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Ojciec  Œwiêty  Franciszek
The  Holy  Father  Francis

                                                             W a t y k a n     
                                                         

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !
Drogi   Ojcze   Œwiêty,   tak   jak   nieskoñczony   i  nieograniczony  Pan  nasz  Jezus  by³ 

we  wszystkim  jak  najbardziej  doskona³y,   tak  te¿  i  duchowe  Dzie³o  Jego,   które  prowadzê
w  Imieniu  Jego  musia³o  byæ  doskona³e, dlatego te¿ potrzebowa³am a¿ tyle lat, aby je skoñczyæ
i  dopracowaæ  co  do  ka¿dej  litery  S³owa  Umi³owanego,   dziêki   któremu   wykonywa³am  go
pod   wp³ywem   mocy   Jego,    a   poniewa¿   ono   jest   obecnie   zakoñczone   pod   wzglêdem
pisemnym,   w   zwi¹zku   z   czym  na  polecenie  Samego  Boskiego  Odkupiciela  piszê  ju¿  po
raz  36 - ty  do  Biskupa  Rzymu  i  Nastêpcy  Œwiêtego  Piotra,  aby  dowiedzieæ  siê  czy  Wasza 
Eminencja faktycznie ju¿ wie o tym, ¿e  ja tak bardzo  “ dobijam siê ” do Waszej Œwiêtobliwoœci
z  odwiecznym  powo³aniem  mym ?,   o   którym   od   10 - ciu   ju¿   lat  informujê  Watykan  tj.
poprzednika  Waszej  Eminencji  Benedykta  XVI - go,  emeryta  (21wys³anych listów)  i  Wasz¹ 
Eminencjê  ( 15  wys³anych  listów ),   jak   i  Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary  ( 22  wys³ane
listy ),  oraz  zapytaæ  siê,  co  faktycznie  zrobiono  w  tym  kierunku,  aby  móg³  byæ  otworzony
proces  badawczy  jego  w  Kongregacji  Nauki  Wiary ?

10 lat temu  tj.  31 maja 2005 r.  w  dniu  œwiêta  Najœwiêtszej  Trójcy  Œwiêtej  wys³a³am 
pierwszy  list  do  Papie¿a  Benedykta XVI - go,  emeryta  w  sprawie  nadprzyrodzonej misji mej 
czyli  obecnie  œwiêtujê 10 - lecie duchowego pisania dla spraw transcendentalnego Trójjedynego 
Boga,  ale  jak  wynika  z  mojej  drogi  duchowej,  ¿e  ci¹gle  tkwiê w punkcie wyjœcia czyli przy 
drzwiach  Kongregacji  Nauki  Wiary  i  przy  drzwiach  Waszej  Eminencji,  i  jak widaæ nikt nie 
chce  udzieliæ  mi  goœciny  z  Watykanu   w   tak   wa¿nych   sprawach  Królestwa  Niebieskiego, 
tak  jak  dawniej  nie  udzielono  goœciny  Matce  Bo¿ej,   gdy   mia³a   porodziæ   Pana   naszego,
o  czym  mówi  nam  dok³adnie  Pismo Œwiête.  Nie  zra¿am  siê  t¹ niegoœcinnoœci¹ duchownych
namiestników  Najœwiêtszego,   bo   przecie¿  odrodzi³am  siê  w  Nim  i  przez  Niego  i  w  Nim 
napisa³am  ju¿  27  duchowych  ksi¹¿ek   i   ogrom   te¿   duchowych   listów  do  duchowieñstwa
w  sprawie  nadprzyrodzonej  misji  mej,   która   ratuje   Koœció³   Wszechmocnego,   tak¿e  id¹c 
za  najwiêkszym  i  najpewniejszym  ze  wszystkich teologów mistycznych, tj. za Œwiêtym Janem 
od  Krzy¿a  wiem,  ¿e  zrealizujê  testament  Stwórcy  wzglêdem  duszy  mej,   który   obieca³  jej 
zwyciêstwo,  w  zwi¹zku  z  czym  czekam  na  termin  audiencji  u  Waszej  Œwiêtobliwoœci.

Na  rêce  Waszej  Eminencji  wysy³am p³ytê kompaktow¹ CD - R,  na której w programie 
PDF  nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Nieœmiertelnego,   które  sk³ada  siê  z  36 - ciu  folderów,  które
zawieraj¹ 450 podfolderów na 4251 stron oraz kopiê listu skierowanego do Prefekta Kongregacji 
Nauki Wiary kard. Gerharda Ludwiga Müllera, i gdy tylko otrzymam dowód  nadania wysy³ki do 
Watykanu,  to  listy  te  znajd¹  siê  równie¿  na  mej  stronie internetowej, która przekroczy³a ju¿ 
204 444  odwiedzin.     Szczêœæ  Bo¿e !
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