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Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !
Drogi   Ojcze   Œwiêty,   w   ciszy   Boskiego   Mistrza   drog¹   wyrzeczeñ,   absolutnego 

pos³uszeñstwa  i  cierpieñ  wype³ni³am  testament  Jego,   który   powoli   wprowadza   duszê  m¹ 
w  wieczyste  milczenie,   poprzez   które  znajduje  siê  ona  w  duchowym  wieñcu  Ukochanego 
wraz  z  Nim  Samym,  w  zwi¹zku  z  czym  ponownie  piszê  do  Waszej  Eminencji,   poniewa¿
w  dalszym  ci¹gu  nie  mam  ¿adnego  odzewu  w  sprawie  nadprzyrodzonej  misji  mej,  i to ju¿
w   obliczu  tak  wielu  wysy³ek  skierowanych  zarówno  do  Benedykta  XVI - go,  emeryta,  jak
i  do  Waszej  Eminencji. 

Dziêki   Opatrznoœci   Bo¿ej   ci¹gle   jestem   pobudzana   do   dzia³ania   Bo¿ego,   tak¿e
w  ¿arliwoœci,  godnoœci  i  b³ogoœci  Chrystusowej  wykonujê  odwieczne  powo³anie  na Chwa³ê 
Królestwa   Niebieskiego    nie    zwa¿aj¹c   na   biern¹   postawê   Prefekta   Kongregacji   Nauki
Wiary  kard.  Gerharda  Ludwiga  Müllera   czy   te¿   ksiêdza   kardyna³a,  który  odpowiedzialny 
jest  za  korespondencjê  do  Waszej  Eminencji,   bo   przecie¿   nie   jest  to  ich  dzie³o,  ani  te¿ 
¿adne  doczesne  dzie³o  oparte  o  piaskowy  fundament,  tylko  Dzie³o  Boskie,   które  dojrzewa 
w   Panu  i  Zbawcu  mym,   i   które   zosta³o   ju¿   doszlifowane  i  skoñczone  wed³ug  œcis³ych 
wskazañ  Umi³owanego   czyli   wype³ni³a  siê  wola   Jego  we  mnie.   Dziêki   b³ogos³awionym 
cierpieniom,   do   których  zalicza  siê  równie¿  cisza  na  duchowe  wysy³ki  me  do  Watykanu, 
rozpiêta  jestem  na  Krzy¿u  Zbawiciela  i  moc¹, mi³oœci¹ oraz m¹droœci¹ tego Œwiêtego Krzy¿a
do   samej   œmieci   swej   bêdê   realizowa³a   swoje  odwieczne  powo³anie,   które  pozwala  mi 
nieprzerwanie  obcowaæ  z  Ukochanym,  który  tak  dog³êbnie  wkroczy³  w  moje  nêdzne ¿ycie.

Ojciec    Przedwieczny   odwiecznie   zadecydowa³   za   mnie   i   pracowa³   nad   moim
nawróceniem,  abym  zawsze  by³a  z  Nim,  dzieli³a  Jego  S³owo,  Jego wszystko w Nim, i abym 
by³a  zwi¹zana  z  Nim  na  ziemi,  dlatego  te¿  z  tak  wielk¹  odwag¹  broniê duchowego Dzie³a
Niebios,   aby   po   wype³nieniu   jego,   dusza  moja  od  razu  by³a  w  Umi³owanym  w  Niebie. 
Na  swojej  drodze  doskona³oœci  zawsze modlê  siê  wewnêtrznie czy te¿ piszê w Imiê Boskiego 
Oblubieñca,  tak¿e  nigdy  nie  ustajê  w  realizowaniu  woli  Pana  swego  ( £k 18, 1), w zwi¹zku
z  czym  z  czystym  sercem,  w  ukryciu,  bez  zgie³ku, w cichej porze nocy bez zwracania uwagi 
na   cokolwiek,    tak   jak   Zbawiciel  ( Mt  14,  23 )   poprzez   m i ³ o œ æ,   która   jest  dostêpna 
w  misterium  Krzy¿a  podda³am  siê  kierownictwu  i  dzia³aniu  Ducha  Œwiêtego,  aby wype³niæ
odwieczny  Plan  Bo¿y.  W  moim  odwiecznym  powo³aniu   prowadzi   mnie   m i ³ o œ æ,   która 
idzie   wprost   z   g³êbiny   Boskiej  Istoty  i  spoczywa  w  Bogu  dla  Niego  Samego,  wyjmuj¹c 
mnie  z  siebie  samej  i  przenosi  do  ¿ycia  w  Nim  ( Œwiêty  Tomasz z Akwinu,  Œwiêta Teresa 
od  Jezusa,  Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a,  Thomas  Merton ).

¯yjê  dla  dobra  K o œ c i o ³ a   C h r y s t u s o w e g o   jedynego  prawdziwego w ca³ym 
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Wszechœwiecie,  a  co  za  tym  idzie,  to  i  dla  ca³ej  ludzkoœci,  i  skoro  tak  czêsto  dusza moja 
obdarowywana jest tak niezwyk³ymi ³askami, które sp³ywaj¹  na ni¹ od Ukrzy¿owanego Mistrza, 
to   przecie¿   muszê   to   wszystko  przekazaæ  w  Nim,   który  tak   czêsto   przynagla  mnie  do 
pisania,   dlatego   te¿   nie   mogê   sprzeciwiæ  siê   woli   Jego,   która   ma   na   celu  ratowanie 
ca³ego  upad³ego  œwiata.  Swoj¹  nadprzyrodzon¹  misj¹  odrobinê  uœmierzam ból Najwy¿szego, 
tak¿e  od  kiedy  pozna³am  wolê  swoj¹,  to  zawsze  jak  najrzetelniej  wype³niam  j¹,  tak¿e ca³e 
moje  ¿ycie  odnosi  siê  do  Niego  nie  tylko  podczas  modlitwy  czy  te¿  pisania  w  Imiê Jego, 
ale  równie¿  podczas  najprzeró¿niejszych  cierpieñ  i  wykonywania  jakiejkolwiek  pracy. Moja 
droga  krzy¿owa  nasi¹kniêta  jest  teologicznymi cnotami, tak¿e poprzez g³êbok¹ wiarê, nadziejê 
i   mi³oœæ   w   jak   najwiêkszej  pokorze  o  skruszonym  sercu  pod¹¿am  w  Panu  swym,  który 
przeprowadza  mnie  poprzez  gorycze  i  boleœci  tego  przejœciowego  œwiata,   aby   dusza  moja 
mog³a  zatopiæ  siê  w  przepaœci  nieskoñczonej  mi³oœci  Jego.

W   g¹szczach   nieustannych  i  czasami  niesamowitych  fizycznych  bóli,  osch³oœci  czy
te¿   wewnêtrznych   udrêk   d¹¿ê   w   Panu   swym  do  œwiêtoœci,  dla  której  poœwiêci³am  ca³e
¿ycie swe,  bo  dusza  ma  pragnie  dojœæ  w  Umi³owanym  do  g³êbi nieprzeniknionych m¹droœci
i  bogactw  Jego  na  ca³¹ wiekuist¹ wiecznoœæ. W mocy Mistrza Niebieskiego realizujê duchowe 
Dzie³o  Jego,  i  w  mocy  te¿  Jego  zasnê  w  Nim,  aby  dusza  ma otrzyma³a wieczne zbawienie 
w  Nim,  dlatego  te¿  póki  jeszcze  na  swej  drodze  krzy¿owej  nie  dosz³am do samej Golgoty,
która  tak  bardzo  uœwiêca  mnie,  to  muszê  doprowadziæ  duchowe  Dzie³o  Ukochanego, które
prowadzê   za   wstawiennictwem   Niepokalanej   w   Nim  do  otwarcia  przewodu  badawczego
w  Kongregacji  Nauki  Wiary,  poprzez  które niosê S³owo Jego do ca³ego zniewolonego œwiata.

K  Duchowe  Dzie³o  Wszechmocnego,   które   wyros³o   z   woli   Jego  i  z  mi³oœci  do 
Koœcio³a  musia³o  byæ  jak  najbardziej  doskona³e  i  skoñczone,  aby móg³ rozpocz¹æ siê proces
badawczy  jego,  a  poniewa¿  w  obecnej  dobie  czasu wszystko jest ju¿ wykoñczone bez ¿adnej 
interwencji  ludzkiej,   jedynie   tylko   z   pomoc¹   Oblubienicy   Chrystusowej,  M a r y i,  tak¿e
zosta³o   mi   jedynie   tylko   dalej   budowaæ   m¹droœci¹   Kap³ana  Niebieskiego  Koœció³  Jego
z   ¿ywych   kamieni    swoich   dni,   i   w   duchu   oraz  w  prawdzie  wype³niæ  misjê  Boskiego
Odkupiciela,  która  pomaga  mi  dawaæ  œwiatu  Umi³owanego.

W   mym   tak   trudnym   odwiecznym    powo³aniu    zawsze   ufa³am   i   ufam   jedynie 
Najœwiêtszemu,    który  pe³ny  cierpliwoœci,  mi³osierdzia   i   cierpliwoœci   przeprowadza   mnie 
przez  wszystkie  próby  i  przeciwnoœci  w³¹czaj¹c  równie¿  tê  bezduszn¹  ciszê na me duchowe
wysy³ki  do  duchowieñstwa,  dlatego  te¿ o¿ywiona Zbawicielem zawsze pragnê³am duchowymi
tekstami   pisanymi   w   Nim   rozbudziæ   mi³oœæ   i   nadziejê  w  sercach  ludzi,  aby  mogli  oni
z  radoœci¹  i  pokor¹  oddaæ siê Pasterzowi Niebieskiemu, którego mi³oœæ przynagla nas, abyœmy
zawsze szli za Nim i zasiewali nadziejê w bliŸnich,  co  podaje  nam  na  ten temat Pismo Œwiête. 
 

Duch  Œwiêty,   który   przychodzi   z   tajemniczej  i  z  przedziwnej  otch³ani  przemieni³
duszê  moj¹,   aby  ona  uczestniczy³a  w  Zbawicielu  w  zbawczej  œmierci  i  zmartwychwstaniu
Jego   i   realizowa³a   zamiary  Jego  w  nadprzyrodzonej  ciszy  w  ogo³oceniu  ducha,  w  pustce 
i  w  pokorze,  dlatego  te¿  drog¹   modlitwy  za  przewodnictwem  ukrytej  ³aski  Bo¿ej, Rodzice 
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Niebiescy  uczynili  mnie  zdoln¹  do  przyjêcia  wewnêtrznego  prawd Ich Królestwa, w zwi¹zku
z  czym  systematycznie  upokarzali  mnie,  aby  nigdy  nie  by³a  pewna  siebie.  Skoro sta³am siê
cz³owiekiem  g³ównie  wewnêtrznej  modlitwy,  to  przecie¿ wiadomo, ¿e z woli Bo¿ej odwa¿nie 
stawiam  czo³o  swojemu  odwiecznemu  powo³aniu  i  to  w  ca³ej  jego  g³êbi,   tak¿e  trwam  na 
modlitwie  z  Niepokalan¹  i  robiê  wszystko,   co   mi   odwiecznie  rozkazano,  aby  z³¹czyæ  siê 
ze  Ÿród³em  wielkiej  i  nieskoñczonej  dobroci,  to  jest  naszym  niezast¹pionym  Stwórc¹.  

W  sprawie duchowego Dzie³a Niebios wys³a³am wielk¹ seriê wyjaœniaj¹cych duchowych
listów  do  duchowieñstwa,   aby   nie   by³o  cienia  w¹tpliwoœci  w  nadprzyrodzonej  misji  mej, 
a  skoro  one  nie  s¹  czytane, nie mówi¹c ju¿ o mych 27 - miu duchowych ksi¹¿kach napisanych
w Chrystusie,  dlatego  te¿  przez takie ignorowanie powa¿nych spraw Bo¿ych, nie mam ¿adnego
odzewu,  co  jest  nie  do  przyjêcia  w  Chrystusowym  Koœciele  Pana  naszego. 

W   tym   tymczasowym   pielgrzymowaniu    odda³am    ¿ycie    Panu   swemu   Jezusowi
Chrystusowi,  tak¿e  ¿yj¹c  pe³ni¹  ¿ycia  Jego  pokonujê  najprzeró¿niejsze przeciwnoœci w Nim,
które   czasami   odrobinê   spalaj¹   ducha   mego,   ale   zawsze   podnoszê   siê  w  Ukochanym,
który   przecie¿   przepaja   mnie   radoœci¹   i   mi³oœci¹  Sw¹,  dlatego  te¿  bez  granic  zaufa³am 
Mu   we   wszystkim   nieustannie   wspó³dzia³aj¹c   z   ³ask¹  Jego,  s³owami  i  czynami  g³osz¹c
Ewangeliê  Jego  na  wiekuist¹  chwa³ê  Jego,  i  bêdê  pisa³a  dot¹d  do  Watykanu, a¿ przebudzê 
“ z  niedŸwiedziego  snu ”  Prefekta  Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerharda Ludwiga Müllera,
który   jak   dot¹d   poprzez  milczenie  “ olewa ”  moje  duchowe  wysy³ki,   o   czym  te¿  o  tym
fakcie  poprzez  moj¹  stronê  internetow¹  dowiaduje  siê  równie¿  ca³y  œwiat.  

Wszechw³adca  wszechœwiata  pozwoli³  duszy  mej   kroczyæ  w upojnej œwiat³oœci Swej, 
i  olœniewaj¹cym  p³omieniem  ognia  Swego,  który   nigdy  nie  gaœnie,  nie  parzy  lecz  rozpala 
mi³oœæ  do  Niego,  przybli¿y³  j¹  do  Siebie,  aby  ona  ci¹gle  przebywa³a  w  Chwale  Jego.   Na 
swej  drodze  doskona³oœci,   która   prowadzi   duszê  m¹  do  �ród³a  Wody  ¯ywej  zwa¿am  na 
ka¿de  S³owo  Pañskie,  abym  nieopatrznie  nie wpad³a w nieprawoœci i k³amstwa nowoczesnych 
ciemiê¿ycielów  tego  œwiata,  którzy  zawsze  doradzaj¹  na  korzyœæ  sw¹  ( Syr 37, 7 ). 

Moje   odwieczne   powo³anie   jest   powo³aniem   do   œwiêtoœci,   dlatego   te¿  wesz³am
w monastyczne ¿ycie Ukochanego  i  idê  drog¹ ¿ycia wiecznego, tj. drog¹ odkupienia i wolnoœci
Pana naszego,  który  w  nieprzeniknionych  ciemnoœciach,  jakie  ogarniaj¹ duszê m¹ na moment 
wyzwala  j¹  z  czasu  i  przestrzeni,   i   to   na   dwa   ró¿ne   sposoby,   kiedy   ona  jest  w  ciele 
i   poza  cia³em.   Gdy  dusza  ma  opuœci  w  Chrystusie  swoje  tymczasowe  cia³o,   to  wówczas 
przebywa   ona   w   niestworzonej   obecnoœci   Najœwiêtszego  poza  granicami  si³  naturalnych, 
w   nieprzemijalnym   i   nieœmiertelnym    dobrobycie   wœród   nieprzerwanej,    wiecznej   ciszy 
w  wymiarze  czasu,  ale  poza  czasowym  czyli  wiecznym,  tak¿e syci siê ona tym nadziemskim 
szczêœciem,  który  pochodzi  ze  Ÿróde³  prawdy  i  wolnoœci  Umi³owanego.  Dusza  ma  w Panu 
swym  przebywa³a  ogrom  razy  w  jak  najdoskonalszych  prawdach  Jego, dlatego te¿ to Dzie³o 
Jego  jest  jak  najlepiej  dopracowane  w  Nim,   na   ile  tylko  potrafi³am  w  Ukochanym,  który 
wzmacnia   duszê   m¹   w   Sobie   poprzez   cierpienia,   przy  jednoczesnym  przemienianiu  jej 
w  Siebie,   tak¿e  moja  niepokonana  si³a  przebicia  p³ynie  z  mêki  i  œmierci  Ukrzy¿owanego. 
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W  duchowym  Dziele  Wszechmocnego  niepojête tajemnice Jego przedstawione s¹ w wymiarze 
wiecznoœci,  mimo,  ¿e  wst¹pi³y  w  wymiar  czasu,  tak¿e  wzmocniona  w  Panu swym na miarê
swoich  mo¿liwoœci  w  najwiêkszej prawdzie i sprawiedliwoœci Najmi³osierniejszego przekazujê 
niezmierzone  niepojêtoœci  Jego,  które  nie  podlegaj¹  pod  ¿adne  formy, ani te¿ pojêcia. Ton¹c 
w   oceanie  ludzkiej  nienawiœci  wype³nionej  krwi¹,  mêkami,  najprzemyœlniejszymi  torturami 
niewinnych  ludzi,  nêdz¹  i  k³amstwem,   pragnê   jak   najszybciej   wydaæ   jak  najdoskonalszy 
owoc  z  winnicy  Wszechmocnego,  aby  nie  móg³  zwyciê¿yæ z³y duch, który w tym bezprawiu 
prowadzi  do  utraty  ¿ycia  wiecznego,  tak¿e  zniewolone  dusze  id¹  na  wieczne  zatracenie.

Dawniej  w  swoich  duchowych  ksi¹¿kach  pisa³am,   ¿e  jestem  pewna  w  Panu  swym, 
¿e  fundament  wêgielny  mojej  nadprzyrodzonej  misji,  tj.  bezprawne  nie  nadanie  mi  stopnia 
doktora  9. 10. 1985 r.  po  3 - ech  miesi¹cach  od  momentu obrony w swoim czasie, ale w pe³ni 
czasów  zostanie  dok³adnie  przebadany  wbrew niesamowitej elicie pseudonaukowców, których 
jest  zatrzêsienie  na  ca³ym  œwiecie,  i  powiem  tak  szczerze,  ¿e  by³am  pewna,  ¿e  to  nast¹pi
po  œmierci  mej.  Niezbadane  s¹  wyroki  Bo¿e,  bo  w³aœnie  w  tej  sprawie  po tak wielu latach 
dosta³am  list  datowany  26 marca 2015 r.  z   P r o k u r a t u r y   O k r ê g o w e j  ze Szczecina, 
która  skierowuje  moj¹  sprawê  do  P r o k u r a t u r y   R e j o n o w e j  Szczecin - Niebuszewo 
w  celu  dokonania  procesowej  oceny,  czyli  jest  nadzieja  na  rzetelny  proces. 

W   niewygodnych   sprawach   doczesnego  œwiata  poplecznicy  z³a  trzymaj¹  siê  razem 
i  celowo  przed³u¿aj¹  sprawy,   i   zaniedbuj¹   wszystko   to,   co   jest   zwi¹zane  z  ni¹,  bo  po
prostu  pragn¹,   aby   ona   zosta³a   zacementowana   na   wieki,  tylko  zapominaj¹,  ¿e  czasami
wody  podtapiaj¹  cement,  i  te  barbarzyñskie  i  perfidne  sprawy  zostaj¹  rozmyte  przez  wody
i  wychodz¹  po  wielu,  wielu  latach  na  œwiat³o  dzienne  zniewolonego  œwiata,  czego  ¿ywym
przyk³adem  jest  moja  krzywda  moralna,  o  której  wy¿ej  napisa³am. 

Ca³e    moje    odwieczne   powo³anie   jest   d a r e m   od   Trójjedynego   Boga,   i   jako
wyrzutek  tego  zmiennego  œwiata  s³u¿ê  dla  ca³ej  upad³ej  ludzkoœci,  i  z  pomoc¹ Oblubieñca 
swego   wyznajê   grzesznym   owcom  Bo¿ym  ca³e  moje  mistyczne  ¿ycie,   które   tak   bardzo 
urodzajne  jest  w  niepojête  ³aski  Bo¿e.  Z  umi³owanej  woli  Bo¿ej  nie  ma  u mnie niepewnej 
przysz³oœci,   a   moje   mistyczne  prze¿ycia   daj¹   mi   si³ê  i  odwagê,   tak¿e  jestem  w  stanie 
pokonaæ  ca³y  zdemoralizowany  œwiat, który nieustannie zastawia pu³apki na prawe owce Bo¿e. 

Swojego   Oblubieñca   Niebieskiego   odnalaz³am   w   Krzy¿u,   tak¿e  drog¹  zbawienia 
w  œwietle  Maryi  i  Jezusa  nieprzerwanie  idê,   i   czujê  siê   tak   jakbym  by³a  poza  œwiatem, 
w  Boskim  œwietle,   który   na   wskroœ   przesi¹kniêty   jest   nieskoñczon¹   doskona³oœci¹.  Od 
samego  pocz¹tku  wst¹pienia  na  drogê  duchow¹  wiedzia³am,  ¿e  z  pomoc¹ Niebios sprostam 
powo³aniu   Bo¿emu,   w   którym  nie  ma  ¿adnych  ustêpstw,   bo  jako  Aposto³ka  Bo¿a  mam 
przekazywaæ  prawdê  w  czasoprzestrzeni  Bo¿ej  w  rzeczywistym  widzialnym i niewidzialnym 
Wszechœwiecie  dla  antymoralnej  cywilizacji,   która   odrzuci³a   Tego,   który   zwyciê¿y³   z³o, 
pokona³  grzech  i  œmieræ.

Pan  mój,  zmartwychwsta³y  Jezus Chrystus mi³oœci¹ Sw¹ rozpali³ duszê m¹, uzdrawiaj¹c 
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j¹  Sob¹   i   przemieniaj¹c   w   Siebie,   dlatego   te¿   przebywaj¹c   w   Ÿródle   nieskoñczonego 
mi³osierdzia  Umi³owanego  trwam  w  sercu  katolickiego  Koœcio³a   wype³niaj¹c   z   oddaniem
Dzie³o  Pana  naszego,  aby  mog³o  ono  dotrzeæ  do  milionów  cz³onków  Koœcio³a  Jego.

Dusza  ma   zasmakowa³a   w   rozkosznych  s³odyczach  Bo¿ych  i  niewyra¿alnie  têskni 
za  przes³odk¹  wiecznoœci¹,  gdzie  bez  trudu  mo¿e  przemieszczaæ  siê  w  Bogu w niepojêtych 
sferach  Jego,  a  przede  wszystkim  w  mi³osnych  promieniach  Jego  kontemplowaæ Go twarz¹ 
w  Twarz.  Na  obecnym  etapie  mojej  mistycznej  drogi   dusza  ma  jest  nad  wyraz  rozpalona
najwiêkszym  ¿arem  mi³oœci  Bo¿ej  i  pragnê³aby  ten  niepojêty,   nadziemny   p³omieñ  przelaæ
na  ca³y  œwiat,   aby   wszystkie   dusze   rozpaliæ   do   Trójjedynego   Boga,   który  przemienia
duszê  m¹  w  Siebie,   aby   œwiadczy³a  ona  o  niepojêtej  mi³oœci  Jego  dla  ca³ego  grzesznego 
ludu  Jego.   Duch   Œwiêty   mojego   najukochañszego   Oblubieñca  Niebieskiego  ogarn¹³  ca³¹
duszê  m¹,  ¿e  ona  p³onie  niepojêt¹  mi³oœci¹  Ukochanego  Swego,  który  zanurzy³ j¹ w Sobie, 
aby  odrobinê  zakosztowa³a  ona  Boskoœci  Jego.  

Z  mojej  drogi  duchowej  wynika  jasno,   ¿e   ja   nie   potrzebujê   nikogo   tylko  Boga, 
i  On  wystarcza  mi  we  wszystkim,   bo   tylko   dziêki  Niemu  wchodzê  w  niepojêtoœci  Jego,
których   natura   ludzka   obj¹æ   nie  mo¿e,   bo   one   mieszcz¹   siê  w  ciemnej  mi³osnej  nocy 
za  nadprzyrodzon¹  zas³on¹,  w  ponadczasowym  œwiecie,  w  niedostêpnej  jasnoœci  wiecznego 
œwiat³a.  Moja  nadprzyrodzona  misja  dotyka  czasu  i  wiecznoœci,  tak¿e  we  œnie,  kiedy dusza
ma  opuszcza  w  Bogu  cia³o,   to   ona   traci   œwiadomoœæ,  ¿e  by³a  kiedykolwiek  w  ciele,  bo 
ona  czuje  siê  tak  jakby  wiecznie  by³a  wolna  w  Bogu,   i   kiedy   faktycznie   wraca  ona  do
cielesnego  wiêzienia,  to  nie  sposób  opisaæ  jej  cierpieñ.  Czasami  bywa  i  tak,  ¿e  dusza  ma 
ma  tê  œwiadomoœæ,  ¿e  opuœci³a  cia³o,  ale  przewa¿nie  tak  jest,  ¿e  ona  myœli,  ¿e  ju¿  nigdy 
nie  wróci  do  cielesnych  krat.

W  umi³owanej  prawdzie  Najœwiêtszego  nieœmiertelna  dusza  moja  pod¹¿a  na  Œwiêt¹
Górê  Karmel,   aby   z   osi¹gniêciem   mistycznego   szczytu  w  œwiat³oœci  Ukochanego  mog³a 
ona  wiecznie  godowaæ  w  Nim.  Dusza  moja  przyobleczona  w  Boskiego  Oblubieñca,   który 
wskrzesi³  j¹  do  ¿ycia  wiekuistego,   nad   wyraz   wielbi  Go  w  twierdzy  swej   i   bardzo   te¿ 
cierpi  w  Nim,   gdy  odbiera  ona  z³ego  ducha  od  faryzeuszy  Jego,   którzy  stoj¹  w  opozycji 
do  prawdy  Jego.

Na   obecnym   etapie   mojej   drogi   krzy¿owej  w  obliczu  zakoñczonego  Dzie³a  Pana
mego   niezmiernie   trudno   jest  mi  siê  pogodziæ  z  brakiem  reakcji  na  moje  duchowe  listy,
jak  i  ksi¹¿ki  napisane  w  Ukochanym,   tak¿e   ta    c i s z a   po   raz   pierwszy  w  ¿yciu  mym 
w   du¿ym   stopniu   mêczy   mnie,   i   jak   zacznê   rozmyœlaæ   o   niezbyt  rzetelnych  ksiê¿ach
arcybiskupach  czy  te¿  kardyna³ach,  którzy  nie  s¹  otwarci  dla  owiec  Bo¿ych,  to  nad  wyraz 
cierpiê  w  Ukrzy¿owanym.  Proszê  mi  wierzyæ,  ¿e  nie  mogê  w  ¿aden  sposób  zrozumieæ  tej 
obojêtnoœci  ksiê¿y,  którzy  s¹  przecie¿  arcybiskupami  i  kardyna³ami,  i  którzy  zachowuj¹ siê
tak  samo  jak  w  przypadku nadu¿yæ pedofilskich ksiê¿y, ¿e z ich strony by³o brak jakiejkolwiek 
reakcji  na  ewidentne  z³o,  które  dzia³o siê wokó³ nich, tak¿e jak widaæ uduchowione duchowne 
autorytety   s¹   zamkniête   na   niewygodne   czy  te¿  na  za  trudne  sprawy  dla  nich.  Dawniej 
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pyta³am  jednego  ksiêdza  na  Œwiêtej  Spowiedzi,  u  którego  spowiada³am  siê  parê  razy,  i do 
którego  mia³am  wielkie  zaufanie,  bo  czu³am  dobrego ducha od niego, dlaczego nie otrzymujê 
listów   od   tak   “ wielkich ”  pasterzy   Pana   naszego  w  obliczu  tylu  napisanych  duchowych 
ksi¹¿ek  i  wys³anych  listów ?,  lecz  on  odrzek³  mi,  ¿e  on  nie  wie  tego,  tak¿e  p³akaæ  mi siê 
chce  z  tej  znieczulicy,  która  wtargnê³a do Koœcio³a Chrystusowego.  Du¿o mamy zmys³owych 
ksiê¿y,  którym  ciê¿ko  jest  ogarn¹æ  sprawy  wybitnie  duchowe,  dlatego  te¿  jak  maj¹  z nimi 
do  czynienia,  tak  jak  np.  w  moim  wypadku,  to  wol¹  milczeæ,   aby   swoim   odpisywaniem 
nie  zaszkodziæ  sobie  w  ich  duchowej  posadzie,  któr¹  maj¹  prawie  do  œmierci.  

Skoro  Boski  Oblubieniec  wielokrotnie  nakazywa³  mi  pisaæ  w  Imiê  Swe, to przecie¿ 
z  góry  by³o  wiadome,   ¿e   da   mi   du¿o   Swych  niepojêtych  ³ask,  o  czym  ja  wówczas  nie 
myœla³am,  ani  te¿  nie  przewidzia³am,   ¿e  a¿  w  takie  nieskoñczonoœci  bêdzie  wprowadzana 
dusza ma w Nim,  ani  te¿,  ¿e  a¿  tak  wiele duchowych listów bêd¹ wysy³a³a do duchowieñstwa
i  to  do  najwy¿szych  hierarchów  Koœcio³a  Ukochanego.   Im  bli¿ej  szczytu  mistycznej  Góry 
Karmel,   to   nabra³am   pokorniejszego   tempa,   aby   zakoñczyæ   ju¿  duchow¹  misjê  sw¹  na
wiekuist¹  chwa³ê  Kap³ana  Niebieskiego,   tak¿e   powoli   zaczynam   siê   ju¿   ¿egnaæ   z   tym
przejœciowym  œwiatem,  który  tak  bardzo uœwiêci³ i jeszcze uœwiêca duszê moj¹, tak¿e dziêkujê 
S³owu  Wcielonemu   za  tyle  cierpliwoœci  w  stosunku  do  grzesznej  córki  Swej  Anny  Anieli 
Flak,  któr¹  w  tak  du¿ym  stopniu  udoskonali³  w  Sobie.

Dziêki   Opatrznoœci   Bo¿ej   w   ca³ej   pe³ni   wype³ni³am   wolê   Niebios  w  tajemnicy
œwiat³a,  bo  przecie¿  dusza  moja  w  Panu  naszym  zosta³a  wprowadzona w g³êbiê duchowego 
Serca  Jego,   w   Ocean   radoœci,   œwiat³a   i   chwa³y  ( Œwiêty  Jan  Pawe³  II - gi ),  dlatego  te¿ 
w   pokorze   radujê   siê   z   Przedsionka   Nieba   i   modlê  siê  te¿,  aby  po  wype³nieniu  misji 
Ukochany  przyj¹³  ducha  mego  do  Swych  wieczystych  Komnat  ( Dz 7, 59 ).

D r o g i   O j c z e,   w   obecnej   dobie   czasu   w   obliczu   ca³ej  wa¿niejszej  i  prawie 
pe³nej   dokumentacji   Dzie³a   Pana   naszego,   spe³niam   ju¿   wszystkie   wymogi,   aby  przez
Maryjê   z   Bogiem   mog³a  wype³niæ  siê  odwieczna  Ich  wola  we  mnie,  czyli  powinien  byæ
wszczêty  proces  badawczy  nadprzyrodzonej  misji  mej  w  Kongregacji  Nauki  Wiary,  i takiej
te¿  odpowiedzi  oczekujê  od  Waszej  Œwiêtobliwoœci. 

Na   rêce   Waszej   Eminencji   wysy³am   dwie  takie  same  p³yty  kompaktowe  CD - R, 
na   których  w  programie  PDF  nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Pana  mego,    ponadto   kopiê   listu 
skierowanego  do  Prefekta  Kongregacji  Nauki Wiary kard. Gerharda Ludwiga Müllera oraz list 
od  Prokuratury  Okrêgowej  ze  Szczecina,  i  gdy  tylko  otrzymam  dowód  nadania  wysy³ki do 
Watykanu,   to   wszystkie   te   listy   znajd¹   siê   równie¿  na  mej  stronie  internetowej,   która 
przekroczy³a  ju¿  prawie  187  000  odwiedzin.   

                      Szczêœæ  Bo¿e !
 

                  Anna  Aniela  Flak
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