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Za spraw¹ Wszechmog¹cego moje ¿ycie sta³o siê modlitw¹
Moje spotkanie z Trójjedynym Bogiem dokonuje siê za spraw¹ Jego i mój duchowy
kontakt z Nim jest wielki jak na miarê osoby œwieckiej, i moje ¿ycie sta³o siê modlitw¹,
które od czasu do czasu zak³ócane jest przez przemijaj¹c¹ doczesnoœæ. Nawet podczas
duchowego pisania w Imiê Kap³ana Niebieskiego, które przecie¿ równie¿ jest modlitw¹
w szczególny sposób ws³uchujê siê w g³os Ukochanego, tak¿e w wielkiej bliskoœci z Nim
Samym kontynuujê odwieczny plan Jego wzglêdem duszy mej i wówczas nie myœlê o tych
chwilowych przemijaj¹cych przeciwnoœciach ¿ycia swego, które niejednokrotnie os³abiaj¹,
a czasami nawet powalaj¹ ducha mego. £aska Najœwiêtszego nieustannie wspiera mnie na
mojej drodze krzy¿owej, na której jestem niezale¿na od nikogo i s³ucham tylko Pana
naszego (1 Sm 3, 9), dziêki któremu w wolnoœci Jego wykonujê wolê Jego. Poprzez duchowe
Dzie³o Niebios adorujê Wszechmocnego nieustannie wychwalaj¹c Go i dziêkuj¹c Mu,
¿e odwiecznie zaplanowa³ dla duszy mej, jak i dla mnie samej niewyra¿alnie przepiêkny
plan na ca³e ¿ycie me, który ma przetrwaæ na wszystkie pokolenia, o czym On Sam osobiœcie
parokrotnie zapewni³ mnie o tym.
S³u¿ebnica Tajemnicy Odkupienia, Maryja podobnie, jak i Jej Syn zawsze jest ze mn¹,
i w³aœnie poprzez Ni¹ wesz³am w œwiat ducha, aby w czystoœci duszy, serca i cia³a kosztowaæ
chocia¿ odrobinê mêki Jezusa Chrystusa, który przecie¿ powo³a³ ka¿d¹ duszê do ¿ycia
w Sobie, nawet te nienarodzone niechciane dzieci, bo przecie¿ ka¿da dusza jest nieœmiertelna.
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. Mistrz Niebieski jest
wszystkim dla duszy mej i On bardzo dobrze o tym wie, i dlatego te¿ nieprzerwanie
wspomaga j¹, aby ona dosz³a do miary wielkoœci wed³ug pe³ni Jego ( Ef 4, 13 ).
Pasterz Niebieski nieustannie patrzy na wnêtrze duszy mej i moja mi³oœæ do Niego
jest bezgraniczna, tak¿e pragnê rozmawiaæ tylko z Nim Samym, bo przecie¿ On jedyny nie
tylko objawia siê duszy mej, ale równie¿ pociesza j¹, dlatego te¿ z woli Jego jestem silna
i cierpliwa, i roztropnie i sprawiedliwie rozpatrujê wszystko, i pragnê tylko Jego i Chwa³y
Jego. Swoj¹ misjê wykonujê w Imiê Trójcy Przenajœwiêtszej, Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego
i najukochañszej Mamy Niebieskiej, i z Ich woli nie odchodzê od prawdy i od rzeczywistoœci
nadprzyrodzonej, tak¿e zd¹¿am drog¹ mi³oœci do Majestatu Syna Bo¿ego, dlatego te¿ w ka¿dym
moim dniu Rodzice Niebiescy s¹ chwaleni i wielbieni, a wszystkie b³ogos³awione cierpienia
z Ich R¹k przyjmujê chêtnie i radoœnie ze wzglêdu na wielk¹ wartoœæ Królestwa Niebieskiego.
W nieskoñczonej chwale Ojca Przedwiecznego, Syna i Ducha Œwiêtego realizujê Dzie³o
Niebios, tak¿e we wszystkim pok³adam ufnoœæ w Trójcy Przenajœwiêtszej, która przemawia
do mnie przede wszystkim poprzez Pismo Œwiête, znaki czasu, jak i tak liczne ³aski duchowe
oraz poprzez najprzeró¿niejsze cierpienia, dziêki którym dojrza³am do naœladowania Rodziców
Niebieskich. G³ównie poprzez duchowe Dzie³o Wszechmocnego modlê siê do Niego Samego,
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tak daleko mi do œwiêtoœci, ale mimo wszystko codziennie robiê rachunek sumienia przy
jednoczesnym proszeniu Boskiego Odkupiciela, aby przebaczy³ mi wszystkie moje uchybienia,
które wynika³y z mojego zaniedbania, mowy czy te¿ grzesznych myœli. Boski Odkupiciel
jest na pierwszym miejscu w mojej drodze œwiêtoœci, do którego zbli¿am siê coraz bardziej
za wstawiennictwem Niepokalanej, tak¿e w niektórych ³askach Ukochanego dusza ma jest
nad wyraz zjednoczona z Nim, tak¿e jako nieudolne narzêdzie Jego wesz³am do heroicznego
œwiata Jego, w którym tak bardzo wzmacniana jestem mi³oœci¹ i m¹droœci¹ Jego.
Jezus Chrystus prowadzony by³ przez Ducha Mi³oœci, tak i córka Jego Anna Aniela
Flak prowadzona jest przez tego Samego Ducha, aby poprzez zjednoczenie z Ojcem
Niebieskim uczestniczy³a ona w budowie Jego Cia³a Mistycznego, Koœcio³a. Uchwytujê
wszelkie poruszenia Bo¿e za poœrednictwem Ducha Mi³oœci, który kieruje duszê m¹ do
s³odkich g³êbin nadprzyrodzonego œwiata, i poprzez oœlepiaj¹ce œwiat³o Bo¿e wszystkie
sprzecznoœci rozumu mego s¹ zredukowane, i wszystko pojmujê umys³em Boga zmierzaj¹c
do ogniska nadprzyrodzonej mi³oœci. Gdyby nie ³aska Oblubieñca Niebieskiego, to nie
zrobi³abym ¿adnego kroku w Boskim Dziele Jego, tak¿e zawsze wszystko robiê pod
natchnieniem Ducha Œwiêtego w Trójcy Przenajœwiêtszej i mimo, ¿e jestem chorowita, ale
powoli prê do przodu, aby w pe³ni czasów ju¿ po œmierci mej po d³ugim watykañskim
procesie badawczym wydaæ dojrza³y owoc z Winnicy Pana naszego na wiekuist¹ Chwa³ê Jego.
Mój duchowy Mistrz Niebieski jest jedynym moim Mistrzem i Panem, i On ka¿dego
dnia dostarcza mi tak wiele cudów, tak¿e w sposób namacalny jest On obecny w moim
¿yciu, i z woli Jego przekazujê ³aski Jego i wszystko to, co boli mnie w Nim. Na obecnym
etapie mojego ¿ycia nie s¹ mi ju¿ potrzebne mistyczne ksi¹¿ki, które wch³onê³am du¿o
wczeœniej, bo moja dusza skupiona jest na najwiêkszej m¹droœci, która zawarta jest
w Trójjedynym Bogu, i który wprowadzi³ j¹ w niepojêty skrawek bezkresu nieskoñczonoœci
Swej, tak¿e umys³em Najwy¿szego poznaje ona tajemnice Jego, które znajduj¹ siê poza
nasz¹ zmys³owoœci¹.
Od kilkunastu lat ¿yjê w nieustannej za¿y³oœci z Oblubieñcem Niebieskim, który
zalewa duszê moj¹ pociechami Swymi, tak¿e On wystarcza mi we wszystkim, dlatego te¿
nie zwa¿am na s¹dy ludzkie i nie liczê siê z nimi, bo mam je za nic. W mêczeñskiej
mi³oœci Ukrzy¿owanego dusza moja pozby³a siê œmiertelnych lêków, a najprzeró¿niejsze
nieprzyjacielskie ciosy, które spadaj¹ na mnie maj¹ dzia³anie oczyszczaj¹ce, bo one powoduj¹,
¿e faktycznie nie znajdujê ju¿ w niczym zadowolenia, jedynie w Panu naszym. Na swojej
drodze œwiêtoœci od czasu do czasu wracam do jarzma bezprawia, które ow³adnê³o ca³¹
ludzkoœæ, bo przecie¿ okna moich zmys³owych i duchowych w³adz odbieraj¹ grzeszne ¿ywio³y
tego œwiata, w którym przysz³o pe³niæ mi umi³owan¹ wolê Mistrza Niebieskiego. Na mojej
ciernistej i mi³osnej drodze œwiêtoœci z mi³oœci¹ i pokor¹ Najwy¿szego przyzwyczai³am
siê do najprzeró¿niejszych upokorzeñ, przeœladowañ, przeciwnoœci, bo w tych wszystkich
wzgardach i w najprzeró¿niejszych cierpieniach bardzo uodporni³am siê na nienawiœæ,
wœciek³oœæ i z³oœæ bezbo¿ników, a poza tym wszystko to pracowa³o na wzrost mojej duchowej
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swoj¹ nadprzyrodzon¹ misjê.
W moim odwiecznym powo³aniu ¿yjê jedynie wiernym wype³nieniem woli Bo¿ej,
która zosta³a odwiecznie wyznaczona na duszê m¹, tak¿e moc¹ Ducha Œwiêtego z pomoc¹
Maryi Dziewicy, Matki Koœcio³a w wolnoœci Ukochanego niestrudzenie wspó³pracujê z Nim
i w Nim, który jako jedyny jest dla mnie niezawodnym i wiecznym drogowskazem w mojej
duchowej drodze, która tak bardzo ubogacona jest ³askami i znakami czasu, które s¹ wiernym
odzwierciedleniem ¿ywej i œwietlistej Ewangelii Pana naszego. Jest powiedziane: “ Komu wiele
dano, od tego wiele wymagaæ siê bêdzie ! ” (£k 12, 48), dlatego te¿ uczestniczê przez ca³y
rok liturgiczny w ¿yciu Oblubieñca Niebieskiego w tajemnicach zbawienia Jego poprzez
wcielenie, mêkê, œmieræ i zmartwychwstanie Jego d¹¿¹c do pe³nej jednoœci z Nim przy
jednoczesnym odpowiadaniu na ³aski i s³owa Jego.
Kap³an Niebieski jest Ÿród³em dynamizmu w Dziele Swym, które prowadzê w Imiê
Jego, ale niejednokrotnie jestem os³abiona jak obecnie, nie tylko przechodz¹c ból niemocy
swej, ale równie¿ udrêki duszy swej, tak¿e cierpiê w upokorzeniu i uni¿eniu, aby w ¿yciu
przysz³ym dusza ma jedynie radowa³a siê mi³owaniem Oblubieñca swego. S³owu Wcielonemu
dziêkujê za ka¿dy prze¿yty dzieñ i proszê Go, aby wybaczy³ mi wszelkie niedoskona³oœci
jakie wystêpuj¹ w moim ¿yciu, i dziêkujê Mu za tak wiele ³ask jakie dosiêgaj¹ duszê
m¹, któr¹ tak bardzo rozmi³owa³ w Sobie, ¿e ona z radoœci¹ pe³ni wolê Jego, a poza tym
z najwiêkszej mi³oœci do Niego piszê dla Chwa³y Jego.
Z Mam¹ Niebiesk¹ Bo¿ego Mi³osierdzia trwam na modlitwie Nowego Adwentu,
który jest K o œ c i o ³ e m czyli Cia³em Mistycznym Jezusa Chrystusa, gdzie Duch Œwiêty
zstêpuje na mnie z woli Bo¿ej i oœwieca duszê m¹, abym do koñca œwiadczy³a swojemu
nadprzyrodzonemu pos³annictwu. K o œ c i ó ³ nieustannie prze¿ywa swój stan pos³ania i Trójca
Œwiêta z Matk¹ Bo¿¹ o¿ywiaj¹ i oœwiecaj¹ duszê m¹ wynosz¹c j¹ do wy¿yn kontemplacji
Bo¿ej, do której wznoszê siê dziêki modlitwie, umartwianiu wewnêtrznemu i przeró¿nym
b³ogos³awionym cierpieniom odrywaj¹c serce me od wszystkiego, co ziemskie i wkraczaj¹c
w nadprzyrodzone tajemnice, co jest równoznaczne z wykonywaniem mojego odwiecznego
zadania na wiekuist¹ Chwa³ê Niebios.
Na obecnej mojej drodze œwiêtoœci dusza ma wyœpiewuje têskne psalmy za Panem
naszym, który pozwoli³ jej wejœæ w Sobie w g³êbokoœci niezmierzonej wielowymiarowoœci
Swej, które mo¿na posi¹œæ jedynie w wielkiej niewiedzy w ciemnej nocy ducha, gdzie
¿aden rozum ludzki nie ma i te¿ nigdy nie bêdzie mia³ dostêpu do niewidzialnej
duchowoœci Jego. Z woli Nieœmiertelnego dusza ma wesz³a w g³êbokie poznanie g³êbin
Jego, które pozwalaj¹ jej chocia¿ krótkotrwale obcowaæ z Nim i w Nim, dlatego te¿ ona
tak z wielkim oddaniem pracuje w oliwnym ogrodzie Jego, bo ona tam ci¹gle obcuje z Nim.
Moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê prowadzê w Chrystusie mi³oœci¹ Jego i wykonujê j¹
podczas w e w n ê t r z n e j m o d l i t w y poprzez najprzeró¿niejsze próby i walki, i skoro
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Ewangelii Jego i mogê pisaæ w Nim, aby poprzez swoje mistyczne ksi¹¿ki, które s¹
œwiadectwem mojej ¿ywej wiary oddaæ siê innym duszom. Te moje duchowe ksi¹¿ki, to jest
mistyczny hymn ku Chwale Najwy¿szego, dlatego te¿ wszystko podejmujê w Chrystusie,
który jest jedynym moim kierownikiem duchowym poprzez Ducha Swego, tak¿e moje
obcowanie z Nim jest na wskroœ duchowe. Moje pisanie w Imiê Ukochanego, to s¹ jedne
z najdrogocenniejszych chwil ¿ycia mego, o czym ju¿ pisa³am na ten temat, bo przecie¿
ten czas poœwiêcam Jemu i w tym czasie w szczególny sposób On obcuje ze mn¹, tak¿e
ca³a jestem zanurzona w mi³osnym Bóstwie Jego, i pogr¹¿ona w tej pisemnej modlitwie
przekazujê duchowoœci Jego na Chwa³ê Jego.
W tym ¿yciu trwa³e zjednoczenie jest mo¿liwe, ale zawsze jest to zjednoczenie
przemijaj¹ce, i ja jako s³u¿ebnica Pañska (£k 1, 38) idê drog¹ czystej wiary, i z ³aski Bo¿ej
wkroczy³am w byt istnieñ niebieskich jednocz¹c siê z Bogiem, abym mog³a umys³em Jego
poj¹æ tajemnice Jego odwiecznie przeznaczone na duszê m¹. W najwiêkszych ciemnoœciach,
w oderwaniu od swoich w³adz, od wszystkich rzeczy za przyczyn¹ Ducha Œwiêtego przez
wiarê, nadziejê i mi³oœæ z woli Bo¿ej dusza ma jest udoskonalana, aby mog³a ona dojœæ
do czystoœci odpowiedniej jej uzdolnieniu. Za wstawiennictwem Królowej Ró¿añca Œwiêtego
i Stolicy M¹droœci Maryi podda³am siê w pokorze prowadzeniu Ducha Œwiêtego, aby móc
wykonaæ wolê Ojca Przedwiecznego w Panu naszym otwarcie w³¹czaj¹c siê w ratowanie
agonalnego Koœcio³a Pana naszego na Chwa³ê Królestwa Niebieskiego. Matka, Poœredniczka
£ask i Królowa ca³ego Wszechœwiata wspomaga mnie ³askami Swymi, abym wszelkie
trudnoœci pokonywa³a w znaku zmartwychwsta³ego Chrystusa i wyda³a nadprzyrodzony owoc
dla ca³ej ludzkoœci.
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 naszym, 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 naszym wolê Jego we mnie na Chwa³ê Jego.
Wyzuta z siebie, obleczona w Jezusa Chrystusa nie potrzebujê obawiaæ siê trudnoœci
wewnêtrznych, ani te¿ zetkniêcia ze œwiatem. Wszystkie trudnoœci œwiatowe nie s¹ dla mnie
¿adn¹ przeszkod¹, a wrêcz przeciwnie sprawiaj¹ one, ¿e stajê siê jeszcze bardziej aktywna
i “ w mi³oœci wkorzeniona i ugruntowana ” (Ef 3, 17), tak¿e nie mogê nigdy zatrzymaæ siê
nawet, gdybym by³a zmêczona, zreszt¹ nie mam prawa zatrzymywaæ drogê Koœcio³owi, ale
muszê wiernie, pokornie i wspania³omyœlnie iœæ za Panem Jezusem. W moim odwiecznym
i tak trudnym powo³aniu zaufa³am heroicznej dobroci Bo¿ej, dziêki której Opatrznoœæ Bo¿a
obficie wynagradza mi wszystkie udrêki i przeciwnoœci zwi¹zane z Dzie³em Niebios, bo
poprzez to wszystko stokroæ wiêcej otrzyma³am i ju¿ wype³ni³am wolê Pana naszego czyli
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w i e k u i s t e z a œ n i ê c i e w Trójjedynym Bogu, który w ka¿dej chwili mo¿e zabraæ
dusz¹ m¹ do Siebie, ale ju¿ na wiekuiste wieczerzowanie w Nim.
{ Œwiêtej Pamiêci ksi¹dz kanonik Henryk Œwierkowski, którego pozna³am w 6 - t¹
rocznicê œmierci S³ugi Bo¿ego kard. Stefana Wyszyñskiego by³ najm¹drzejszym kap³anem
jakiego spotka³am w ¿yciu swym, i jak widaæ niezast¹pionym w moim odwiecznym
powo³aniu, i w³aœnie on jedyny przewy¿sza³ mnie wiedz¹, a poza tym by³ niezmiernie
doœwiadczonym kap³anem, tak¿e dziêki niemu mog³am w duchu Bo¿ym wspinaæ siê na
umi³owan¹ Górê Karmel. Od œmierci ks. Henryka Œwierkowskiego nigdy, ale to przenigdy
nie spotka³am tak m¹drego kap³ana, który rozumia³by c i e m n ¹ n o c d u c h a, tak¿e
przykro mi to pisaæ, ale wszystkich swoich spowiedników przewy¿sza³am wiedz¹, bo ksiê¿a
znaj¹cy nawet bardzo dobrze Pismo Œwiête i dogmaty wiary katolickiej nie znali dobrze,
albo wcale dzie³ Œwiêtego Jana od Krzy¿a, a co za tym idzie nie znali siê na duchowym
Dziele Pana naszego, bo jak to mówili mi, ¿e jest to dla nich za trudne.
Œwiat³em mojej drogi jest mój najukochañszy Mistyk Œwiêty Jan od Krzy¿a, który
poprzez dzie³a swe ka¿e mi nie zatrzymywaæ siê nad niczym nawet przelotnie, co w³adze
poj¹æ mog¹, tak¿e nie mogê te¿ zatrzymywaæ swojej mi³oœci i rozkoszy na tym, co rozumem
lub zmys³ami poznajê o Bogu, bo mam kochaæ i rozkoszowaæ siê tym, czego z Boga nie
mogê zrozumieæ i odczuæ, a poza tym ca³y czas mam trzymaæ siê ciemnej nocy wiary.
Ceni³am sobie ksiê¿y, którzy wprost powiedzieli mi, ¿e nie znaj¹ siê na mojej
tak trudnej misji, bo po prostu ona przerasta ich si³y i od razu powiedzieli mi, ¿e tylko
mogê spowiadaæ siê u nich, ale jedynie z grzechów swych, tak¿e ja ju¿ od d³u¿szego czasu
nie potrzebujê ¿adnych wskazówek i rad na mojej drodze œwiêtoœci, bo przecie¿ poprzednio
otrzyma³am du¿o wskazówek od duchownych, bo nieuduchowieni i nieoœwieceni kap³ani
mog¹ wiele szkód narobiæ dusz mej, tak¿e zawsze trzyma³am i trzymam siê najm¹drzejszych
mistyków, a przede wszystkim Wszechmocnego, bez którego nigdy nie zg³êbiê tajemnic,
ani te¿ zamiarów Jego. Boski Odkupiciel wskazuje mi drogê coraz bardziej doskonalsz¹
(1 Kor 12, 31), i udziela mi ³ask wedle uznania Swego i tyle ile jest niezbêdne, aby zrealizowaæ
odwieczne zamiary Jego, tak¿e nadprzyrodzon¹ si³¹ Sw¹ porwa³ duszê m¹ i po schodach
mistycznych prowadzi j¹ do ca³kowitego zjednoczenia ze Sob¹.
Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e Dzie³o Pana naszego jest trudne, i skoro jest trudne
nawet dla wielu duchownych, dlatego te¿ to moje pisanie na Chwa³ê Ukochanego rozjaœnia
wiedzê na temat mojego odwiecznego powo³ania, które jest niesamowit¹ mistyczn¹ eksplozj¹
dla ca³ego zdemoralizowanego œwiata, który na si³ê wyeliminowuje wiarê katolick¹ z ¿ycia
doczesnego i prowadzi pe³ne nienawiœci antychrzeœcijañskie kampanie, które objawiaj¹ siê
nawet w mordowaniu katolików i paleniu ich mienia wraz z paleniem koœcio³ów.
Nadprzyrodzone i ukochane Dzie³o Najsprawiedliwszego, które prowadzê moc¹ i m¹droœci¹
Jego jest œwiat³em w ciemnoœciach dla wszystkich œmiertelników, dlatego te¿ z tak wielkim
namaszczeniem kontynuujê go, aby uzdrowiæ ca³y zdeprawowany œwiat. W moim odwiecznym
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który przyj¹³ nasze cz³owieczeñstwo i w pe³ni Boskiego Bóstwa jednoczê siê z uciskanymi
i przeœladowanymi dzieæmi Bo¿ymi na ca³ym œwiecie oraz przekazujê umi³owan¹ naukê
w Panu naszym, by pokrzepiæ zagubione i nieufne owce Jego.
Radoœæ paschalna zmartwychwsta³ego Chrystusa przesi¹k³a wszystkie w³adze duszy mej,
¿e ona przez Ojca Przedwiecznego w Synu poprzez Ducha Œwiêtego ¿yje nie tylko na granicy
czasu i wiecznoœci, ale poza czasoprzestrzeni¹, bo przecie¿ podczas mistycznych nocy na czas
okreœlony opuszcza ona w Ukochanym pow³okê cielesn¹, aby poznawaæ niepojêtoœci Jego
w misterialnych g³êbinach Jego. Na mojej ciernistej i mi³osnej drodze œwiêtoœci upajam siê
³askami Najœwiêtszego, który pozwala mi wspó³pracowaæ w Dziele Odkupienia, dlatego te¿
z mi³oœci do Niego i w mi³oœci Jego pe³niê umi³owan¹ wolê Jego. W swoim odwiecznym
powo³aniu urealniam, aktualizujê i uobecniam nieustann¹ prawdê Bo¿¹, któr¹ czyniê w mi³oœci,
dziêki wstawiennictwu Ró¿y Duchowej Maryi, tak¿e zdajê sobie sprawê z tego, ¿e w tak wielkiej
nadprzyrodzonej misji nale¿y byæ œciœle skoncentrowanym wokó³ Krzy¿a i zmartwychwsta³ego
Chrystusa, centralnych tajemnic naszej wiary.
Pracê dla Pana naszego podjê³am jak najochotniej, aby zaœwiadczyæ o nieskoñczonym
mi³osierdziu i mi³oœci Jego, a do wszystkich nadzwyczajnych ³ask Jego przyzwyczai³am siê
tak, jak do oddychania, ale mimo tego ci¹gle proszê Ukochanego o œwiat³o Jego, abym nie
b³¹dzi³a w ziemskich mrokach. Troszczê siê jedynie o sprawy Chrystusa i jestem uobecnieniem
Jego, i za spraw¹ Ducha Œwiêtego nabywam przeœwiadczenia o moim wezwaniu, dlatego
te¿ otrzymujê œwiat³o Bo¿e na dalsze trudy swojej ziemskiej pielgrzymki. Jako córka Ojca
Wiekuistej Œwiat³oœci nie szczêdzê czasu na misjê Jego, któr¹ odwiecznie przygotowa³ na
duszê m¹, bo przecie¿ On jedyny uwolni³ mnie od zniewolonego œwiata, dlatego te¿ w mi³oœci
i w pokorze Jego p r a g n ê przekazaæ realnie istniej¹ce ¿ycie duchowe, które jest w nas
i wokó³ nas, aby zatrzymaæ mordercze tempo zdeprawowanego œwiata, które odbywa siê
w œmiertelnej trwodze prawych owiec Bo¿ych. P r a g n ê dodaæ, ¿e jestem niezale¿na
w odkupieñczych cierpieniach Chrystusa, bo wszelkie ziemskie groŸby i niebezpieczeñstwa
s¹ dla mnie niczym, bo przecie¿ chroniona jestem przez najukochañszych Rodziców Niebieskich,
dlatego te¿ nie potrzebujê ¿adnej zniewolonej godnoœci ziemskiej, bo gardzê ni¹, ceniê sobie
tylko to, co zwi¹zane jest z Bogiem i nie wyrzeknê siê swojej ukochanej misji, któr¹ g³oszê
w uni¿eniu jako córka Mistrzów Niebieskich.
Moje mistyczne powo³anie realizujê poprzez ³askê Bo¿¹ w œwietle wiary, nadziei
i mi³oœci, i skoro realizujê tak wielkie Dzie³o Bo¿e, ¿e w du¿ym stopniu przekazujê odwieczne
tajemnice Bo¿e, które znajduj¹ siê za progiem œmiertelnoœci, to wiadomo, ¿e rozum i wiara,
to za ma³o, bo to jest zadanie jedynie dla duszy, która w Bogu opuszcza cia³o i w Nim na
czas okreœlony dog³êbnie wchodzi w niepojêtoœci Jego. Ca³a moja nadprzyrodzona misja
podparta ogromem œwiêtych znaków czasu skierowana jest do ca³ego zniewolonego œwiata,
który ¿yje w tymczasowej ziemskiej chwale swej, a poniewa¿ otrzyma³am konkretne
œwiadectwo ¿ycia w Panu naszym, dlatego te¿ mam prawo przemawiaæ do ca³ej ludzkoœci,
która w wiêkszoœci nie ma ¿adnych zainteresowañ i rozmi³owana jest te¿ w nieprawoœciach
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swojej drodze krzy¿owej nigdy nie da³am siê manipulowaæ fa³szywym doradcom, bo
przecie¿ moim jedynym doradc¹ jest Mistrz Niebieski, który mieszka w twierdzy duszy
mej, dlatego te¿ On jedyny wie, co najlepiej potrzeba córce Jego, jak i wszystkim owcom
Jego, dlatego te¿ zes³a³ moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê, która jest szokiem dla ca³ej ludzkoœci.
¡ B³ogos³awieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli ¢, a ja musia³am zobaczyæ i to diab³a,
aby uwierzyæ, i obecnie dosyæ czêsto z woli Bo¿ej oczyma duszy widzê Bosk¹ obecnoœæ,
a poza tym doœwiadczam obecnoœæ Boga, z którym mo¿na zetkn¹æ siê tylko przez
Chrystusa i w Chrystusie. Dusza ma przez mi³oœæ, wiarê i nadziejê w Krzy¿u Bo¿ym broni
Dzie³a Bo¿ego do którego zosta³a powo³ana i d¹¿y ona do Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego,
Jedynego Boga w Trzech Osobach Boskich, aby w przysz³ym ¿yciu by³a ona z³¹czona
w Ob³oku Bo¿ym na ca³¹ wiecznoœæ, w którym znajduje siê Trójjedyny Bóg. W tym
zdeprawowanym œwiecie najszczêœliwszy dzieñ ¿ycia mego, to by³ taki dzieñ, kiedy
z zewnêtrznego cz³owieka przyoblek³am siê w wewnêtrznego, i to dziêki Panu naszemu,
który tak bardzo cierpi we mnie, bo w³aœnie wówczas pow³oka cierpienia Ukrzy¿owanego
zosta³a zerwana dla duszy mej, która od tej pamiêtnej, b³ogos³awionej chwili tj. od
pierwszej cielesnej wizji z diab³em mog³a ona wejœæ w duchu Ukochanego w ca³kowit¹
tajemnicê Odkupienia Jego.
K Dzie³o samoistnego, umi³owanego S³owa Wcielonego nie realizujê z w³asnej
woli, bo ono przerasta mnie sam¹, mój rozum, jak i moje zmys³y, bo przecie¿ to Dzie³o
jest Bo¿e, dlatego te¿ Ukochany uzdolni³ mnie do wykonywania Jego i nieustannie prowadzona
jestem w Nim. Dzie³o Pana naszego, które oparte jest o Ska³ê Jego przesz³o i przechodzi
przez niesamowity tygiel cierpienia zreszt¹, jak i ka¿de Dzie³o Bo¿e, ale moc¹ i si³¹
Umi³owanego realizowa³am je w wielkim wyciszeniu i skupieniu wœród przeb³ogiej ciszy,
tak¿e obecnie ono dojrzewa w Nim na Chwa³ê Jego. Jestem œwiadoma tak szczególnego
pos³annictwa swego i niewymownie dziêkujê Bogu, ¿e tak czêsto doœwiadczam Go, tak¿e
nape³niona duchem prawdy i mi³oœci Bo¿ej gardzê wszystkimi zwodniczymi “ dobrami ”
doczesnego œwiata, które przecie¿ prowadz¹ na wieczne zatracenie. Ojciec Niebieski dzia³a
we mnie i przeze mnie dokonuj¹c Dzie³a Swego, do którego odwiecznie powo³a³ mnie, tak¿e
dusza ma nieustannie zwrócona jest ku wiecznoœci i z radoœci¹ zatapia siê ona w œwiecie Bo¿ym.
Dziêki Opatrznoœci Bo¿ej chodzê w œwiat³oœci Bo¿ej i godnie realizujê odwieczne
powo³anie, aby mog³y wype³niæ siê wyroki Bo¿e, które przypadaj¹ na obecne zniewolone
czasy, aby zadoœæuczyniæ za grzechy œwiata. Mój najukochañszy Przewodnik Niebieski odnowi³
ducha Swego w duszy mej, aby ona w bezgranicznej wiernoœci, mi³oœci i z ca³kowitym
oddaniem przekazywa³a œwiadectwo mi³oœci Jego. Dusza ma dosyæ czêsto spotyka siê z Panem
swym w twierdzy duszy swej, tak¿e nieustannie wspó³dzia³a ona z ³ask¹ Jego, aby móc
wznieœæ siê w wy¿sze sfery ¿ycia duchowego. W dosyæ czêstej duchowej agonii Chrystusa
dusza ma zosta³a w szczególny sposób wysublimowana na wra¿liwoœæ cierpienia i mi³oœci,
aby wraz z Ukrzy¿owanym by³a ona zdolna unieœæ brzemiê grzechów œwiata. Jestem wierna
prawdzie Bo¿ej, dlatego te¿ poprzez mi³oœæ przekazujê umi³owan¹ prawdê swojego
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Rodzice Niebiescy ca³y czas kieruj¹ dusz¹ m¹ zgodnie z Ich Odwiecznym Planem
i z Ich woli b³ogos³awiona krzywda moralna z 9. 10. 1985 r. ( bezprawne nie nadanie mi
stopnia doktora ), to najwiêkszy nadprzyrodzony dar, jaki mog³am otrzymaæ od Nich, bo
dziêki niej wesz³am w Ich tajemnice i tak bardzo pokocha³am cierpienie, które przebóstwia
mój umys³ na Ich podobieñstwo przy Ich wspó³udziale. Duszê moj¹ musia³ dotkliwy miecz
boleœci przenikn¹æ, aby wysz³y na jaw zamys³y serc wielu ( £k 2, 34 - 35 ), bo przecie¿
poprzez kamieñ wêgielny z 9. 10. 1985 r. poruszy³am dos³ownie ca³y pseudosêdziowski
i pseudonaukowy œwiat zaskar¿aj¹c nawet lewacki Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka,
dlatego te¿ Chrystus d a ³ m i p r a w o d z i a ³ a n i a w I m i e n i u S w y m, aby
wszystko dokona³o siê w Imieniu Jego na Chwa³ê Jego ( J 15, 16 ). Podczas misji Bo¿ej
zapiera³am siê sama siebie i to ka¿dego dnia, i bra³am swój krzy¿ i naœladowa³am Chrystusa
( £k 9, 23 ), dziêki któremu dusza ma przebywa³a w najwiêkszej Nocy Niebytu umys³em
Jego wch³aniaj¹c tajemnice Jego, które odwiecznie by³y przygotowane na ni¹, abym mog³a
w cierpliwoœci przynieœæ owoc Niebios.
24. 08. 1983 rok, to by³ dla duszy mej nad wyraz b³ogos³awiony dzieñ, bo od tego
dnia wiedzia³am bardzo dok³adnie do czego odwiecznie Bóg powo³a³ duszê m¹, i równie¿
wiedzia³am w Panu naszym, ¿e wystarczy mi mocy Jego na zrealizowanie nadprzyrodzonej
misji mej, bo przecie¿ moc Bo¿a doskonali siê w s³aboœci (2 Kor 12, 9), dlatego te¿ troski,
zw¹tpienia, lêk, zmartwienia, dos³ownie wszystko oddawa³am Ukochanemu, który cierpieniami
uzdrawia³ duszê m¹, abym wzmocniona w Nim jak najlepiej wykona³a duchowe Dzie³o
Jego, które ma s³u¿yæ dla pomno¿enia Chwa³y Jego.
9. 10. 1985 rok, to by³ kolejny nad wyraz b³ogos³awiony dzieñ dla duszy mej, bo
gdyby nie wyrz¹dzono mi tej moralnej krzywdy, to nie by³abym powo³ana do tak wielkiego
duchowego Dzie³a Bo¿ego, bo ka¿de nadprzyrodzone Dzie³o oparte musi byæ o cierpienie,
o Krzy¿, aby mia³o ono trwa³e fundamenty z Królestwa Niebieskiego, bo inaczej runie,
tak¿e wszystkie œwiête znaki czasu wskazuj¹ na g³êbokie zjednoczenie z Bogiem duszy
mej, jako duszy wybranej. Pozorne zwyciêstwo pseudonaukowców i pseudoprawników odnoœnie
mojej sprawy z 9. 10. 1985 r. nie jest niczym innym jak pocz¹tkiem nowej przegranej
wszystkich prowodyrów bezprawia, oczywiœcie w nadprzyrodzonym porz¹dku, tak jak Judasz
przegra³ przez perfidn¹ zdradê w stosunku do Jezusa Chrystusa, tak¿e ta barbarzyñska
“ naukowa ” okropnoœæ nie umrze œmierci¹ naturaln¹, bo jest ona kamieniem wêgielnym
duchowego Dzie³a Niebios. Tego pamiêtnego dnia w tej swojej bezsilnoœci us³ysza³am
g³os Zbawiciela, dziêki któremu na nowo o¿y³am, aby doprowadziæ do koñca duchowe
Dzie³o Jego, które budowane jest na fundamencie tej opatrznoœciowej, b³ogos³awionej krzywdy
moralnej z 9.10. 1985 r., która wcementowana jest w Syna Bo¿ego Jezusa Chrystusa. Jako
dziecko œwiat³oœci Pana naszego nios¹ca œwiat³o Ewangelii Jego poprzez duchowe Dzie³o
Jego, które prowadzê w Nim w szczególny sposób jestem dotykana cierpieniami, które
wzmacniaj¹ duszê m¹ w tyglu cierpienia, dlatego te¿ z niez³omn¹ wiernoœci¹ przebywam
w strumieniach wody ¿ywej czyli w nieskoñczonej mi³oœci Wszechpotê¿nego.
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nie mówiê pacierzy, ale przecie¿ ja nieustannie kontemplujê Boskiego Oblubieñca w twierdzy
duszy mej, co równoznaczne jest z m o d l i t w ¹, a poza tym piszê w Imiê Ukochanego,
który non - stop udziela mi ogrom niepojêtych ³ask, tak¿e przyj¹³ On taki sposób wewnêtrznego
modlenia mego i czasami to parogodzinnego, tak¿e dziennie spêdzam z Nim prawie ca³y
dzieñ. Ponadto Zbawiciel w ³askach Swych rzek³ do duszy mej, ¿ebym zawsze by³a taka
jaka jestem czyli zaakceptowa³ nawet to, ¿e od wielu lat nie klêczê, bo przecie¿ mam
dyskopatiê ca³ego krêgos³upa i artrozê obustronn¹ kolan, a z tego przenigdy siê nie
wyleczê, tak jak i z bólu mojej g³ównie prawej rêki, bo mam zwiotczenie miêœni stawowych.
Do moich sta³ych i nieuleczalnych chorób nale¿y te¿ choroba nadciœnieniowa, cukrzyca
drugiego stopnia, astma ( czasami tygodniami niesamowicie kaszlê ) oraz parê innych
chorób, o czym pisa³am przy innej okazji, tak¿e nie bêdê siê tutaj powtarza³a tym
bardziej, ¿e wszystko mo¿na znaleŸæ nawet na mojej stronie internetowej.
W moim duchowym ¿yciu nie brakuje mi cierpieñ, mêcz¹cych snów, upojnych
³ask, najprzeró¿niejszych doœwiadczeñ duchowych i to tylko dlatego, ¿e przez Chrystusa
w Duchu Œwiêtym prowadzê tak wielkie duchowe Dzie³o Najœwiêtszego, które pozwoli³o
duszy mej wejœæ w niepojêty, nieograniczony, nieskoñczony œwiat Jego. C i e r p i ê
w Chrystusie w tej agonalnej i niekoñcz¹cej siê mêce Jego, i skoro mam tak niewielki
i zarazem znacz¹cy udzia³ w ¿yciu Jego, dlatego te¿ odda³am siê Jemu we wszystkim
i nie mogê zmarnowaæ tak wiele niepojêtych ³ask Jego, które tak mocno wkroczy³y w moje
doczesne pielgrzymowanie. Moje przejœciowe udrêki, cierpienia, jak i przeciwnoœci s¹ na
sta³e wkomponowane w moj¹ drogê doskona³oœci, aby we mnie mog³a wype³niæ siê wola
Boskiego Oblubieñca bez którego nie mog³abym ju¿ ¿yæ. Z woli umi³owanego Pasterza
Niebieskiego dosta³am i dostajê tak bardzo wiele w ¿yciu swym, i moim obowi¹zkiem jest
podzieliæ siê z tym z ca³¹ ludzkoœci¹, co robiê to w Bogu na miarê trzeciego tysi¹clecia.
Na mojej duchowej drodze w Duchu Œwiêtym, który przenika g³êbokoœci Bo¿e
w heroicznej mi³oœci w pe³ni œwiadczê o Niebieskim Oblubieñcu mym, a te moje chwilowe
przeszkody i niepowodzenia pozwalaj¹ jeszcze bardziej zatraciæ siê w Ukochanym, który
przecie¿ drog¹ cierpienia prowadzi duszê m¹ do wiekuistego zbawienia. Odkupieñcza krew
Jezusa Chrystusa obmywa duszê m¹ z grzechów mych, i dziêki niej dusza ma tak czêsto
bywa w Nim w zdroju niepojêtych ³ask Jego, i to g³ównie za przyczyn¹ Niepokalanej,
która wyb³aga³a dla niej nieskoñczone mi³osierdzie u Syna Swego.
Z pomoc¹ Pasterza Niebieskiego z duchowymi wewnêtrznymi kolcami zatraci³am
siê w Nim, który w trudzie przeprowadza mnie przez coraz to nowe przeciwnoœci, które
w moim ziemskim pielgrzymowaniu jak widaæ nie maj¹ koñca. Te wszystkie duchowe
cierpienia rozbudzi³y jeszcze wiêksz¹ mi³oœæ duszy mej do Boskiego Oblubieñca, który
króluje w twierdzy jej, i który nie tylko upaja j¹ mi³oœci¹ Sw¹, ale równie¿ coraz bardziej
porywa j¹ do Siebie i tajemnic Swych, dlatego te¿ w cichoœci i pokorze ona tak cierpi
w Nim, aby poprzez ten tygiel cierpienia mog³a ona jak najbardziej oczyœciæ i oœwieciæ
siê w Nim. Dusza ma nieustannie umiera z mi³oœci za Kap³anem Niebieskim, który tak
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aromatami Jego po³¹czonymi z b³ogim œwiat³em Jego.

niezwyk³ymi

Boskimi

Strumienie Boskiej rozkoszy rozp³ywaj¹ siê po wszystkich cz³onkach cia³a mego,
tak¿e serce, rozum, jak i ca³a dusza ma ¿yj¹ w ukrytych prawdach Najœwiêtszego, które
s¹ prawdami wiecznymi podporz¹dkowanymi dobru ka¿dej duszy. Na mojej ciernistej
i mi³osnej drodze œwiêtoœci nieustannie spe³niam ¿yczenia Boskiego Oblubieñca, w którym
dusza ma tonie z mi³oœci za Nim, i ona nie mo¿e doczekaæ siê tej odwiecznie wyznaczonej
chwili, kiedy bêdzie ju¿ wiecznie pod¹¿aæ do nieskoñczonej wiecznoœci.
K Na mojej mistycznej drodze moc Wszechmocnego ujawnia siê z ka¿dym dniem
coraz mocniej, dlatego te¿ coraz intensywniej ¿yjê w Panu naszym dla Dzie³a Jego, które
duszy mej pozwoli³o wejœæ do przedziwnej niepojêtoœci Jego i obcowaæ sam na Sam z Nim.
Cierpliwie ufam nieskoñczonemu mi³osierdziu Bo¿emu, dziêki któremu jako jedyna jestem
gotowa przyj¹æ i unieœæ mi³osny ciê¿ar konsekwencji nadprzyrodzonej misji mej, któr¹
prowadzê w Boskim Odkupicielu, dlatego te¿ nikt nie mo¿e, ani te¿ nie ma prawa byæ
przy mnie, bo to Dzie³o jest wybitnie duchowe, o czym zwykli œmiertelnicy nie maj¹
najmniejszego rozeznania, ani te¿ pojêcia.
Moje nadzwyczaj trudne, a zarazem upojne nadprzyrodzone powo³anie ca³y czas rodzi³o
siê w niesamowitych bólach, gdzie duchowieñstwo przez 14 lat non-stop ignorowa³o moje
tak liczne duchowe przesy³ki czekaj¹c na moj¹ œmieræ, aby uœmierciæ duchowe Dzie³o Niebios,
co jest niemo¿liwoœci¹, bo Nieœmiertelny obieca³ mi zwyciêstwo. Nie ma to ju¿ dla mnie
znaczenia kiedy rozpocznie siê proces badawczy misji mej ?, bo ja i tak wykona³am wolê
Niebios, tak¿e jestem dumna, ¿e mogê cierpieæ w bojaŸni Bo¿ej w Samym Bogu, który nad
wyraz wszystko wynagradza duszy mej. Jedynie tylko w poprzednich latach czasami duchowo
cierpia³am z powodu bezczynnoœci duchowieñstwa na moje duchowe przesy³ki, które
zaserwowa³o mi niekatolick¹ i bezduszn¹ ciszê na czele z moim diecezjalnym biskupem
ks. abp. S t a n i s ³ a w e m B u d z i k i e m, do którego wys³a³am 4 listy na 49 stron. Jak
widaæ przeciêtni kap³ani wegetuj¹ wed³ug logiki œwiatowej zgodnie z przyrodzonym zegarem,
jedynie tylko czasami budz¹ siê w nag³oœnionych sprawach, kiedy nie maj¹ ju¿ wyjœcia.
Moje ¿ycie jest ukryte z Chrystusem w Bogu ( Kol 3, 3 ), i Duch Œwiêty nape³nia
mnie pe³ni¹ Bo¿¹ (Ef 1, 23), i za przyczyn¹ Jego jestem wtajemniczona w misterium Boga,
dlatego te¿ nieustannie poznajê Ojca przez Chrystusa w Duchu Œwiêtym, aby mieæ udzia³
w Dziele Odkupienia. Na swojej drodze krzy¿owej nigdy nie straci³am wewnêtrznego spokoju
i równowagi, tak¿e odwa¿nie wkroczy³am w przysz³oœæ Bo¿¹, poniewa¿ jestem nape³niona
niezachwian¹ ufnoœci¹ w opiekê Bo¿¹. Nikt mnie nie z³amie w duchowym Dziele Bo¿ym,
bo zbyt bardzo kocham Boskiego Oblubieñca, od którego wszystko jest zale¿ne, tak¿e muszê
byæ silna Bogiem jak przysta³o na mistyczn¹ córkê Stwórcy maj¹c nadziejê, ¿e te obecne moje
publikacje, które umieœci³am na internetowej stronie mej nareszcie przebij¹ serca i dusze
rzetelnych kap³anów, którzy poinformuj¹ Papie¿a Franciszka o nadprzyrodzonej misji mej,
na wniosek którego bêdzie nadany w³aœciwy bieg sprawie. Szczêœæ Bo¿e ! Anna Aniela Flak

