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 Papie¿   B e n e d y k t   X V I
                                                             W a t y k a n     
                                                            

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !

Drogi   Ojcze   Œwiêty !  Z   woli   najmi³osierniejszego   S³owa   Wcielonego   prowadzê 
duchowe  Dzie³o  Jego,  o  czym  ju¿  informujê  od  samego  pontyfikatu  Wasz¹ Œwiêtobliwoœæ, 
i  to  ju¿  po  raz  20 - ty,   poniewa¿   ja  nie  mogê  byæ  bierna  na  ciszê   ze   Stolicy  Piotrowej 
na   moje   dosy³ane   duchowe   ksi¹¿ki,   bo   moim  obowi¹zkiem  jest  dope³niæ  Przedwieczny 
Plan  Ojca  Niebieskiego,  który  prowadzi  mnie  Sam,  a  ja   jedynie  wykonujê  polecenia Jego, 
i  w  obecnych  duchowych  listach  skierowanych   do   duchownych  za  spraw¹  i  moc¹  Ducha 
Œwiêtego  podesz³am  w  Oblubieñcu  swym  z  innej  strony,  bo od znaków czasu, aby rozjaœniæ
ka¿demu    duchownemu    prawdziwoœæ    swojej    nadprzyrodzonej    misji,    z    któr¹    jestem 
zwi¹zana  ze  wszystkim,  co  pochodzi  od  Boga  i  zmierza  do  Niego.

Z  pomoc¹  S³owa  Wcielonego  w  pisemnej  modlitwie  przedstawiam tak trudne sprawy 
Niebios,  które  mo¿na  z  ³atwoœci¹  zrozumieæ  poprzez  widzialne  znaki  czasu  pochodz¹ce od
niewidzialnego  Boga,   które  od  samego  mojego  urodzenia  nieustannie  towarzysz¹  mi  wraz 
z  ³askami  Pana naszego,  które  po³¹czone  s¹  ze  sob¹   t a j e m n i c z y m    m i s t y c z n y m 
³ a ñ c u c h e m,   i   s¹   one   mistycznymi  lampami   i   mi³osnym  œwiat³em  na  mej  duchowej 
drodze  [ Ps 119,  (118),  105 ],   tak¿e  te  œwiête  znaki  czasu  odzwierciedlaj¹  zgodnoœæ  nauki 
i   wiary,   jaka   jest   miêdzy   œwiatem,  a  Koœcio³em,   i   potwierdzaj¹  one  prawdziwoœæ  mej
nadprzyrodzonej  misji.

Dzie³o  Pana  naszego,  które  z  wielk¹  mi³oœci¹ i cierpliwoœci¹ prowadzê w Nim mo¿na 
rozpatrywaæ  tylko  w  powi¹zaniu  ze  œwiêt¹  katolick¹  Ewangeli¹,   i  skoro  odwiecznie  dusza
ma  zosta³a  wybrana  do  œwiadczenia  r¹bka  tajemnic  Stwórcy,  to  przecie¿  ma  ona tak¿e byæ
¿yw¹  Ewangeli¹  i  ze  wszystkim  musi  byæ  zwi¹zana,  dlatego  te¿  przedstawiam  swoje ¿ycie 
w   powi¹zaniu    z    Nowym    i    Starym   Testamentem  (  mniej   ze   Starym   Testamentem ), 
i  z  sytuacj¹  bie¿¹c¹.

Na  swej  drodze  doskona³oœci  we   wszystkim  jestem  podporz¹dkowana Niebieskiemu
Panu  swemu,  który  za  poœrednictwem  Ducha   Œwiêtego  odnawia  i  przemienia  mój  umys³, 
i  przebóstwia  duszê  m¹  na  podobieñstwo  Swe,   a   œwiête   znaki   Jego,    które   nieustannie 
towarzysz¹  mi  s¹  znakami  panowania  Jego,  bo  przecie¿  On  zawsze  pos³uguje siê  znakami, 
aby  mówiæ  do  ludzkoœci.

 K  Drogi  Ojcze  Œwiêty,  jesteœ  stra¿nikiem  katolickiej  doktryny,  jedynej  prawdziwej 
w  ca³ym  Wszechœwiecie,  i  po  zapoznaniu  siê  chocia¿by  ze  œwiêtymi  znakami  czasu, które 
tak  licznie  przyœwiecaj¹  mojej  drodze  œwiêtoœci,   które   na  tle  wiernego  odbicia  Ewangelii 
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Chrystusowej   co   wa¿niejsze   przekaza³am  w  Duchu  Pana  naszego,   nie  bêdzie  ju¿  Ojciec 
mia³  w¹tpliwoœci,  co  do  duchowego  Dzie³a  Kap³ana Niebieskiego, który jest G³ow¹ Koœcio³a 
Swego  ( Ef  5,  25 - 26 ),  a  my  cia³em  i  poszczególnymi  cz³onkami  Jego  ( 1 Kor  12,  27 ).

Jestem  pewna  w  Boskim  Oblubieñcu,   który  czyni  cuda  proporcjonalnie  do  naszego 
zawierzeniu  Mu,  a  nie  proporcjonalnie  do  naszych  trosk  (s³uga  Bo¿y  ks. Dolindo Ruotolo), 
¿e   po   takiej   serii  wys³anych  duchowych  listów  do  duchownych  synów  Umi³owanego  nie 
bêdzie  ju¿  ¿adnych  w¹tpliwoœci co do zinterpretowania  tego  tak  wprost nieprawdopodobnego 
duchowego   Dzie³a   Jego,   tak¿e    ta   seria   wyjaœniaj¹cych   duchowych   listów   praktycznie
zakoñczy³a  siê,  tym  bardziej,  ¿e  z  woli Pana naszego obecnie zakoñczy³am koñcow¹ obróbkê
wszelkich  dopracowañ  na  chwa³ê  Jego.

Wszystkie   znaki   czasu,   które   tak   obficie   wyœcielaj¹  moj¹  drogê  doskona³oœci  s¹
nieustann¹   zapowiedzi¹   mej   nadprzyrodzonej  misji,   która   z   woli  Boskiego  Oblubieñca
dokonuje siê  w  jak najdoskonalszej i heroicznej mi³oœci, jak¹ mog³am osi¹gn¹æ w Umi³owanym
na  tej  Boskiej  Górze  Jego,  która  prowadzi  duszê  m¹  do  ca³kowitego  zjednoczenia  z  Nim,
tak¿e  moc¹  znaków  œwiêtych  broniê  i  obroniê  swoje  odwieczne  powo³anie,  które  realizujê 
w  Chrystusie   i   przez   Chrystusa,    który   poprzez   wyj¹tkowe   dni   Triduum   Paschalnego,
wprowadzi³  duszê  m¹  w  nadzwyczajne  g³êbie  Swe. 

B³ogos³awiony   Jan   Pawe³   II - gi   wspomóg³   teologiê   znaków   opart¹  o  Ewangeliê
Œwiêt¹,   œwiadectwa  Ojców  Koœcio³a  i  Œwiêtych  (  ks.  Kazimierz  Pek ),   a   ja   zebra³am  je
poszerzaj¹c  o  œwiête  znaki  zwi¹zane  z  nim  samym,   które  odnosi³y  siê  do  misji  jego,   jak 
i  misji   mej,   któr¹  przekazujê   pod   przewodnictwem   Niepokalanej  przez  Ducha  Œwiêtego 
w  Panu  naszym  na  Chwa³ê  Ojca  Przedwiecznego,  tak¿e  na  podstawie widzialnych symboli, 
które   dane   s¹   od   niewidzialnego   Stwórcy   ludzkoœæ   bez   ¿adnych   zastrze¿eñ  zrozumie, 
¿e  zosta³am  pos³ana  przez  Pana  naszego.

Mistrz  Niebieski  umocni³  mnie  w  Krzy¿u Swym, tak¿e wzmocniona w Nim czyni³am
co  mog³am,  i  co  w  mocy  mej,  aby  jak  najlepiej  dopracowaæ  i  dokoñczyæ  duchowe Dzie³o
Jego,   które   przecie¿  niejednokrotnie  zosta³o  pob³ogos³awione  i  namaszczone  przez  Niego,
czego  dowodem  s¹  miêdzy  innymi  tak  liczne  œwiête  znaki  czasu,  które  potwierdzaj¹  moj¹
nadprzyrodzon¹  misjê. 

Dzie³o  samoistnego,  umi³owanego  S³owa   Wcielonego  nie  realizujê  z  w³asnej  woli,
której  wyrzek³am  siê  ju¿  bardzo  dawno,  lecz  jedynie  z  woli  Ukochanego,  który  oczyszcza 
mnie  ogniem  prób,   a   wêz³ami   mi³oœci   Swej   a¿   nadto  zwi¹za³  duszê  m¹  z  Sob¹,  która 
w  pokorze  i  z  radoœci¹  Jego  zaczyna  ju¿  nie  reagowaæ  na  doznawane  przykroœci,  i  nawet 
domaga  siê  od  Niego,  aby  coraz  bardziej  unicestwia³  j¹  w  Sobie,   aby  w  ¿yciu  przysz³ym 
by³a  ona  zbawiona.

Dzie³o   Pana   mego,  które   prowadzê  w  Nim   jest  Dzie³em  Boskim,  a  nie  ludzkim,
tak¿e  Ukochany  ma  tylko  nad  nim  jedyn¹  pieczê,  a  nie  ksiê¿a  arcybiskupowie  dla których 
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misja  ma,  która  ju¿  jako  gotowa  podana  im  “ na mistycznym talerzu ”  jest wielk¹ mistyczn¹ 
eksplozj¹   nie   tylko   dla   nich,   a  przede  wszystkim  dla  ca³ego  zdemoralizowanego  œwiata, 
dla  którego  to  wszystko  jest  zbyt  trudne  i  zupe³nie  obce.

Moja   nadprzyrodzona   misja,  która   odwiecznie  zosta³a  przygotowana  na  duszê  m¹ 
jest   mi³a   dla   Nieœmiertelnego,   bo   ona   koi  cierpienia  Jego,  bo  przecie¿  ona  ratuje  ca³y 
grzeszny   œwiat,   tak¿e   jestem    P a n u    naszemu   niezmiernie   wdziêczna   za   tak   wielkie
wyró¿nienie  i  za  to,  ¿e  poprzez  tak  czêste  duchowe  miecze  boleœci  tak dobrze przygotowa³ 
duszê  m¹  do  odwiecznego  zadania  Swego,  która nad wyraz upaja siê nim wraz ze wszystkimi 
jej  w³adzami,   bo   przecie¿   ona   dosyæ  czêsto  jest  orzeŸwiana  obfitoœci¹  mi³osnych  darów 
Ukochanego,  dziêki  którym  ona  smakuje  i  poznaje  najwy¿sze i  najznakomitsze niepojêtoœci
Pana  swego.

Poprzez   prowadzenie   Dzie³a   Pana   mego   dusza   moja   zosta³a  wywy¿szona  ponad
naturê,  bo  przecie¿  ona  przemieszcza  siê   poprzez   ciemnoœci   najciemniejszej   nocy   ducha
w    nieskoñczonych    niepojêtoœciach    Umi³owanego,    który    niejednokrotnie   rozœwietla   j¹
jasnoœciami  Swymi.

O j c z e   Œ w i ê t y,   Kap³an   Niebieski   ca³y   czas   dzia³a  we  mnie,  i  przeze  mnie 
prowadzi   duchowe   Dzie³o  Swe,   i   za   spraw¹   te¿   Jego   wesz³am  w  teologiê   katolickiej 
eschatologii,   która   jest   traktatem   teologii  dogmatycznej,   tak¿e   w   Tajemnicy  Paschalnej 
œmierci  i  zmartwychwstania  Pana  naszego  ofiarowa³am  swoje ¿ycie za ratowanie zniewolonej 
ludzkoœci,  i  jestem  gotowa  w  Umi³owanym,  oczywiœcie  za  zgod¹  Wasz¹,  aby opublikowaæ 
na  ca³y  œwiat  te  obecne   3 duchowe  listy   tj.  do  Ojca,   Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary 
w   Watykanie   i   Nuncjusza   Apostolskiego  w  Polsce  ( w  sumie  70 stron ),   które  stanowi¹ 
nieod³¹czn¹  ca³oœæ,  bo  dziêki  tym  listom  przebudzê  ludzkoœæ  do  ¿ycia  duchowego.

Za   wstawiennictwem   Gwiazdy   Morza,  Maryi   pokornie,   ale   odwa¿nie   realizujê
duchowe    Dzie³o  Jej   Syna,    które   duszê   moj¹   wprowadzi³o  w  nadziemskie   niepojêtoœci
i  m¹droœci,  ponad  wszelkie  pojêcia  Boskie,  tak¿e  ona  wesz³a w przedsmak ¿ycia wiecznego, 
który   koi   j¹   niepojêtymi   aromatami,  oczywiœcie   wówczas,   gdy  dosiêgaj¹   j¹   przeb³ogie 
³aski  Wszechmocnego.

Nieprzerwanie  ¿yjê  wol¹  Pana  swego,    który  z  mi³osiernej  ³askawoœci  Swej  da³  mi
dokoñczyæ  Dzie³o  Swe,  tak¿e   nikt   nie  jest  w  stanie  unicestwiæ  go,  ani  te¿  podkopaæ,  bo 
ono  stoi  na  fundamencie  Ukochanego,   który   zapewni³   córce   Swej   zwyciêstwo  w  Sobie,
dlatego  te¿  ¿arem  mi³oœci  rozpalona  kontynuujê  Dzie³o  Jego  na  wiekuist¹  Chwa³ê  Jego.

Z  woli  Ojca  Przedwiecznego   na   podstawie   prze¿yæ   duszy  swej  uchylam  zas³onê
niewielkiego   r¹bka   niepojêtych   tajemnic   Niebios,  które   maj¹   miejsce   za  zas³on¹  progu
œmiertelnego,   aby   w¹tpliwym  i  niewierz¹cym   przetrzeæ   oczy   œwiatem   duchowym,   który
rozpoczyna   siê   ju¿   wewn¹trz   nas,  w  twierdzach   dusz   naszych,   które   nigdy  nie  zagin¹ 
w   przysz³ym   ¿yciu,   bo   przecie¿   dusze   nasze   bêd¹   cierpia³y   niemi³osierne   mêki   albo 
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w  czyœæcu   czy  te¿  w  raju  potêpieñczym,  tj.  diabelskim,   albo  te¿  bêd¹  w  raju  zbawczym, 
tj.  niebieskim,   tak¿e   te   dwa  raje  s¹  przeciwstawnymi  biegunami  i  nic  te¿  wspólnego  nie 
maj¹  ze  sob¹. 

Wiadomo,   ¿e   Dzie³o   Pana   mego,   które   prowadzê   w   Nim  przerasta  mnie  sam¹, 
mój   rozum,   jak  i  moje  zmys³y,   bo  przecie¿  to  Dzie³o  jest  Bo¿e,   ale   powolutku  prê  do 
przodu  w  Ukochanym,   który   uczy   mnie,  jak  mam  prowadziæ  i  obroniæ  je,  tak¿e  w  ca³ej
pe³ni  odda³am  siê  nieskoñczonemu  mi³osierdziu  Bo¿emu  i  poprzez  mi³osne  ciernie  w nocy 
ciemnej  ducha,  która  niejednokrotnie  rozjaœniana  jest  przez  Umi³owanego, dusza ma nabiera 
mocy  i  mi³oœci  Jego,  przez  co  przebóstwia  siê  w  Niego.

Jak  Pan  Jezus  wybiera  kogoœ  do  wielkich  zadañ,   to  zawsze  dzia³a  poprzez  œwiête
znaki  czasu,  ¿eby  ludzkoœæ  uwierzy³a,  i  ja  mam  nie  dziesi¹tki,   ale  setki  œwiêtych  znaków 
czasu,  które  potwierdzaj¹  moj¹  nadprzyrodzon¹  misjê,  a  poniewa¿  w obecnej  dobie czasów 
wype³ni³a   siê   pe³nia   Pana   naszego   na   duchowe   Dzie³o   Jego,  to  pod  wp³ywem  Ducha 
Œwiêtego   przedstawi³am  je  w  przewodnim  liœcie   do   Prefekta   Kongregacji   Nauki   Wiary 
oraz  do  Nuncjusza  Apostolskiego  w  Polsce  i  wybranych  synów  duchownych Pana naszego, 
aby   ju¿   faktycznie   nie   by³o   najmniejszego   cienia   w¹tpliwoœci,   co  do  prowadzenia  tak 
niezmiernie  nieprawdopodobnej  duchowej  misji  przez  duszê  m¹.

Poprzez  teologiê  podstawowych  prawd wiary, metafizyki bytów, .... oraz  poprzez ³askê 
uœwiêcaj¹c¹,  cnoty  wlane  i  dary  Ducha  Œwiêtego przesz³am d³ug¹ drogê rozwoju duchowego, 
aby    móc   pod   wp³ywem   Ducha   Œwiêtego   umiejêtnie   odczytywaæ   znaki  czasów,   które 
potwierdzaj¹  moje  odwieczne  powo³anie,  mówi¹ce o niematerialnych sprawach Pana naszego.

Z woli Ojca Przedwiecznego  dusza ma  wesz³a  w  rzeczywist¹  pe³n¹  poznawcz¹ mi³oœæ 
Jego objawion¹ nam w Ukrzy¿owanym,  dlatego te¿ na podstawie prze¿yæ jej za pomoc¹ symboli 
i   S³owa   Pana   naszego  z  bezgraniczn¹   ufnoœci¹   i   mi³oœci¹   przekazujê  swoje  odwieczne 
powo³anie  do  zniewolonych  narodów,  aby  one  uwierzy³y  mi,  ¿e  zosta³am  pos³ana  do nich.

Wszystkie   znaki   czasu   zarówno  Starego  i  Nowego  Testamentu  tworz¹  przepiêkn¹,
mistyczn¹  harmoniê,  która  oznacza  pe³niê  i  doskona³oœæ,   w   któr¹  dusza  ma,   jako   dusza 
wybrana do tak nieprawdopodobnego duchowego Dzie³a Niebios  jest  na  sta³e  wkomponowana 
w  sprawy  Chrystusa,   na   którego  z  utêsknieniem  czekaliœmy  4000  lat,   jak  to   mówi  nam 
ju¿   kolêda,   i   skoro  wygnanie  Izraela  trwa³o  400  lat  ( Rz  15,  13 ),  to  w  moim  wypadku
musia³o  min¹æ  przynajmniej  wiêcej  jak  40 lat,  bo  przecie¿  te  biblijne  40 lat,  to  jest  jedno 
pokolenie,  abym  dojrza³a  w  Umi³owanym,  tzn.  osi¹gnê³a   odpowiedni  stopieñ  umiejêtnoœci 
i  m¹droœci  Pana  naszego  w  wyznaczonym  celu  Jego,  co  jest  równoznaczne  z nast¹pieniem 
pe³ni    czasu    na    “  zmartwychwstanie  ”   Dzie³a   Jego,    czyli    na    og³oszenie   go   œwiatu 
w  zmartwychwsta³ym  Zbawicielu  w  Trójcy  Œwiêtej.

Trójjedyny   Bóg   za  pomoc¹  znaków  czasu  jak  najdoskonalej  zawsze  przemawia  do 
dzieci  Swych,  i  np.:  40 dni  trwa  deszcz  potopu [ Rdz 7,12 ];  Droga  Eliasza  do  Góry  Bo¿ej 
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Horeb trwa 40 dni  [ 1 Krl 19, 8 ];   Moj¿esz  wygnany jest do Madianitów na 40 lat  [ Dz 7, 30 ]; 
Na  Górze  Synaj  Moj¿esz  walczy  “ 40  dni  i  40  nocy ”,  aby  uzyskaæ  od  Boga przebaczenie 
dla  ludu,  który  zawini³  [ Pwt 9, 18, 25 ];  Przejœcie  Izraela  przez  pustyniê trwa  40 lat, i przez 
przez  40 lat  na  pustyni Bóg ¿ywi³ naród wybrany mann¹ ” [ Wj 16, 35 ];   

 poza  tym  Dzieci¹tko
Jezus  mieszka³o  w  stajni  40 dni,  i  maj¹c  40 dni  zostaje ofiarowane w Œwi¹tyni  Pana;  Kiedy 
Pan  Jezus   mia³   40  dni  dusza  Mamy  Niebieskiej  zostaje  przebita  mieczem,   bo  ju¿  wtedy 
zobaczy³a  Ona  Pana  Jezusa  na  Krzy¿u;   Kuszenie  Jezusa  na  pustyni  trwa³o  40 dni;   Mama 
Niebieska  podobnie  jak  Pan  Jezus  poœci³a  równie¿  40  dni w tym samym czasie;    Pan  Jezus 
7 razy  odezwa³  siê   podczas   ukrzy¿owania  i  na  Krzy¿u,   wypowiadaj¹c  w  sumie  40  s³ów; 
Zbawiciel  40 dni  by³  na  ziemi  po  zmartwychwstaniu.   

40  lat  po  Wniebowziêciu  Najœwiêtszej  Maryi  Panny  do  Nieba,   Œwiêty  Jan  Aposto³ 
otrzyma³  na  wyspie  Patmos  objawienie,  co  do  przysz³ych  losów  Koœcio³a. ;  Liturgi¹  Œrody 
Popielcowej   Koœció³   rozpoczyna   40 - dniowy  okres  Wielkiego  Postu,   który  prowadzi  nas
do  Triduum  Paschalnego,  abyœmy  odnowili  swoje  ¿ycie. ;   40 - dniowe  odpusty.   

Œwiêty  Franciszek  z  Asy¿u  w  40 - dniowym  poœcie  na  Górze  Alverno,  2 lata  przed 
œmierci¹   otrzyma³   stygmaty   na   rêkach  i  nogach,   które   uczyni³y  z  niego  ukrzy¿owanego 
Chrystusa,  ¿yj¹cego  pomiêdzy  ludŸmi. ;  “  Noc  ciemna  ”  Œwiêtego   Jana   od   Krzy¿a,  jako 
per³a  mistycznej  literatury  posiada  40  strof. ;   B³ogos³awiony   Luigi   Guanella   zostawi³   na 
ziemi   40  domów  dla  najbiedniejszych  i  nieszczêœliwych,   i   napisa³   40  ksi¹¿ek  i  broszur, 
dotycz¹cych  ¿ycia  chrzeœcijañskiego i wychowania,  historii  Koœcio³a  oraz biografie Œwiêtych, 
a   poza   tym   na   10  lat   pontyfikatu   B³ogos³awionego   Jana   Paw³a  II - go  w  1988 r.  by³o 
40  pielgrzymek. ;   

       Maj¹c  40 lat  p³ynê³am po Oceanie Spokojnym  na  naukowym  statku  Tully 
z   Wyspy  Vancouver   z   Kanady   na   zaproszenie   z  Center  for  Ocean  Climatic  Chemistry, 
Institute   of   Ocean  Sciences  z  Sidney,  British  Columbia,   i   w   tym   te¿   wieku   na   moje 
rozeznanie,   które   by³o   omylne,   bo   prorokowa³am   we   w³asnym   duchu,   by³am   gotowa 
przekazaæ  œwiatu  moj¹  nadprzyrodzon¹  misjê.

W  Lublinie  mieszkam  na  Osiedlu  Juliusza  S³owackiego, który w wieku  40 lat  zasn¹³ 
w  Panu  naszym,   i   z   woli  Bo¿ej  na  Msze  Œwiête   zawsze  chodzê  do  Koœcio³a  Œwiêtego 
Józefa,   w   którym   to   proboszcz   tej   parafii   ks.  Stanis³aw  Dziwulski  15 czerwca   2012 r. 
obchodzi³   40 - lecie   œwiêceñ   kap³añskich,   a   tak   na   marginesie   dodam,  ¿e  moja  Mama
chodzi³a  w³aœnie  do  tego  Koœcio³a  od  samego  powstania  jego  a¿  do  samej  œmieci  swej. 

Duchowe  Dzie³o  Bo¿e  wykonywane  w  Chrystusie   przeze   mnie   nie  jest  absolutnie 
dzie³em   ludzkim   lecz   jedynie   Dzie³em   Bo¿ym,   i   ¡  nie   m¹droœæ  œwiata  je  zbudowa³a, 
ale   Sam   Bóg,   bez   œrodków   ludzkich  ¢  ( Matka  Marcelina  Darowska ),   tak¿e  Dzie³o  to 
powsta³o  z  nicoœci,  dlatego  te¿  Boski  Odkupiciel  musia³  odbiæ  podobieñstwo  Swe w duszy 
mej,   tak¿e  z  woli   Jego  by³am  poddawana  wielkim  próbom,  które  przechodzi³am  “  drog¹ 
Maryi,  która  jest  drog¹  Jezusa ”,  tj.  poprzez  najwiêksze  ofiary,  upokorzenia  i  cierpienia.
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K  Drogi   Ojcze  Œwiêty  ca³a  moja  nadprzyrodzona  misja  odbywa  siê  wed³ug  Planu 
Opatrznoœci  Bo¿ej,   tak¿e  idê  po  wskazanej  drodze,  po  której  ca³y  czas  jestem  zachêcana, 
ale   jednoczeœnie   coraz  wiêksze  sta³y  siê  ju¿  wymagania,   które  w  idealnej  harmonii  woli 
Pana   naszego  z  wol¹   m¹   realizujê  bardzo  ochoczo  w  nieskoñczonej  mi³oœci  Stwórcy  dla
Niego  Samego,   i  od  ostatniej  wysy³ki  do  Ojca,  któr¹  wys³a³am  8  miesiêcy  temu  zrobi³am
w   Oblubieñcu   swym   bardzo   szczegó³ow¹   korektê   9 - ciu   ksi¹¿ek   pt. :   ¡ Dzie³o  ascezy
mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego  ¢  oraz  korektê  pozosta³ych moich
folderów,   które   zawieraj¹  g³ównie  wszystkie  moje  wys³ane  listy,  a  ponadto  napisa³am  te¿ 
w  Ukochanym  22 - g¹  duchow¹  ksi¹¿kê   pt.:   ¡  ¯ycie   mistyczne   Anny   Flak  na  ciernistej 
i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci  ¢,  czêœæ  8 - ma  (84 strony)  oraz  napisa³am  te¿  3 listy w postaci
artyku³ów,  w  sumie  70 stron,   które   nareszcie   rozœwietlaj¹   nieprzeniknione  ciemnoœci  mej 
nadprzyrodzonej misji.

Tak   wielkie   Dzie³o  Bo¿e   do  którego  odwiecznie  zosta³am  powo³ana,  musia³o  byæ 
w   swoich  pocz¹tkach  ukryte,   odbywaæ  siê  bez  rozg³osu,   ¿eby   póŸniej   mog³o   wyjœæ   na 
œwiat³o  dzienne,   tak¿e  postêpujê  jak  dziecko  œwiat³oœci  ( Ef  5,  8 - 9 ),  aby  wydaæ  w  ca³ej 
prawdzie  Bo¿ej  owoc  Bo¿y,  który  pochodzi  z  nie  z  tego  œwiata.

Dzie³o  Pana  naszego,  które  intensywnie  i  systematycznie  prowadzê  w  Nim  jest zbyt 
niewygodne  dla  ca³ego  zniewolonego  œwiata,  który  za  nic  ma  dobro  bliŸniego,  bo  ono jest 
zagro¿eniem  dla  tego  totalitarnego  systemu,  ale  dziêki  ³asce  Pana naszego ¿yj¹c pe³ni¹ ¿ycia 
Jego  zrozumia³am,  ¿e  musia³o  up³yn¹æ  sporo  czasu,   aby   pewne   sprawy   dopiero   t e r a z 
wysz³y   na   œwiat³o  dzienne,   poniewa¿   osi¹gnê³am   w   Umi³owanym   wymagaln¹  duchow¹ 
dojrza³oœæ,   aby   móc   przekazaæ   zamierzone   dobro   w   sprawach   Bo¿ych,   które   pozwoli 
 zamkn¹æ  fa³szywe,  propagandowe  przekazy  popleczników  z³a. 

Dzie³o  Najœwiêtszego  oparte  jest  o  moj¹  moran¹  krzywdê  z  9. 10. 1985 r.,  kiedy  to 
w  re¿imie  komunistycznym  po  3 - ech  miesi¹cach  po  obronionej  ju¿ pracy doktorskiej, która 
mia³a   dobre   recenzje,  komisja  w  zupe³nie  innym  sk³adzie  nie  nada³a  mi  stopieñ  doktora, 
i  poprzez  tê  b³ogos³awion¹  krzywdê,   która  oparta  jest  o  ska³ê  Pana  naszego,   Stwórca  od 
razu   da³   mi   znaæ,   ¿e  ma  wiêksze  zamiary  w  stosunku  do  duszy  mej,    tak¿e   wszystkie
znaki  czasu  s¹  wzajemnie  powi¹zane   i   nie   mo¿na   rozpatrywaæ   ich   bez  mojej  krzywdy
moralnej,  która  przecie¿  jest  fundamentem  wêgielnym  mojego  odwiecznego  powo³ania,   bo
ona   jest   na   sta³e   odciœniêta  w  mym  pos³aniu,   które   skierowane   jest   do   ca³ego  œwiata 
i  wszystkich  nastêpnych  pokoleñ.

Je¿eli  chodzi  o  moje  odwieczne  powo³anie,  to  nikt  nie wskaza³ mi go, ¿aden Œwiêty, 
¿aden  Anio³,  nikt,  kompletnie  nikt,   tylko  Sam  Jezus  Chrystus,   o   czym  bardzo  dok³adnie 
piszê  w  swoich  duchowych  ksi¹¿kach,  tak¿e  w  tak  wielkiej  sprawie  Bo¿ej  musia³am  mieæ
wyryte  znamiê  krzy¿a,   dlatego  te¿  Zbawiciel  dopuœci³   tak  przeogromn¹  krzywdê  moraln¹ 
9. 10. 1985 r.,   abym   na   ³askê  powo³ania  Jego  da³a  tylko  jedn¹  odpowiedŸ,  tj.  -  œwiêtoœæ,
tak¿e  w  tym  Boskim  Dziele  Stwórca  zastrzeg³  Sobie  jedynie  Swoj¹  wy³¹cznoœæ,  aby ¿aden
zewnêtrzny  i  ludzki  wp³yw  nie  móg³  roœciæ  sobie  jakiejœ  cz¹stki.
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W  roku  tej  mojej  krzywdy  moralnej  z  9.10.1985 r.,  by³a  1100 - tna  rocznica œmierci 
Œwiêtego  Metodego,  który  wraz  ze  Œwiêtym  Cyrylem  s¹  Aposto³ami  S³owian,  oraz   40 - ta
rocznica  zakoñczenia  II - giej  wojny  œwiatowej,   a   ponadto   rok  ten  by³  rokiem  Maryjnym, 
i   rok   1985   by³   og³oszony   przez  ONZ  Miêdzynarodowym  Rokiem  M³odzie¿y,  i  od  tego
te¿   roku   od   Niedzieli   Palmowej   ka¿dego  roku  odbywaj¹  siê  Dni  M³odzie¿y,  co  zosta³o 
og³oszone  przez  B³ogos³awionego  Jana  Paw³a II - go,  a  poza  tym  1. 09. 1985 r.  odnaleziono 
wrak  Titanica,  który  zaton¹³  15. 04. 1912 r.  podczas  swojego  pierwszego  rejsu.

Poprzez  znaki  czasu,  które  jako  jaœniej¹ce  pochodnie  prowadz¹  duszê  m¹  do Ÿród³a
wiecznego  zawartego w Oblubieñcu Niebieskim,  przekaza³am ca³e swoje odwieczne powo³anie 
wraz  z  podawaniem  tych œwiêtych znaków czasu, które odnoszone s¹ do Pana naszego, i dziêki 
którym  ludzkoœæ od razu zrozumie,  ¿e  pomiêdzy  œwiatem  stworzonym  a  znakami  czasu  jest
œcis³a  harmonia  odzwierciedlaj¹ca  œcis³e  powi¹zania  pomiêdzy  Bogiem,  a  ca³¹  ludzkoœci¹.  

D r o g i   O j c z e,   ju¿  dawniej  pisa³am  do  Ojca,  ale  jeszcze  raz  powtórzê,  ¿e  ca³e
Dzie³o   Pana  naszego  dokonywane  jest  w  œcis³ej  kontemplacji  w  idealnej  harmonii  miêdzy 
wiedz¹   spekulatywn¹,   wiedz¹   nabyt¹  i  wiedz¹   natychmiastow¹,   która   jest  darem  Ducha 
Œwiêtego (Tomasz  Merton),  tak¿e  jest  to  po³¹czenie  nauki  i  wiedzy  spekulatywnej  z  wlan¹ 
kontemplacj¹  w  jeden  p³omieñ  mi³oœci  do  Boga  ( Œwiêty  Tomasz  z  Akwinu ). 

Z  woli  Kap³ana  Niebieskiego   podczas   mistycznych   nocy   dusza   ma   dosyæ  czêsto
opuszcza  w  Nim  na  okreœlony  czas  cielesn¹  pow³okê  i  bywa  w najprzeró¿niejszych sferach 
niepojêtoœci  Jego   pocz¹wszy   od   przeb³ogich  œwiat³oœci  nad  œwiat³oœciami,  a  skoñczywszy 
na  najokropniejszym  piekle,   aby  mog³a  ona  to  wszystko  przekazaæ  do  pamiêci  mej,   czyli
podczas  tak  licznego  odchodzenia  duszy  mej  w  Panu  swym  od  cielesnych  krat, zosta³a ona 
wprowadzona  w  poznanie  tajemne,  w  teologiê  mistyczn¹,   tak¿e  poprzez  mi³oœæ  i  m¹droœæ 
Wszechpotê¿nego  wch³ania  ona  tajemnice  Jego  przez  Niego  Samego,  bo  przecie¿  ona  jest 
z  Nim  zjednoczona  w  Trójcy  Œwiêtej.

Ludzkoœæ  po  ludzku  do  tej pory interpretowa³a rozwi¹zanie Boskiej tajemnicy Trójk¹ta 
Bermudzkiego,   która   przerasta   umys³   ludzki,  wykluczaj¹c  element  nadprzyrodzony  i  st¹d 
niepowodzenia,  bo  tak  jak  tajemnica  cz³owieka  wyjaœnia  siê  naprawdê  dopiero w tajemnicy 
S³owa  Wcielonego,  tak  i  wszystkie  tajemnice  Jego,   tak¿e  osoba  wybrana  do  tak wielkiego 
celu  Bo¿ego  ( dusza  moja ),   nigdy   nie   mog³a   b³yszczeæ  w  oczach  ludzkich,   che³piæ   siê 
swoimi  osi¹gniêciami  naukowymi  ani  improwizowaæ  swoje  ¿ycie  prywatne  ( jak  to  zwykle 
bywa  u  pseudonaukowców ),  lecz  musia³a  zawsze  mieæ  oczy  i  serce  otwarte na Zbawiciela, 
i  ¿yæ  w  ci¹g³ej  wspó³pracy  z  Bogiem   w   oparciu   o   silne   nadprzyrodzone  pomoce,  czyli 
musia³a  wyrzec  i  zaprzeæ  siê  siebie,  chêtne  dŸwigaæ  w³asny Krzy¿, i postêpowaæ za Jezusem 
na  Kalwariê  do  koñca,  a¿  do  œmierci.

D r o g a   E m i n e n c j o,    poprzez   znaki   czasu   w   œwietle   Ewangelii   za   spraw¹ 
Ducha  Œwiêtego  umiejêtnie  odczytywa³am  i  t³umaczy³am  œcis³¹ zale¿noœæ œwiata doczesnego 
ze  œwiatem  duchowym,   które   prowadzi³y   dusz¹   m¹   nie   tylko   do  ods³oniêcia  tajemnicy 
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Trójk¹ta  Bermudzkiego,   ale   te¿   i   innych   tajemnic   Pana   naszego,  które  s¹  mo¿liwe  do 
poznania  jedynie  dla  naszych  dusz,   które   znajduj¹  siê  poza  cielesnymi  pow³okami,   tak¿e
w   jêzyku   zrozumia³ym    przekaza³am    swoje    odwieczne    powo³anie    dla   wspó³czesnych 
Pi³atów,  Barabaszów,  Judaszów, ... ,  jak  i  dla  ca³ej  grzesznej  ludzkoœci,  tak¿e  obecnie bêdê 
ju¿  w  pe³ni  zrozumiana. 

Z  woli  S³owa  Wcielonego  przez  wiele,  wiele  lat  by³am  w  ukryciu,  aby  dojrzeæ  do
Dzie³a   Ukochanego,   które   prowadzê  w  Nim,   a   teraz   na   pierwszej   linii   frontu  walczê 
w  Panu  mym,  aby  otworzono  przewód  badawczy  mej  nadprzyrodzonej  misji, bo ju¿ nasta³a
pe³nia  czasu  na  nie,   aby  po  raz  kolejny  nieœæ  œwiat³o  prawdy  zawarte  w  Ukrzy¿owanym.
W   œwietle   niepojêtej   Boskiej   kontemplacji   niejednokrotnie   wewnêtrznie   udrêczona,   ale 
nape³niona   obecnoœci¹   Pana  swego   w   czystej  mi³oœci  i  pokorze  przekazujê  Dzie³o  Jego,
poprzez   które  odpoczywam  w  Nim,   bo   przecie¿   dusza   ma  w  wolnoœci  i  m¹droœci  Jego
kosztuje  nadnaturaln¹  mi³oœæ  i  s³odycz  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   nieprzerwanie  ona  têskni  za  wiecznymi  wczasami 
w   Jego   nieskoñczonej,   wielowymiarowej   Œwiat³oœci,   gdzie   dusze  zbawione  zjednoczone
s¹  w  troistej   jednoœci  razem  z  Nim.

Gdy dusza ma znajduje siê w Ukochanym  poza  swym  cielesnym  wiêzieniem, i podczas 
mistycznej   kontemplacji  poznaje  niepojête  tajemnice  Jego,   to  ona  zapomina  o  sobie  i  tak 
zauroczona  jest  ekstatycznym  kochaniem  Pana  swego,  ¿e  te  powroty  do  cia³a  sta³y  siê  ju¿ 
dla  niej   nie   do   zniesienia,  i   mo¿na   je   ju¿   porównaæ   jedynie  do  mêk  dusz  w  czyœæcu 
cierpi¹cych  i  to  na  samym  dnie,   natomiast,  gdy  dusza  jest  w  ciele,  to  rz¹dz¹  inne  prawa 
Boskie,  bo   ona   jedynie  przez  ³askê  podobna   jest   Panu   swemu,  oczywiœcie,   je¿eli  sobie 
na  to  zas³u¿y  lub  te¿  Pan  wywy¿szy  j¹  w  szczególny  sposób  np.  w wizjach podarowanych 
jej,   tak¿e  w  raju   ziemskiego   cierpienia   poznaje   ona   tajemnice   Niebios   poprzez  wiarê, 
nadziejê  i  mi³oœæ.

Gdy    dusza    ma   bêd¹c   w   ciele   czasami   znajduje   siê   w   ekstatycznych   stanach 
uwielbienia,   to   ten   stan   równie¿   rozlewa   siê   na   wszystkie   cz³onki   cia³a  mego,  tak¿e 
serce   i   rozum   mój   w   takich   chwilach    zostaje   wyniesione   do   kosztowania   niepojêtej 
rozkoszy  z  duchowego  œwiata.   Z  woli  Mistrza  Niebieskiego   dusza   ma  wesz³a  nie  tylko 
do   najg³êbszych   tajemnic   Jego,   które   znajduj¹  siê  w  niepojêtej  wiecznoœci,  dla  równie¿ 
wesz³a   ona   do   najg³êbszych   niesprawiedliwoœci   tego   zmiennego  œwiata,  który  ogranicza 
wolnoœæ,  wprowadza  tyraniê  i  atakujê  Koœció³  w  imiê  nowo  pojêtej  nowoczesnoœci,  której 
na  imiê  jest  cywilizacja  ob³udy,  k³amstwa  i  œmierci.

Na   mojej   drodze   krzy¿owej   trzymam   siê   niezawodnego   i   nieœmiertelnego  Pana 
swego,  a  nie  nowoczesnych,  zak³amanych  ideologicznych  trendów  i  schematów,   które   id¹ 
drog¹    przeciwn¹    do    zmartwychwstania   Pañskiego,   a   poza   tym   zaopatrzona   w   ³askê 
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Ukrzy¿owanego   w   ca³ej  pe³ni  mogê  siê  spe³niæ  jedynie  tylko  w  Nim,   bo   przecie¿  tylko 
w  Nim  mogê  otrzymaæ  wieniec  z  ¿ycia  wiecznego  ( Ap  2,  10 ).

Utajony  Jezus  Chrystus  w  duszy  mej  nape³nia  mnie  moc¹  i  m¹droœci¹  Sw¹,   abym 
obroni³a    duchowe   Dzie³o   Jego   w   dobie   rozpanoszonego   k³amstwa,   gwa³tu,   przemocy 
i   œmierci   na   ca³ym   zdeprawowanym  œwiecie,  które  jest  niesamowit¹  mistyczn¹  eksplozj¹ 
przede  wszystkim  dla  lewicowo - liberalnych  masonów,   którzy   na   szerok¹  skalê  aprobuj¹ 
z³o,  dlatego  te¿  jestem  wierna  woli  Bo¿ej  i  nie  zawiodê  Boskiego  Odkupiciela  dopóki nie 
wype³niê  wszystkiego  w  Nim,   co   On   odwiecznie   zaplanowa³  na  duszê  m¹  na  wiekuist¹ 
Chwa³ê  Sw¹. 
 

Na   mojej   drodze   œwiêtoœci,  która   tak   bardzo  urodzajna  jest  w  cierpienia  zawsze
³¹czê   siê   z   cierpieniami   mojej   najwiêkszej   Mi³oœci,   tj.   z   Jezusem  Chrystusem,  który
poprzez  najprzeró¿niejsze  przeciwnoœci  zadaje  mi  œmieræ,  aby  dusza  moja  mog³a  ¿yæ tylko 
we  wszechœwiecie  duchowym,  dlatego  te¿  brutalnoœæ  i  zastraszanie  mnie  jêzykiem si³y oraz 
najokropniejsze   okrucieñstwa   tego   zdemoralizowanego   œwiata  nie  z³ami¹  mnie,  bo  dusza 
moja   rozpalona   ogniem   mi³oœci   Pana   swego   ¿yje   tylko   dla   Niego   i   pragnie   jedynie 
wype³nienia   swojej   nadprzyrodzonej   misji,    za    pomoc¹   której   osi¹gnie   ona   wieczyste 
zbawienie  w  Ukochanym.  

Dziêki   b³ogos³awionym   cierpieniom  rozpiêta  jestem  na  Krzy¿u  Zbawiciela  i  moc¹,
mi³oœci¹  oraz  m¹droœci¹  tego  Œwiêtego  Krzy¿a  realizujê  swoje  odwieczne  powo³anie, które
pozwala  mi  nieprzerwanie  obcowaæ  z  Ukochanym,   który   tak  dog³êbnie  wkroczy³  w  moje
nêdzne  ¿ycie.   ¯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  swego  patrzê  na  bieg  wydarzeñ  poprzez  Niego, 
bo  w  Nim  widzê  wszystko,  i  w  Nim  te¿  rozpatrujê  wszystko.

Dzie³o   Pana   naszego   wyros³o   na   mi³osnym   cierpieniu,  które  tak  bardzo  u¿yŸnia 
duszê  m¹,  tak¿e  w  duchowym  Ÿródle  mi³osierdzia  Ukochanego  bez  ¿adnych  kompromisów 
ze  zdeprawowanym  œwiatem,   bo  przecie¿  tutaj  chodzi  o  prawdê  Bo¿¹,   przez   Eucharystiê
trwam   w  Chrystusie   i   przekazujê   swoj¹   nadprzyrodzon¹   misjê,   która    jest   niezmiernie 
dobr¹  nowin¹  nie  tylko  dla  ca³ego  Koœcio³a  Katolickiego,  ale  i  dla  ca³ego  œwiata.

Jako  duchowa  córka  Trójjedynego  Boga  nad  wyraz  mêczê  siê  w  tych zak³amanych 
prawdach,   które   s¹   zgodne  z  prawdami   unijnymi,  i  które   wykluczaj¹,  piêtnuj¹  i  niszcz¹
wszystkich  tych,  którzy  nie  s¹  poprawni  politycznie,   tak¿e  to  moje  przemijaj¹ce,  ziemskie
pielgrzymowanie niejednokrotnie odbywa siê w gorej¹cym, piekielnym ogniu, który przekszta³ca 
duszê  m¹  w  Ukochanego,  dlatego  te¿  mi³osierny  Zbawiciel  w  najdotkliwszych  cierpieniach 
koi³  mój  ból   i  za  pomoc¹  tych  niezmiernie  dotkliwych  przeciwnoœci  rozjaœnia³  mój  umys³ 
Sob¹,  abym  w  pokorze  i  mi³oœci  Jego  mog³a  przejœæ  w  bezkres  i  bezmiar  tajemnic  Jego.

S³owo    Wcielone   nieustannie   podtrzymuje   duszê   m¹   w   Sobie   wprowadzaj¹c  j¹ 
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we  wznios³e  niepojêtoœci  Swe,  w  nieocenione  bogactwa,  aby  mog³a ona skosztowaæ chocia¿ 
odrobinê  ¿ycia  wiecznego  w  tym  bezmiarze  potêgi i mocy Jego, które s¹ niewielk¹ namiastk¹ 
wiecznego  odpocznienia  w  Nim,  tak¿e  w  ciemnej,  mi³osnej  nocy  ducha,   która  okryta  jest 
niewidzialn¹   mg³¹   niewiedzy   Pana   mego,   dusza  ma  w  rozkosznej  m¹droœci  Niepojêtego 
w   jednoœci   z   Nim   Samym   nie   mo¿e   wprost   nasyciæ   siê   pojmowaniem    najwy¿szych 
i  najznakomitszych  tajemnic  wielowymiarowego  œwiata  Jego. Dusza ma pozna³a ju¿ niewielki 
skrawek   tajemnic   Pana   naszego   w   ciemnoœciach   wiecznej   nocy,   które   niejednokrotnie 
rozjaœnione  by³y  przez  odwieczn¹,  bezcenn¹  œwiat³oœæ,  radoœæ,  i  mi³oœæ,  dlatego  te¿  jej tak 
spieszno  do  Ukochanego.

Kapitan   Niebieski   wprowadzi³   duszê   moj¹   w   przedziwne  i  nad  wyraz  wznios³e 
poznanie  Swe,  i  gdy  ona  znajduje  siê  w  jaœniej¹cej,  niebiañskiej Chwale Jego poza pow³ok¹
cielesn¹,   to   ona   jest  jak  gdyby  odurzona  mi³oœci¹  Jego,  tzn.  znajduje  siê  w  najwy¿szym 
stanie   ekstatycznego  upojenia,   które   przyprawia   j¹   jeszcze  do  wiêkszego,  nienasyconego 
kochania  Ukochanego.  W  mi³osnych,  ekstatycznych  upojeniach w³adze duszy mej przechodz¹ 
na w³adze zmys³ów,  i  w  takich  niepojêtych  przes³odkoœciach  wszystkie  w³adze przesi¹kniête
s¹  mi³owaniem  Boskiego  Oblubieñca,  tak¿e  znajdujê  siê  w  teologii  misterium  Pana  mego, 
w  której  realizujê  Dzie³o  Jego  poprzez  Niego  Samego  w  Duchu  Œwiêtym.   Najukochañszy 
Boski  Oblubieniec  w  Trójcy  Jedyny  Sam  kieruje  Dzie³em  Swym,  dlatego te¿ nieprzerwanie 
wspó³pracujê  z  ³ask¹  Jego  i  wznios³am  siê  ponad  wszystko,   co   zmys³owe,   ponad   siebie
sam¹  i  objê³am  w  Ukochanym   ca³y   zniewolony   œwiat,  który  zwalcza  Koœció³  Jego  wraz 
z  Nim  Samym.

Duchowe Dzie³o Pana mego,  które  ju¿  jako  gotowe  ¡ serwowane  jest  na mistycznym 
talerzu  ¢   grzesznym   dzieciom   Jego,   jest   nieustann¹   modlitw¹,   które  wykonujê  w  Imiê 
Jego,   i   ono   wprowadzi³o   duszê   m¹    w   Boskie    Istnienie   Jego,   w   niepojêt¹   m¹droœæ 
i  rozkosz  Jego,  tak¿e  ona  dosyæ  czêsto  odczuwa  nienasycony,  najczystszy  ¿ar mistycznego, 
ogniowego  p³omienia  mi³oœci  Jego,  który  powoduje  ekstatyczne  uniesienia.

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,   tak¿e   moje   duchowe  ksi¹¿ki 
napisane  w  Chrystusie   potwierdzaj¹    moje   odwieczne   powo³anie,   które  przedstawione  s¹ 
w  wymiarze  Boskim,  gdzie  Najœwiêtsza  Œwiat³oœæ  przeprowadza  duszê  m¹ w Sobie poprzez 
nieskoñczone  œwiat³oœci  Swe,   które   nasi¹kniête   s¹   niepojêt¹  wielkoœci¹,  potêg¹,  dobroci¹ 
i  mi³oœci¹  Jego.

D r o g a   E m i n e n c j o,   w  niezachwianej  mocy  Boskiego  Oblubieñca  z  odwag¹, 
prawoœci¹   i   mi³oœci¹   z   perspektywy   wiecznoœci    wy³o¿y³am    jasno   misjê   sw¹  poprzez 
znaki  czasu,  ponadczasowe  wartoœci  i  tajemnice,   aby   w   pe³ni  czasów  zaplanowan¹  przez 
Stwórcê,   ludzkoœæ   poprzez   wch³oniêcie   mych  duchowych  zdañ  napisanych  w  Chrystusie, 
równie¿   potwierdzonymi  ¿yciem  mym  wesz³a  na  drogê  zbawienia,   która   prowadzi   dusze 
nasze  na  wieczyste  gody  z  Panem  naszym.
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Z   woli   S³owa   Wcielonego   dusza   moja   wesz³a  w  ponad  wszelkie  poznanie,  tym 
bardziej,   ¿e   we   œnie   ona   tak   czêsto   opuszcza   w   Umi³owanym   sferê   pozarozumow¹,
pozaprzestrzenn¹  i  w  chwilowym,  ale  w  ca³kowitym  zjednoczeniu  w Nim cieszy siê chocia¿
niewielk¹  namiastk¹  wiekuistej  radoœci  tego  niepojêtego  raju  Jego.    Samoistny   Trójjedyny 
Bóg,  który  pozwala  duszy mej  tak  czêsto  przebywaæ  w  Bycie  Swym,  mimo, ¿e jeszcze ona 
nie  opuœci³a  swych  cielesnych  krat  na  ca³¹  wiecznoœæ,  aby  chocia¿  odrobinê  zasmakowa³a 
ona  w  przysz³ej  szczêœliwoœci   i   przekaza³a   te   niepojêtoœci  ca³emu  zniewolonemu  œwiatu, 
w  którym  On  nie  jest  wa¿ny,  jedynie  tylko  bezsensowna nienawiœæ, która zabija niewinnych 
ludzi.

Duchowe  Dzie³o  Pana  mego  dokonuje  siê  przez  Niepokalan¹,  która  duszê  m¹  jako 
byt  duchowy,  niematerialny,  pozaczasowy  wprowadzi³a  w  Morze   Wiecznej   Szczêœliwoœci, 
tak¿e   ona   zanurzona  w  g³êbinach  Najœwiêtszego  rozkoszuje  siê  aromatami  i  tajemnicami
Jego,  które  zupe³nie  s¹  obce  dla  przemijaj¹cej  doczesnoœci.   W  pokorze i czystoœci realizujê 
swoje  umi³owane  powo³anie,  które  przecie¿  zawarte jest w Ukochanym i ono zawsze pozwala
mi  obcowaæ  tylko  z  Nim,  tak¿e  wraz  z  dojrzewaniem  duszy  mej  w  Duchu  Œwiêtym przez 
Pana  naszego,  równie¿  dojrzewa  owoc  duchowego  Dzie³a  Jego,  które  prowadzê  w  Nim.  

W  moim  ziemskim  pielgrzymowaniu  wielokrotnie  tak  bywa³o,  ¿e  by³am  u  podnó¿a 
mistycznej  G ó r y   K a r m e l,  a  S³owo  Wcielone  obdarowywa³o  duszê  m¹  takimi ³askami, 
jakby  ona  by³a  ju¿  na  samym  szczycie  Góry  Doskona³oœci,    tak¿e  wszystko  to,   co  dzieje 
siê  z  dusz¹  moj¹  absolutnie   nie   jest   uzale¿nione  ode  mnie,  bo  wszystkie  te  niepojêtoœci 
dokonuj¹  siê  za  spraw¹  Najwy¿szego,  abym  w  moich  mistycznych ksi¹¿kach dla potomnych 
mog³a  przekazaæ  niewielki  r¹bek  tajemnic  duchowego  œwiata,  które  nie  podpadaj¹  ani  pod 
nasz  rozum,  ani  te¿  pod  nasze  zmys³y.   Bardzo   intensywnie   i   dosyæ   ciê¿ko   pracujê  dla 
Chwa³y   Najœwiêtszego,   ale   ta   praca   i   tak   nad   wyraz   upaja   mnie,   bo  przecie¿  ci¹gle 
przebywam  w  œwietle  Ukochanego,   który  w  wielkich  moich  zmêczeniach  akumuluje  mnie 
moc¹  Sw¹,  abym  wykoñczy³a  koñcow¹  ju¿  fazê  Dzie³a  Jego,  nad któr¹ obecnie pracowa³am 
non - stop  z  niewielkimi  przerywnikami,  które  by³y  niezbêdne,  aby  utrzymaæ  organizm przy 
¿yciu.

Prowadz¹c   tak   wprost   nieprawdopodobne   duchowe   Dzie³o   Boskiego   Oblubieñca 
mog³am  zaznaæ  ogrom  pokoju,  przes³odkoœci  i  szczêœliwoœci,  które by³y równowa¿one przez 
najboleœniejsze   cierpienia   Ukrzy¿owanego,    dlatego   te¿   dusza   ma   przep³ynê³a   w   Bogu 
najprzeró¿niejsze  Boskie  Oceany,  aby  mog³a  ona  odrobinê  wch³on¹æ  m¹droœci Ukochanego, 
który   tak   bardzo   wywy¿szy³  j¹  ponad  wszystko,  co  stworzone,   bo   ona   zaufa³a  mu  tak,
jak  Niepokalana.   Tak   szczerze   mówi¹c   ja   ju¿   wszystko  napisa³am,  co  mog³am  napisaæ 
w  Panu  swym  i  ju¿  nic  nie  muszê  dopisywaæ,   bo   mam   wielki,   dog³êbny   i   ca³oœciowy 
materia³,    aby   otworzono   proces   badawczy   mojej   nadprzyrodzonej   misji  w  Kongregacji 
Nauki   Wiary   w   Watykanie,    ale   wszystko   jest   w   Rêkach   Stwórcy,    któremu    zawsze 
podporz¹dkujê  siê,  bo  On  jedyny  jest  moim  Wodzem,  Przyjacielem  i  Ukochanym.

Radoœæ  paschalna  zmartwychwsta³ego  Chrystusa   przesi¹k³a   wszystkie  w³adze  duszy 
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mej,   ¿e   ona  przez  Ojca  Przedwiecznego  w  Synu  poprzez  Ducha  Œwiêtego  ¿yje  nie  tylko
na   granicy   czasu  i  wiecznoœci,   ale   poza   czasoprzestrzeni¹,    bo   przecie¿   podczas   nocy
mistycznych   na   czas   okreœlony   opuszcza  ona  w  Bogu  pow³okê  cielesn¹,   aby   poznawaæ 
niepojêtoœci  Nieœmiertelnego  w  misterialnych  g³êbinach  Jego.

Umi³owany   Jezus   Chrystus  w  Trójcy   Œwiêtej    za   poœrednictwem   Niepokalanej 
latami  przemienia³  duszê  m¹  w  Siebie  i  przygotowywa³  mnie   na  ostateczn¹  walkê  Dzie³a 
Swego,   tak¿e   uczyni³   mnie   zdoln¹   do   wykonywania   woli   Swej,    dlatego   te¿   obecnie 
z   uwielbieniem   koñczê   Dzie³o   Jego   na   wiekuist¹  chwa³ê  Niebios,   bo  przecie¿  poprzez
wszystkie  drobne   poprawki  i  coraz  jaœniejsze  wy³o¿enie  prawdziwoœci mej nadprzyrodzonej
misji   w   przewodnich   listach  ( bo  moje  duchowe,   tak   liczne  ksi¹¿ki  nie  s¹  czytane )  do
duchowieñstwa,   u¿yŸniam   swoj¹   pracê   apostolsk¹  w  Ukochanym,  tak¿e  na  miarê  moich 
mo¿liwoœci   w    Panu   mym    przekazujê    doskona³y    owoc    Jego,   aby   on   by³   wiernym 
odzwierciedleniem  doskona³oœci  Jego.

Wielokrotnie  martwi³am  siê  o  wiele  spraw  zwi¹zanych  z  Dzie³em  Ukochanego,  ale
ono,  mimo,  ¿e  napotyka  na  ogrom  przeciwnoœci,   ale   ci¹gle   rozrasta   siê   na   umi³owan¹
chwa³ê   Jego,   aby  w  pe³ni  czasów  obudziæ  faryzeuszy  Jego,   którzy   lekcewa¿¹  wszystkie
formy   demokracji,   neguj¹   wartoœci   chrzeœcijañskie   oraz   stosuj¹   presje   polityczne   przy 
dyrektywach  unijnych  opartych  na  manipulacjach  i  nieprawdach.

Przewielebny    O j c z e    Œ w i ê t y,     nieskoñczone   mi³osierdzie   Wszechpotê¿nego 
podtrzymuje  duszê  moj¹  w  wype³nianiu  poznanej  woli  Jego,   któr¹  bêdê  pe³ni³a  do  swego 
ostatniego  tchnienia,  aby  mog³y  wype³niæ  siê  niezg³êbione,  odwieczne  zamiary  we  mnie na 
Chwa³ê  Niebios,  dlatego  te¿  tak  wszystko  dopracowujê w Ukochanym, aby w jak najwiêkszej 
dojrza³oœci  duchowej  wydaæ  duchowy  owoc  z  Winnicy  Jego,  tak¿e  w  tej  obecnej Sodomie 
i  Gomorze   jestem   silna  Bogiem,   i   jestem   ju¿   gotowa   moc¹  Wszechpotê¿nego  uderzyæ 
mistycznie   we   wszystkich   zniewolonych   masonów,   którzy   poci¹gaj¹   dusze   na  wieczne 
zatracenie,   dlatego  te¿  Ukochanemu  niewyra¿alnie  dziêkujê,   ¿e  przygotowa³  duszê  m¹  do 
tak  wielkiego,  duchowego  Dzie³a  Swego  na  Chwa³ê  Imienia  Swego. 

Z  Drogi  Biskupie  Rzymu,   w   obecnej   dobie   czasów   jestem   tak   mocna  Bogiem, 
nie   tylko   si³¹,   ale  i   mi³oœci¹   Jego,    ¿e   jako   cz³onek   Koœcio³a   Katolickiego,  jedynego 
prawowitego  w  ca³ym  Wszechœwiecie   jestem   w   stanie   stan¹æ  twarz¹  w  twarz   z   Wasz¹
Œwiêtobliwoœci¹  oraz  ze  wszystkimi  cz³onkami duchowieñstwa, którzy podlegaj¹ Kongregacji 
Nauki  Wiary,  poniewa¿  osi¹gnê³am  pe³niê  duchow¹,  jaka  by³a  przewidziana  na  duszê  m¹, 
abym   mog³a   obroniæ   duchowe   Dzie³o  Niebios  na  Chwa³ê  Najœwiêtszego,  a  tej  pewnoœci 
nabra³am  w  Umi³owanym   dopiero   t e r a z   maj¹c   obecnie   59  lat,   mimo,   ¿e   dusza  ma 
ju¿  du¿o  wczeœniej  zosta³a  mistycznie poœlubiona najukochañszemu Boskiemu Oblubieñcowi, 
dziêki   któremu   ona   wszystko   dzia³a   w   Nim,   przez   Niego,   jak  i  dla  Niego,  i  st¹d  te 
niewyczerpane  si³y  me,  które  przecie¿  ci¹gle  s¹  odnawiane  w  Umi³owanym, tak¿e wyraŸnie 
widaæ,   ¿e   ja   nikogo   nie   potrzebujê  do  ¿adnej  pomocy,    bo  w  ca³ej  pe³ni  wystarcza  mi 
wieczny  Stwórca.
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Pan  Jezus  poprzez  moje  ¿ycie  da³  wiele  œwiadectw  z  punktu  widzenia  naukowego 
i  nadprzyrodzonego,  aby duchowe Dzie³o Jego,  w  sk³ad  którego  wchodzi równie¿ ods³oniêcie 
poznanej    tajemnicy    Trójk¹ta   Bermudzkiego   by³o   wszechstronnie   opracowane,   bo   ono 
przewy¿sza rozum ludzki,  dlatego  te¿  Stwórca  na mojej drodze krzy¿owej zes³a³ niesamowicie 
wiele  œwiêtych  znaków  czasu,   które  s¹  ¿yw¹  katolick¹  Ewangeli¹,   która  potwierdza  moj¹ 
nadprzyrodzon¹  misjê,  tak¿e  ona  nie  mo¿e  mieæ  jakiejkolwiek  wady,  tak  jak dzie³a ludzkie 
pe³ne  u³omnoœci,  dlatego  te¿  wszystko w Panu naszym  ma  byæ  doskona³e  i  wykoñczone  na 
miarê  najwy¿szych  mo¿liwoœci  jakie  mo¿na osi¹gn¹æ w tym przemijaj¹cym pielgrzymowaniu,
które  nacechowane  jest  nienasycon¹  mi³oœci¹  duszy  mej  do  Nieœmiertelnego.

Duchowe  Dzie³o  Pana  mego  dojrzewa  w  Nim,   aby  mog³a  wype³niæ  siê  wola  Jego
we  mnie,  dlatego  te¿   t e r a z   to   najwa¿niejsze  jest  urzeczywistnienie  odwiecznego  Planu 
Wszechmocnego,  który  odwiecznie  przygotowany  by³  na  duszê  m¹,  czyli   w³aœnie   t e r a z 
nast¹pi³a    pe³nia    czasu   na   otwarcie   badawczego   przewodu   mej   nadprzyrodzonej   misji
w  Kongregacji  Nauki  Wiary  w  Watykanie,   bo   ona   jest   ju¿   zakoñczona   pod   wzglêdem 
pisemnym,  a  koñcowy  werdykt  i  tak  zapadnie  po  œmierci  mej.  

K  W  obecnej  dobie  czasów,  która  przypada  na  tê wspó³czesn¹ cywilizacjê k³amstwa 
i    œmierci   mam   ju¿   najwiêksze   prawo   otrzymaæ   rzeteln¹   odpowiedŸ    na    tê   duchow¹ 
przesy³kê  od  Ojca,  jak  i  Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary  w  obliczu   22 - ch  duchowych 
ksi¹¿ek  napisanych  w  Chrystusie   i  wys³anych  du¿ej  serii  duchowych  listów  do  wybranych
duchownych   synów   Umi³owanego  (  {  wszystko   nagrane   na   za³¹czonych   dwóch   takich
samych  dyskietkach  CD - R ),  które  w  zasadzie  koñcz¹  ju¿  pisemn¹  czêœæ  mojej  duchowej 
misji  na  Chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego.  A m e n !  

Na  rêce  Waszej  Przewielebnej  Eminencji  wysy³am  dwie takie same dyskietki CD - R, 
na  których  nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Pana  mego,  które  prowadzê  w  Nim   oraz   kopiê  listu
skierowanego   do   Prefekta   Kongregacji   Nauki   Wiary   kard.  Gerharda   Ludwiga   Müllera,
Nuncjusza  Apostolskiego  abp.  Celestino  Migliore  oraz  czytelny  zestaw dokumentacji Dzie³a 
Bo¿ego,  które  zawarte  jest  na  dwóch  stronach.

Zgodnie   z   wol¹   Bo¿¹   wysy³am   równie¿   listy    do    Przewodnicz¹cego   Polskiego 
Episkopatu  abp.  Józefa  Michalika,  Prymasa  Polski  abp. Józefa Kowalczyka, kard. Stanis³awa 
Dziwisza,   kard.  Kazimierza  Nycza,   abp.  Stanis³awa  Budzika,   abp.  Andrzeja  Dziêgi,   ojca 
Tadeusza  Rydzyka   oraz   Przeora   Jasnej  Góry  ojca  Romana  Majewskiego,  które  bez  trudu 
mo¿na  odczytaæ  na  za³¹czonych  dyskietkach  CD - R. 

                     Szczêœæ  Bo¿e !

            Anna  Aniela  Flak     
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