Siebie,  wiêc mimo, ¿e  jestem sam¹ nicoœci¹, 
ale  w  Nim  jestem  najwiêksz¹  Boskoœci¹,  bo  przecie¿  dusza  przeobra¿ona  w  Niego niczym
nie  ró¿ni  siê  od  Niego,  tak¿e  wszystko  pokona  ona  w  Nim  i  zbawiona  bêdzie  te¿ w Nim, 
dlatego  te¿  nie  mogê  doczekaæ  siê  tej  umi³owanej  chwili, kiedy oddam ducha swego w Rêce 
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Boga.  Dusza  ma  têskni  za  niepojêcie  przeœlicznymi jasnoœciami Bo¿ymi, gdzie w prawdziwej 
mi³oœci  Bo¿ej  ona  widzi   i   kontempluje   ogrom  tajemnic  i  darów  Królestwa  Niebieskiego, 
i  mimo,   ¿e   ona   kosztowa³a   te   s³odkoœci   Bo¿e  jedynie  odrobinê,  ale  wystarczaj¹co,  aby 
wiedzia³a,   co   dzieje   siê   ze   zbawionymi  duszami,  które  w  ca³kowitej  œwiêtoœci  wiecznie 
przebywaj¹   w   samym   Niebie,   gdzie   wystêpuj¹   jasnoœci  nad  jasnoœciami,  ¿e  nie  sposób 
sobie  to  nawet  wyobraziæ,   bo   przecie¿  wiadomo,  ¿e  tam  nic  nie  dochodzi,  jedynie  dusze 
przebóstwione  w  Samego  Boga.

Z  umi³owanej   woli   Pana   naszego   znalaz³am   siê   na   duchowym   statku   Jego,  na
którym   to   dusza   ma   ch³ostana   jest   morskimi   falami   i   wiatrami,   które   orzeŸwiaj¹   j¹ 
w  Ukochanym,  który  pragnie  tylko  jej  dobra,  aby  ona  mog³a  w  œwiêtoœci przekroczyæ próg 
wiekuistej  Ojczyzny  Jego  na  ca³¹  nieskoñczon¹  wiecznoœæ.   Dusza  ma  nasi¹kniêta  mi³oœci¹ 
Wodza  Niebieskiego,  który  prowadzi  j¹  w  Sobie poprzez pryzmat cierpienia Swego, wchodzi 
w  niepojête  tajemnice  Jego,  które  nasycaj¹  j¹  niewys³owion¹  mi³oœci¹  Jego, dlatego te¿ ona 
tak  chêtnie  biegnie  za  Nim,   bo   przecie¿   On  jest  jedynym  �ród³em  ¯ycia  Wiecznego  po 
wiekuiste  nieskoñczonoœci  w  Swojej  Niebiañskiej  Wiekuistoœci.

Z Z Z  Trójco  Œwiêta   i  Mamo  Niebieska,   dziêki  ³asce  Waszej  w  pewnym  stopniu 
osi¹gnê³am  szczêœcie  ju¿  tu  na  ziemi,  a  wszelkie  zimne wichry niechêci jakie wiej¹ na duszê 
moj¹  pokonujê  cierpliwoœci¹.  Ró¿o  Duchowa  Maryjo  dobrze  wiesz  ile  radoœci  czerpiê  od 
Ciebie,  i  za  Twoj¹  przyczyn¹  wznios³am  siê  ponad  to  co  doczesne  i  przejœciowe,  i  dziêki 
Tobie  odnalaz³am  miejsce  swoje  na  œwiecie  i  ca³a  dusza  ma  jest  tym  nape³niona,  a  ka¿dy 
dzieñ  przyczynia  siê  do  tego,  ¿e zyskujê na sile i m¹droœci.  Przenajœwiêtsi Rodzice Niebiescy
z  ca³ym  oddaniem  mi³ujê  Was  i  wiem,  ¿e tylko Wy potraficie zrozumieæ mnie i odpowiednio 
ukierunkowaæ,  a  poza  tym  nieprzerwanie  ratujecie  duszê  m¹  i z tak wielkiej morskiej burzy,
co  przepowiedzieliœcie  mi  to  23.11.1984 r.  w  mistycznym œnie z Babci¹ Katarzyn¹,  z  ca³ego 
statku   uratowaliœcie   tylko   córkê   Sw¹,   aby   po  schodach  mistycznych  wzbi³a  siê  ona  do
Was  i  g³osi³a  nieskoñczon¹  Chwa³ê  Wasz¹.  Kapitanie  Niebieski  tylko  dziêki  Tobie  dusza 
moja  p³ynie  na  duchowym  statku  Twym  pod  auspicjami Twymi  i  jako mistyczna córka Twa 
w   duchowym  Dziele  Twym  wszystko  rozpatrywa³am   w  kontekœcie  Œwiêtej  Liturgii  Twej,
i  dobrze  wiesz,   ¿e   podczas  modlitwy  pisanej  czy  te¿  duchowej  jestem  zawsze  pogr¹¿ona 
w  Tobie.   P a n i e   niewyra¿alnie   dziêkujê   Tobie,   ¿e   poprzez   wrota   ciernistych  cierpieñ 
dusza   moja   mo¿e   wchodziæ   w   Tobie   do   wznios³ej   szczêœliwoœci   Twej,  poprzez  któr¹ 
koncentruje  siê  tylko  na  mi³owaniu  Twym  scalaj¹c siê coraz bardziej z Tob¹.  Amen ! Z Z Z 

Dusza  moja  ma  byæ  zjednoczona  z  Boskim  Oblubieñcem  i  to  jest najwa¿niejsze dla
niej  jako  dla  duszy  nad  wyraz  rozmi³owanej  w  Nim,  dlatego   te¿  odchodzê  od  wszystkich
niedoskona³oœci,  które  sprzeciwiaj¹  siê  Duchowi  Œwiêtemu.   Od   wielu   ju¿   lat  nie  pragnê
bezu¿ytecznych   zachcianek   czy   te¿   jakichkolwiek   pociech,  po  których  jedynie  pozostaje 
pustka  i  wyrzuty  sumienia,  bo  dusza  ma  pragnie  ¿yæ  tylko Panem naszym i zadowoliæ tylko 
Jego.   Skoro   dusza   ma   upodoba³a   sobie  tylko  i  wy³¹cznie  Wszechmocnego,   to  przecie¿
wiadomo,  ¿e  wszystko  to,  co  nie  jest  zwi¹zane  z  Nim  bêdzie  j¹  bardzo  mêczy³o  i bola³o,
tak¿e  ona  w  niczym  nie  bêdzie  mia³a  zadowolenia,  jedynie  tylko  i  wy³¹cznie  w  Nim.
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Mój  Nauczyciel  Niebieski,  który  jest  wszechobecny  wszêdzie  zarówno w przestrzeni, 
jak   i   w   czasie,   w   mi³oœci   i   sprawiedliwoœci   Swej   uzdrawia   mnie   moc¹   Sw¹,  abym 
w  Misterium  Paschalnym  by³a  mocno  z³¹czona  z  Nim  czyli  z  Koœcio³em  Jego,  dlatego te¿
swoje  ¿ycie  budujê  na  Chrystusie,  a  nie  na  przemijaj¹cych  ideologiach,   które   zaciemniaj¹
prawdy  zniewa¿aj¹c  i  depcz¹c  prawa  Bo¿e.  Tak  jak  ka¿dy  niedoskona³y  cz³owiek  równie¿ 
miewam  chwilowe  duchowe  s³aboœci,  które  z  czasem  mijaj¹   i   po  których  jestem  bardziej
duchowo  dojrza³a,  bo  w  tych  niepojêtych,  mistycznych  s³aboœciach  doskonali siê moc duszy 
mej,  która  przemienia  siê  w  wieczny  wêgielny  kamieñ, na której budowane jest Dzie³o Bo¿e, 
które  zosta³o  odwiecznie  zaplanowane  na  duszê  m¹. 

Na  swojej  ciernistej  i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci  na  miarê  swoich  mo¿liwoœci  s³u¿ê
ze   wszystkich   si³   Bogu,   dlatego   te¿   jako   Samarytanka  na  wspó³czesne  czasy  w  duchu 
Ewangelii   Bo¿ej   odwa¿nie   przekazujê  œwiadectwo  wiary  mojego  odwiecznego  powo³ania,
aby  umocniæ  owce  Bo¿e.  W  mojej  nadprzyrodzonej  misji,  która  skierowana  jest  do ca³ego
œwiata,  Król  ca³ego  Wszechœwiata  wzywa  do  nawrócenia,  czego  dowodem  s¹  znaki  czasu, 
które  s¹  œwietlistymi  cudami  Chrystusowymi  na  mojej  drodze  krzy¿owej,  bo jakbym tak nie
mia³a  znaków  czasu,  to  œwiat  nie  uwierzy³by  mi  ( J 4, 48 ).  Poprzez  przekazywanie jedynie 
niewielkiej  namiastki  niepojêcie  trudnego  duchowego  œwiata   na   podstawie   prze¿yæ  duszy
mej   o d r z u c a m   lewacki   nowy  marksizm,   anarchiê   moraln¹,   nietolerancjê   i   przemoc 
oraz  demokracjê  bez  wartoœci,  która  w  sposób  niewymowny  krzywdzi  owce  Bo¿e.  

Upodobniona  do  Jezusa  Chrystusa,  w  œmierci  Jego  otrzyma³am  nowe ¿ycie w Nim, 
i  razem  ze  Zbawicielem  umieram  i  razem  zmartwychwstanê  w  Nim,  aby  ¿yæ  ¿yciem  Jego 
na  ca³¹ wiekuist¹ wiecznoœæ  (Rz  6, 4;  2 Tm 2, 13-14).  Moje  ¿ycie  jest  ukryte  z  Chrystusem 
w   Bogu,   tak¿e   w   ca³ej   pe³ni   zda³am  siê  na  ³askê  i  nie³ask¹  Umi³owanego,  i  patrzê  na 
tajemnice  Jego  przez  blask  zmartwychwstania  poprzez  Krzy¿  i  przez  udrêkê tego Krzy¿a na 
zmartwychwstanie  ( ks. Wac³aw  Œwierzawski ),   aby   wkrótce  dusza  ma  mog³a  po³¹czyæ  siê 
z  Umi³owanym  na  ca³¹  wiecznoœæ  (Mt 3, 17).   Duchowe   Dzie³o  Bo¿e  u  kresu  ¿ycia  mego
doprowadzi³am  w  Bogu do szczêœliwego koñca,  które odbywa³o siê siê w zupe³nym oderwaniu 
od  stworzeñ  przez   k o n t e m p l a c j ê   m i s t y c z n ¹,  która  jest  darem  Bo¿ym, poniewa¿ 
Bóg   wlewa   j¹   w   duszê   i   bierze   w   posiadanie   w³adze   duszy,   i  kieruje  nimi  zgodnie
z  wol¹  Sw¹ (Thomas Merton),  tak¿e  trzeba  byæ  autentycznym  kontemplatykiem obdarzonym 
szczególnie   ¿ywym  poczuciem  tajemnicy  Bo¿ej  i  wymagañ  kontemplacji  ( Les  Plus  Vieux 
Textes ),  aby  móc  równie¿  podzieliæ  siê  z  ca³ym  zniewolonym  œwiatem  nieustann¹,  chêtn¹ 
gotowoœci¹  pe³nienia  woli  Bo¿ej  (2 Kor 3, 9 - 11).

Rodzice  Niebiescy  udzielaj¹  mi  kontemplacyjnego  œwiat³a  i  za  pomoc¹ tajemniczego 
dzia³ania  darów  Ducha  Œwiêtego  przyci¹gaj¹  mnie  do  Siebie,  i do wch³oniêcia Ich rozumem 
tajemnic  odwiecznie  przeznaczonych  na  duszê  m¹.  Z  woli  Bo¿ej  jestem  wiedziona duchem
g³êbokiej  nadprzyrodzonej  wiary  i  pragnê dojœæ do zjednoczenia z Bogiem, i jak najdoskonalej 
spe³niæ  swoje  zadanie,   dla   którego   zosta³am   stworzona.   Ca³a  moja  ziemska  pielgrzymka 
skierowana  jest  na  popieranie  mi³osnej  rozmowy  z  Bogiem,   dlatego  te¿  poprzez  modlitwê
i  ascetyczne  zaanga¿owanie  wola  nie  pozwala wci¹gn¹æ siê ju¿ do z³ego, a wiara przekszta³ca 
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¿ycie   moje   w   ¿ycie   Boga.   Ojciec   Niebieski   wprowadzi³   mnie   w  tajemnicz¹  wielkoœæ 
mrocznego  œwiat³a  wiary  i  prowadzi  córkê  Sw¹  do  doskona³ego  zjednoczenia ze Sob¹,  aby 
umys³  i  wola  jej  w  pe³ni  zjednoczone  z  Nim  i  poch³oniête przez Niego mog³y w ca³kowitej 
harmonii  i  jednoœci  dzia³aæ z Nim, jako wolne narzêdzie Jego ³aski i mi³oœci (Thomas Merton).

Ojciec  Przedwieczny  poprzez  odwieczne  powo³anie  me objawia we mnie Syna Swego 
(Ga 1, 16),  aby  ludzkoœæ  pozna³a  Jezusa  Chrystusa  w  Duchu  i  w  Prawdzie  (J 4, 23),  tak¿e 
przy  pomocy  Najœwiêtszej  Maryi  Panny  wyrzekam  siê  i  odrywam od dóbr ziemskich: rzeczy 
i  stworzeñ,   i   w  pe³nej  radoœci  z  ³ask¹  kontemplacyjn¹  wœród  cierpieñ  prowadzona  jestem 
do  odwiecznie  przeznaczonego  mi  celu.   Jezus   Chrystus  powo³a³  duszê  moj¹  do  poznania
i   przekazania   œwiatu    t a j e m n i c y    T r ó j k ¹ t a    B e r m u d z k i e g o,  i   jednoczeœnie 
da³  mi  du¿o  mocy  Swej,  abym  odpowiedzia³a  na  to  nadprzyrodzone  wezwanie  Jego.

Nie  otrzyma³am  ducha  œwiata  lecz  Ducha,  który  jest  z  Boga  do  poznania tajemnicy 
Trójk¹ta  Bermudzkiego,  i  tajemnicê  tê  g³oszê  nie  uczonymi  s³owami ludzkiej m¹droœci, lecz 
pouczona   przez   D u c h a   przek³adam   d u c h o w e   sprawy   tym,   którzy   s¹   z   D u c h a 
(1 Kor  2,  12 - 13).  Mam  byæ  naœladowczyni¹  Chrystusa,  dlatego te¿ jako dziecko umi³owane 
mam  postêpowaæ  drog¹  mi³oœci,  bo  Chrystus  nas  umi³owa³  i  Samego  Siebie  wyda³  za  nas 
w  ofierze  ( Ef  5,  1 - 2 ).  Ca³e  moje  odwieczne  powo³anie  dokonuje  siê  w  wielkiej  mi³oœci 
( 1 Kor 16, 14 ),  i  Duch  Œwiêty  nieustannie  przychodzi  z  pomoc¹  mojej  s³aboœci  (Rz 8, 26) 
i  w  Chrystusie  ods³ania  mi  wszystko  (Kol 1, 17).

Poznaæ  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego  =  poznaæ  Boga,  to  znaczy  poznaæ  Jezusa 
Chrystusa,  bo  innej  drogi  nie  ma  i  byæ  nie  mo¿e,  a  poza  tym  trzeba  byæ bardziej w Bogu, 
aby  wejœæ  w  œwiat  Jego,  tak¿e  trzeba  ¿yæ  jak  pustelnik  we  wznios³ych  tajemnicach Jezusa 
Chrystusa,  tak  jak  Niepokalana  i  braæ  z  Niej  przyk³ad, która ¿y³a w Niebie, chocia¿ chodzi³a 
po  ziemi  ( Thomas  Merton ).  Tylko  dziêki  mi³oœci  Bo¿ej  dusza  moja  mog³a  w  ca³ej  pe³ni
poznaæ   w   Bogu   tajemnicê   Trójk¹ta  Bermudzkiego,  bo ¡ mi³oœæ  jest  silna,  ufna,  przenika 
g³êboko  i  gwa³townie  zdobywa  wszystko.   Nic  jej  nie  wstrzyma  dopóki  nie  osi¹gnie  tego, 
czego  szuka.  M i ³ o œ æ   przenika  do  wnêtrza,  bada  g³êbie  tajemnic  Bo¿ych.  ¯adna  wiedza 
nie  jest  doskona³a,  jeœli  jej  nie  towarzyszy  mi³oœæ ¢ (Diego  de  Estella).

Upodabniam  siê  do  Obrazu  Chrystusa  (2 Kor 3, 17 - 18),  i  Ojciec  Niebieski nape³nia 
mnie  Duchem  Œwiêtym  ( Ef  1, 17 ),  i  udziela  mi  Pe³ni  Swej  ( Ef  3, 14 - 19 )  oraz  oœwieca 
moj¹  drogê  œwiat³em  Swym,  abym  w  ciemnej  nocy  wiary  godnie  œwiadczy³a  nieskoñczone 
mi³osierdzie  Jego.   Spotka³am   Zbawiciela  w  Ciele  mistycznym,   w   Ciele  eucharystycznym 
i   poprzez  mistykê,  która  wi¹¿e  Pismo  Œwiête  i  Liturgiê  urzeczywistniam  Misterium  Bo¿e, 
bo   tylko   w   pe³ni   Misterium   tj.  w  krzy¿u  i  w  zmartwychwstaniu  mo¿na  poj¹æ  umys³em 
Samego  Stwórcy  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego,   która   jest   tajemnic¹  Jego.  Poprzez 
rozpracowanie   poszczególnych  tajemnic  ¿ycia  Jezusa  Chrystusa  z  woli  Bo¿ej  pod¹¿am  do 
Boga   w   Trójcy   Jedynego,  Ojca  Wszechmog¹cego  i  Syna  Jego  Jezusa  Chrystusa  i  Ducha 
Œwiêtego,  aby  w  Ich  Pe³ni  dusza  ma  zamieszka³a  na  ca³¹  wiecznoœæ.  Szczêœæ  Bo¿e ! Anna 
Aniela  Flak 
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