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Jestem córk¹ Koœcio³a Nowego Przymierza (2 Kor 3, 6)  

Jestem  córk¹  Koœcio³a  Nowego  Przymierza  (2 Kor 3, 6)  i  idê  za  Przybytkiem Trójcy 
Œwiêtej  za  Córk¹  Boga  Maryj¹,   która   ma   najpe³niejszy   udzia³  w  tajemnicy  Syna  Swego
Jezusa  Chrystusa  tj.  w  tajemnicy odkupienia œwiata. Jako duchowa córka Wodza Niebieskiego 
jestem  zatracona  i  zagubiona  w  Nim  Samym,   i   w   pokorze   i   wiernoœci  Jego  wznios³am
siê  ponad  to  wszystko,   co   przemijaj¹ce   i   œmiertelne,    aby   móc   ¿yæ  tylko  w  wiecznych
bogactwach   i   rozkoszach   Jego,    który    nieustannie   obdarowuje   mnie   nadprzyrodzonymi 
kwiatami  i  wonnoœciami  z  najczystszej  Ojczyzny  Swej.  Na mojej ciernistej i mi³osnej drodze 
œwiêtoœci  w  Boskim  Oblubieñcu  wesz³am w niewiedzê i przesz³am do wiedzy niewidzialnych,
pozaziemskich  spraw  Jego,  dlatego  te¿  poprzez  ca³y  rok liturgiczny przebywam w dialektyce
paschalnego  misterium,  w  przestrzeni  paschalnych  prawd  i  wydarzeñ  Pana  naszego.

Od  kiedy  pozna³am  wolê Wszechmocnego, to od tego momentu poprzez b³ogos³awion¹ 
Ró¿ê   Duchow¹   Maryjê   realizujê   j¹   w   wielkim  pos³uszeñstwie  i  pokorze,  aby  tylko  nie
zasmuciæ  Ukochanego,   który   jako   jedyny   w  ca³ym  Wszechœwiecie  zna  moje  wewnêtrzne
udrêczenia,  osch³oœci  i  najprzeró¿niejsze  cierpienia,   tak¿e   zna   On  moje  potrzeby  i  œledzi 
ka¿dy   mój   krok   tym   bardziej,   ¿e  mam  wydaæ  mistyczny  owoc  Jego  dla  ca³ej  ludzkoœci 
i  wszystkich  nastêpnych  pokoleñ.  Z  pomoc¹  Ukrzy¿owanego zosta³am wyzuta z siebie samej, 
aby  móc  przez  czas  i  trudnoœci ziemskiego pielgrzymowania coraz czêœciej doœwiadczaæ Jego, 
tak¿e   obleczona   wewnêtrznie   w   zbrojê   Umi³owanego   jestem  w  bezpoœrednim  kontakcie 
z   Nim,   i   poprzez   Dzie³o   Jego   nieustannie   pocieszam  Go  i  wynagradzam  Mu  wszelkie
zniewagi  obecnej  Sodomy  i  Gomory.

Ojciec  Przedwieczny  objawi³  mi  wolê  Sw¹  przez Syna Swego Jezusa Chrystusa, tak¿e 
przez  wiarê  ( Hbr 11, 8 )  widzê  zamiar  Boga  urzeczywistniony  w  Chrystusie,  który  stwarza 
we  mnie  czyste  serce  (Ps 51, 12),  abym  w  sobie  mia³a  Jego  w  Trójcy  Jedynego  i mi³oœci¹ 
i  œwiêtoœci¹  Jego  pojê³a  odwieczne  tajemnice  Jego,  które  odwiecznie  by³y  przeznaczone na
duszê m¹.  Moja  droga  œwiêtoœci  odbywa  siê  w  ofiarnej mi³oœci w g³êbi duszy mej za pomoc¹ 
Mamy Niebieskiej  przez  któr¹  przyszed³  Jezus  Chrystus,  aby  zbawiæ  nas, tak¿e z woli Bo¿ej 
wszystko  przekazujê  wiar¹,  która  dzia³a  przez  mi³oœæ  (Ga 5, 6),  a  Duch  Œwiêty  uczy  mnie 
prawdy  Bo¿ej  i  umacnia  moj¹  wewnêtrzn¹  si³ê  ( Ef 3, 16 ).

Na  swojej  duchowej  drodze  postêpujê  wed³ug  prawdy  Ojca  Przedwiecznego zgodnie
z  przykazaniami  jakie  otrzymaliœmy od  Niego  (2 J  4 ),  tak¿e  nikt  nie  jest w stanie wymusiæ
ode  mnie  si³¹  fa³szywej  prawdy,   bo   najmniejsze  zboczenie  z  drogi  wytkniêtej  przez  Pana
naszego  zaprowadzi³oby  duszê  m¹  na  wieczne  potêpienie.   Kap³an   Niebieski  da³  mi  moc
Sw¹,   abym   zrealizowa³a   duchowe  Dzie³o  Jego,  dlatego  te¿  walczê  w  Imiê  Jego  wiedz¹c 
z góry,  ¿e  i  tak wszystko stanie siê zgodnie z wol¹ Jego, bo On jedyny jest zmartwychwstaniem 
i  ¿yciem  (J 11, 25).  W  moim  odwiecznym  powo³aniu  przenikniêta  Bóstwem  Najœwiêtszego 
zrobi³am  wszystko   to,  co  by³o  w  mocy  mej,  a  resztê  dokona  ju¿  Pan mój, który ma pieczê 
nad  wszystkim  i  On  najlepiej  wie,  co  jest  najlepsze  dla  Dzie³a  Jego.  Pe³ne   mi³oœci   ³aski 
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i  s³owa  Wszechmocnego  nieustannie  utwierdzaj¹ mnie w prowadzeniu tak niezmiernie trudnej 
misji,  ale  jedynie  w  zrozumia³ym  przekazaniu  jej,   któr¹  ukocha³am  nade  wszystko,  bo  po
prostu  ona  zawarta  jest  w  Oblubieñcu  Niebieskim,  dlatego te¿ prowadzê j¹ z wielk¹ mi³oœci¹
i  radoœci¹  o  nic  nie  martwi¹c  siê,  bo  Duch  Œwiêty  natchnie  mnie,  co  mam  w danej chwili 
mówiæ  czy  te¿  czyniæ  ( £k 12, 11-12 ).

Wszechw³adny,   którego   sprawiedliwoœæ   potrwa   na   wieki  ( Iz 51, 8 )  da³  mi  ³askê
przetrwania  tak  licznych cierpieñ dla dobra spraw Jego, bo jedynie poprzez pryzmat agonalnych 
cierpieñ  Jego  mo¿na  wnikliwie  rozpatrywaæ  niepojête tajemnice Jego.  C i e r p i e n i e,  które 
jest  czêœci¹  mojego  ¿ycia  pozwoli³o  mi  wejœæ  w  Bogu  w  pryzmat  cierpieñ Chrystusowych, 
gdzie  moc¹   i   rozumem   Pana   naszego   wchodzê   wnikliwie   w   ducha  dusz zniewolonych
i  uzale¿nionych  od  k³amliwych  mediów,  które w sposób jawny godz¹ w prawa Bo¿e.  Poprzez 
swoje tak liczne cierpienia fizyczne jak i duchowe,  które otrzymujê z umi³owanej Rêki Boskiego
Oblubieñca   zosta³am   w   szczególny   sposób   uwra¿liwiona   na  niewyra¿alnie  niewymowne
cierpienia  Jego,  dlatego  te¿  mog³am  odrobinê  skosztowaæ  nieopisywalnego  bólu i  mêczarni 
Jego  w  chwilach  agonalnych  Jego  na  Œwiêtym  Krzy¿u Jego, który prowadzi wszystkie dusze
do  wiekuistego  zbawienia  w  Nim  Samym. 

Z  Boskiemu   Odkupicielowi   niewyra¿alnie  dziêkujê,  ¿e  na  burzliwych falach ¿ycia
swego   by³am   wielokrotnie  wzgardzona  i  odepchniêta  przez  zmys³owych  ludzi  ( Iz 53,  3 ), 
którzy  bardzo  gnêbili  mnie,  lecz  nie  zdo³ali  mnie   przemóc  (Ps 129, 2),  i  to  tylko  dlatego, 
¿e  nigdy  nie  zw¹tpi³am  w  Zbawiciela,  który  jest  dla  mnie  wszystkim.  Dziêkujê  Boskiemu 
Odkupicielowi  równie¿  i  za  to,  ¿e  otrzyma³am  od  Niego  dar  cierpienia  i cierpia³am w Nim 
poprzez  tak  bolesne  doœwiadczenia,  upokorzenia, choroby i najprzeró¿niejsze ziemskie uœciski
za  spraw¹  pod³oœci  ludzkiej  czy  te¿  szatana,  gdzie  nieustannie  przybijana  by³am do Krzy¿a
Pana  naszego.

Na  mojej  drodze  krzy¿owej  dopóty  by³am  raniona i niesamowicie cierpia³am,  dopóki
nie   odciê³am   siê  od  Ÿróde³  z³a  tj.  od  wszelkich  fa³szywych  doradców  i  przyjació³,  którzy
fa³szywie  przysiêgali  i  obiecywali,  a  tak  naprawdê,   to   zawsze   mieli   na   wzglêdzie  tylko 
“ dobro ”  swe.   Dziêki  nieustannym  cierpieniom  przebywam  w  krainie  cierpieñ,  która  moje
cierpienia  przekszta³ci³a  w  najwiêksz¹  s³odycz,   i  cierpieæ  w  Imiê  Chrystusa  to  jest  wielka
³aska  Bo¿a,  która  nie  jest  ka¿demu  dana  i  nie  ma  siê  co  dziwiæ,  ¿e wielu œwiêtych prosi³o
Stwórcê o jeszcze wiêcej cierpienia, bo w cierpieniu ¿yli tylko i wy³¹cznie Boskim Oblubieñcem.

Wszystkie   Dzie³a   Bo¿e   przechodzi³y   przez   olbrzymi  tygiel  trudnoœci  i  cierpienia,
dlatego   te¿   z   moim   odwiecznym  powo³aniem  nie  mog³o  byæ  inaczej,  i  jak  przysta³o  na
duchow¹   córkê   Boskiego   Oblubieñca   ka¿dy   dzieñ   ¿ycia  swego  powierzy³am  Jemu,  aby 
jak  najgodniej  zasn¹æ  w  Nim  na  Golgocie,  a  co  ja  nie  dokonam  w  nadprzyrodzonej  misji
swej,  to  Ukochany  wszystko  dokona  za  mnie  i  nie  porzuci  dzie³a  r¹k  Swych  ( Ps 138,  8 ) 
na  wiekuist¹  Chwa³ê  Sw¹.   Im   wiêcej   cierpia³am   tym  wiêcej  mia³am  ³ask  Bo¿ych,  tak¿e
Trójjedynemu  Bogu  nigdy  nie  wyp³acê  siê  za  ten  przecudowny  czas, gdy podczas snu dusza
ma  wychodzi³a  w  Nim  poza  czas  i  przestrzeñ  i  przebywa³a  w  Majestacie  Jego,   bo  dziêki 
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nieskoñczonemu mi³osierdziu Jego mia³am niewielk¹ namiastkê Przedsionka Nieba.  W mi³osnej 
wolnoœci   Nieœmiertelnego   odczuwaj¹c   cierniste   ciernie   Ukrzy¿owanego   wewn¹trz   siebie 
wesz³am  w  chwa³ê  potêgi  Ukochanego,   aby   poprzez   mi³osne  cierpienia  dusza  ma  mog³a 
poznawaæ  i  kosztowaæ  niewymowne  niepojêtoœci  Jego.   Wœród   doczesnych   ucisków,  które 
wyrabiaj¹  moj¹  wytrwa³oœæ  w  drodze  œwiêtoœci  (Rz 5, 3)  dusza  moja  w  Jezusie  Chrystusie 
niejednokrotnie  znajduje  siê  nad  wszystkim  tym  co  œmiertelne   i   podlega   grzechowi,   aby 
w  chwilowej  wiekuistej  chwale  rozkoszowaæ  siê   Ukochanym,   który  dla  ka¿dej  duszy  jest 
jedynym  œwiat³em  w  ciemnoœci  nad  ciemnoœciami.

Duchowe  miecze  boleœci,  które  niejednokrotnie  przenika³y dusz¹ m¹ mia³y zbawienne 
dzia³ania,   bo  za  poœrednictwem  tych   niesamowitych  duchowych  czy  te¿  nawet  fizycznych 
boleœci  cia³a  mego  obumar³am  dla  œwiata  doczesnego  i  zreszt¹  dalej  obumieram,   ale   tym 
razem  ju¿  z  têsknoty  za  Ukochanym.   ¯ycie   moje  pe³ne  cierpieñ  fizycznych  i  duchowych 
zawsze  potrzebowa³o   ciszy i  wyciszenia,  które  nie zawsze mia³am w nieskoñczonej wolnoœci
Umi³owanego,  dziêki  któremu  nie  jestem  przywi¹zana  do  przemijaj¹cych  spraw  ziemskich, 
jedynie  tylko  do  Dzie³a  Jego,  które  pozwala  duszy  mej  przebywaæ w oceanie ¿ycia i pokoju 
Jego,   w   którym  zostaliœmy  zanurzeni  przez  Niego  czyli  w  tajemnicy  Ojca,  Syna  i  Ducha
Œwiêtego  ( Œwiêty  Jan  Pawe³  II - gi ).

Tak   jak   ka¿da   matka   mi³uje   i   troszczy   siê  o  nowo  narodzone  dzieciê,   tak  i  ja
uwielbiam  swoj¹  pracê  apostolsk¹,   która   prowadzi  duszê  m¹  nie  tylko  do  zbawienia,   ale
równie¿   prowadzi³a   do   poznania   i   ods³oniêcia  œwiatu  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego, 
gdzie   podczas   mistycznego   snu   z   11. 04. 1986 r.  Jezus  Chrystus  potwierdzi³  moj¹  misjê 
i  imiennie  wezwa³  duszê  m¹,  ¿e  tylko  jej  ods³oni  tê  tajemnicê,  która  z  czasem  zosta³a jej 
w  Bogu  ods³oniêta,   co   wszystko   to  przekaza³am  w  pierwszych  moich  9 - ciu  duchowych 
ksiêgach  pt.: ¡ Dzie³o  ascezy  mistycznej  ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego. ¢   

Drogê do ods³oniêcia   t a j e m n i c y   T r ó j k ¹ t a   B e r m u d z k i e g o  przygotowa³ 
mi   Sam   Ojciec   Niebieski,   któr¹   wykonywa³am   za   wstawiennictwem  Niepokalanej  przy 
wspó³pracy  wszystkich  Œwiêtych,  Mêczenników,  Ojców Koœcio³a i Mistyków, ... , duszy mojej
Babci  Katarzyny,  która  w  mistycznym  œnie  na  podstawie  statku  na oceanie przepowiedzia³a
mi ca³e moje ¿ycie  ({  tak  na  moje  rozeznanie  sprawdzi³o  siê  tak  mniej wiêcej w 90-ciu % ) 
i  duszy  mojego  Taty  Edwarda  i  Mamy  Józefy,  tak¿e  droga  ta  najpierw przebiega³a poprzez 
cud  nawrócenia,  cud   uœwiêcenia  i  cud  przebóstwienia,   aby   byæ   tak   jak   Eucharystia   po 
przebóstwieniu  Chleba.

Posi¹œæ  z  woli  Bo¿ej  tajemnicê Trójk¹ta Bermudzkiego, to trzeba byæ znakiem Boga 
¯ywego:  Jego  ¿ycia,  œmierci  i  zmartwychwstania  przepojonym  na wskroœ duchem Chrystusa 
tj.  mi³oœci¹,  sprawiedliwoœci¹,  pokojem  i d¹¿yæ do nieskoñczonych wartoœci œwiata wiecznego
czyli   trzeba   ¿yæ   Dogmatem:  Wcielenia,  Odkupienia,  Eucharystii  i  Trójcy  Œwiêtej  ( Matka 
Marcelina  Darowska).  Poza  tym  w  tak  wielkiej  sprawie  Bo¿ej  wszystko  nale¿a³o  postawiæ
na   Matkê   Koœcio³a   M a r y j ê,   bo   tylko   w   Jej   znaku  mo¿na  wszystko  zwyciê¿yæ  przy
nieprzerwanym  ³¹czeniu  spraw  Nieba  i  ziemi,  bo  musi byæ œcis³a harmonia rzeczy ziemskich 
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i  niebieskich,   bo   zawsze   by³o  i  bêdzie,   ¿e  do  Nieba  idzie  siê  przez  ziemiê,  a  do  Boga
przez  mi³oœæ  bliŸniego,  o  czym  wiedz¹  wszyscy  teologowie.   Ta   wielowiekowa   tajemnica
Bo¿a   by³a   jak   najbardziej   mo¿liwa  do  ods³oniêcia  przez  duszê  wybran¹  czyli  dusz¹  m¹, 
poniewa¿   narodziliœmy   siê   z   Ducha  ( J 3, 6 - 8 )   i   w   Chrystusie  odzyskaliœmy  œwiat³oœæ
prawdy,   która  daje  nam  wolnoœæ,   tak¿e  wszystko  przebiega³o  z   duchem  Objawienia  przy 
syntetycznym  ujêciu  rzeczywistoœci  przyrodzonej  i  nadprzyrodzonej czyli przy znakach czasu, 
które  dokonywane  by³y  w  pe³ni  czasów.

Bez  mojej  krzywdy  moralnej  z  9. 10. 1985 r.,   kiedy   to   bezprawnie  nie  nadano  mi
stopieñ   doktorata  po  obronionej  trzy  miesi¹ce  wczeœniej  ( 11.07.1985 r .)  pracy  doktorskiej
na  Wydziale  Rybactwa  Morskiego Akademii i Rolniczej  w  Szczecinie nie by³oby fundamentu
wêgielnego,   aby   poznaæ   i   ods³oniæ   ca³ej   ludzkoœci  tajemnicê  Trójk¹ta  Bermudzkiego.
W³aœnie   dziêki   temu   nieludzkiemu  ciêciu,  które  dokona³o  siê  za  spraw¹  Wszechmocnego
mog³am  umrzeæ  dla  œwiata  ziemskiego,   aby  móc  prowadziæ  Dzie³o  Odkupienia,  w  którym
zawarta  jest  ta  tajemnica  Bo¿a,   aby   moc¹   Ducha  Œwiêtego  w  sposób  naukowy  wszystko
jak  najrzetelniej  opracowaæ  i  przygotowaæ  œwiat  do  objawienia  Chwa³y  Bo¿ej w Chrystusie 
poprzez  tê  omawian¹  tajemnicê  Bo¿¹,   któr¹   mo¿na   posi¹œæ  jedynie  pod  znakiem  Bo¿ego 
zwyciêstwa  w  Chrystusie.

Ojciec  Niebieski  odwiecznie  wybieraj¹c  duszê  m¹  do  spraw Swych, które skierowane
s¹  do  ca³ej  ludzkoœci  i  wszystkich  nastêpnych  pokoleñ  dobrze  wiedzia³, co jest najlepsze do
zrealizowania  woli  Jego  zanim  Go  poprosimy  ( Mt  6,  8 )  i  to,   ¿e  cierpiê  i  bêdê  cierpia³a 
nie   jest   wspó³mierne   z   przysz³¹   chwa³¹,   która  ma  objawiæ  siê  w  nas,   i   jak   widzimy,
¿e  chwa³a  Boga  zawsze  dokonuje  siê  poprzez  stworzenia.  Dziêki  b³ogos³awionej krzywdzie
z   9. 10. 1985 r.   wesz³am   w   Chrystusie  w  mistyczne  ³añcuchy  znaków  czasu,   które  by³y 
¿ywymi   i   przekonywuj¹cymi   znakami   mi³osnej   mi³oœci  Najœwiêtszego,  który  odwiecznie 
przygotowa³  córkê  Sw¹,   aby  ona  chocia¿  odrobinê  mi³oœci  i  m¹droœci  przela³a  w  Nim  na 
grzeszne   owce   Jego.   Ta   b³ogos³awiona   drogocenna   krzywda  sta³a  siê  dla  mnie  dopiero
z  czasem  drogocennym  wielkim  darem  Bo¿ym,   bo   przecie¿   dziêki   niej  otrzyma³am  moc 
krzy¿y,  abym  mog³a  w  pe³ni  zrozumieæ  szczêœcie  Krzy¿a  i  dost¹piæ  pe³ni  ¿ycia  Bo¿ego.   

Dla  czcigodnej  s³u¿ebnicy  Bo¿ej  Matki  Ró¿y Czackiej  najszczêœliwszym dniem ¿ycia 
by³  dzieñ  utraty  wzroku,   tak   dla   duszy   mej   najszczêœliwszym   dniem  by³  9. 10. 1985 r.,
dziêki  któremu  wesz³am  w  orbitê  planów  Bo¿ych;   i   tak   jak   Œwiêt¹   Faustynê  Kowalsk¹ 
z   ziemi¹   ³¹czy³o   Dzie³o   Mi³osierdzia   Bo¿ego,   tak  mnie  z  ziemi¹  ³¹czy  przekazanie  tak 
niezwyk³ych  ³ask,  jakie  doœwiadcza  dusza  ma,  która  we  œnie  na  czas  okreœlony  tak  czêsto 
opuszcza  w  Bogu  próg  œmiertelnoœci.   Z   woli   Trójjedynego   Boga   mam   zostawiæ  œwiatu
swoje  mistyczne  ksi¹¿ki,   w   których   przekazane   jest   nie   tylko   dzie³o  ascezy  mistycznej
ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego,   ale   równie¿   wiadomoœci   o   niewidzialnym 
duchowym  œwiecie,  który  rozpoczyna  siê   ju¿  wewn¹trz  nas,  jak  i  te¿ w niepojêtych sferach 
doczesnoœci  i  nieskoñczonoœci.   

Moja   dzia³alnoœæ   p³ynie  z  g³êbokiej  wiary  we  wszystkie  prawdy  Koœcio³a,  dlatego 
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te¿   mam   niezachwian¹  niebiañsk¹  pewnoœæ  pomocy  Rodziców  Niebieskich,   co  do  swojej 
nadprzyrodzonej  misji  tym  bardziej,  ¿e  za  spraw¹  Ducha  Œwiêtego  wznoszê  siê  nad  siebie 
do   wznios³ych   wy¿yn   ¿ycia  duchowego,  i  jednoczê  siê  przez  mi³oœæ  i  ³askê  ze  Stwórc¹, 
i   w  milczeniu  podczas  modlitwy  kontemplacyjnej  czekam  na  nawiedzenie  Bo¿e.   G³ównie
poprzez  przekazanie  zniewolonemu  œwiatu  tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego, gdzie dusza ma 
za  wstawiennictwem  Ró¿y  Duchowej  Maryi  sta³a  siê  w  Bogu  wspó³odpowiedzialn¹  za  ni¹
nast¹pi  bardzo  gwa³towna  i  mocna  odnowa  Koœcio³a  Katolickiego,   który  bêdzie  zmuszony 
za   pomoc¹   uduchowionych,   doœwiadczonych   i   jak   najbardziej   kompetentnych  teologów 
wszystko  wnikliwie  przeanalizowaæ  i  odnieœæ  siê  do  tego  wszystkiego w Kongregacji Nauki 
Wiary   przed   wydaniem   o s t a t e c z n e g o   w e r d y k t u   przez   Samego   Papie¿a.

Mi³osierny  Zbawiciel  u¿ycza  duszy  mej  poznania  Swego  przede wszystkim przez to, 
¿e   we   œnie   opuszcza  ona  w  Nim  cia³o  i  w  Nim  odrobinê  wkracza  w  nadprzyrodzonoœæ, 
aby  po  powrocie  do  doczesnoœci  przekazaæ  te  niezwyk³oœci  pamiêci  mej,  i  abym  w  miarê 
jak  najbardziej  czytelnie  ujê³a  te  tak  g³êbokie  i  bardzo duchowe sprawy Bo¿e. Boski Pasterz 
wielokrotnie  nakazywa³  mi   p i s a æ   a¿  do  œmierci,  dlatego  te¿  wybacza mi moje nieudolne 
pisanie,  bo przecie¿ nadprzyrodzonej rzeczywistoœci nie mo¿na w ¿adnym wypadku przedstawiæ 
doczesnym  jêzykiem,  bo  ona  nie  mieœci  siê  w  formach,  ani  te¿  w  pojêciach.

K  Gdybym  s³ucha³a siê zmys³owych ksiê¿y to nic nie napisa³abym i nie by³oby ¿adnego
œladu  z  mojej  nadprzyrodzonej  misji,  ale  ja zawsze s³ucha³am i s³ucham siê jedynie Boskiego
Oblubieñca,  który  czasami  przemawia  w  twierdzy  duszy  mej,  we œnie czy w ³askach Swych,
gdy  dusza  ma  po  opuszczeniu  w  Nim  czasoprzestrzeni  znajduje siê w niepojêtej duchowoœci
Jego.   Nasuwa  siê  jasny  wniosek,   ¿e  gdybym  nie  pisa³a  o  niepojêtych  niezwyk³oœciach  na 
mojej  drodze  œwiêtoœci,   to   nie  mia³abym   absolutnie   ¿adnych   szans   na  obronienie  œciœle 
naukowego  Dzie³a  Wszechmog¹cego,  które  polega  g³ównie na pisaniu,  które przekazywa³am 
w  Ÿródle  mi³oœci  i  prawdy  Pana  naszego.

Duchowe  Dzie³o  Najœwiêtszego  w  sposób  niezwykle  przem¹dry  zosta³o zaplanowane 
przez Niego,  które  na  obecnym etapie duchowej drogi mej zosta³o wszechstronnie opracowane,
a   do   tego   te¿  przyczyni³a  siê  bardzo  owocna  cisza  od  duchowieñstwa  na  moje  duchowe
przesy³ki,   bo   przecie¿   ona   dopingowa³a   mnie,  abym  w  Bogu  jak  najrzetelniej  wszystko
dopracowa³a,    aby   owoc   w   winnicy   Nieœmiertelnego   sta³   siê   bardziej   dojrzalszy   wraz
z  coraz  to  bardziej  doskonalsz¹  dusz¹  m¹  w  Panu  naszym.  To  obecne  ignorowanie  moich
duchowych  przesy³ek  przez  Stolicê  Piotrow¹  sta³o  siê  ju¿  takie  wypaczone czyli nieludzkie, 
ale  dla  mnie  nie  ma  to  ju¿  absolutnie  ¿adnego  znaczenia,  bo  przecie¿ za wstawiennictwem
Matki  Koœcio³a  Maryi  w  Jezusie  Chrystusie  wype³ni³am wolê Bo¿¹ pod wzglêdem pisemnym
i przekaza³am w swoich duchowych ksi¹¿kach i trochê w duchowych listach  do  duchowieñstwa
wszystko  to,  co  by³o  niezbêdne,  aby  obroniæ  duchowe  dzie³o  Bo¿e  na  chwa³ê  Bo¿¹.

Z  woli  Wszechmog¹cego  latami  pisa³am  duchowe  ksi¹¿ki,  a nastêpnie zrobi³am parê
korekt,   a¿   przyszed³   moment,  ¿e  wszystko  to  zakoñczy³am  wraz  z  korektami  wszystkich
podfolderów,   które   znajduj¹   siê   w   tematycznych   folderach  czyli  moc¹  Ducha  Œwiêtego 
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dok³adnie  doszlifowa³am  Dzie³o  Króla  Niebieskiego,   które   w   pe³ni  czasów,  po  rzetelnym
procesie   badawczym   w   Kongregacji  Nauki  Wiary  pobudzi  wiele  owiec  Pana  naszego  do 
wejœcia  na  drogê  wiekuistego  zbawienia.  Pragnê dodaæ, ¿e gdy w ciemnej nocy ducha robi³am
ju¿ ostatni¹ korektê swoich duchowych ksi¹¿ek, to mia³am to przepowiedziane przez Oblubieñca
Niebieskiego,  który  rzek³  mi,   ¿e   to   bêdzie   ju¿   o s t a t n i e   czytanie   moich  duchowych
wypisek  w  tym  œmiertelnym  ¿yciu,  aby  ca³a  ludzkoœæ  i  wszystkie  nastêpne pokolenia mia³y
przejrzyste,  mistyczne  wejœcie  do  duchowego  ¿ycia,  które  rozpoczyna  siê  ju¿ wewn¹trz nas. 

Ojciec   Niebieski    wyprowadzi³   córkê   Sw¹   Annê  z  nicoœci  nad  nicoœciami,  tak¿e
dusza  jej  nad  wyraz  czêsto  znajdowa³a siê w niepojêtych tajemnicach Jego,  które  pojmowa³a 
ona  umys³em  Jego  napawaj¹c  siê  wielk¹  m¹droœci¹,  mi³oœci¹  i  radoœci¹  Jego.  Dusza  moja 
w   Boskim   Mistrzu   bardzo   czêsto   pije   najs³odsz¹   mi³oœæ   Jego,   która  rozchodzi  siê  na
wszystkie  jej  w³adze,  tak¿e   w   upojnej  radoœci  i  wolnoœci  Pana  swego  rozkoszuje  siê  ona 
przedwieczn¹  m¹droœci¹  Jego,   dziêki   której   ona   wszystko   rozumie  w  Nim,   bo  przecie¿ 
przeobra¿ona  jest  w  Niego.   W   nocy  ciemnej  ducha  dusza  ma  niejednokrotnie  przebywa³a 
w  jaœniej¹cych  blaskach  Boskiego  Oblubieñca,  który  tak  czêsto  nawiedza  j¹  w Sobie, tak¿e 
ona  jest  w  Nim,  a  On  jest  w  niej,  jak  to  te¿  powiada  Pismo Œwiête, dlatego te¿ w s³odkiej 
s³u¿bie  mi³oœci  Ukochanego  dusza  ma  ucztuje  w  Nim  i  z uwielbieniem wykonuje wszystkie 
rozkazy  Jego  na  wiekuist¹  Chwa³ê  Jego.

W  twierdzy  duszy  swej  latami  dojrzewa³am  do  wielkoœci  zadania  swego,   aby  móc 
wydaæ  jak  najdojrzalszy  owoc  z  duchowej winnicy Kap³ana Niebieskiego dla ca³ej zagubionej
ludzkoœci,  która   popiera   jedynie   prawa   ustanowione   przez   siebie  na  wieczne  zatracenie
dusz  swych.   W   umi³owanym   duchowym   œwiecie   Nieœmiertelnego  jestem  wolna  w  Nim, 
i   w   wolnoœci   Jego   przekaza³am   s³owa   ¿ycia   wiecznego  w  Nim,  aby  oprawców,  katów 
i  masonów  tego  totalitarnego  œwiata  przebudziæ  do  ¿ycia  wiecznego,  który  przepojony  jest 
niewys³owion¹ dobroci¹ i mi³oœci¹. Jestem nad wyraz rozmi³owana w pe³nieniu przenajœwiêtszej 
woli  Najœwiêtszego,   któr¹   w y p e ³ n i ³ a m,   co  do  ka¿dej  litery  S³owa  Jego,  a  poniewa¿
jeszcze   ¿yjê   to   dalej   wykonujê  tajemnicê  planu  ukryt¹  przed  wiekami  w  Bogu  odnoœnie 
duszy  mej  (Ef 3, 9)  tym  bardziej,  ¿e  od  czasu  do  czasu  umieszczam  duchowe  artyku³y czy 
publikacje  na  mojej  stronie  internetowej  i  liczne  komentarze  na  Twitterze.

K  Za   wstawiennictwem   Gwiazdy  Morza  Maryi  w  Trójjedynym  Bogu  przekaza³am
do  Watykanu  duchowy  owoc pracy  swej,  do  której  odwiecznie  Nieœmiertelny powo³a³ duszê
m¹   i   odpowiednio   te¿   przygotowa³   mnie   na   tyle,  na  ile  uzna³  za  s³uszne  czyli  dobrze 
ugruntowa³  mnie  w  Dziele  Swym  nie  tylko  ³askami Swymi, ale równie¿ najprzeró¿niejszymi 
cierpieniami,  które  tak  bardzo  wzmacniaj¹  mnie  w  Nim,  tak¿e  z niewyra¿aln¹ troskliwoœci¹ 
czuwa  On  nad  wszystkimi  poczynaniami  wzglêdem  Dzie³a  Swego,  które  skierowane jest do 
wszystkich  przyjació³  jak  i  nieprzyjació³  Jego.  W   mi³osnym   cierpieniu   dojrzewa³o  Dzie³o 
Mistrza   Niebieskiego,   które   prowadzê   w   Nim   i   w³aœnie  dziêki  rozkosznemu  cierpieniu 
dotar³am  nie  tylko  do  Ukochanego  czy  te¿  do  tajemnic  Jego,  ale  równie¿  do  zjednoczenia 
z  Nim,  bo  przecie¿  dusza  ma  czêsto,  chocia¿  niepe³nie jednoczy siê z Nim bêd¹c w pow³oce
cielesnej   natomiast,  gdy  we  œnie  opuœci  ona  w  Nim  czasoprzestrzeñ,  to  wówczas  doznaje 
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pe³nego,   chocia¿  bardzo  krótkotrwa³ego  zjednoczenia  w  Nim. Jedynie  tylko  z  woli  S³owa
Wcielonego   dusza   moja   wesz³a   w   wielkoœci   i   wznios³oœci  niepojêtych  sfer  Jego,  tak¿e 
w   zjednoczeniu   mistycznym   pragnie   ona   tylko   tego,   co   On  pragnie  czyli  wzajemnego 
mi³owania   siê,    które    nape³nia   j¹   niewys³owion¹   czu³oœci¹   i   rozkosz¹,   której   nie   da
przekazaæ   siê   ograniczonym   jêzykiem.    Mimo,    ¿e    tak    czêsto   dusza   moja   karmi   siê 
przeobfitymi   i   nieocenionymi   bogactwami   ³ask   Najœwiêtszego,   ale   te¿   nie   brakuje  jej 
dotkliwych,   krótkotrwa³ych   duchowych   cierpieñ   za   pomoc¹   których   ona   coraz  bardziej 
wchodzi   w   agonalne  cierpienia  Umi³owanego  oraz  w  misterialne  tajemnice  Jego.  Poprzez 
najprzeró¿niejsze  cierpienia  przemijaj¹cej  doczesnoœci  za  spraw¹  Ducha  Œwiêtego  dusza ma 
znajduje  siê  w  mi³osnym  wiekuistym  œwietle,  w  którym  zbli¿a  siê  coraz  szybciej  do  Ojca 
Przedwiecznego,  aby  móc  ju¿  przebywaæ  w bezbrze¿nym oceanie niepojêtej dobroci i mi³oœci, 
w  niepojêtym,  wiekuistym  szczêœciu  tj.  w  wiecznoœci.

Z  Ka¿dy  przemijaj¹cy  dzieñ  prze¿yty  z  Chrystusem  w  Bogu  zbli¿a  mnie  do  koñca
ziemskiej  mety,   tak¿e   dusza   moja   przepe³niona  Boskoœci¹  Ukochanego  zbli¿a  siê  ju¿  do 
szczytu  mistycznej  Góry  Jego,  i  gdy  ona  zdobêdzie  j¹  w  Nim,  to  bêdzie  to równoznaczne 
z   przekroczeniem   progu   œmiertelnego   przez   ni¹  na  ca³¹  wiekuist¹  wiecznoœæ.  W  swojej 
bezradnoœci  i  s³aboœci  opatrzona  darami  Ducha  Œwiêtego,  i przyobleczona te¿ w nienasycon¹ 
mi³oœæ  Bosk¹  wspinam  siê  w  Ukochanym  do  Boskiego  poziomu  Jego,  do nadprzyrodzonej 
harmonii  Jego,   która   pozwala   duszy   mej   pojmowaæ   niepojêtoœci  Jego  niezrozumia³e  na 
poziomie  ludzkim  w  naszym  œwieckim  ¿yciu.   Mój   czas   w   tej   przemijalnej   doczesnoœci 
ju¿   siê   dope³nia   czyli   k o ñ c z y,   dlatego   te¿  cudotwórcza  moc  Boskiej  m¹droœci  coraz 
bardziej  przygotowuje  córkê  Sw¹  Annê  Anielê  do  ¿ycia  jedynie  w  Boskim  wymiarze,  aby 
w   momencie   zaœniêcia   jej   w   Bogu,   dusza   jej   mog³a  nareszcie  przejœæ  do  wiekuistych 
Komnat  Jego,  za  którymi  tak  bardzo  têskni³a,  gdy  by³a  w  cielesnych  kratach.

Boski   Oblubieniec   odwiecznie   wybra³  duszê  m¹,  aby  przynios³a  ona  winny  owoc 
œwiatu  z  winnicy  Jego  w  Imiê  Jego  (J 15, 16),  dlatego  te¿  w  ³askach Swych do niej zawsze
mówi³  jej  otwarcie,  co  do  dalszych  poczynañ  Dzie³a  Swego,  które  dokonywa³o  siê w ³asce 
i  prawdzie  Jego.   Duchowe   Dzie³o   Kap³ana   Niebieskiego   z   niezwyk³¹   duchow¹  energi¹ 
przekazywa³am  w  Nim w prawdzie Jego na tle zniewolonego œwiata w powi¹zaniu z Ewangeli¹
Jego,  gdzie  poprzez  gorzk¹  mêkê  Jego,  któr¹  niejednokrotnie  przez  krótk¹  chwilê  dane mi
by³o  odczuæ,  œmieræ  i  zmartwychwstanie  Jego  dusza  ma  zosta³a  wprowadzona  w niepojête, 
zadziwiaj¹ce  i  upojne  zaœwiaty  Jego.   W   g³êbinach   Boskiego   Mistrza   dusza   ma  pozna³a
niewielki  r¹bek  niewypowiedzianych  dobrodziejstw  Jego,   które  napawa³y  j¹  niewys³owion¹ 
mi³oœci¹ i m¹droœci¹ Jego,  tak¿e ona ¿yje tylko Nim i sprawami Jego, które s¹ dobrodziejstwami 
we  Wszechœwiecie  Jego.
 

W s z e c h w ³ a d c a   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.  Gdy  we  œnie  dusza  ma  opuszcza³a  tak  czêsto  w  Trójjedynym  Bogu  czasoprzestrzeñ,
to  niejednokrotnie  znalaz³a  siê  ona  w  Boskim  œwietle na wprost Ukochanego,  gdzie czasami 
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widzia³a  radosne  dusze  œwiêtych  czy  bliskich  mi  dusz  z  rodziny  mej. W takich przeb³ogich
³askach  w  niedostêpnej  œwiat³oœci,  która  nie  podlega  czasowi  dusza ma poi³a siê nadmiarem 
niepojêtej  radoœci  Ukochanego,   który  z  nieskoñczonego  mi³osierdzia  Swego  wprowadzi³  j¹ 
w  najczystsze  i  najwy¿sze  tajemnice  Swe.  W takich uszczêœliwiaj¹cych widzeniach dusza ma 
w  Oblubieñcu  swym  z  ³atwoœci¹  wch³ania³a  niezg³êbione  prawdy  Jego  z bezdennych g³êbin 
Jego,   a   kiedy   ona   znalaz³a  siê  w  swojej  œmiertelnej,  cielesnej  pow³oce,  to  nie  wszystko 
przekaza³a  do  pamiêci  mej,   ale   i   tak  wystarczaj¹co  du¿o,  aby  móc  w  duchowym  pokoju 
i  wewnêtrznej  ciszy  jeszcze  przez  d³u¿szy  czas  kontemplowaæ przeczyste i wiekuiste prawdy 
Umi³owanego,   które   dusza   ma   jeszcze   nie   tak  dawno  poznawa³a  i  podziwia³a.  W  tych
nadprzyrodzonych  ³askach  dusza  ma  by³a  zawsze  przyobleczona  w  Boskiego  Mistrza   czyli
na  ten  moment   by³a   ona   p o œ l u b i o n a   Jemu,   tak¿e  osi¹gnê³a  ona  stan  ekstatycznego
upojenia  i  mi³owania  Pana  swego,   który  by³  przepe³niony  niewiarygodnymi,  przedziwnymi 
i  niepojêtymi  aromatami  z  Królestwa  Niebieskiego.       

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.  Przewodnik 
Niebieski  nadzwyczaj  delikatnie  ubogaca  dusz¹  m¹  darami  Swymi,   aby   poprzez   nie  by³a 
ona  wyzwolona  z  granic  zmiennoœci,  dlatego  te¿  poci¹gniêta  w Nim do smakowania mi³oœci 
Jego  poznaje  ona  te¿  w  Nim  niepojêtoœci  Jego,   które  s¹  wznios³oœci¹  nad  wznios³oœciami 
w  OjczyŸnie  Jego.   Duszê   m¹   niejednokrotnie   przeszyje   duchowy   ogieñ  boleœci  czy  te¿ 
mi³oœci,   ale  w  tym  nieskoñczonym  oceanie  cierpieñ  Chrystusowych  zawsze  towarzyszy  jej
Niepokalana,  która  pomaga  nieœæ  mi  rajski  krzy¿  nadziei,   poprzez   który   dusza  ma  widzi 
œwiat³o   chwa³y   nieskoñczonego   Trójjedynego   Boga,   który  poprzez  wiêzy  ³aski  i  mi³oœci
Swe  tak  bardzo  wi¹¿e  duszê  m¹  ze  Sob¹.   

Za  wstawiennictwem  ¿ywej  Gwiazdy  Ewangelicznego  Prawa  i  Koœcio³a  Œwiêtego
Maryi   zanurzona   jestem   w   Oceanie   Mi³oœci   Ojca   Przedwiecznego   w   pe³nej   jednoœci
z   Nim   przez   Syna   w   Duchu   Œwiêtym,   tak¿e  w  niegasn¹cym  œwietle  Niebios  wyda³am
owoc   Chrystusowego   zbawienia   pod   postaci¹   duchowego   Dzie³a   Jego,  które  z  wielkim 
natê¿eniem  prowadzi³am  prawie  ca³e  ¿ycie  swe  i  obecnie  ma byæ ono nie rozprawiane przez
wszelkiej  maœci  kap³anów,   tylko   ma   byæ   p r z e b a d a n e   w   Kongregacji  Nauki  Wiary. 
W   sprawie   mojej   nadprzyrodzonej  misji  przez  14  lat  wys³a³am  ogrom  duchowych  listów
nie  tylko  do  trzech  ju¿  Prefektów  Kongregacji  Nauki  Wiary  i  dwóch  Papie¿y,  ale równie¿
i  do  paru  ksiê¿y  arcybiskupów  i  kardyna³ów  w  Polsce,  a  wszyscy  oni traktowali mnie jako
niepotrzebnego  intruza  kpi¹c  z  moich  przesy³ek  bêd¹c  pewnymi,  ¿e poprzez nieludzk¹ ciszê
uœmierc¹  Dzie³o  Bo¿e.   Osoby   odpowiedzialne   za   dorêczenie   przesy³ek   do   Papie¿a,  jak
i  wszyscy  zmys³owi  kap³ani,  do  których  wysy³a³am Dzie³o Bo¿e s¹ jak niewierni i przewrotni 
faryzeusze,  którzy  pomijaj¹  sprawiedliwoœæ  i  mi³oœæ  Bo¿¹  ( £k 11, 42 ).

 K  P r a g n ê   w  Chrystusie  przekazaæ  wszystkim  tym  kap³anom,  którzy  ignorowali
moje  duchowe  przesy³ki,  ¿e  nie  s¹  ¿adnymi  dla  mnie  autorytetami,   na   których  nigdy  nie
zwraca³am  uwagi,   jedynie   tylko   to   wypaczone  ich  milczenie  zawsze  mobilizowa³o  mnie, 
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abym  jak  najlepiej  dopracowa³a i zakoñczy³a Dzie³o Bo¿e, którego nie przemog¹, nawet bramy
piekielne  ( Mt 16, 18 ),   a   ono   i   tak   bêdzie   w   pe³ni   czasów  przebadane  w  Kongregacji
Nauki  Wiary,  bo  mam  to  zapewnione  przez  Samego  Zbawiciela   czyli  ziarno  Jego  zasiane
w  duszy,  jak  i  w  sercu  mym  przyniesie  obfity  plon  dla zagubionych i zatwardzia³ych owiec 
Jego.  Sprawc¹  mojego  odwiecznego  powo³ania  by³  Sam  Trójjedyny  Bóg,  który pos³u¿y³ siê 
takim  nieudolnym  narzêdziem,  jakim  jestem  ja,  która  wiedzê sw¹ czerpa³a przede wszystkim 
z  prze¿yæ  duszy  swej,  tak¿e  jak  widaæ  by³am  oœwiecona  nie  przez  ¿adnego  kap³ana,  tylko
i  wy³¹cznie  przez  Pana  naszego,   dziêki   któremu   ci¹gle   prê   do  Ÿród³a  œwiat³oœci  i  ¿ycia 
wiecznego   w   Królestwie   Jego,   aby   po   wype³nieniu   misji   dusza  ma  mog³a  znaleŸæ  siê 
w  wiekuistej  mi³oœci  Ukochanego.

Boski  Odkupiciel  nigdy  nie  powiedzia³  mi,  ¿e  za ¿ycia swego bêd¹ mia³a otworzony
przewód   badawczy   w   sprawie   misji   mej,   nic   te¿   nie   powiedzia³   mi,    ¿e   ktokolwiek 
z   duchowieñstwa   za   ¿ycia   mego   bêdzie   odpisywa³   mi   na  moje  duchowe  listy,  jedynie
tylko  zagwarantowa³  mi  zwyciêstwo  w  Sobie,   i  ¿e  mam  pisaæ  a¿  do  samej  œmierci  swej.
W  sprawie  mojego  odwiecznego  powo³ania  napisa³am wszystko, co tylko natchn¹³ mnie Duch 
Œwiêty,  abym  napisa³a,  tak¿e  z  dniem  13. 06. 2019 r.  w  ca³ej  pe³ni  wype³ni³am  wolê Bo¿¹, 
a    obecnie   dalej   piszê,    ale   jedynie   na   mojej   stronie   internetowej   przy   jednoczesnym 
umieszczaniu   moich   komentarzy   na   Twitterze   czyli   jak   widaæ  Trójjedyny  Bóg   znalaz³
w³aœciwy  sposób,  aby  nag³oœniæ  Dzie³o  Swe  tym  bardziej,  ¿e non-stop umieszcza³am ogrom
komentarzy na  @EpiskopatNews.  By³  to  dla  mnie  ulubiony  profil  na  ca³ym  Twitterze,  ale
skoro  obecny  Przewodnicz¹cy  Episkopatu  Polski  abp.  Stanis³aw  G¹decki  (@Abp_Gadecki)
zablokowa³  mi  konto  swe,   to  z  dniem  14 grudnia 2019 roku  ostatni  raz  umieœci³am  tweety
swe  na  @EpiskopatNews  i  to  w  dniu   wspomnienia   Œ w i ê t e g o   J a n a   o d   K r z y ¿ a, 
który  jest  najwiêkszym  i  zarazem  najbardziej  zaufania  godnym teologiem ¿ycia mistycznego
jakich Bóg darowa³ Koœcio³owi  (Thomas Merton), i który jest moim przewodnikiem duchowym.
Dzie³a  Œwiêtego  Jana  od  Krzy¿a  s¹  duchowym  balsamem  dla  ca³ego  zniewolonego  œwiata,
który  pragnie  ¿yæ  jedynie  wed³ug  ustanowionych  wypaczonych  praw. 

Odnoœnie   zablokowania  dla  mnie  konta  @Abp_Gadecki  zorientowa³am  siê  dopiero 
po  paru  tygodniach  dok³adnie  10. 12. 2019 r.   z   pocz¹tku   myœl¹c,   ¿e  to  jego  zablokowali
na  Twitterze,  bo  dobrze  tego  nie  sprawdzi³am  tylko  na  sekundê  zerknê³am,  bo  jakbym tak
wnikliwie  sprawdzi³a,  to  do  tej  pory  nie  by³oby mnie z komentarzami na @EpiskopatNews,
widocznie  w  Bogu  musia³am  trochê  tam  zasiaæ  m¹droœci  Bo¿ej.   Abp.   Stanis³aw   G¹decki
celowo  mnie  zablokowa³  daj¹c  œwiadectwo,  ¿e odcina siê nie tyle od moich komentarzy, które
zawsze  pisa³am  sercem  i  dusz¹,  i  s¹  zgodne  z  dogmatami  wiary  katolickiej,  ale  odcina siê
od  mojej  nadprzyrodzonej  misji,   tak   jak   poprzednik   jego   nie   mog¹c  uzmys³owiæ  sobie,
¿e  mam  tak  wielkie  przes³anie  dla  ca³ej  ludzkoœci  i  wszystkich  nastêpnych  pokoleñ,  tak¿e
on  nawet  palcem  nie  kiwnie,  jak  to  potocznie  siê  mówi   i   Ojcu   Œwiêtemu   Franciszkowi
nic  nie  powie,  ¿e  bezowocnie  latami  dobijam  siê  do  niego  z  duchowym  Dzie³em Niebios.
By³am   jak   najodpowiedniejsz¹   osob¹,   aby   umieszczaæ  komentarze  na  @EpiskopatNews
pracuj¹c  nad  tym  z  mi³oœci¹  i  codziennie  nastawiaj¹c  zegarek  na  6. 00  rano,  aby  nie  by³o
pusto  przy  porannych  wiadomoœciach  tym  bardziej,   ¿e  to  wszystko  jest  w³¹czone  w  moj¹ 
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nadprzyrodzon¹  misjê.  Obecnie  proszê  podziêkowaæ  abp.  Stanis³awowi  G¹deckiemu,  ¿e ju¿
nie  bêdzie  moich  komentarzy  na  @EpiskopatNews,  gdzie  jako  Przewodnicz¹cy Episkopatu
poni¿y³  mnie  pokazuj¹c mi miejsce, ¿e jestem poza zasiêgiem wszystkich “m¹drych” kap³anów, 
tylko  on  o  tym  nie  wie,  ¿e  ja  liczê  siê  tylko  i  wy³¹cznie z jedynym Kap³anem Niebieskim,
który  prowadzi  mnie  w  Sobie do wype³nienia odwiecznego testamentu Jego,  które skierowane
jest  miêdzy  innymi  równie¿  do  wszystkich  “ m¹drych ”  ksiê¿y.    P r a g n ê   jeszcze   dodaæ,
¿e poprzednik abp.Stanis³awa G¹deckiego tj. abp. Józef Michalik  wraz  z  wieloma hierarchami
chronili  pedofilów  i  olewali  niewygodne  pisma g³osz¹c czasami m¹dre racje, ale nie przyæmi¹
nimi  swojej  poprzedniej  biernoœci,  a  nawet  bezdusznoœci  w  wa¿nych  sprawach katolickiego
Koœcio³a,   tak¿e   na   takie   zerowe   autorytety  to  nie  ma  co  zwa¿aæ,   bo  z  nimi  nigdy  nie
znajdziemy  siê  w  oliwnym  ogrodzie  Pana  naszego.   W  sprawie  nadprzyrodzonej  misji  mej
nikt  nie  zaknebluje  mi  ust  chocia¿by  poprzez  zablokowanie  swoich  kont  jak  zrobi³  to  nad
wyraz  ¡oœwiecony, doœwiadczony i uduchowiony ¢ abp. Stanis³aw G¹decki,  bo  nad  wszystkim 
ma  pieczê  Król  Niebieski,  dziêki  któremu  w  umi³owanej  prawdzie Jego nieœmiertelna dusza 
ma  pod¹¿a  na  Œwiêt¹  Górê  Karmel,  aby  z osi¹gniêciem jej mistycznego szczytu w œwiat³oœci 
Ukochanego  mog³a  ona  wiecznie  godowaæ  w  Nim.    Mimo,   ¿e   daleko   mi   do   œwiêtoœci,
ale   za  spraw¹  Wodza  Niebieskiego  dusza  ma  wesz³a  w  duchowe  strony  Jego  i  zagubiona 
oraz  ubezw³adniona  w  Nim  Samym  bardzo  czêsto  znajduje  siê  w  ekstatycznych upojeniach 
radoœnie  kontempluj¹c  Umi³owanego  niepojêt¹  mi³oœci¹  Jego. 

Skoro  ca³y  czas  nadprzyrodzona  misja  ma  powstawa³a  w  Chrystusie  i  z Chrystusem 
w  ogniu  mi³oœci  i  cierpienia,  tak¿e  uodporniona  jestem  na  wszelkie przeciwnoœci, nawet od
zmys³owych kap³anów,  które  absolutnie  nie zatruwaj¹ mi mojego przejœciowego ¿ycia, a wrêcz 
przeciwnie  s¹  one  przenajœwiêtszymi  bodŸcami,    które   pobudzaj¹   duszê   moj¹  do  jeszcze 
wiêkszej  walki  o  Dzie³o  Wszechmocnego,  dziêki  któremu  uchylam  w  Nim  r¹bek  tajemnic 
Bo¿ych,  które  maj¹  miejsce  w  niepojêtym  œwiecie  Bo¿ym,  i  które  dla  dusz  w  ca³ej  pe³ni, 
bez  ¿adnej  zas³ony  Bo¿ej  zaczynaj¹  siê  dopiero  po  przekroczeniu  progu  œmiertelnego. 

11  grudnia  2019 r.  na  @EpiskopatNews  do  s³ów  Œwiêtej  Ewangelii:  ¡ "PrzyjdŸcie 
do  Mnie  wszyscy,  którzy  utrudzeni i obci¹¿eni jesteœcie, a Ja was pokrzepiê" (Mt 11, 28-30). ¢
umieœci³am  trzy  komentarze,  pierwszy  z  nich  brzmia³: ¡ @Abp_Gadecki czy te¿ osoba, która
zarz¹dza  profilem  jego  zablokowa³a  mi  jakiœ  czas  temu  konto  jego,  i  na ulubionym profilu
mym  @EpiskopatNews   bêdê   umieszcza³a   komentarze  jedynie  tylko  do  14. 12. 2019 r.,  bo
widaæ niektórzy wol¹  pustki czy te¿ smrodki pod wiadomoœciami. ¢  Treœæ drugiego komentarza
brzmia³a: ¡ Zmys³owi  kap³ani  s¹  w  szoku,  ¿e  znalaz³a  siê  taka  osoba  jak  ja, która dziennie
umieszcza  przesz³o   50  ró¿nych  komentarzy   na   Twitterze   i   broni  prawdy  we  wszystkim,
czyli  powtarza  siê  sytuacja jak na YouTube,  ¿e niektórzy w³aœciciele banowali mnie, bo woleli
prostactwo i inwektywy. ¢  Natomiast  treœæ  trzeciego  komentarza brzmia³a nastêpuj¹co: ¡ Bêdê
swoje  tweety  umieszcza³a  g³ównie  na  @Pontifex_pl  i  myœlê,   ¿e  prowadz¹cy  to  konto  jest
w   pe³ni   w³adz   umys³owych   i   nie   zablokuje  mi  swojego  konta.   Wszystkich  czytaj¹cych
mnie  serdecznie  pozdrawiam.  Szczêœæ  Bo¿e ! ¢  Tego  te¿  dnia  na  moim twitterowym koncie
wyemitowa³am   tweet,   którego   treœæ   brzmia³a:  � Poniewa¿  mam  zablokowane  wejœcie  do
@Abp_Gadecki,   w   zwi¹zku   z  czym  jedynie  tylko  na  @EpiskopatNews  wyciszam  siê  od 
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15. 12. 2019 r.  byæ  mo¿e,   ¿e  na  sta³e  maj¹c  nadziejê,  ¿e  @Abp_Gadecki  powo³a  m¹drego
kap³ana  do  umieszczania  komentarzy,  który  podobnie  jak  ja  napisze  na  ka¿dy  temat.  

Moja   ciernista   i   mi³osna   droga   œwiêtoœci,   która   realizowana   jest  w  absolutnym
pos³uszeñstwie  w  Panu  naszym  niejednokrotnie  zak³ócana jest przez zwolenników z³a,  którzy 
moc¹   szatana   od   czasu   do  czasu  m¹c¹  moje  zmys³y  i  wprowadzaj¹  niepokoje  do  duszy 
mej,   ale   wszystkie   cierpienia,   nawet   te   najdrobniejsze   sk³adam   Ukochanemu,  który  po
ka¿dym  dotkliwszym  cierpieniu  coraz bardziej zatapia duszê m¹ w Sobie. W g³êbokiej pokorze 
dusza  ma  zanurza  siê  w  Panu  naszym,   któremu  zawierzy³a  we  wszystkim,   tak¿e  jest  ona 
w  drodze  do  Ukochanego,  który  jest  jedynym  Ÿród³em  jej  si³y,  dlatego  te¿  nie  zwa¿am na 
swoje  dolegliwoœci,  ani  te¿  na  przeciwnoœci,   bo  moc¹  Chrystusa  poprzez  Ró¿ê  Mistyczn¹ 
Maryjê  wype³niê  wolê  Jego  wzglêdem  duszy  mej  na  wiekuist¹  Chwa³ê  Niebios.

G³ównie  poprzez  pisanie  w  szczególny  sposób   a d o r u j ê   Boskiego Oblubieñca, bo
przecie¿  wówczas  jestem  w  Nim,  a  On  we  mnie  (J 15, 4)  czyli  jestem  zanurzona nie tylko 
dusz¹,  ale  i  ca³ym  swym  jestestwem  w  Bóstwie  Ukochanego,  dlatego  te¿  uwielbiam  pisaæ 
dla  Pana  naszego  mimo,  ¿e  daleko mi do doskona³oœci Jego,  ale  przecie¿ tylko dziêki Niemu
otrzyma³am  darmo  drogocenny  dar  pisania,   który  by³  niezbêdny  do  rzetelnego  przekazania 
nadprzyrodzonego  dzie³a  Jego.   Kap³an  Niebieski  ugruntowa³  mnie  w  Dziele  Swym,  które 
prowadzê  w  Nim  nie  tylko  ³askami  Swymi,   ale  równie¿  najprzeró¿niejszymi  cierpieniami,
które   tak   bardzo  wzmacniaj¹  mnie  w  Nim,  tak¿e  z  niewyra¿aln¹  troskliwoœci¹  czuwa  On
nad   wszystkim   na   chwa³ê   Królestwa   Swego.  Na  mojej  drodze  doskona³oœci  ustawicznie 
obcujê   z   Boskim  Oblubieñcem,  który  nieustannie  jest  w  twierdzy  duszy  mej,  któr¹  coraz 
bardziej  podnosi  do  Siebie  przemieniaj¹c  j¹  w  mi³oœæ  Sw¹,  tak¿e  umys³  mój  jednoczy  siê
z  Umys³em  Jego,  abym  za  spraw¹  Jego  mog³a  wype³niæ  wolê  Jego  w  sobie.  Jako  w ca³ej 
pe³ni  oddana,  nawrócona  owca  Pasterza  Niebieskiego  w  wolnoœci  Jego sta³am siê dzieckiem 
œwiat³oœci  w  Nim,   aby   w   œwiat³oœci   Jego  wspó³dzia³aæ  z  Nim  wed³ug  zamiaru  Jego  dla 
dobra  wszystkich  dusz  ( Rz 8, 28 ).

Podczas   prowadzenia   duchowego  dzie³a  najmi³osierniejszego  Boskiego  Odkupiciela 
duch  duszy  mej  nieustannie  ³¹czy³  siê  z  Duchem  Ukochanego  i  wys³awia³  Go  za wszelkie 
dobroci,  tak¿e  jestem  niewymownie  wdziêczna  Panu  naszemu,   ¿e  odwiecznie  przygotowa³
duszy   mej   tak   upojn¹   nadprzyrodzon¹   misjê,   która   jest   modlitw¹   oferowan¹  dla  ca³ej 
zniewolonej ludzkoœci.  Powoli  zaczynam   ¿ e g n a æ   s i ê   ju¿  z  tym przejœciowym œwiatem, 
który  tak  bardzo  uœwiêci³  i  jeszcze  uœwiêca  duszê  m¹,  tak¿e  dziêkujê  S³owu  Wcielonemu 
za  tyle  cierpliwoœci  w  stosunku  do  grzesznej  córki  Swej  Anny  Anieli,  któr¹  w  tak  du¿ym 
stopniu  udoskonali³  w  Sobie.  Spotka³am  Zbawiciela w mistycznym Ciele, w eucharystycznym
Ciele  i  poprzez  mistykê,   która   wi¹¿e  Pismo  Œwiête  i  Liturgiê  urzeczywistniam  Misterium 
Bo¿e,  bo  tylko  w  pe³ni  Misterium tj. w krzy¿u i w zmartwychwstaniu mog³am poj¹æ umys³em 
Samego  Stwórcy  tajemnice  Jego,  które  odwiecznie  by³y  przeznaczone  na  dusz¹  m¹.   

Moja  droga  œwiêtoœci  odbywa  siê  przez  œwiat³o  zmartwychwsta³ego  Chrystusa, przez 
Bo¿¹  obecnoœæ  w  duszy  mej (Flp 1, 2-26),  tak¿e  kroczê  Bo¿ymi  œcie¿kami  do  Matki S³owa 
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i  do  Najwy¿szego  Nauczyciela  Niebieskiego,  do  Portu  Bo¿ego,   gdzie  mieszkañ  jest  wiele 
( J  14, 2 ).  Z  woli  S³owa  Wcielonego  nieustannie  wspó³dzia³am  z  ³ask¹  Jego  i  wype³ni³am 
ju¿  wszystko  w  swoim  odwiecznym  powo³aniu,   co   by³o   mo¿liwe  do  wype³nienia  w  tym 
doczesnym   pielgrzymowaniu   i   w   jak   najg³êbszej   przejrzystoœci   w   pisemnej   modlitwie 
przekaza³am  w  Bogu  Dzie³o  Bo¿e.  Obecnie  wype³niam  ju¿  ostatnie  dyrektywy  Zbawiciela,
aby  nareszcie  Dzie³o  Jego  dosz³o  do  Ojca  Œwiêtego  Franciszka,   na   wniosek   którego   ma
byæ   ono   rzetelnie   przeanalizowane   przez  kompetentnych  teologów  i  to  najwy¿szej  klasy.
Wystarczy  przeczytaæ  zaledwie  parê  zdañ z ka¿dego duchowego listu skierowanego chocia¿by 
do  dwóch  Papie¿y,  to  wiadome  ju¿  jest,  ¿e  to  jest  wy¿sza  nauka niepojêtoœci mi³osiernego
Pana  naszego,   która  wymaga  nad  wyraz  wnikliwego  przestudiowania.   Jestem   nieudolnym
narzêdziem   w   Rêkach   Boskiego  Oblubieñca,  ale  On  w³aœnie  t¹  moj¹  nicoœci¹  i  ma³oœci¹ 
zwyciê¿y  wszystkich  “mêdrców”  tego  œwiata,   tak¿e   za   nic  mam  chwilow¹  obojêtnoœæ  na
moje   duchowe   ksi¹¿ki   u   najwy¿szych  w  hierarchii  koœcielnej  duchownych  synów,   która 
przecie¿  jest  przyczyn¹,   ¿e   to   Dzie³o   Pana   naszego  nie  jest  jeszcze  zrozumiane,   bo  po 
prostu   n i e   j e s t   o n o   j e s z c z e   c z y t a n e. 

K  Gdyby  zdarzy³a  siê  taka  sytuacja,   ¿e   dostanê   bana  od  Twittera,   co  raz  to  ju¿
mia³am  zrobione,  o  czym  pisa³am  nawet  na  swoim  koncie,  to  za  nied³ugi  czas  odezwê siê
na  internetowej  stronie  mej  oczywiœcie  pod  warunkiem, ¿e bêdê ¿y³a, bo przecie¿ wype³ni³am 
co   do   ka¿dej   litery   S³owa   Bo¿ego  Dzie³o  Kap³ana  Niebieskiego,  który  w  ka¿dej  chwili 
mo¿e   powo³aæ   duszê   m¹   do   Siebie.  Z  pomoc¹  S³owa  Przedwiecznego  by³am  wytrwa³a 
i  niezachwiana  ofiarnie  pracuj¹c  nad  Dzie³em  Jego   i   wiem,   ¿e   trud   mój  nie  pozostanie 
daremny  w  Nim  ( 1 Kor 15, 58 ),  i  aby  uwiarygodniæ  moj¹  nadprzyrodzon¹  misjê  wys³a³am
do  Watykanu  sporo  dokumentacji,   aby   nikt   nie   zarzuci³  mi  jakiegoœ  wymys³u  mego,  co 
równoznaczne   by³oby   z   niewype³nieniem   woli  Pana  naszego.  Oparta  o  kamieñ  wêgielny
Boskiego  Zbawiciela  (Ef 2, 20)  zgodnie  z  prawd¹  Ewangelii  Jego  zrealizowa³am odwieczny 
plan  Jego,  który  zapewni  duszy  mej  wiekuiste  zbawienie  w  Niebieskim  Przybytku  Jego. 

W  ciemnej  nocy  wiary,   a  nastêpnie  ducha  za  wstawiennictwem  Najœwiêtszej  Maryi
Panny  w  Trójjedynym  Bogu  przekaza³am  ca³e  Dzie³o  Niebios  z wieloma nadprzyrodzonymi
tajemnicami,   które   mog¹   byæ   w   pe³ni   zrozumiane   dla   duszy   przebóstwionej   w   Boga
i   widziane   jedynie  oczyma  duszy,  kiedy  podczas  snu  dusza  ma  opuszcza³a  w  Bogu  czas.
Jestem  pewna,  ¿e  jak  Stolica  Apostolska  bardzo  dok³adnie  zapozna siê ze œwiêtymi znakami 
czasu  i  ³askami  Bo¿ymi,   które   mam   od   nieskoñczenie  mi³osiernego  Boga,  to  nie  bêdzie 
¿adnych  w¹tpliwoœci,  co  do  Dzie³a  Bo¿ego, które pozwoli³o duszy mej wejœæ przez Chrystusa
w  Duchu  Œwiêtym  w  niepojêty,  nieograniczony  i  nieskoñczony  œwiat  Ojca Przedwiecznego.
Do   ostatnich  chwil  ¿ycia  mego  nie  poddam  siê  w  duchowym  Dziele  Wodza  Niebieskiego 
dopóki  dusza  ma  nie  spocznie  w  Nim  na  wiekuiste  poza  czasy  w  Królestwie Jego, a skoro 
w   tym   nadprzyrodzonym   dziele  nie  istnieje  ¿adna  pomoc  ludzka,  ani  te¿  ¿adna  m¹droœæ
ludzka,  bo  przecie¿  ¿aden  kap³an  nie prowadzi mnie, to wiadomo z góry, ¿e prowadz¹ca mnie
m¹droœæ   Bo¿a   pozwoli   wykonaæ   mi   wszystko  to,  co  jako  nieu¿yteczna  s³uga  powinnam 
wykonaæ   na   chwa³ê   Pana   naszego   ( £k  17,  10 ),   dziêki   któremu   sk³adam   œwiadectwo 
nieskoñczonego  mi³osierdzia  Jego. Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak
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