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          W a t y k a n   
          

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !  
Szanowny   K s i ê ¿ e   A r c y b i s k u p i e   widzê,   ¿e   przyj¹³  Ksi¹dz  liniê  dzia³ania

poprzedników   swoich   i   ignoruje   moje   duchowe   przesy³ki  w  sprawie  duchowego  Dzie³a
Bo¿ego,  które  odwiecznie  by³o  przeznaczone  na  duszê  m¹  i  o  którym  te¿  piszê  od 13 - tu
ju¿  lat  do  Stolicy  Apostolskiej.  Ta  nieludzka  i  niekatolicka ju¿ cisza na tak wa¿ne przesy³ki,
które  dokonywane  s¹  na  polecenie  samego  Oblubieñca  Niebieskiego  doprowadzi³a  do tego,
¿e  13.07.2013 r.  musia³am  za³o¿yæ  sobie  stronê  internetow¹ / http:annaanielaflak.eu /,   która  
obecnie  przekroczy³a  ju¿  prawie  500 000  odwiedzin.  Wszystkie  moje  listy  do  Kongregacji
Nauki  Wiary  z  wyj¹tkiem  jednego  listu  z  dat¹  7.05.2018 r.,  który skierowany by³ do Waszej
Ekscelencji  widniej¹  w³aœnie  na  mojej  stronie  internetowej,  które  s¹  szokiem  nie  tylko  dla
ca³ego  zniewolonego  œwiata,   ale  przede  wszystkim  dla  na  pó³  gwizdka  kap³anów,  których 
i  w  Watykanie  nie  brakuje,   czego   przyk³adem  s¹  poprzednicy  Waszej  Ekscelencji,  którzy 
podobnie  jak  Ksi¹dz  przyjêli  postawê  biern¹  na  tak  wa¿ne  Dzie³o  Bo¿e,  jakby to wszystko 
przerasta³o  ich  mo¿liwoœci  dzia³ania. Ani u Waszej Ekscelencji, ani te¿ u dwóch poprzedników
Ksiêdza  nie  widaæ  g³êbokiej  ¿arliwoœci  duszpasterskiej  i  apostolskiej,  tak¿e z takim brakiem
dobrego  wychowania  to  nie  nadaje  siê  Wasza Ekscelencja na tak odpowiedzialne stanowisko.

W  mojej  nadprzyrodzonej  misji  danej  mi  od  Kap³ana  Niebieskiego  duch mój sta³ siê 
niezwyciê¿ony  i  cisza  na Dzie³o Najœwiêtszego sta³a siê ju¿ hañbi¹ca, tak¿e do tego hañbi¹cego
watykañskiego   dzia³ania   duchowni   w   pe³ni  czasów  bêd¹  musieli  siê  przyznaæ,  a  ja  jako
oddana  córka  Koœcio³a  Katolickiego  za  nic  mam  wszystkie  zniewolenia,  w  które  wpl¹tane
s¹  równie¿  zniewagi  i  szyderstwa,   które   dosiêgaj¹   mnie   w³¹cznie   z   moimi   dotkliwymi 
cierpieniami  duchowymi,  jak  i  fizycznymi,  bo  wszystko to powoduje,  ¿e nad wyraz ochoczo,
z  radoœci¹  oraz  w  bezgranicznej  mi³oœci  s³u¿ê  Umi³owanemu  w nierozerwalnej wiêzi z Nim 
czyni¹c  dobro,  tak  jak  On  czyni³  nam  ( J 13, 15 ).

Ca³a   moja   tak   nieprawdopodobna   nadprzyrodzona   misja   dojrzewa³a  w  cierpieniu
i  przeciwnoœciach  serwowanych  nawet  od  duchowieñstwa,  ale  przebywaj¹c w mi³osnej oazie
Boskiego  Odkupiciela  nieustannie  by³am  wspierana  ³ask¹  Jego,   dlatego  te¿  ¿y³am  i  dalej
¿yjê  w  nierozerwalnej  wiêzi  ze  Zbawicielem,  który  ¿yje  w  twierdzy  duszy  mej.  W  blasku 
œwiat³oœci   Nieœmiertelnego  w  niegasn¹cym  zapale  Jego  nikt  nie  jest  mi  w  stanie  narzuciæ
zmys³owego  jarzma  swego,  bo  jestem  we  wszystkim  pos³uszna jedynie woli Ukrzy¿owanego 
i  to  a¿  do  oddania  ¿ycia  swego,   dlatego  te¿  budujê  Koœció³  z  ¿ywych  kamieni  swych  na
Chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego.

Na  mojej  drodze  œwiêtoœci trwam ufnie w Niebieskim Oblubieñcu swym zdana na wolê
Jego,  który  w  prawdzie  i  œwiat³oœci  Swej  tak  bardzo  oczyszcza,  u¿yŸnia  i  orzeŸwia duszê
m¹,   aby   ona   w  duchu  jednoœci  i  odpowiedzialnoœci  wykona³a  duchowe  Dzie³o  Jego  dla 
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dobra  owiec  Jego.  Skoro  zosta³am  namaszczona  przez  Samego  Mistrza  Niebieskiego, to te¿ 
jestem  odwa¿nym  wspó³pracownikiem  w  dziele  zbawienia Jego, dlatego te¿ dusza ma zawsze
spragniona  jest  Jego  i  jak  ³ania  ci¹gle  biegnie  za  Nim,  aby  orzeŸwiæ siê w Nim, w zwi¹zku
z  czym  poprzez  uzdrawiaj¹c¹  moc  ³aski  Pana  mego  wykazujê jasnoœæ umys³u i niesamowit¹
¿ywotnoœæ,   oczywiœcie   je¿eli   chodzi   o   moje   odwieczne   powo³anie,  w  którym  zwi¹zana
jestem  mistycznymi,  zbawczymi  ³añcuchami  z  wiekuistym  Niebem.

 S z a n o w n a   E k s c e l e n c j o   w   duchowym  Dziele  Pana  naszego  wszystko jest 
dopracowane  i  to  do  ka¿dej  litery  S³owa  Jego,   aby   nikt   nie  w¹tpi³  o  prawdziwoœci  jego
tym  bardziej,   ¿e  od  samego  dzieciñstwa  mam  ogrom  ³ask  Bo¿ych  i  znaków  czasu,   które 
potwierdzaj¹   moje  odwieczne  powo³anie.   Na   Dzie³o   Umi³owanego  sk³adaj¹  siê  nie  tylko 
duchowe  ksi¹¿ki,   których   tytu³y   tym  razem  przekaza³am  w  liœcie  do  Papie¿a  Franciszka, 
ale   równie¿   z   ogromnej   iloœci  duchowych  listów  przekazanych  do  duchowieñstwa,  które 
przewa¿nie  pisane  by³y  w  formie  artyku³ów  czy  te¿  publikacji  oraz  z ogromnego materia³u,
który   ju¿   dawniej  zosta³  przes³any  do  Kongregacji  Nauki  Wiary.   Milczeniem   nie   zabije
Wasza  Ekscelencja  Dzie³a  Nieœmiertelnego,  które  jako gotowe zosta³o podane na mistycznym
o³tarzu  dla  ca³ej  Kongregacji  Nauki  Wiary, tak¿e spe³niam wszystkie wymogi, aby otworzono
p r z e w ó d    b a d a w c z y   ca³ej   mojej   nadprzyrodzonej   misji   i  tylko  takiej  odpowiedzi
oczekujê. 

Przez  tê  ciszê  na  duchowe  przesy³ki me duchowni pewnie myœleli,  ¿e z³ami¹ we mnie
heroizm  apostolskiej  pracy  mej w  stosunku  do  Dzie³a  Ukochanego,  tak  jak  czasami ³amane
s¹  sumienia,  które  poplecznicy  bezprawia  pragn¹  kszta³towaæ  o  wynaturzone  prawa, ale nie
zwracam  uwagi  na  jakiekolwiek  biernoœci  od  duchownych,   którzy  jak  widaæ  pe³ni¹  swoj¹
pos³ugê   kap³añsk¹   w   oparciu   o   zegar   czasowy,   a   nie   wieczny,   tak¿e    w   samotnoœci 
i   odosobnieniu   wêdrujê   po   niewidzialnych   œcie¿kach    czasu   d¹¿¹c   do   pe³nej   jednoœci
z  Panem  swym,  który  nieustannie  uœwiêca  mnie  w  Sobie.  

Obdarzona   m¹droœci¹,   si³¹   i   pokojem  Pana  swego  za  stwórczym  dzia³aniem  Jego
w  duchowych  listach  do  duchowieñstwa  wyeksponowa³am  ³aski  Bo¿e, jak i znaki czasu, aby 
im  by³o  ³atwiej  wejœæ  w  Bosk¹  g³êbiê  wszechmocnego  Mistrza  Niebieskiego,  ale skoro oni
wchodz¹  duchem  swym  w  Dzie³o  Umi³owanego,   z   którym   nawet  nie  chc¹  siê  zapoznaæ,
bo  przecie¿  z  góry  zak³adaj¹,  ¿e  to  jest  nieprawdopodobne,   tzn.,  ¿e   to  wszystko  jest  dla 
nich  niezrozumia³e  i  czekaj¹  jeszcze  na  inne  znaki  czasu,  kiedy  odwaga  bêdzie  tania.

 
Nauczyciel  Niebieski  nada³  sen  ¿yciu  memu,  tak¿e  pe³na  radoœci  i  wdziêcznoœci  do

Ukochanego   polegam   jedynie   na   ³asce  Jego,   która  w  sposób  niewymowny  oœwieca  mój
umys³,  jak  i  serce  w  mi³osnej nocy ducha,  która prowadzi duszê m¹ do upojnych, wiekuistych
komnat  Jego  w  niepojêtej  OjczyŸnie  Jego. Moja  d³uga  i bolesna droga krzy¿owa naznaczona
niejednokrotnie    niewyobra¿alnymi   cierpieniami   i   utrapieniami   bardzo   wzmocni³a    mnie
w  Niebieskim  Mistrzu  mym,   tak¿e   nigdy   nie   podda³am  siê   zniechêceniu,   ani  te¿  nigdy 
nie   lêka³am   i   nie   lêkam   siê   trudnoœci,   jedynie  tylko  w  wielkiej  cierpliwoœci  i  pokorze 
realizujê  w  Panu  mym  wolê  Jego  we  mnie  na  Chwa³ê  Jego.  
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W   moim   g³êbokim,   mistycznym   ¿yciu   jestem   niez³omn¹  uczennic¹  mi³osiernego
Pasterza  Niebieskiego,   która   niestrudzenie   d¹¿y   do   wype³nienia   woli   Jego,  dlatego  te¿
poœwiêci³am   siê   ca³kowicie  Ukochanemu,   aby   stanowiæ   w   Nim   nierozerwaln¹   jednoœæ
( J 17, 21 )  w  Jego  odwiecznym  Ÿródle  pokoju  i  mi³oœci.   P r a g n ê   ¿yæ   jedynie w œwietle 
Ojca Przedwiecznego,  który  Samym  Sob¹  oœwieca  ka¿dego  cz³owieka  i  przemieniona przez 
Ducha  Œwiêtego  kontemplujê  bolesn¹  mêkê  Ukrzy¿owanego,  jak i  wszystkie tajemnice Jego,
które   zosta³y   objawione   w   prawdach   Ewangelii   Jego.   Jesteœmy   wdziêczni    Pasterzowi
Niebieskiemu,  ¿e  tak  dok³adnie  wszystko  objawi³  nam  w  Sobie,  nie tylko co do ma³¿eñstwa 
i  rodziny,  ale  we  wszystkim,  co  zmierza  do  Królestwa  Jego,  a  poza  tym  dziêkujemy  Mu, 
¿e  za  spraw¹  Jego  mamy  wielu  mistrzów  ducha  i  œwiêtoœci,  którzy za ¿ycia swego pod¹¿ali 
z   radoœci¹  i  odwag¹  ciernist¹  i  mi³osn¹  drog¹  œwiêtoœci,   tak¿e   dziêki   temu  wszystkiemu 
mo¿emy  ju¿  tutaj  na  ziemi  razem  z  Nim  ¿yæ  namiastk¹  Nieba.

 
 Zanurzona  w  Oceanie  Mi³oœci  Ojca  Przedwiecznego  w  pe³nej  jednoœci z Nim, przez 

Syna   w   Duchu   Œwiêtym  w  niegasn¹cym  œwietle  Niebios  powoli  wydajê  owoc  zbawienia
Chrystusowego  pod  postaci¹  Dzie³a  Jego,  który  zaledwie w ma³ej kropelce zosta³ przekazany
na  mojej  stronie  internetowej,   i   który   z  wielkim  natê¿eniem  prowadzê  prawie  ca³e  ¿ycie 
swe.  Jako  s³uga  Ewangelii  zrz¹dzeniem  Bo¿ej  Opatrznoœci  zosta³am naznaczona dotkliwymi
cierpieniami  i  przeciwnoœciami,  co  wszystko  to  spowodowa³o,  ¿e z misyjnym zapa³em w jak 
najwiêkszej  gorliwoœci  ³¹czê  siê  z  cierpieniami  Ukrzy¿owanego  nie  lêkaj¹c siê opowiedzieæ
g³oœno  po  stronie  prawdy,  która  przecie¿  prowadzi  duszê  m¹  do  wiekuistego  zbawienia.

Bóg   w   Trójcy  Œwiêtej  obdarzy³  mnie  m¹droœci¹  i  wytrwa³oœci¹  Sw¹,  i  nieustannie 
doprowadza  do  pe³ni  prawdy  Swej,   abym   b³ogos³awion¹   drog¹   krzy¿ow¹   pe³n¹  cierpieñ
i  krzy¿y  wype³ni³a  wolê  Jego  w  paschalnej  tajemnicy Jego dla dobra ca³ej ludzkoœci.  Jestem 
wierna  memu  powo³aniu, w którym towarzyszy mi Œwiêta Matka Bo¿a, która jest niezawodnym
mym  oparciem  i  pomoc¹  wœród  wielu  przeciwnoœci,  jak  i  duchowych  i cielesnych cierpieñ.
Z  pomoc¹  Matki  Mi³osierdzia  Bo¿ego   M a r y i   zaanga¿owa³am   siê   ju¿  w  koñcow¹  fazê 
duchowego   Dzie³a   Niebios,   tak¿e   wytrwale   w   Chrystusie   dobijam  ju¿  do  brzegu  ¿ycia
wiecznego,  aby  dusza  moja  mog³a  w  Umi³owanym  przekroczyæ  próg wiecznej œmiertelnoœci
i  odpoczywaæ  w  Nim  na wiekuiste czasy. W tym ju¿ ostatnim tchnieniu mym pragnê szczêœcia
innych  dusz,  tak¿e  z  mi³oœci¹  i  pokor¹  pracujê  dla  chwa³y Najœwiêtszego, który dobrze wie, 
czego  potrzeba  w  ka¿dej  epoce  i  w  ka¿dym momencie, dlatego te¿ zes³a³ On nadprzyrodzon¹
misjê  m¹,  poprzez  któr¹  razem  z  Nim  zaanga¿owa³am siê w budowê nowego œwiata  (Papie¿
Franciszek).  
   

W   moim   odwiecznym   powo³aniu  nieprzerwanie  dzia³a   ³aska  Pana  naszego  Jezusa
Chrystusa,  mi³oœæ  Boga  i  dar  jednoœci  w  Duchu  Œwiêtym  (2 Kor 13, 13),  tak¿e  przebywam
w  wiecznej  Chwale  Stwórcy,  w  której  Najœwiêtsza  Maryja  Dziewica  wspomaga  duszê  m¹, 
aby  ona  by³a   wiernym   œwiadkiem   Chrystusowej   mi³oœci,   m¹droœci   i   nadziei.  Z  pokor¹ 
i  g³êbok¹  ufnoœci¹  jestem  pos³uszna  Panu  swemu,  tak  jak  On  by³ pos³uszny Swojemu Ojcu
Przedwiecznemu,   tak¿e   ogarniêta  nieskoñczon¹  mi³oœci¹  Jego  trwam  w  uœwiêcaj¹cej  ³asce
Jego,  co  pozwala  duszy  mej  przebywaæ  w  p³omieniach  mi³oœci  i  prawdach  Jego.
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W  g³êbokim  zjednoczeniu  z  Panem  naszym  wszystko  cierpliwie  znoszê   dla  Niego,
czyli  ¿yjê  zgodnie  z  wol¹  Jego  w  pe³ni  prawdy  i  ¿ycia Jego, a poniewa¿ zosta³am w³¹czona 
w  mistyczne  cia³o  Pana naszego  ( Rz 6, 3 - 5 ),  w  zwi¹zku  z  czym  jestem œwiat³oœci¹ œwiata
( Mt  5, 14 ),  co  upowa¿nia  mnie  w  Ukochanym  “ uderzyæ ”  duchowym Dzie³em Jego w ca³y
zniewolony  œwiat,   które  bêdzie  ewangelizowaæ  go,  aby  grzeszne  dzieci  Jego  mog³y  wyjœæ
z  otch³ani  nicoœci  i  rozpaczy,  w  której  bezkarnie  manipuluje  siê  ludzkim  ¿yciem  i  tworzy
siê  wywrotowe  prawa.

Skoro   Ojciec  Niebieski  jest  sprawc¹  chcenia  i  dzia³ania  nadprzyrodzonej  misji  mej
zgodnie  z  wol¹  Jego  (Flp 2, 13),  to  niestrudzenie  z  najwiêkszym  dziêkczynieniem, weselem
i   uwielbieniem   wype³niam   wyroki   Jego,   aby   moje   ¿ycie   by³o   “ adwentem ”,   czujnym
oczekiwaniem   na   ostateczne  przyjœcie  Chrystusa  ( Œwiêty  Jan  Pawe³  II - gi ).   Ca³e  Dzie³o
Pana naszego  zawsze  dokonywa³o  siê  w  krainie  ciszy,  milczenia   i   s a m o t n o œ c i,  któr¹
ceniê  sobie  nade  wszystko  i  przek³adam  ponad  wszystko,  bo  w  niej  poprzez wiarê pojmujê 
mi³oœæ  Bo¿¹,   i  tak¿e  wtedy  dusza  moja  jest  pe³na  g³osu  Boga,  który  objawia  siê  jej  jako 
S³owo  wielkiej  mocy,   dlatego   te¿  pragnie  ona  jak  najszybciej  z³¹czyæ  siê  z  Umi³owanym 
a¿  po  wieczne  czasy.  

Najsprawiedliwszy  i  najmi³osierniejszy  Stwórca,  Pan  czasu  i  historii wspomaga mnie 
w  kontemplacyjnym  Dziele  Swym,  tak¿e  zjednoczona  z  Nim p³ynê na najg³êbszych g³êbiach
Boskiego  Oceanu  Jego  odwa¿nie  wype³niaj¹c  misjê  sw¹,  na  któr¹  nadesz³a  pe³nia  czasów,
na   co   wskazuj¹  tak  liczne  znaki  czasu.  Tak  jak  dawniej  Prorocy  odczytywali  wydarzenia 
z   historii   zbawienia,   tak  i  ja  prowadzona  przez  Ducha  Œwiêtego  do  pe³nej  prawdy  Pana
naszego  wszystkie  znaki  czasu  odnoszê  do  Ukochanego  rozpatruj¹c  je  w  majestacie  Jego.

Jest   powiedziane:  “ Komu  wiele   dano,   od  tego  wiele  wymagaæ  siê  bêdzie ! ”  ( £k
12, 48 ),  dlatego  te¿  uczestnicz¹c  przez  ca³y  rok liturgiczny w ¿yciu Oblubieñca Niebieskiego
w  tajemnicach  zbawienia  Jego  poprzez  wcielenie,  mêkê,  œmieræ   i   zmartwychwstanie  Jego
d¹¿ê  do  pe³nej  jednoœci  z  Nim  przy  jednoczesnym  odpowiadaniu  na  ³aski  i  s³owa  Jego.

 
Zawierzy³am  siê  opiece  Niepokalanej  Dziewicy,  poprzez  któr¹  kontemplujê duchowe 

Dzie³o  Jej  Syna,   w   znaku   którego   wszystko   wykonujê,   i  któremu  sprzeciwiaæ  siê  bêd¹ 
( £k 2, 34 ),   ale   do   tego  jestem  ju¿  dobrze  przygotowana  i  gotowa  oddaæ  ¿ycie  za  misjê 
sw¹,  któr¹  przecie¿  wykonujê  dla  dobra  ca³ego  agonalnego  Koœcio³a.   Pan   ¿ycia  i  pokoju, 
który   da³   nam   nadziejê    ¿ycia    wiecznego  dobrze  wie,  ¿e  córka  Jego  Anna  Aniela  Flak
potrzebuje  nieskoñczonej  mi³oœci  Jego,  dlatego  te¿  spojrzenie Jego jest zawsze pe³ne boleœci,
a  zarazem  mi³oœci,  co  pozwala  jej  prze¿ywaæ  i przezwyciê¿aæ wszystkie trudy i próby w Nim 
tym  bardziej,  ¿e  ona  ma  ogrom  ³ask Jego, tak¿e czasami ¿yje ona w rozkosznym Przedsionku 
Nieba  w  duchu  rozwa¿aj¹c  s³owa  i  tajemnice  Jego.

Wszyscy   mamy   byæ   twórcami   pokoju   i   œwiadkami  mi³oœci,  tak¿e  w  umi³owanej 
samotni  jako  nieudolne  narzêdzie  w  Rêkach  Nauczyciela  Niebieskiego  nie  gro¿¹  mi  ¿adne 
niepowodzenia,  rozczarowania,  ani  te¿  trudnoœci,   dlatego   te¿  ¿yjê  bez  najmniejszego  lêku 
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i  zagro¿enia  pok³adaj¹c ufnoœæ w niezawodnym Panu swym, dziêki któremu jesteœmy stworzeni 
do  nieœmiertelnoœci.  Dziêki  Mistrzowi  Niebieskiemu  posiadam niewyczerpan¹ si³ê Jego, która 
przecie¿  pochodzi  z  mi³osiernej  mi³oœci  Jego,   tak¿e  mi³oœci¹  Ukochanego  jestem  w  stanie 
“ uderzyæ ”  w  obecn¹  Sodomê  i  Gomorê,   która  z  niezwykle  zuchwa³¹  arogancj¹  wyrz¹dza 
nam  tak  wiele  z³a  we wszystkich dziedzinach naszego ¿ycia szerz¹c subiektywizm, relatywizm 
moralny  i  nihilizm,  maj¹c  za  nic  prawa  naturalne,  jak  i  moralne.

Na  drodze  mi³oœci,  która  jest  drog¹  œwiêtoœci  z  pe³nym oddaniem s³u¿ê Panu swemu 
w   nierozerwalnej  jednoœci  z  Nim,   który   Sob¹   rozprasza   ciemnoœci   w   mojej   duchowej 
nocy  ducha,   tak¿e   poprzez   prowadzenie   Dzie³a   Jego  ci¹gle  oddycham  w  Nim  syc¹c  siê 
ewangelicznymi  m¹droœciami  Jego,  które  s¹  zupe³nie  obce  i nie do przyjêcia przez masonów 
tego  œwiata,   którzy   w   swoich   ba³wochwalczych   wizjach  egzystencjalnych  i  politycznych 
s¹  zamkniêci  na  potrzeby  bliŸnich,   którzy   obdarci   z   ludzkiej  godnoœci  znaleŸli  siê  poza
marginesem  ¿ycia.

K W tej obecnej cywilizacji k³amstwa i œmierci, która nie jest budowana na prawdziwych 
wartoœciach  opartych  o  ska³ê  Chrystusa,  Stwórca  nie  maj¹c  innego  wyjœcia zes³a³ misjê m¹,
abym   œwiadectwem   ¿ycia   swego   pe³nego   wiary  pobudzi³a  owce  Jego  do  ¿ycia  Jego,  co
pozwoli  im  wyjœæ  z  piekielnej  otch³ani,  w  której  nie  ma  sensu  ¿ycia,   brakuje  te¿  mi³oœci
do  Boga  i  bliŸniego,   jedynie   tylko  wystêpuje  pustka  wype³niona  nicoœci¹  nad  nicoœciami, 
w  której  nie  ma  uczciwoœci,  ani  te¿  przejrzystoœci.

Ca³e moje odwieczne powo³anie odbywa siê nie w m¹droœci tego œwiata, lecz w m¹droœci
Bo¿ej,    m¹droœci   ukrytej  ( 1 Kor 2,  6 - 7 ),    podczas    której    odczuwam    g³êbok¹   radoœæ,
¿e  odda³am  siê  Boskiemu  Oblubieñcowi  na  s³u¿bê  Koœcio³a  Jego, co pozwala duszy mej ¿yæ
chocia¿   odrobinê  w  Królestwie  prawdy  i  ¿ycia,  œwiêtoœci  i  ³aski,  sprawiedliwoœci,  mi³oœci
i  pokoju  ( prefacja   z   uroczystoœci   Chrystusa  Króla  Wszechœwiata ).   W  modlitwie  pisanej 
czy    te¿   duchowej   z   nierozerwalnej   wiêzi   z   Umi³owanym   niestrudzenie   i   nieustannie 
wype³niam  wolê  Jego,  aby  w  pe³ni  czasów  przynieœæ  obfite  owoce  w  Nim  dla  wszystkich 
owiec  Jego,  które  zniewolone  s¹  poprzez  najprzeró¿niejsze  uzale¿nienia,  a  poza tym cierpi¹ 
one  z  powodu  g³odu,  nêdzy,  chorób,  przemocy  czy  te¿  niesprawiedliwoœci. 

Oczyma  i  sercem  wiary  zg³êbiam siê  w  tajemnicach  Boga w Trójcy Œwiêtej Jedynego
i  skoro  mój  rozum  w  pe³ni  dojrza³  do  spraw  Bo¿ych,   to   by³am   ju¿  5  lat  temu  w  ca³ej 
pe³ni   gotowa   na   u j a w n i e n i e   œ w i a t u   misji   swej   na   mojej   stronie   internetowej, 
która   w   dobie   dyktatury  relatywizmu  ideologicznego  przyniesie  wiele  owoców  dla  dzieci 
Jego,   które   w   wielu   wypadkach   nic   nie   wiedz¹   o   nieœmiertelnym  ¿yciu,  które  panuje 
w  niebiañskiej  OjczyŸnie  Jego.   Król  wszechœwiata   i   dziejów   wraz  z  Matk¹  Mi³osierdzia 
Maryj¹  przyoblekli  mnie  w  cierpliwoœæ  i  pokorê  Sw¹,   aby   móc  w  doskona³oœci  wype³niæ
Ich   odwieczn¹   wolê,  która  zapewni  duszy mej wiekuiste zbawienie w Ich niepojêtym Niebie.

Moj¹  nadprzyrodzon¹  misjê,  która  zosta³a  mi  dana  w  Boskim  Nauczycielu  gorliwie
wykonujê  w  Nim,   tak¿e   nieustannie   wspó³pracujê  z  ³ask¹  Jego,   dlatego   te¿   mój   zapa³ 
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apostolski  jest  niepokonany,   bo   apostolska   si³a   ma  p³ynie  z  Ewangelii  Zbawiciela,  który
nakaza³   g³osiæ   Ewangeliê   Jego   wszelkiemu   stworzeniu  ( Mk 16, 15 ).    Pan   jest   naszym 
Pasterzem  i  prowadzi  nas  po  bezpiecznych  szlakach  Swych  (Ksiêga Psalmów),  a  poniewa¿ 
On  jest  Œwiat³oœci¹  œwiata,  tak¿e  bêd¹c  pos³uszna  odwiecznym  zamys³om  Jego  na  obecnej
mojej  drodze  œwiêtoœci  w  ca³ej  pe³ni  zrealizowa³am  Dzie³o  Jego  w  odblaskach trynitarnego 
¿ycia  Jego,   tak¿e  biada  mi,   gdybym  dalej   nie  g³osi³a  misji  mej  ( 1 Kor 9, 16 )  opartej  na 
Ewangelii  Jego.

P³omieñ  mi³oœci  Boskiego  Oblubieñca  przenikn¹³  na  wskroœ  duszê,   jak  i  serce  me,
w   zwi¹zku   z   czym   ogarniêta  jestem  wodami  wody  ¿ywej,  tj.  Umi³owanym  mym,  dziêki
któremu  sta³am  siê  dzieckiem  œwiat³oœci,  które  wesz³o  w  tajemnicê  jednoœci  z Nim Samym
(1 J, 3),  dlatego  te¿  w  duchu  g³êbokiej  komunii  z  Niebieskim  Panem  mym  dusza  ma  ¿yje
w  prawdzie  i  mi³oœci  Jego,   co   wszystko   to   napawa  j¹  niepojêcie  mocn¹,  niezwyciê¿on¹ 
energi¹  Jego,  dla  której  nie  ma  ¿adnych  przeszkód,  ani  te¿  trudnoœci. 

Na  mojej  duchowej  drodze  w  wielkiej  pokorze,  czystoœci i pos³uszeñstwie ca³kowicie
poœwiêci³am  siê  Boskiemu  Oblubieñcowi  swemu,  w  którym  jestem  jedn¹  jednoœci¹  ( Ef  2,
14 ),   i   w   jaœniej¹cym   odblasku  rzeczywistoœci  Jego  wyœpiewujê  pieœñ  dziêkczynienia  dla
Niego,   tak¿e  œmia³o  mogê  powiedzieæ,   ¿e  “ teraz  zaœ  ju¿  nie  ja  ¿yjê,  lecz  ¿yje  we  mnie 
Chrystus ” ( Ga 2,  20 ).   Ca³a   moja  nadprzyrodzona  misja  odbywa  siê  zgodnie  z  zamys³em
Ojca  Przedwiecznego  objawionym  nam  przez  Syna  Jego  Jedynego,  Jezusa  Chrystusa, tak¿e
wcale  nie  martwi  mnie  brak  jakiejkolwiek  reakcji  od  duchowieñstwa  na  tak  liczne wysy³ki
me,   bo   nad   wszystkim   ma   pieczê   Stwórca,   który   ogrom   razy   wprowadzi³  duszê  m¹ 
w  szczêœcie  i  mi³oœæ  trwaj¹c¹  bez  koñca  tj.  wieczn¹. 

S z a n o w n y   K s i ê ¿ e   A r c y b i s k u p i e   poœwiêci³am  swoje  ¿ycie  dla Kap³ana 
Niebieskiego,  w  którym  dojrzewam,   aby  w   tak  ciê¿kich  zniewolonych  czasach,  w których 
odbywa   siê   walka   miêdzy   dobrem  i  z³em  w  jak  najwiêkszej  doskona³oœci  wydaæ  owoce 
ewangelicznej  doskona³oœci,  dlatego te¿ nie zag³uszaj¹c woli Umi³owanego ci¹gle odpowiadam 
na   wezwania   Jego,   które   realizowane   s¹   za   wstawiennictwem   wielu    b³ogos³awionych 
i  œwiêtych  na  czele  z  Gwiazd¹  Ewangelizacji Maryj¹.  W  drodze na umi³owan¹ Górê Karmel
odda³am  siê  wszystkim  sprawom  Pana  naszego   i  z  mi³oœci  do  Niego  z  pe³nym  oddaniem 
pracujê   w   winnicy   Jego,   która   wprowadzi³a   duszê   m¹   w   pokój  i  mi³oœæ  Jego,   tak¿e 
w  wewnêtrznej  g³êbi  pe³na  energii  odwzajemniam  mi³oœæ  Jego poprzez mi³oœæ m¹ realizuj¹c 
duchowe Dzie³o Jego dla dobra Koœcio³a Jego.  Dziêki zbawczym ³askom Mistrza Niebieskiego 
sta³am  siê  wiarygodnym  œwiadkiem  mi³osiernej  obecnoœci  Jego,  tak¿e  w duchu mi³oœci Jego 
w  œwietle  Ewangelii  Jego naby³am  wiedzê  doktrynaln¹, która pozwala przebywaæ mi w szkole 
liturgii,  która  jest  Ÿród³em  i  szczytem  ¿ycia  Koœcio³a  ( Œwiêty  Jan  Pawe³  II - gi ).
 

Z  woli   Najœwiêtszego   wzbogacona   darami   Ducha   Œwiêtego  pod  przewodnictwem
Mistrzyni  ¿ycia  duchowego   M a r y i   podjê³am   wezwanie  obecnych  czasów,  w  których  to 
Koœció³  Pana  naszego  prze¿ywa  dramatyczne, agonalne chwile.  Moc¹ Ducha Œwiêtego jestem 
silna  i  zdecydowana,  tak¿e  otworzy³am  siê  na  misjê  sw¹  w  Ukochanym,  w  którym  jestem 
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w  g³êbokiej  komunii,  tak¿e  z  wielkiej  mi³oœci  do  Niego poœwiêci³am siê Jemu dla ratowania 
dusz  ludzkich  w  ca³ym  zdemoralizowanym  œwiecie. 

 
W mi³oœci  Boga,  Ojca  i  Ducha  Œwiêtego  zawierzy³am  teraŸniejszoœæ, jak i przysz³oœæ

sw¹,   tak¿e   o¿ywiona   Panem   mym   w   mi³oœci   Jego   broniê   zakoñczone   pod  wzglêdem 
pisemnym   duchowe   Dzie³o   Jego   ukazuj¹ce   nieskoñczon¹  mi³oœæ  Jego,  która  po  drogach 
zmiennej   doczesnoœci   prowadzi   nas   do   wiekuistej   wiecznoœci   Jego.  ¯ywiê   siê   ¿ywym 
chlebem  Œwiêtej  Eucharystii,  która  tak  bardzo  wspiera  mnie  moc¹ Niebieskiego Oblubieñca 
mego,  tak¿e  dusza  ma  raduje  siê  w  Panu  mym  (Iz 61, 10), dziêki któremu mo¿e egzystowaæ
w  œwietle  zmartwychwstania  Jego  pod  natchnieniem  Ducha Œwiêtego wype³niaj¹c odwieczn¹ 
wolê  Jego.   Wzmocniona   ³askami  Wodza   Niebieskiego   najlepiej   czujê   siê   w  ca³kowitej
samotnoœci  z  Nim,  i  w  tej  samotnoœci  nie  dam sobie  zak³óciæ  spokoju,  ale je¿eli wychodzê 
z  tej  b³ogiej  i  mi³osnej  samotnoœci,  to  tylko  wtedy,  gdy  to jest konieczne w mojej ziemskiej 
egzystencji,  która  dobiega  ju¿  koñca.  Obecne  na YouTube wysz³am ze swoimi komentarzami
pisanymi  w  Chrystusie,  bo  tak  nakaza³  mi  Umi³owany i nawet nie spodziewa³am siê, ¿e bêdê
bra³a  udzia³  w  dyskusji  na  forach  internetowych,  ale  najbardziej  mêczy  mnie  to,  gdy mam
do  czynienia  z  zacietrzewionym  hejterem  czy  g³upkiem,  a  poniewa¿  wchodzê  w  ich ducha
to  od  razu  wiem,   ¿e   nie   przebywaj¹  oni  w  ³asce  uœwiêcaj¹cej  i  skoro  widzê  przed  sob¹
d i a b ³ a   w   l u d z k i e j   s k ó r z e,   to   muszê  s³owami  mocno  waln¹æ  w  niego  tak,  aby 
dosta³   bia³ej   gor¹czki,   bo   innej   rady   nie   ma   na  tych  innowierców,  którzy  wiedz¹  ju¿,
¿e  mocno  im  odpalam,  ¿e  ju¿  nie  daj¹  rady  z wypisywaniem najprzeró¿niejszego plugastwa
nafaszerowanego   inwektywami,   tak¿e   jest   ju¿   ich   coraz   mniej,   bo   ich   repertuar   tych 
ci¹g³ych   powtarzanych   k³amstw   i   wulgaryzmów   wyczerpa³   siê.  Z  pomoc¹  Niepokalanej
wiem  jak  pisaæ  do  ka¿dej  osoby,  aby  to  przynios³o  po¿yteczny  skutek  i  nie  mo¿na  ci¹gle
internetowym  debilom  ulegaæ,  bo  oni bêd¹ zawsze gór¹, bo w ich ograniczonym rozumowaniu
tak   jest   pouk³adane,   ¿e   oni   myœl¹,   ¿e   jak   zaatakuj¹  niewygodn¹  osobê  niesamowitymi
hejtami,  to  ona  przestraszy  siê,  a  oni  bêd¹  dalej  roznosiæ  plugastwa  na  ca³y  internet.  Gdy
hejter  nie  daje  ju¿  rady  z  wypisywaniem  g³upot,   to   w   koñcu   siê   uspokaja,  bo  przecie¿
nie  chce  ci¹gle  kompromitowaæ  siê  w  internecie, czasami te¿ zmienia pseudonim, aby jeszcze
wy³adowaæ  siê  emocjonalnie  a¿  w  koñcu  ucichnie  i  byæ  mo¿e  przejrzy na oczy i wejdzie na
drogê  zbawienia.  { Tak  na  marginesie  dodam,  ¿e  najwiêksz¹  falê  hejtu  dosta³am  od  ludzi
z   sekty   œwiadków   jehowy   i   innych   te¿   sekt  oraz  od  ateistów,  którzy  musieli  zagl¹daæ
w   moj¹   stronê   internetow¹   tym   bardziej,   ¿e  te  ich  wpisy  przepojone  by³y  niesamowit¹
wœcieklizn¹  nawo³uj¹c¹  do  zabicia  czy  te¿  spalenia  mnie  lub  te¿  zrobienia krzywdy, ¿ebym
nigdy  nie  podnios³a  siê.  

Z   woli   Mistrza   Niebieskiego   w   swoim  tymczasowym  pielgrzymowaniu  pozna³am
“ od  podszewki  ”  wszelkiej   maœci   despotów   i   nikczemników,   którzy  przebywali  jedynie 
w  ziemskich  wymiarach  ¿yj¹c  w  nieludzkich  wynaturzeniach,  które  na  si³ê pragnêli wcielaæ
bliŸnim,  tak¿e  dla  nich  by³a  wa¿na  jedynie  przejœciowa  kariera  i  w³adza,  co  pozwala³o  to 
im  “ ob³owiæ  siê ”  na  resztê  ich  ¿ycia  w  tych  k³amliwych  i  œmiercionoœnych  mrokach  z³a. 

Ojciec  Przedwieczny,  który  objawi³  siê w Jezusie Chrystusie nauczy³ nas jak zwyciê¿aæ 
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z³o  dobrem,  tak¿e  w  prawdzie,  sprawiedliwoœci,  pokoju  i  mi³oœci  pokonamy nienawistnych, 
agresywnych  zacietrzewieñców,  którzy  przez  wypaczony  pokój  i  mi³oœæ maj¹ zaæmiony swój 
rozum,  który  tak  bardzo  uzale¿niony jest od pornografii, wynaturzeñ seksualnych i nieludzkich 
re¿imów.  “ Bóg  nie  da³  nam  ducha  bojaŸni,  ale  mocy  i  mi³oœci  oraz  trzeŸwego myœlenia ” 
( 2 Tm 1, 7 ),   tak¿e   jedynie   poprzez   mi³oœæ   mo¿emy   znienawidziæ   nienawiœæ  oraz  ¿ycie
budowane   na   pseudowartoœciach   i   fa³szywych  przes³ankach,   dlatego   te¿   oparci   o   dwa
skrzyd³a,  tj.  wiarê  i  rozum  bêdziemy  automatycznie  przeniesieni  do  Pana  naszego  ( Œwiêty
Jan  Pawe³  II - gi ). 

Nie   mogê   wprost   nadziêkowaæ  siê   najukochañszemu  i  niezast¹pionemu  Mistrzowi 
Niebieskiemu,   ¿e   poprzez   Najœwiêtszy   Sakrament  Chrztu  wyprowadza  nas  ze  œmierci  do
¿ycia  wiecznego,  tak¿e  mo¿emy  przebywaæ  w  Ÿródle  mi³oœci  Jego,  która jest Ÿród³em wody
¿ywej  ( J 7, 38 ),  dlatego  te¿  upojona  wieczn¹  mi³oœci¹  Ukochanego  w  wymiarze wiecznym
pragnê  jak  najlepiej  przekazaæ  duchowe  Dzie³o  Jego  dla  wszystkich grzesznych dzieci Jego,
które  niejednokrotnie  pozbawione s¹ jakichkolwiek si³ duchowych, które przecie¿ otrzymujemy
za  spraw¹  Jego  w  Duchu  Œwiêtym.

W  odwiecznych  planach  Ojca  Przedwiecznego  na  wszystko  przychodzi  pe³nia Bo¿a,
i  tak  jak  Rodzina  Œwiêta  z  Dzieci¹tkiem Jezus by³a zmuszona uchodziæ do Egiptu, aby ocaliæ
Pana  naszego  przed  œmierci¹,   tak   i   ja   równie¿   przebywa³am   wiele  lat  w  Ameryce,  aby
w   pe³ni   czasów   wróciæ   do   Polski   i   dokoñczyæ   duchowe  dzie³o  Nieœmiertelnego,  które
w   wymaganym   procencie,   jaki   mo¿na  by³o  tylko  osi¹gn¹æ  na  tej  ziemi  za  spraw¹  Boga
d o j r z a ³ o    ju¿    na    Chwa³ê    Królestwa    Niebieskiego.    Boski    Oblubieniec   parê   razy 
powiedzia³  duszy  mej  w  ³askach  swych  czy  te¿  mi  wprost,  ale w samej twierdzy duszy mej, 
¿e  bêdê  przemawia³a  do  ca³ej  ludzkoœci,   o   czym   ju¿   wczeœniej  wspomnia³am  w  swoich 
duchowych  listach  do Watykanu,  ale  to  moje  rozumowanie  odnoœnie  mojej nadprzyrodzonej 
misji  by³o  w  du¿ym  procencie  b³êdne,   bo   przecie¿   by³am   pewna,   ¿e   dopiero  po  mojej 
œmierci  bêdê  przemawia³a  do  owiec  Bo¿ych  i  to  dopiero  po  ostatecznym werdykcie Stolicy
Piotrowej  za  pomoc¹  swoich  duchowych  ksi¹¿ek,   ale  jak  widaæ  zaczê³am  przemawiaæ  ju¿ 
do  ludzkoœci  za  pomoc¹  internetu,  gdzie  ludzie  wchodz¹  w  moj¹ stronê internetow¹, w mój 
profil,  a  poza  tym  umieszczam  te¿  na  YouTube  komentarze,  co  bardzo to odpowiada duszy
mej,  jak  i  sercu  memu, tak¿e ludzkoœæ powoli poznaje nieudolne narzêdzie Bo¿e, które zosta³o
powo³ane  do  tak  wielkich  spraw  Bo¿ych.

K Gdy  zaczyna³am  duchowe  Dzie³o  Pana  mego,  to by³ dosyæ du¿y wysi³ek, a obecnie
z  lekkoœci¹  p³ynê  i  oddycham  w  Oblubieñcu  swym,  którego  w  szczególny  sposób adorujê,
tak¿e   w   moich  s³aboœciach   jestem   silna   i   na   wskroœ  przepojona  duchem  Umi³owanego
pisz¹c   w   mi³osnej   prawdzie   Jego   duchowe   teksty   ku   Chwale   Imienia  Jego  ( Rz 1, 5).
Duchowe  Dzie³o  Pana  mego,  które  z  bezgraniczn¹  wiernoœci¹  i  oddaniem prowadzê w Nim 
skierowane  jest  do  wszystkich  ludzi  naszych  zdemoralizowanych czasów, tak¿e w atmosferze 
¿ywej   pisanej  modlitwy  przekazujê  swoje  duchowe  ¿ycie  na  podstawie  prze¿yæ  duszy mej, 
która  równie¿  podczas  snów  ogrom  razy  opuszcza³a  w  Bogu  czasoprzestrzeñ,  aby  w  pe³ni 
czasów  pobudziæ  do  ¿ycia  duchowego  nie  tylko wszystkich cierpi¹cych pod wp³ywem nêdzy, 
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choroby,  bezprawia  czy  te¿   braku  pracy,  ale  wszystkich  faryzeuszy  Boskiego  Odkupiciela, 
którzy  za  nic  maj¹  wartoœci  ludzkie  i  chrzeœcijañskie.   

Z  Podczas  mistycznych  nocy  dusza  ma  opuszcza  w  Bogu  cia³o  i w wielkiej nadziei 
przebywa  ona  czasowo  w  niezg³êbionych  tajemnicach wielowymiarowego œwiata, tak¿e kiedy 
ona  wraca  do  krat  cielesnych,   to   te   przeskoki  nadzwyczaj  wykañczaj¹  j¹,  bo  przecie¿  s¹ 
to   przeskoki   z   upojnego   N i e b a   do   szarej,   brudnej  rzeczywistoœci  doczesnego  œwiata, 
które  mo¿na  porównaæ  jedynie  do  piek³a,  a  w  najlepszym  wypadku  do  dna  czyœæca,  gdzie 
niezmiernie   cierpi¹   dusze   niezbawione,   ale   w   niewidzialnym   œwiecie.    Na   temat   tych
niezwyk³ych   ³ask   sporo   ju¿  pisa³am  w  duchowych  listach  w³aœnie  do  Kongregacji  Nauki
Wiary,  jak  i  te¿  do  Papie¿a  Franciszka,  jak  i  poprzednika  jego Benedykta XVI-go, emeryta,
tak¿e  jedynie  wspomnê,  ¿e  dusza  ma  w  Chrystusie  najwiêcej  razy  by³a  w  piekle, w innych
te¿  uk³adach  s³onecznych,  parê  razy  w  czyœæcu,  w niektórych tylko krêgach Nieba, a ponadto
w   niepojêtych   sferach   skoñczonoœci,   jak  i  nieskoñczonoœci,  co  nawet  mówi  temat  mojej 
duchowej   ksi¹¿ki,   któr¹  zatytu³owa³am: ¡ Lewitacje  duszy  wybranej  w  niepojêtych  sferach
doczesnoœci  i  nieskoñczonoœci ¢,   która   sk³ada   siê   z   czterech  czêœci  czy  te¿  ksi¹¿ka  pt.:
¡ Œwiat³oœæ   w   ciemnoœci  w   rzeczywistoœci  nadprzyrodzonej  ¢,  w  których  to  przekaza³am
ogrom  ³ask  Bo¿ych,  które  miewa³a  i  dalej  miewa  dusza  ma,  kiedy przekroczy w Bogu próg
¿ycia  œmiertelnego.  Tych  nieprawdopodobnych  ³ask  dusza  ma  miewa³a  nie  setki, ale tysi¹ce
razy,  bo  przecie¿  mam  je  prawie  od  urodzenia,  a  najwiêcej  od  tej  b³ogos³awionej krzywdy
moralnej  z   9. 10. 1985 r.,   która   sta³a   siê   kamieniem   wêgielnym   mojej   nadprzyrodzonej 
misji,   o   której   napisa³am   równie¿   w   obecnym   liœcie  do  Papie¿a  Franciszka,  tak¿e  tam 
odsy³am  Wasz¹  Ekscelencjê  do  wnikliwego  zapoznania  siê  ze wszystkim. W tym pamiêtnym
dniu   P a n   J e z u s    t r z y    r a z y   powiedzia³  w  twierdzy   duszy  mej,  ¿ebym  nigdy  tego 
nie  roztrz¹sa³a,  bo  to  sta³o  siê  z  woli  Jego,  a  ponadto,   ¿e  mi  to  wszystko  bardzo,  ale  to
bardzo  wynagrodzi  i  to  jeszcze  na  tym  œwiecie,   i   ¿e  bêdê  bardzo,  ale  to  bardzo  s³awna. 
Co  do  s³awy  to mam j¹ za nic, ale faktycznie ca³y czas Zbawiciel poi duszê m¹ ³askami Swymi,
bo  przecie¿  gdy  ona  opuszcza³a  w  Nim  cia³o,   to   czasami   spotyka³a   siê   z   Nim  czy  te¿
z   duszami  najwiêkszych  œwiêtych  czy  te¿ b³ogos³awionych, rozmawia³a te¿ z dusz¹ Œwiêtego
Jana  Paw³a  II - go,  spotyka³a  siê równie¿ z duszami swoich Rodziców i mojej Babci Katarzyny
Tañskiej,   która   za  pomoc¹  mistycznego  statku  przepowiedzia³a  mi  ca³e  moje  ¿ycie,  które
sprawdzi³o  siê  ju¿  tak  mniej  wiêcej  w  90-ciu %,  co  wszystko to jest nawet na mojej stronie
internetowej.  Tyle  ³ask  co  miewa³a  i  jeszcze  miewa  dusza  ma to najprawdopodobniej trzeba
by³oby   wzi¹æ   wszystkie   ³aski   wszystkich   bogobojnych   dusz   jakie  by³y  na  œwiecie,  aby
dorówna³y  one  w  iloœci  ³askom,  co  ma  dusza  ma,   której   Boski  Odkupiciel  obieca³,  ¿e  te 
niezwyk³e   ³aski   z   opuszczaniem   cia³a   bêdzie  ona  mia³a  do  koñca  moich  ziemskich  dni.
Tak   szczerze   mówi¹c   jestem   najszczêœliwszym  cz³owiekiem  na  ca³ym  tym  zniewolonym 
œwiecie  i  najchêtniej  nie  umieszcza³abym  tych  komentarzy na YouTube,  bo to trochê zak³óca 
mi  spokój  ducha,   ale  robiê  to  tylko  na  s³odki  rozkaz  Nieœmiertelnego,   aby  ukoiæ  chocia¿ 
w  niewielkiej  kropelce  cierpienia  Jego,  jak  i  Matki  Jego  Maryi.  Z A  najwa¿niejsza sprawa 
jest ta,  ¿e  W s z e c h m o g ¹ c y   nie  da³  mi  ³ask  tych  dla  mnie samej, ale dla wszystkich 
owiec  Swych,   jak  i  dla  ca³ego  Koœcio³a  Swego,  tak¿e  moim  obowi¹zkiem  jest  wszystko 
to  przekazaæ  w  Nim  na  Chwa³ê  Imienia  Jego,  a  co  ja  mam  przekazaæ  w listach, ksi¹¿kach 
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czy  te¿  w  komentarzach  na  YouTube,  to  ja  zawsze  wiem,  bo  prowadzi mnie Duch Œwiêty. 
W³aœnie  teraz  pod  wp³ywem  Ducha  Œwiêtego  pragnê³abym  wróciæ  siê  do przesz³oœci, kiedy
to  mia³am  ostatni¹  audiencjê  u  jedynej  Pustelniczki  na  œwiecie  Siostry  Miriam  od  Krzy¿a, 
która   jest   karmelitank¹  i  z³o¿y³a  parê  lat  temu  œlub  dozgonnego  milczenia  czyli  w  ogóle 
nie  mówi,  a  mianowicie  jak  ju¿  ¿egna³am  siê  z  ni¹,  to ona tak mi powiedzia³a: “ Pani Aniu, 
niech  pani  zawsze  pamiêta  o  nienarodzonych  niechcianych dzieciach, bardzo  pani¹  proszê ”,
po   czym  to  jeszcze  dwa  razy  powtórzy³a  i  wówczas  pomyœla³am  sobie  przecie¿  modlitw¹ 
du¿o  nie  zdzia³am  i  teraz  po  latach  zrozumia³am,  tak¿e  przy  ka¿dej  nadarzaj¹cej siê okazji 
w  komentarzach  piszê  o  tych  rzeŸniach  aborcyjnych,  co  na  niektórych  portalach  nie  mog¹ 
ju¿   tego   znieœæ   i   banuj¹   mnie,    bo    przy    poprawnoœci    politycznej   nie   mo¿na   pisaæ 
o  aborcyjnych  holokaustach. Ostatnio internautka przy moim komentarzu, przy którym hejtowa³ 
sta³y  i  nad  wyraz  zacietrzewiony  hejter  umieœci³a  taki  przem¹dry  wpis  cyt.: ¡ Anna  Aniela
Flak  nie  odpowiadaj  na  hejty  i  mowê  nienawiœci,  to  jest  bicie siê z koniem, nie warto traciæ 
na to czasu. Lewactwa nie zmienisz. Pozdrawiam. ¢ Modliæ siê za  nieprzyjació³, przeœladowców 
i  katów  to  trochê  za  ma³o,   ja   walczê  z  nimi  za  pomoc¹  pisania,   tak¿e   odpowiadam  im 
wówczas,  gdy  natchnie  mnie  Duch  Œwiêty,   tak¿e  robiê to co w mocy mej, aby ul¿yæ w mêce 
Ukrzy¿owanemu.   Niezbadane   s¹   wyroki  Stwórcy,  który  przecie¿  wezwa³  mnie  do  pisania 
i  umieszczania  komentarzy  w³aœnie  na  YouTube,  ale  jak  d³ugo  to  potrwa,  to  ja  nie  wiem 
tego ?,   tak¿e  za  wstawiennictwem  Niepokalanej  wykonujê  wszystko  to,   co  rzeknie  mi  Jej 
umi³owany  Syn  Jezus  Chrystus  dla  dobra  agonalnego  Koœcio³a  Jego,  jak  i  ca³ego  œwiata. 

Mój  najdro¿szy  Boski  Odkupiciel niejednokrotnie wo³a dzieci Swe do wejœcia na drogê
zbawienia,  nawet  tych  najgorszych  okrutników,  którzy  barbarzyñsko  zabijali  i  dalej zabijaj¹ 
bliŸnich  wraz  z  nienarodzonymi  dzieæmi,  dlatego  te¿  w wielkim uni¿eniu pracujê w oliwnym 
ogrodzie  Umi³owanego,   aby   poprzez  moj¹  nadprzyrodzon¹  misjê  jak  nie  za  ¿ycia  swego, 
to  chocia¿  po  œmierci  swej  zasiaæ  odrobinê  radoœci  i  mi³oœci  Pana  naszego,  który wybawi³
nas  z  wiêzów  grzechu,  œmierci,  lêku i smutku, jak to powiada nam Pismo Œwiête.  Umocniona 
w  najukochañszym Niebieskim Oblubieñcu mym jestem niestrudzon¹ orêdowniczk¹ duchowego 
Dzie³a Jego,  tak¿e  w  odblaskach  wiekuistych  tajemnic  Jego poznajê  Jego Samego i wszystko 
robiê pod natchnieniem Œwiêtego Ducha Jego,  w  zwi¹zku  z  czym   b i a ³ e   m ê c z e ñ s t w o 
uœwiêca  dusz¹  m¹  w  Ukochanym,  który   w   sposób  niewymowny  ¿arem  p³omienia  mi³oœci 
Swej  rozpali³  do  Siebie  nie  tylko  duszê  m¹,   ale  równie¿  wszystkie  cz³onki  cia³a  mego. 

Nad   wyraz   rozkochana  w  Panu  naszym  dajê   w   czystoœci   i   mêstwie  œwiadectwo
o  Nim,  dziêki  któremu  czerpiê  duchow¹  si³ê,  co  wszystko  to  pozwala  mi  g³osiæ  nie  tylko 
Niebieskie  Królestwo  Jego,   ale  równie¿  zdobywaæ  dusze  dla  Niego,   które  niejednokrotnie 
odcinaj¹  siê  nie  tylko  od  tradycji,   ale   równie¿   od   samej   historii   chrzeœcijañstwa.   Moja 
duchowa   droga,   która   oœwiecona   jest   Boskim   Odkupicielem   mimo,   ¿e   urodzajna   jest
w  najprzeró¿niejsze  przeciwnoœci,  przebiega  bezpiecznie,  tak¿e   ¿yj¹c   Ewangeli¹,   mi³oœci¹
Nieskoñczonego  nieustannie  obejmujê  ca³¹  zdemoralizowan¹ ludzkoœæ, aby mog³a ona wypaœæ
z  najprzeró¿niejszych  sieci  herezji,  k³amstwa  i  œmierci,   które   w³aœnie  cechuje  sekularyzm, 
materializm  i  indywidualizm.  Tylko  w  prawdzie,  która  zawsze  ma  przysz³oœæ  mo¿na  wiele
dobrego   przynieœæ   dla   bliŸnich,   nie   tylko   nios¹c   ulgê   ubogim   i   chorym,  ale  równie¿ 
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zagubionym  naszym  braciom  i  siostrom,   którzy  nie  id¹  drog¹  Zbawiciela,  który  daje  nam
¿ycie  wieczne  ( J 4, 14 ). 

Ca³ym  jestestwem  swym  z  heroicznym  mêstwem  dziêki  mi³osiernej  i  nieskoñczonej 
mi³oœci   Boskiego   Oblubieñca   zaanga¿owa³am   siê   w   szerzenie   dobra   w   tym   zatrutym 
konsumpcjonizmie  i  relatywizmie,  który  odbiera  nam  jak¹kolwiek  nadziejê  na  lepsze  jutro,
tak¿e   nie   mamy   pogody   ducha,   jedynie   tylko   beznadziejnoœæ   i  nicoœæ  nad  nicoœciami. 
Poœwiêci³am  siê  w  ca³ej  pe³ni  Panu  swemu  i  On  o  tym bardzo dobrze wie, tak¿e w cichoœci
cierpiê  dla  Niego  przyjmuj¹c  wszelkie  trudnoœci  dnia  codziennego  na  swój  krzy¿, który tak 
bardzo   uœwiêca   mnie,   w   zwi¹zku   z   czym   za   nic   mam   wszelk¹    zawiœæ,  oszczerstwa
i  pod³oœci  bliŸnich,   bo   to   przecie¿   s¹   mistyczne   bicze,   dziêki   którym  wchodzi  siê  do
wiekuistego  raju  zbawienia.

We  Wszechmog¹cym  mój  potencja³  ludzki  nigdy  nie  jest  os³abiony,  bo  przecie¿  na
mojej   drodze   mi³oœci  i  pokory  jestem  ci¹gle  rozpalana  m¹droœci¹  i  mi³oœci¹  Ukochanego,
tak¿e  mój  umys³  ci¹gle  jest  oœwiecany,   i   w   œwietle  Pana  naszego  moja  s³aboœæ  staje  siê
coraz  bardziej  owocniejsza,  jak  to  te¿  powiada Pismo Œwiête.  Umocniona poprzez trzy cnoty 
teologiczne  tj.  wiarê,  nadziejê  i  mi³oœæ  staram  siê  jak  najwierniej  odzwierciedlaæ  Boskiego 
Odkupiciela,  dlatego  te¿  wype³niam  wszystkie  przykazania  i  rozkazy  Jego robi¹c codziennie 
rachunek  sumienia,  tak¿e  jestem  w  Panu  naszym  duchowym  ewangelizatorem  dusz. Pragnê
dodaæ,  ¿e  na  rozszala³ym  morzu  ¿ycia  mego  spotka³am  paru  zmys³owych ksiê¿y, którzy nie 
znaj¹c  siê  na  moim  odwiecznym  powo³aniu  s³own¹  przemoc¹  nie tylko pragnêli doszczêtnie
zaszczuæ  mnie,  ale  równie¿  pragnêli,  abym  ugiê³a  siê  pod  ich  narzucon¹  wol¹,  ale ja wolê
zgin¹æ   ni¿   s³uchaæ   faryzeuszy   Pana  naszego,   z   którymi   nawet   nie   pójdê   na   ¿ a d e n
k o m p r o m i s,   bo   po   prostu   dusza   ma   pragnie   byæ  zbawiona  i  za¿ywaæ  wiekuistych
godów  w  Ukochanym,   w   którym   obecnie   wszystkie   moje   w³adze,   jak   i  zmys³y  s¹  do 
dyspozycji  tylko  Jego.

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.   D r o g ¹   m o d l i t w y   za   przewodnictwem  ukrytej   ³aski   Bo¿ej   Rodzice 
Niebiescy  uczynili  mnie  zdoln¹  do  przyjêcia  wewnêtrznego  prawd  Ich  Królestwa,  i dlatego 
te¿  systematycznie  upokarzaj¹  mnie,  aby  nigdy  nie  by³a  pewna  siebie.  Wiem,  ¿e  mam byæ 
cz³owiekiem  modlitwy,  który  z  woli  Bo¿ej  odwa¿nie  stawia  czo³o  wezwaniu,   jakie   niesie 
mu  powo³anie  w  ca³ej  swojej  g³êbi,  tak¿e  trwam  na  modlitwie  z  Maryj¹  i  robiê wszystko, 
co  mi  odwiecznie  rozkazano,  aby  z³¹czyæ  siê  ze  Ÿród³em  wielkiej  i nieskoñczonej Dobroci.
Na  tym  koñczê  i  czekam   na   o d p o w i e d Ÿ.   Do  listu  do³¹czam  kopiê listu skierowanego 
do  Ojca   Œwiêtego   Franciszka   oraz  dwie  takie  same  p³yty  kompaktowe CD - R, na których 
w  programie  PDF  nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Pana  naszego.    

                    Szczêœæ  Bo¿e !  

                                                                Anna  Aniela  Flak 
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