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Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus !
Drogi Kardynale ! W tym relatywistycznym, zniewolonym œwiecie wszystkie moje
si³y ¿yciowe nastawione by³y i s¹ na wykonanie woli Bo¿ej, któr¹ wykonujê w trudach
i cierpieniach w jednej jednoœci w Panu mym, w którym jestem nad wyraz zakochana,
i dziêki któremu dusza ma zbli¿a siê do wiekuistego portu w Nim, tak¿e w ¿arze mi³oœci
Jego co mog³am zrobiæ w duchowym Dziele Jego, to zrobi³am w pe³nej radoœci Jego
w obliczu swoich ograniczonych si³ i nêdzy swej, dlatego te¿ na obecnym etapie mej
drogi œwiêtoœci zostaje ju¿ tylko interwencja Samego Oblubieñca mego.
W Dzie³ach Bo¿ych nikt poprzez milczenie nie odsunie w czasie spraw Pana
naszego, bo na wszystkie Dzie³a Jego przewidziana jest odwieczna pe³nia Jego, jedynie
tylko w dzie³ach ludzkich poprzez milczenie uda siê niejednokrotnie odsun¹æ w czasie
niewygodne sprawy, aby z czasem nic nie mówiæ o nich lub te¿ podaæ je w zak³amanej wersji.
K Droga Eminencjo ta b³ogos³awiona cisza na moje dosy³ane duchowe przesy³ki
w sprawie Dzie³a Boskiego Odkupiciela, które prowadzê w Nim, w pe³ni czasu i tak bêdzie
przerwana przez Pana naszego, który na obecnym etapie bardzo wspomóg³ duszê m¹, bo
przecie¿ wyemitowano ju¿ 86 duchowych komentarzy mych w R a d i o M a r y j a czyli
odrobinê mistycznego ziarna “ rozpyli³am ” w Umi³owanym na owce Jego i to na ca³y
zniewolony œwiat, w zwi¹zku z czym ods³oni³am trochê swoj¹ duszê, i jestem ju¿ w pe³ni
gotowa, aby listy z ostatniej wysy³ki wraz z obecnymi listami zosta³y podane do wiadomoœci
ca³ej ludzkoœci, aby ratowaæ nie tylko ca³y agonalny Koœció³ Pana naszego, ale ca³¹
wspó³czesn¹ sodomiê, tak¿e obecnie Szanowna Eminencja nie ma ju¿ wyjœcia, aby w koñcu
poczyniæ wszelkie kroki, aby móg³ byæ otworzony przewód badawczy nadprzyrodzonej misji
mej, która tak bardzo jest dopracowana i zakoñczona pod wzglêdem pisemnym na Chwa³ê
Królestwa Niebieskiego.
Tak szczerze mówi¹c, gdy ostatnio wysy³a³am do Ojca Œwiêtego 20 - ty duchowy
list, a do Kongregacji Nauki Wiary 6 - ty, to po raz pierwszy mia³am wielk¹ nadziejê,
¿e dostanê upragnion¹ odpowiedŸ na intencjê 20 - tu tajemnic Ró¿añca Œwiêtego, któr¹
mamy od 16 paŸdziernika 2002 r., dziêki B³ogos³awionemu Janowi Paw³owi II - mu, ale
skoro wola Bo¿a jest inna, to w pokorze dalej pe³niê testament Umi³owanego w stosunku
do duszy mej.
Jako córka Trójjedynego Boga id¹c bezpieczn¹ drog¹ Jego wype³niam misjê sw¹
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16 paŸdziernika 1997 r., w 19 - t¹ rocznicê wyboru jego na Stolicê Piotrow¹, a oto one:
 Wype³niajcie wielk¹ misjê przepowiadania Ewangelii “ wszelkiemu stworzeniu. ” Podobni
jesteœcie do ewangelicznego siewcy, który wyszed³ siaæ ziarno. Poprzez Matkê Najœwiêtsz¹
w Jej Synu, Jezusie Chrystusie wype³niam te prorocze s³owa i poprzez mistyczne pisanie
dzielê siê duchowymi prze¿yciami, aby w pe³ni czasów obudziæ grzeszne owce Pana
naszego jedynie do ¿ycia ¿yciem wiekuistym, który rozpoczyna siê ju¿ wewn¹trz nas,
w twierdzach dusz naszych.
Do b³ogos³awionego ³añcucha cyfry 16 nale¿y dodaæ siostrê B³ogos³awionego Jana
Paw³a II - go, która ¿y³a zaledwie 16 godzin, a zmar³a 7 lipca 1916 r., co podaj¹ nam na
ten temat najnowsze fakty ( portal wiara. pl, 30. 11. 2012 r. ), a 95 lat póŸniej 7 lipca 2011 r.
mia³am przeprowadzon¹ ostatni¹ operacjê, o której pisa³am w ostatnich listach. Jako
ciekawostkê podam, ¿e B³ogos³awiony Nimatullah Al - Hardini z Libanu zbudowa³ ku czci
Matki Bo¿ej 16 o³tarzy, a B³ogos³awiona Siostra Teodora Guerin z Francji zmar³a po
16 - tu latach pracy misyjnej. Natomiast œwiêtobliwa Julianna z Norwich, angielska pustelnica
i jedna z najwa¿niejszych przedstawicielek mistycyzmu chrzeœcijañskiego, urodzona oko³o
1343 roku dozna³a z woli Stwórcy 16 - tu objawieñ, które spisa³a wraz ze swoim
komentarzem w dziele swym pt.: ¡ Objawienia Bo¿ej mi³oœci ¢ ( wikipedia, wolna
encyklopedia ).
Rozwijaj¹c ³añcuch mistycznej cyfry 16, to dodam jeszcze, ¿e moja siostra Basia,
która jest dla mnie równie¿ przyjació³k¹ œlub koœcielny wziê³a w 16 dni po œlubie cywilnym
( 7 kwietnia 1984 r.), tj. 23 kwietnia 1984 r. Natomiast mój siostrzeniec, jak i chrzeœniak,
Kamil, który obecnie w Pary¿u z fizyki robi doktorat, jak by³ chrzczony ( 9 czerwca
1985 r.), to jego ojciec chrzestny mia³ 16 lat, a ja jako matka chrzestna 32 lata czyli dwie
16 - tki, przez co wszed³ on w ³añcuch cyfry 16, która tak bardzo tkwi w niepojêtych
sprawach Pana naszego i rozlewa siê na umi³owane dzieci Jego.
Moj¹ ostatni¹ prac¹ w U. S. A., to by³a praca na Key West w parafii Najœwiêtszej
Maryi Panny Gwiazdy Morza, która jest jedyn¹ katolick¹ parafi¹ na tej wyspie rozpusty,
i jako pracownik fizyczny pracowa³am tam równo 16 miesiêcy, co wszystko to mam
udokumentowane, bo przecie¿ rozlicza³am siê i dysponujê pe³n¹ dokumentacj¹. Bêd¹c
w mistycznym ³añcuchu cyfry 16 to dodam, ¿e pierwszy prezydent niepodleg³ej Polski, który
pe³ni³ urz¹d prezydenta zaledwie 5 dni pad³ ofiar¹ zamachowca 16 - go grudnia 1922 roku.
K Z woli nieœmiertelnego Przyjaciela Niebieskiego, który wprowadzi³ duszê m¹
w niewyczerpan¹, mi³osn¹ g³êbiê Sw¹, jestem w zasiêgu oddzia³ywania mi³oœci Jego i idê
za wezwaniem Jego poprzez wydarzenia i œwiête znaki czasu, w których On nieprzerwanie
uczestniczy, co wszystko to budzi wielk¹ wiarê wœród grzesznych dzieci Jego, i tak jak
Pan Jezus czyni³ znaki za ¿ycia Swego, tak i obecnie poprzez znaki czasu przekazujê
Dzie³o Jego, które jest kontynuacj¹ ostatnich mych listów wys³anych do duchowieñstwa,
aby objawi³a siê chwa³a Bo¿a.
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abym nie pob³¹dzi³a na wytyczonej odwiecznej drodze, i w sposób naukowy w odwadze
i pokorze Jego wy³o¿y³a Dzie³o Jego dla wszystkich pozornych ateistycznych naukowoœci
oraz nowoczesnych, antymoralnych trendów przepe³nionych wrogimi mocami, które nak³adaj¹
kajdany opornym i sk³aniaj¹ ich do ¿ycia w wypaczeniach bezsensownych, co wszystko
prowadzi na wiekuiste potêpienie.
Jedynie tylko w m¹droœci Najœwiêtszego mog³am dokonaæ tak wielkiego Dzie³a
Niebios, które obecnie broniê i obroniê w Umi³owanym, poniewa¿ dokona³a siê pe³nia na
nie, mimo, ¿e jeszcze jestem w czasie, aby móc przynieœæ jak najdoskonalszy owoc Pana
naszego, a wiadomo, ¿e ca³kowita pe³nia nast¹pi po œmierci mej, gdy dusza ma wejdzie
w nieœmiertelnoœci Stwórcy na ca³¹ wiekuist¹ wiecznoœæ.
W ¿arliwej pisanej modlitwie bez lêku w Chrystusie rozjaœniam œwiat³em Ewangelii
Jego duchowe Dzie³o Jego, dla którego poœwiêci³am ca³e ¿ycie swe, dlatego te¿ troszczê
siê o nie, aby w pe³ni czasów przynios³o ono plon obfity ( J 12, 24 ). Tak jak Dzieciê
Bo¿e przysz³o w pe³ni czasów, tak i Dzie³o Dzieciêcia Bo¿ego równie¿ realizowane jest
w odwiecznie zaplanowanej pe³ni czasów, aby poprzez nie móc uzdrowiæ agonalny Koœció³
Jego, który przecie¿ ma wiele ciemnych stron, i to nie tylko w przesz³oœci, ale i w obecnym
czasie.
Jak wyczyta³am z dostêpnych mi Ÿróde³, ¿e papie¿ Aleksander 6 - ty prowadz¹cy
niemoralne ¿ycie, poniewa¿ mia³ kochanki i dzieci, by³ jednym z najgorszych papie¿y,
tak¿e ten ¿ywy diabe³ jedynie zniewala³ Koœció³ Pana naszego. Bêd¹c w klimacie cyfry 6
dodam, ¿e 6 - tka w Apokalipsie Œwiêtego Jana ma znaczenie zdecydowanie negatywne,
i 6 - ta jej czêœæ zaczyna siê tym, ¿e Baranek otwiera pierwsz¹ czêœæ z siedmiu pieczêci,
a poza tym trzy 6 - tki oznaczaj¹ si³ê z³a, co mo¿na dok³adnie wyczytaæ na ten temat
przez internet.
W tej obecnej dyktaturze relatywizmu przyst¹piê do omawiania kolejnych znaków
czasu, które zwi¹zane s¹ z cyfr¹ 6, a mianowicie Stwórca w ci¹gu 6 - ciu dni stworzy³
œwiat, a w 6 - tym dniu stworzy³ Adama i Ewê. W tym mistycznym ³añcuchu cyfry
widoczne jest Chrystusowe zbawienie, które jako pe³ne obejmuje cz³owieka we wszystkich
wymiarach, a tych wymiarów jest 6 : fizyczny, duchowy, spo³eczny, kulturowy, ziemski
i niebieski ( Benedykt XVI - ty ). Jako ciekawostkê podam, ¿e S³uga Bo¿y Pawe³ 6 - ty,
którego pontyfikat trwa³ 15 lat, który zmar³ 6 - go sierpnia 1978 r., zna³ 6 jêzyków wraz
ze swoim ojczystym jêzykiem, ponadto “ niewyjaœnion¹ zdolnoœæ do wyczuwania ró¿nych
zjawisk nazywa siê 6 - tym zmys³em ” ( wikipedia ), a poza tym stare i znane przys³owie
mówi nam, ¿e “ gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeœæ.”
Gdy stara³am siê o pobyt sta³y w U. S. A., to mia³am a¿ 6 odwo³añ ( odwo³ania
z departamentu imigracyjnego z Vermont i Waszyngtonu ), a 7 - go odwo³ania, które by³o
gotowe do wysy³ki, ju¿ nie wysy³a³am, bo zrozumia³am w Panu swym, ¿e Bóg ma inne
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Szanowna Eminencjo - bêd¹c w tym mistycznym ³añcuchu cyfry 6, to dodam,
¿e Wasza Przewielebnoœæ jest starsza ode mnie zaledwie o 6 lat czyli prawie jesteœmy w tym
samy wieku, i obydwoje te¿ jesteœmy wiernymi œwiadkami zmartwychwsta³ego Chrystusa
przebywaj¹c w misterium Jego i niestrudzenie g³osimy Ewangeliê Jego, tylko oczywiœcie
w zupe³nie innych wymiarach, tak¿e bez granic jesteœmy wierni Koœcio³owi Umi³owanego,
dla którego tak wiele owiec ponios³o i ponosi œmieræ mêczeñsk¹ z nienawistnych serc
i dusz faryzeuszy Jego.
Pontyfikat B³ogos³awionego Jana Paw³a II - go wyra¿ony w dniach, który trwa³
9666 dni, gdzie na koñcu wystêpuj¹ trzy 6 - tki nale¿y t³umaczyæ, poniewa¿ na pocz¹tku
stoi cyfra 9, która obrazuje Matkê Koœcio³a i ca³ej ludzkoœci, Maryi, której on tak bardzo
zawierzy³, tzn. pod jej mistycznym p³aszczem dokona³ on tak wiele dobrego w tym nad
wyraz zdemoralizowanym œwiecie, do którego wdar³o i wdziera siê tak wiele z³ego, co jest
przeciwstawne królestwu wolnoœci i pokoju Pana naszego. Gdy B³ogos³awiony Jan Pawe³
II - gi mia³ 66 lat, to ja 33 lata, tyle lat, co on faktycznie jest starszy ode mnie czyli po
dwa razy wiek Chrystusowy, co jest doskona³oœci¹ nad doskona³oœciami, i która tylko raz
mog³a powtórzyæ siê za ¿ycia mego odnoœnie do tego wielkiego Papie¿a Polaka, który poprzez
znaki czasu odciœniêty jest równie¿ w duchowej misji mej danej mi Ojca Przedwiecznego,
który objawi³ siê w Synu Swym, Jezusie Chrystusie.
Bêd¹c przy mistycznej cyfrze 33, któr¹ powy¿ej poda³am, nie bêdê powtarza³a
znaków czasu, które poda³am w ostatnim liœcie, jedynie tylko dodam, ¿e przez 33 lata
W a n d a B ³ o ñ s k a, lekarka i misjonarka, znana jako matka trêdowatych pracowa³a
w oœrodku leczenia tr¹du w Bulubie nad jeziorem Wiktorii w Ugandzie, a 30. 10. 2012 r.
skoñczy³a ona 101 lat ( wikipedia ). Ponadto watykañskie czasopismo L’ OSSERVATORE
ROMANO, którego pierwszy numer zakoñczono dla Polski 4 kwietnia 1980 r., w tym roku
obchodzi 33 - lecie swojego wychodzenia w naszym kraju.
Zawsze by³o i bêdzie harmonia miêdzy rozumem a wiar¹, nauk¹ a objawieniem,
co mamy ju¿ du¿o dowodów przekazanych w Piœmie Œwiêtym, i ka¿dy z prawdziwego
zdarzenia teolog o tym wie, tak¿e poprzez widzialne znaki czasu odczuwamy obecnoœæ
niewidzialnego Pana naszego, dziêki któremu mamy ¿yæ w braterstwie i solidarnoœci, która
jest przeciwstawna do przemocy i niesprawiedliwoœci.
Nieœmiertelny Król Wiecznoœci bardzo czêsto wyprowadza duszê m¹ w Sobie z jej
cielesnych krat podczas mistycznych nocy, wynosz¹c j¹ ponad czas ku wiecznoœci, tak¿e
ona krótkotrwale przybywa w niedostêpnych œwiat³oœciach Jego w œwietle ¿ywota wiecznego,
podziwiaj¹c królestwo ducha Jego w niestworzonych sferach Jego.
Skoro tak wiele zosta³o mi ofiarowane od Pana naszego dziêki ³askom Jego, to
chocia¿ w minimalnej czêœci sp³acam ten d³ug broni¹c usilnie Dzie³o Jego, które
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Ukochanego, który uczyni³ mnie niewypowiedzianie szczêœliw¹, wype³niam wyroki Jego,
którym przyœwiecaj¹ ¿ywe, widoczne œwiête znaki czasu, które zawsze rozpatrujê w œwietle
chwa³y Bo¿ej, co wszystko jest zgodne ze œwiêtymi prawdami dogmatów Bo¿ych.
D r o g i K a r d y n a l e na obecnym etapie mej drogi duchowej zakoñczy³am
9 - t¹ czyli ostatni¹ czêœæ duchowej ksi¹¿ki pt. ¡ ¯ycie mistyczne Anny Flak na ciernistej
i mi³osnej drodze œwiêtoœci ¢ ( 116 stron, 1, 96 MB ) na intencjê Gwiazdy Morza, Maryi,
która jako niewidzialna zawarta jest w cyfrze 9, i obecnie Dzie³o Oblubieñca Niebieskiego
oprócz tych 9 - ciu czêœci tej mistycznej ksi¹¿ki zawiera równie¿ 9 ksi¹g ¡ Dzie³a ascezy
mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego ¢ oraz ¡ Œwiat³oœæ w ciemnoœci
w rzeczywistoœci nadprzyrodzonej ¢, i ¡ Lewitacje duszy wybranej w niepojêtych sferach
doczesnoœci i nieskoñczonoœci ¢ ( 4 czêœci ), tak¿e w sumie napisa³am w Umi³owanym
23 duchowe ksi¹¿ki. Ca³e Dzie³o Mistrza Niebieskiego w sumie sk³ada siê z 30 - tu folderów,
które zawieraj¹ 364 podfoldery na 3801 stron, o ³¹cznej zawartoœci 134 MB, i celem
przypomnienia dodam, ¿e napisane jest ono w programie WordPerfect ’12, i obok ka¿dego
tego folderu wszystko jest przegrane na program PDF, aby wszystkie foldery i podfoldery
otwiera³y siê bez problemu na wszystkich komputerach.
Skoro Dzie³o Wszechmocnego sk³ada siê z 30 - tu tematycznych folderów, to ono ju¿
zamyka moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê, która odwiecznie przygotowana by³a na duszê m¹, co
potwierdza to mistyka liczb, która oœwietla mi drogê ascezy mistycznej, bo przecie¿ Jezus
Chrystus maj¹c 30 lat zacz¹³ nauczaæ, poza tym urodzi³am siê 30. 03. 1953 r., i za 30 te¿
srebrników Umi³owany zosta³ wydany, i szereg jeszcze parê 30 - tek, o których wspomina³am
w ostatnim liœcie. Jako ciekawostkê podam, ¿e podczas pontyfikatu B³ogos³awionego Jana
Paw³a II - go ponad 300 mln ludzi przesz³o na katolicyzm ( wikipedia ) czyli 30 razy 10,
co jest wielk¹ doskona³oœci¹ nad doskona³oœciami.
W mej wspinaczce na umi³owan¹ Górê Karmel wspomaga mnie zza œwiata dusza
B³ogos³awionego Jana Paw³a II - go, co przecie¿ mówi¹ o tym widzialne znaki czasu
zwi¹zane z nim, które s¹ najœwiêtszymi znakami odkupienia zmartwychwsta³ego Pana
naszego, który poci¹ga dusze nasze do rzeczywistoœci ostatecznych tj. wiecznych.
Obecnie mamy 8 - my rok pontyfikatu Ojca Œwiêtego Benedykta XVI - go i przypada
te¿ 8 - ma rocznica œmierci B³ogos³awionego Jana Paw³a II - go, i 8 lat mija jak sukcesywnie
za spraw¹ Ducha Œwiêtego wysy³am zawsze na rêce Biskupa Rzymu Dzie³o Pana mego,
które prowadzê w Nim dla poratowania agonalnego Koœcio³a Jego, którego i tak nie
przemog¹ ¿adne moce piekielne ( Mt 16, 18 ). Mija te¿ równo 8 lat, jak po raz pierwszy
ujawni³am siê ze swoj¹ nadprzyrodzon¹ misj¹, kiedy to wówczas skierowa³am do naukowych
jednostek czy te¿ osób na ca³ym œwiecie, które zajmowa³y czy te¿ zajmuj¹ siê tajemnic¹
Trójk¹ta Bermudzkiego i nieznanymi lataj¹cymi obiektami ( pismo do wgl¹du w folderze
zatytu³owanym “ Dokumenty uzupe³niaj¹ce moje odwieczne powo³anie ” oraz wszystkie
pisma w folderze zatytu³owanym “ Email all ” ).
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( obowi¹zkowych ) œwi¹t w Koœciele Katolickim: 1). Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki, 2). Trzech
Króli ( Objawienie Pañskie ), 3). Wielkanoc, 4) Wniebowst¹pienie, 5). Bo¿e Cia³o,
6) Wniebowziêcie Najœwiêtszej Maryi Panny, 7). Wszystkich Œwiêtych, 8). Bo¿e Narodzenie
( pierwszy dzieñ ). Ze spraw wa¿nych dodam jeszcze, ¿e Benedykt XVI - ty przed wyborem
na Papie¿a by³ 8 - krotnie w Polsce, a ponadto moja Mama ¿y³a o 8 lat d³u¿ej jak mój
Tato ( Mama - 71 lat, Tato - 63 lata ), a zmar³a 10 lat po œmierci jego. Gdy mia³am 8 lat,
to z ca³¹ rodzin¹ przeprowadziliœmy siê do Lublina, po czterech latach spêdzonych
w Mrze¿ynie nad Morzem Ba³tyckim, a poza tym kap³an tysi¹clecia ojciec Tadeusz Rydzyk
jest starszy ode mnie o 8 lat, natomiast najzagorzalszy przedstawiciel sodomii Barack
Obama jest m³odszy ode mnie o 8 lat.
Tak jak najwy¿sza tajemnica Wcielenia by³a ukryta w symbolach i znakach, tak
i duchowe Dzie³o Pana mego ukryte jest w b³ogos³awionych, œwiêtych znakach czasu
jako strumienie wody ¿ywej ( J 7, 38 ), pochodz¹cymi z Nieba, czyli s¹ one znakami
aprobaty do odwiecznego Ich Dzie³a, które by³o przeznaczone na duszê m¹.
B³ogos³awiony Jan Pawe³ II - gi prawie przez 27 lat pontyfikatu swego odby³ 104
zagraniczne podró¿e bêd¹c w 127 - miu pañstwach na naszym grzesznym, ziemskim globie,
a ponadto zsumuj¹c wszystkie cyfry tego b³ogos³awionego pontyfikatu, który wynosi³ równo
9666 dni ( 9 + 6 + 6 + 6 = 27 ), otrzymujemy liczbê 27, a przecie¿, gdy mia³am 27 lat, to
zaczê³o wychodziæ w jêzyku polskim watykañskie czasopismo L’ OSSERVATORE
ROMANO, a ponadto mamy 27 pañstw unii europejskiej, czyli to s¹ ¿ywe i przekonywuj¹ce
znaki czasu mi³osnej mi³oœci Najœwiêtszego, które mówi¹, ¿e wype³ni³a siê pe³nia Jego
na nadprzyrodzon¹ misjê m¹, która skierowana jest do wszystkich grzesznych dzieci Jego
rozproszonych na ca³ym zniewolonym œwiecie.
Na mej duchowej drodze nieustannie przyœwiecaj¹ liczne znaki czasu, które mówi¹
o obecnoœci Bo¿ej, i tak np. od 8 grudnia 1953 r. odbywaj¹ siê jasnogórskie apele
w Czêstochowie, a przecie¿ ja urodzi³am siê w 1953 r., a ponadto z mojego miejsca
zamieszkania jedynie trolejbus nr. 153 doje¿d¿a bezpoœrednio na cmentarz na Majdanek, gdzie
spoczywaj¹ prochy moich rodziców, tak¿e te liczne znaki obudz¹ ludzkoœæ i pozwol¹
przejrzeæ jej na oczy cia³a i duszy, aby móc pod¹¿aæ jedynie niezawodn¹ drog¹ Pana
naszego, na której zaznaje siê prawdziwej mi³oœci i radoœci Jego, i ¿yje siê niepojêt¹
pe³ni¹ Jego.
Najwiêkszy rozkwit Dzie³a Mistrza Niebieskiego, które prowadzê w Nim przypada
po œmierci B³ogos³awionego Jana Paw³a II - go, a odciœniête znaki czasu w jego drodze
doskona³oœci przechodz¹ na duszê m¹, co poda³am ju¿ wiele, ale to wiele przyk³adów na
ten temat, które s¹ niezbitymi dowodami mówi¹cymi o mistycznych, mi³osnych ³añcuchach,
które niez³omnie trwaj¹ w misji mej, potwierdzaj¹c j¹ w Chrystusie, tak¿e rozpalona ogniem
mi³oœci Pasterza Niebieskiego, obecnie podam trochê innych znaków czasu do ca³ego ludu
Jego zwi¹zane z mistyczn¹ cyfr¹ 7 i 14.
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o 7 lat, i starszy by³ te¿ o 7 lat od Mamy mej i umar³ on 7 lat po œmierci jej, i by³ 7 razy
w U. S. A. i 7 razy we Francji. Moja duchowa ksi¹¿ka pt.: ¡ ¯ycie mistyczne Anny Flak
na ciernistej i mi³osnej drodze œwiêtoœci ¢, która sk³ada siê z 9 - ciu czêœci zawiera
w sumie 77 rozdzia³ów czyli dwie 7 - mki.
Nasz Wielki B³ogos³awiony Papie¿ Polak w swym tak wielkim dorobku naukowym
zostawi³ miêdzy innymi 14 encyklik i 14 adhortacji, i ¿y³ d³u¿ej od Mamy mej o 14 lat
( Mama 71 lat, Papie¿ 85 lat ), a 14 stycznia 2011 r. Papie¿ Benedykt XVI - ty podpisa³
dekret o cudzie za przyczyn¹ B³ogos³awionego Jana Paw³a II - go, który by³ niezbêdny,
aby beatyfikowaæ duszê jego. Bêd¹c w mistycznym ³añcuchu cyfry 14 dodam, ¿e w tamtym
roku minê³a 14 - ta rocznica œmierci Œwiêtej Pamiêci mojej Mamy, a 28 - ma rocznica
œmierci mojej Babci Katarzyny Tañskiej czyli dwie 14 - tki, które ju¿ nigdy nie powtórz¹
siê, aby by³a doskona³a podwójnoœæ tego mistycznego ³añcucha, które mówi¹ nam
o niepojêtych sprawach S³owa Wcielonego zakrytych dla naszych nieœmiertelnych dusz,
gdy one s¹ jeszcze w pow³oce cielesnej. Jako ciekawostkê podam, ¿e B³ogos³awiony
Wilhelm Józef Chaminade urodzi³ siê jako 14 - te dziecko w 1761 r. we Francji.
Bêd¹c w klimacie tej mistycznej cyfry 14 to dodam, ¿e pierwsze posiedzenie
w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej ( I M G W ) w Warszawie w sprawie
mojej krzywdy moralnej bezprawnego nie nadania mi stopnia doktora po obronionej
3 miesi¹ce wczeœniej pracy doktorskiej, odby³o siê 14 . 01. 1987 r. na intencjê 14 - tej
stacji Ukrzy¿owanego, który oddaje za nas ¿ycie, tak¿e ju¿ poprzez tê cyfrê 14 Trójjedyny
Bóg da³ mi znaæ o mojej przegranej w pañstwie o wielkich nalecia³oœciach komunistycznych,
o czym ju¿ zreszt¹ pisa³am w swoich wczeœniejszych duchowych ksi¹¿kach ( Zeszyt nr. 2
E na str. 10 ).
Wszystkie widzialne œwiête znaki czasu, które towarzysz¹ mi przypieczêtowuj¹
pe³niê Dzie³a Pana naszego na obecne zniewolone czasy, które prowadzê z pe³nym
oddaniem w Nim, tak¿e one potwierdzaj¹ prawowit¹ wiarê katolick¹, i s¹ te¿ potwierdzeniem
obecnoœci Nieœmiertelnego ( Wj 29, 45 - 46 ), w zwi¹zku z czym s¹ one proporcjonalne
do celu ods³oniêcia ca³ej duchowej misji mej, dlatego te¿ jestem zwi¹zana z ca³¹ kul¹
ziemsk¹, bo ¡ wszystko to musi mieæ takie podobieñstwo i dostosowanie do zamierzonego
celu, i¿by wystarczy³y do jego osi¹gniêcia, i wszystko to musi byæ proporcjonalne do
swego celu ¢ ( Œwiêty Jan od Krzy¿a ).
Wiele znaków czasu wyprzedza ca³¹ moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê, o czym te¿
poda³am nie tylko w swoich duchowych ksi¹¿kach, ale i w listach skierowanych do
duchowieñstwa, aby ¿adna dusza nie zw¹tpi³a w objawienie Pañskie, tak¿e dusza ma jako
œwi¹tynia Boga ( 1 Kor 3, 16 - 17 ) przenika w Umi³owanym nie tylko rzeczywistoœci
naszego czasu, ale równie¿ wiecznego czasu.
Skoro nasz najukochañszy Jezus Chrystus odwiecznie przygotowany by³ na ofiarê na
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wczeœniej pracy doktorskiej ( 11. 07. 1985 r. ), o czym ju¿ wspomnia³am w swoich listach,
przygotowane by³o na mi³¹ ofiarê dla Nieœmiertelnego, abym mog³a wykupiæ siê z balastu
grzechowego, który tak bardzo plami³ duszê m¹, a rani³ Pana naszego, tak¿e przeznaczona
by³am odwiecznie na tak¹ w³aœnie bezkrwaw¹ ofiarê na miar¹ XX - go wieku, która
wype³ni³a siê w ca³ej pe³ni i przenios³a siê ona na XXI - wszy wiek.
D r o g a E m i n e c j o, w transcendentalnej mi³oœci i wolnoœci Trójjedynego Boga
w szczególny sposób by³am namaszczona przez tê moj¹ krzywdê moraln¹ z 9. 10. 1985 r.,
tak¿e ten b³ogos³awiony znak sta³ siê wyrazem b³ogos³awieñstwa Pana mego na spe³nienie
powierzonej mi misji czyli Bo¿ym zasiewem na prowadzenie tak trudnego Dzie³a Jego, które
dokonuje siê przy mi³osnym akompaniamencie cierpieñ, ofiar i modlitw. Tê najboleœniejsz¹
próbê mego ¿ycia przetrwa³am dziêki Panu swemu, który pozwoli³ duszy mej wejœæ
w niezwykle wstrz¹saj¹c¹ tajemnicê mêki i œmierci Swej, w której ona prze¿ywa³a
i widzia³a z dramatyczn¹ bolesn¹ wyrazistoœci¹ niewys³owione cierpienia Jego, kiedy On by³
obra¿any, opluwany, katowany a¿ do zabicia w³¹cznie.
Pragnê zaznaczyæ, ¿e 51 lat przed moj¹ krzywd¹ moraln¹ 9. 10. 1934 r. Œwiêty
Cyryl Bertram i 7 - miu towarzyszy jego zginêli mêczeñsk¹ œmierci¹ poprzez rozstrzelanie
w wyniku antykatolickich przeœladowañ w Hiszpanii w mieœcie Turòn (Asturia), co mo¿na
wyczytaæ na ten temat z przekazów historycznych, czyli jak widaæ posiew mej krzywdy
moralnej musia³ byæ oparty o Krzy¿ Pana naszego, poprzez który dokona³o siê zbawienie,
i który jest najwy¿szym aktem mi³osierdzia, dlatego te¿ biorê przyk³ad ze wszystkich
mêczenników, którzy tak bardzo u¿yŸniali wiarê katolick¹. Dodam jeszcze, ¿e 176 lat
wczeœniej w tym samym dniu i tego samego miesi¹ca tj. 9. 10. 1609 r. zmar³ Œwiêty Jan
Leonardi, za³o¿yciel zakonu kleryków regularnych Matki Bo¿ej.
Bêd¹c przy mistycznej cyfrze 9 dodam, ¿e gdy mia³am 9 lat, to odby³ siê II - gi
Watykañski Sobór ( 11. 10. 1962 ), a ponadto 9. 12. 2012 r. sprofanowano wizerunek Matki
Boskiej Czêstochowskiej, tak¿e poprzez tê 9 - tkê Niepokalana zap³aka³a i da³a te¿ znak
w kierunku duszy mej, ¿e wszystko jest realizowane pod czujnym Jej okiem w tyglu
oczyszczania ziemskiego, aby mog³a byæ przed³u¿ona mêka Jej Syna we mnie, dziêki której
dusza ma przebywa w Boskiej rzeczywistoœci Jego w nierozerwalnej jednoœci z Nim.
Na mej ciernistej i mi³osnej drodze duchowej z pomoc¹ Ró¿y Duchowej, Maryi
poprzez Ducha Œwiêtego w Panu naszym jestem nieustannie ³¹czona wêz³ami mi³oœci
miêdzy wiecznoœci¹ i czasem, co zreszt¹ przemawiaj¹ za tym tak liczne znaki czasu, które
³¹cz¹ duszê m¹ z dzie³em odkupienia i zbawienia Umi³owanego, a “ rozpoznawanie
znaków czasów jest dzie³em naszej wiary kierowanej przez Ducha Œwiêtego ” ( B³ogos³awiony
Jan Pawe³ II - gi ), dlatego te¿ obecnie dodam jeszcze trochê znaków czasu, które nie
poda³am w ostatnim duchowym liœcie, chocia¿ i tak mam ich o wiele wiêcej, które
przekaza³am w tej nowej duchowej ksi¹¿ce, która nagrana jest na za³¹czonych dyskietkach
CD - R.
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Chrystusa i cyfry 9, która symbolizuje Niepokalan¹, to nale¿y dodaæ, ¿e Klemens 11
napisa³ 9 encyklik ró¿añcowych, natomiast Leon 13 a¿ 11 poœwiêci³ Matce Bo¿ej, ponadto
B³ogos³awiony Jan Pawe³ II - gi w swym tak wielkim dorobku naukowym zostawi³ miêdzy
innymi 11 konstytucji apostolskich. Dodam jeszcze, ¿e B³. Maria Kar³owska, która urodzi³a
siê jako 11 - te ziemiañskie dziecko w rodzinie, jako zakonnica za³o¿y³a Zgromadzenie
Sióstr Pasterek od Opatrznoœci Bo¿ej otwieraj¹c 9 oœrodków wychowawczych wyposa¿onych
w ró¿norodne warsztaty pracy, gdzie wychowanki mia³y mo¿liwoœæ rehabilitacji spo³ecznej
i religijnej, co mo¿na z ³atwoœci¹ wyczytaæ na ten temat z dostêpnych Ÿróde³ przez internet.
Dawniej poœci³am z wyboru, dopóki nie wysiad³o mi zdrowie, obecnie poszczê
z koniecznoœci, bo nie pozwala mi na to zdrowie, tak¿e biorê przyk³ad miêdzy innymi
ze Œwiêtego Joachima, który przez 40 dni i 40 nocy poœci³ i modli³ siê na pustyni prosz¹c
Boga o potomstwo, które doczeka³ siê dopiero po 20 - tu latach ma³¿eñstwa z Ann¹, kiedy
to doczekali siê Maryi, Matki Bo¿ej, tak¿e w ¿ywej i g³êbokiej wierze mo¿na osi¹gn¹æ
wszystko w Panu naszym, co jest zgodne z odwiecznym zamys³em Jego, dlatego te¿
nape³niona radoœci¹ i uwielbieniem zmartwychwsta³ego Zbawiciela wytrwale ukazujê prawdê
Dzie³a Jego, które prowadzê w Nim, aby w obecnej dobie czasu by³ otworzony przewód
badawczy jego na Chwa³ê Królestwa Niebieskiego.
Z pomoc¹ wszechmocnego Przewodnika Niebieskiego na ró¿ne sposoby jestem
umartwiana czyli wiele cierpiê i pokutujê wœród ogromu mistycznych doœwiadczeñ jakie
miewa dusza ma w Stwórcy, tak¿e w widzialnej jasnoœci niepojêtej nadprzyrodzonoœci by³o
dane duszy mej skosztowaæ przedsmak wiekuistej radoœci i mi³oœci, dlatego te¿ mój zapa³
misyjny w prowadzeniu duchowego Dzie³a Pana mego ci¹gle wzrasta, bo wiem, ¿e poprzez
nie wiele dusz wejdzie na drogê zbawienia.
Ca³a moja misja jest modlitw¹, która jest samym sercem ¿ycia monastycznego,
i dziêki ³asce i przewodnictwu Bo¿emu dusza ma prowadzona jest œladami Zbawiciela na
umi³owan¹ Górê Karmel, aby tam zatraciæ siê bez reszty w mi³oœci Jego i spocz¹æ w Nim
na ca³¹ wiekuist¹ wiecznoœæ, w zwi¹zku z czym z pomoc¹ transcendentalnego Trójjedynego
Boga wesz³am nie tylko w teologiê duchowoœci mistycznej, ale równie¿ od czasu do
czasu przedstawiam wszystko to, co uœwiêca mnie na drodze œwiêtoœci wraz z podaniem
œwiêtych znaków czasu, ¿eby ju¿ nikt nie w¹tpi³ o prawdziwoœci nadprzyrodzonej misji
mej.
Bo¿a Opatrznoœæ zawiod³a mnie do wielu miejsc na kuli ziemskiej, tak¿e jak widaæ
opatrznoœciowa i mi³osierna d³oñ Pana naszego kieruje Dzie³em Swym, które powoli
wype³nia siê zgodnie z wol¹ Jego, tak¿e przenikniêta œwiat³oœci¹ Jego sk³adam najwy¿sze
œwiadectwo wiary i mi³oœci w stosunku do Niego, bo idê za Nim zwi¹zana ogromem
mistycznych ³añcuchów, w którym ³añcuch mistycznej cyfry 44, o czym zaznaczy³am ju¿
w ostatniej duchowej przesy³ce, sta³ siê fundamentem Dzie³a Bo¿ego, które prowadzê
w sprawiedliwoœci, wolnoœci i pokoju Pana swego, który prowadzi dusz¹ m¹ na wiekuiste
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która wydarzy³a siê dok³adnie o godz. 14. 15 ( 9 + 1 + 0 + 1 + 9 + 8 + 5 + 1 + 4 + 1 + 5 = 44).
Odnoœnie mistycznej cyfry 44, to jeszcze dodam, ¿e w 1970 r. podczas wydarzeñ grudniowych
w Polsce 44 osoby zosta³y zabite lub zmar³y w wyniku ciê¿kich obra¿eñ, co podaj¹ nam
na ten temat wszystkie historyczne Ÿród³a.
W ¿ywej relacji z Boskim Odkupicielem, któremu jako jedynemu we wszystkim
zawierzy³am w ciemnoœciach niewiedzy, ale w œwietle prawdy i chwa³y Jego, inspirowana
jestem do wykonania duchowego Dzie³a Jego, które z ufnoœci¹, pokor¹ i w pos³uszeñstwie
wykonujê w Nim wbrew wszystkim przeciwnoœciom, które przecie¿ zawsze s¹ tylko
przemijaj¹ce, a ponadto im wiêcej cierpiê w Ukochanym, tym wiêcej mam ³ask od Niego.
Bezpoœrednio zaanga¿owa³am siê o uzdrowienie dusz poprzez Dzie³o Boskiego
Oblubieñca, które prowadzê w Nim, dlatego te¿ w odciêciu siê od wszystkiego, co oddala
od Ukochanego, pod wp³ywem ³aski i mi³oœci Jego poprzez zbawcz¹ moc tajemnicy
paschalnej Jego ca³ym sercem, ca³¹ dusz¹ i ca³ym umys³em (Mt 22, 37) czyli ca³ym swym
jestestwem, wesz³am ju¿ prawdopodobnie na ostatni szczebel mistycznej Góry Karmel, na
szczycie której czeka mój nieœmiertelny Stwórca.
Jakie to w i e l k i e s z c z ê œ c i e, ¿e Pan mój da³ mi tak wielkie duchowe
Dzie³o Swe, które prowadzê w mi³osiernej mi³oœci Jego, bo przecie¿ dusza ma jest
przyobleczona i przesi¹kniêta t¹ Jego niewys³owion¹ mi³oœci¹, która pozwala przebywaæ jej
w Ÿródle ogromnej, niepojêtej radoœci Jego. W blasku mi³oœci najmi³osierniejszego Pana
mego z niezachwian¹ nadziej¹ wesz³am w niewyczerpane Ÿród³o królewskiej mi³oœci
Jego, w nierozerwalny wêze³ Jego, który ³¹czy duszê m¹ ze zbawczym Dzie³em Jego,
dlatego te¿ droga ma jest pe³na œwiat³a Umi³owanego, na której podejmujê wysi³ki w Nim,
które zanurzaj¹ mnie w wiecznej teraŸniejszoœci Jego.
Z ca³ym oddaniem pe³niê pos³ugê Bo¿¹, która odwiecznie by³a przeznaczona na
duszê m¹, tak¿e w niepokonanym i nieœmiertelnym Panu mym z pokor¹ i wiernoœci¹ s³u¿ê
Mu w Imiê Jego, aby poprzez ksiêgê ¿ycia swego bogatego w mistyczne doœwiadczenia
ruszyæ wszystkimi ksiêgami sumieñ ludzkich, co poprzez ods³oniêcie fa³szu i k³amstwa,
pozwoli wejœæ nam na drogê Œwiêtej Eucharystii, sk¹d bêdziemy czerpaæ moc Pana
naszego, tworz¹c razem z Nim Koœció³ Jego, bo przecie¿ przyjmuj¹c ukrytego Zbawiciela
jednoczymy siê wszyscy w Nim i z Nim, i st¹d nasza niepokonana si³a, która prowadzi
dusze nasze do zbawienia.
Egoistyczny materialistyczny œwiat ¿yj¹cy w duchowej osch³oœci w mrocznych
mrokach zw¹tpienia i z³a, w swoim zaœlepieniu ma do za oferowania swoj¹ w³adzê, swoje
interesy i niesamowit¹ demoralizacjê, tak¿e w tym bezprawiu pe³nych zwierzêcych ¿¹dz,
w obecnej pe³ni wszechczasów wype³ni³o siê duchowe Dzie³o Niebios na podstawie prze¿yæ
duszy mej, które po d³ugim procesie badawczym bêdzie przekazane wszystkim grzesznym
owcom Bo¿ym na pokrzepienie ich serc i dusz.
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znaæ o Sobie poprzez tak liczne znaki czasu, ¿e nawet jest o moim imieniu i nazwisku
poetka i nazaretanka A n n a F l a k, która przybra³a sobie imiê Bo¿ena, i która urodzi³a
siê 4 stycznia 1950 r. w Jaczynie czyli jest córk¹ ziemi kaliskiej, w zwi¹zku z czym na
ok³adkach wszystkich ksi¹¿ek dopisa³am drugie swoje imiê z Chrztu Œwiêtego - A n i e l a,
aby by³o widoczne, ¿e tylko poprzez Œwiête Sakramenty wiary katolickiej jedynej prawowitej
w ca³ym Wszechœwiecie mo¿na wype³niæ Dzie³a Pana naszego, tak¿e obecnie nikt nie
pomyli mnie z t¹ zakonnic¹ Bo¿en¹, która jest dla mnie zupe³nie obc¹ osob¹, tak jak
ksi¹dz Miros³aw Flak, który pe³ni swoj¹ pos³ugê kap³añsk¹ i to nawet w Lublinie.
Nazwisko F l a k jest bardzo rzadko spotykane, i tak np. mojej siostry Basi
chrzestny mia³ na imiê i nazwisko tak samo jak nasz tato czyli Edward Flak, a przecie¿
on nie by³ absolutnie ¿adnym naszym kuzynem. Tak na marginesie dodam, ¿e 23 lipca
2001 roku w czasopiœmie “ People ” ( artyku³ ten jest w moim posiadaniu ) wyczyta³am,
¿e w tym czasie by³ ksi¹¿ê Norwegii, który nazywa³ siê Nordic Flak.
Tak liczne znaki czasu, które oœwiecaj¹ m¹ drogê duchow¹ powoduj¹, ¿e w pe³ni
blasku Boskiego Oblubieñca moc¹ Jego tak pewnie wyk³adam zawi³e sprawy Niebios
dla grzesznych owiec Pana naszego, tak¿e dziêki tym znakom czasu mogê uderzyæ w ca³y
relatywizm moralny, który prowadzi dusze do wiecznego potêpienia.
Skoro ¿yjê dla wy¿szych celów w pe³nej jednoœci w Ojcu, Synu i Ducha Œwiêtym,
to wiadomo, ¿e wszystko czyniê to, co wskazuje mi mój umi³owany Trójjedyny Pan, który
ci¹gle odnawia mnie w Sobie, i st¹d ta moja walka w Imiê Jego, któr¹ zwyciê¿ê dziêki
nieskoñczonej ufnoœci we wszechmog¹c¹ mi³oœæ Jego.
K Na zakoñczenie jeszcze raz zaznaczê, ¿e moje duchowe ksi¹¿ki napisane
w Chrystusie pisane by³y na usilne proœby Umi³owanego, który wielokrotnie nakaza³ mi,
abym pisa³a a¿ do samej œmierci mej, tak¿e to duchowe pisanie jest upojn¹ modlitw¹,
z której czerpiê si³ê Wszechpotê¿nego, który przemienia mnie w Siebie, w zwi¹zku z czym
uczyni³am dar ze swego ¿ycia dla Dzie³a Pana mego, a co za tym idzie, to i dla Niego
Samego, który koryguje moje poczynania na mej duchowej, paschalnej drodze, aby
w g³êbokiej prawdzie i mistycznej, mi³osnej ¿arliwoœci dusza ma wesz³a w paschalne
tajemnice Jego.
Dyktatura obecnego zsekularyzowanego totalitaryzmu, która uœmierca ewidentne
prawdy swoimi wynaturzonymi prawami odci¹gaj¹c wiernych od nieœmiertelnego Boga,
doczeka³a siê odpowiedniego duchowego Dzie³a Bo¿ego, które prowadzê w Bogu prawie
ca³e ¿ycie swe, dlatego te¿ o¿ywiona mi³oœci¹ Pana naszego wysz³am w Nim poza
zwyczajnoœæ, aby dotrzeæ drog¹ zbawienia do wszystkich zacietrzewieñców S³owa Bo¿ego.
Przewielebny Kardynale ! czas milczenia ju¿ dawno min¹³ w Dziele Pana mego,
które prowadzê w Nim, o czym to ju¿ parê razy zaznaczy³am w swoich duchowych
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bo ono jest p³on¹c¹ lamp¹ mi³oœci i œwiêtoœci ( B³ogos³awiony Jan Pawe³ II - gi ) dla
wszystkich grzesznych dzieci Jego, które ¿yj¹ w dobie odrzucenia chrzeœcijañskiego,
w zwi¹zku z czym o b u d z i ³ a m ju¿ do dzia³ania duchowieñstwo na czele z abp.
Stanis³awem B u d z i k i e m, które ju¿ dobrze zorientowa³o siê, ¿e w ¿adnym wypadku
nie mo¿na odsy³aæ go do niekompetentnych pomocników, tym bardziej, ¿e sprawa jest
zbyt powa¿na i zbyt wielka, bo przecie¿ ona ju¿ w ca³ej pe³ni dojrza³a w Chrystusie, tak¿e
mo¿e byæ nag³oœniona na ca³y zdeprawowany œwiat.
Na szlaku mojego tymczasowego pielgrzymowania poprzez tajemnicê wcielenia,
mêki, œmierci i zmartwychwstania Boskiego Odkupiciela swoimi cierpieniami dope³niam
braki udrêk Chrystusa dla dobra Jego Cia³a ( Kol 1, 24 ), którym jest Koœció³, tak¿e
na drodze duchowej doskona³oœci z pomoc¹ Matki Chrystusa i Koœcio³a, Maryi wiernie
wspó³pracujê w Dziele Odkupienia wydaj¹c dojrza³y ju¿ owoc z duchowej winnicy Pana
mego, który musi byæ rozpatrzony podczas d³ugiego procesu badawczego w Kongregacji
Nauki Wiary, który zakoñczy siê wiele lat po œmierci mej.
D r o g a E m i n e n c j o, podsumowuj¹c tê obecn¹ przesy³kê, jeszcze raz pragnê
zaznaczyæ, ¿e w duchowej misji mej sta³am siê ca³opaln¹ ofiar¹ za grzeszników
i w duchowej jednoœci ze Stwórc¹ dusza ma wnika w wiekuiste potêgi Jego, dziêki
którym poznaje ona w Nim niewielki r¹bek tych nieskoñczonoœci Jego, które nie podlegaj¹
¿adnym formom, ani te¿ pojêciom, dlatego te¿ w obliczu tak dobrze wy³o¿onego dzie³a
Pana naszego, które przecie¿ przekazujê w Nim, nie ma ju¿ Wasza Eminencja innego
wyjœcia, jak tylko otworzyæ przewód badawczy nadprzyrodzonej misji mej, o któr¹ to
dopomina siê Pan nasz, o czym te¿ wspomnia³am o tym na pocz¹tku listu, tak¿e jestem ju¿
gotowa, aby te ostatnie ( 70 stron) i obecne (30 stron) listy zosta³y upublicznione na ca³y
zniewolony œwiat, i wielka to by³aby ³aska Niebios, gdyby to sta³o siê 9. 10. 2013 r.,
w zwi¹zku z czym czekam na upragnion¹ odpowiedŸ, aby mog³a wype³niæ siê wola
Bo¿a we mnie.
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 Ojca Œwiêtego Benedykta XVI - go, Nuncjusza Apostolskiego abp. Celestino
Migliore oraz ojca Tadeusza Rydzyka. 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 oraz Przeora Jasnej Góry ojca Romana Majewskiego, które bez
trudu mo¿na odczytaæ na za³¹czonych dyskietkach CD - R.
Szczêœæ Bo¿e !
Anna Aniela Flak

