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Jestem py³em i prochem (Rdz 18, 27) 

Jestem  py³em  i  prochem (Rdz 18, 27),  i  wznoszê  oczy  do  umi³owanego  Syna Maryi, 
Jezusa  Chrystusa,  który  w  niczym  nie  odmawia  mi  co  jest  zgodne  z  wol¹  Jego,  i  udziela 
duszy  mej  tak  wiele  przeró¿nych  ³ask  oraz  wyzwala  j¹  z  osobistej  nêdzy,  aby po schodach 
mistycznych   statku   Jego   mog³a   ona   dojœæ   do   doskona³oœci   w   Nim  i  obcowaæ  z  Nim
w  Wiecznej  OjczyŸnie  Jego.   Jeœli  sprzeniewierzy³abym  siê  odwiecznym  powinnoœciom,  to 
obietnica  Bo¿a  wówczas  usta³aby,  lecz  dusza  ma  przyjmuje  to,  co  daje  jej  Bóg, a ponadto 
staram  siê  jak  najczêœciej  przyjmowaæ  ukrytego  Chrystusa,   aby  zbieraæ  obfitsze  owoce  na 
¿ywot   wieczny,   bo   poprzez   ten   Przenajœwiêtszy   Sakrament,   który   jest   pami¹tk¹   mêki
i  œmierci  Jezusa  Chrystusa  uczestniczymy  tak  w Bóstwie, jak i w cz³owieczeñstwie Chrystusa 
( Bernardino  de  Laredo ).

Za  przyczyn¹  S³owa  Wcielonego  musia³am  przemieniæ  siê  wewnêtrznie,  aby  w ca³ej 
pe³ni mi³owaæ i wys³awiaæ Umi³owanego, który  po  macierzyñsku w³ada dusz¹ m¹ i ustawicznie 
umartwia  oraz  oga³aca   wolê   m¹,   aby   r o z u m   mój   móg³   w   czystoœci   swej  korzystaæ 
ze   œwiat³a  Bo¿ego,  jakie  jest  mi  odgórnie udzielane, i abym w doskona³oœci kontemplacyjnej 
mog³a  zjednoczyæ  siê  poprzez  Niepokalan¹  z  Nim   w   zjednoczeniu   przemijaj¹cym,   a   po
od³¹czeniu  siê   duszy   mej   od   cia³a  w  zjednoczeniu  wiecznym.  Duch  Œwiêty kieruje dusz¹ 
moj¹,  aby  sta³a  siê  ona  podobna  do  Boga  w  swoim  dzia³aniu,  dlatego te¿ wykorzenia moj¹ 
w³asn¹  mi³oœæ,  umartwia  moje  namiêtnoœci  i  wszystko  podporz¹dkowuje  mi³oœci  Bo¿ej.

Duch   Œwiêty,  Duch  Chrystusa  ( Flp 1, 19 ),  który  jest  Bosk¹  Moc¹  i  przez  którego 
Ojciec  Niebieski  w  Koœciele  Swoim   jest  zawsze  obecny  -  rozwija  zdolnoœæ  czynn¹  duszy 
mej  do  nadprzyrodzonych  rzeczy,  które  udzielane  s¹  tylko  przez   ³ a s k ê (Thomas Merton).
Pasterz  Niebieski  kszta³tuje  córkê  Sw¹  w  cieniu  Krzy¿a, który jest synonimem zwyciêskiego 
¿ycia  w  przysz³ej  OjczyŸnie,  i  dusza  ma  jest  dumna  z  krzy¿a  swego,  dlatego  te¿  dziêkujê 
za  wszelkie  pod³oœci,   jakie  otrzyma³am,  otrzymujê   i   jeszcze  otrzymam  za  spraw¹  Ducha 
Œwiêtego  od  prymitywnych  i  zak³amanych  ludzi.

Bez   Mistrza   Niebieskiego  jestem  nicoœci¹,  a  w  Nim  i  z  Nim  idê  do  wiekuistego
œwiat³a,  które  nigdy  nie  zgaœnie,  i  kiedy  Ukochany  jest  we  mnie,  a  ja  w  Nim,  to przecie¿
kocham   Jego   mi³oœci¹   Jego,   i   dziêki   Niemu   nieustannie  przebywam  w  nieskoñczonym
mi³osierdziu  Jego.  S³owo  Wcielone  nad  wyraz  uwra¿liwi³o  duszê  m¹  na  wszystkie  sprawy 
Swe,   tak¿e   w   ³askach   Jego   wchodzi   ona  w  coraz  g³êbsze  g³êbiny  niepojêtych  tajemnic 
Jego,   które   pobudzaj¹   j¹   do   pe³nienia  tylko  umi³owanej  woli  Jego.   Na  mojej  ciernistej
i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci  Pasterz  Niebieski  pomaga  duszy  mej,   aby   ona  coraz  bardziej 
uœwiêca³a  siê,  bo  przecie¿  On  dobrze  wie,  ¿e  pragnie  ona  zostaæ  œwiêt¹.  Tak  jak  za ¿ycia
swego  moc¹  i  mi³oœci¹  Ukochanego  pe³ni³am  i  jeszcze  pe³niê Dzie³o Jego, które odwiecznie 
zosta³o mi powierzone,  tak  i  po  œmierci mej dusza ma bêdzie czuwa³a nad rozprzestrzenianiem 
siê  nieuchwytnego  ¿ycia  duchowego  wœród  owiec  Bo¿ych,  które w przysz³ym œwiecie bêdzie 
dla  nich  ods³oniête  w  ca³ym  Boskim  Majestacie  Chwa³y  Boskiej  Troistoœci.
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Dziêki  zbawczym  ³askom  Mistrza  Niebieskiego  sta³am  siê  wiarygodnym  œwiadkiem
mi³osiernej  obecnoœci  Jego   i   w   duchu   mi³oœci   Jego   w  œwietle  Ewangelii  Jego  naby³am 
wiedzê  doktrynaln¹  staj¹c  siê   t e o l o g i e m   s a m o u k i e m,   co  pozwala   przebywaæ  mi
jedynie  w  szkole  liturgii,  która  jest  Ÿród³em  i  szczytem  ¿ycia  Koœcio³a  ( Œwiêty Jan  Pawe³ 
II - gi ).   Ró¿a   Duchowa   Maryja  wprowadzi³a  mnie  w  bezpoœredni  kontakt  z  umi³owanym 
Synem  Swym,  który jest odblaskiem Ojca Przedwiecznego,  tak¿e Jezus Chrystus trwa we mnie 
i  dokonuje  ca³ego  duchowego  Dzie³a  Swego,   do   którego  odwiecznie  powo³a³  duszê  moj¹ 
wg. s³ów: ¡ Ojciec,  który  trwa  we  Mnie,  On  Sam  dokonuje  tych  dzie³.  Wierzcie  mi,  ¿e  Ja 
jestem  w  Ojcu,  a  Ojciec  we  Mnie ¢ ( J 14, 9 - 10 ).   Dziêki  ³asce  wiary  od  lat  ju¿  ¿yjê  dla 
wewnêtrznego  œwiata  przez   co   sta³am   p u s t e l n i c z k ¹   j e d y n i e   z   d u c h a   zdaj¹c 
sobie  sprawê  z  tego,  ¿e   Dzie³o   Niebios,   które   w   Bogu   prowadzê   ma   byæ   sol¹  ziemi
i  œwiat³em  œwiata  ( Mt 5, 13 -14 ),   dlatego   te¿   za   wstawiennictwem  Niepokalanej  pracujê 
nad  sob¹   i   poprzez   moje  mistyczne  ksi¹¿ki  ods³aniam  wnêtrze  duszy  swej,  któr¹  Kap³an
Niebieski  duchowo  ubogaca  na  drodze  Swej,  która  prowadzi  do  osobistej  Kalwarii  Jego.

Prowadz¹c  tak  wielk¹  nadprzyrodzon¹  misjê,  na  któr¹ nie ma odzewu od zmys³owych
kap³anów,   którzy   nawet   nie   zaczêli   wczytywaæ   siê   w   moje   mistyczne   ksi¹¿ki   by³am
zmuszona  za³o¿yæ  sobie  stronê  internetow¹,  poprzez  któr¹  na  arenie ca³ej ludzkoœci poprzez
duchowe  listy  do  duchowieñstwa  chocia¿  trochê  ods³aniam  bliŸnim  duszê  sw¹, aby poprzez 
ods³oniêcie  tak  wielkiego  duchowego  Dzie³a  Bo¿ego  ca³y  œwiat pozna³ i pokocha³ Rodziców
Niebieskich.  Pragnê  zaznaczyæ,  ¿e  w  moim  odwiecznym powo³aniu wszystkie ci¹gi przyczyn
i  skutków  wzajemnie  na  siebie  oddzia³ywuj¹,  i  wszystkie  skutki  ca³ego  ³añcucha  przyczyn
s¹  sobie  istotnie  podporz¹dkowane   i   wi¹¿¹  siê  z  ¿yciem  Rodziny  Œwiêtej.   Œwiête  znaki 
czasu,  które  s¹  widzialnymi  znakami  dla  grzesznej  ludzkoœci  i  znaki  nadprzyrodzone, które 
widzialne   s¹   jedynie   dla   duszy   mej,   które   nieustannie   pojawia³y   siê   na  mojej  drodze 
krzy¿owej  dawa³y  mi  znaæ,   ¿e   jestem   na   w³aœciwym   torze  Bo¿ym,  tak¿e  jest  to  wielka 
³aska  Bo¿a,  która  utwierdza³a  mnie  w  odwiecznym  powo³aniu.

Z   woli   niezast¹pionego   Zbawiciela,  który dla  duszy  mej  jest  balsamem  mi³osnego 
ukojenia  nic  nie  dzieje  siê  przypadkowo  i  Opatrznoœæ  Jego  jest  jak  najbardziej  doskona³a, 
tak   jak  i  wszystkie  Dzie³a  Jego  musz¹ byæ jak najbardziej doskona³e i moja krzywda moralna
z   9. 10. 1985 r.   zwi¹zana   z   bezprawnym  nie  nadaniem  mi  stopnia  doktora  w  Szczecinie 
by³a   najdoskonalszym   zamys³em  Bo¿ym  w  Odwiecznym  Planie,  który  realizowany  bêdzie
do  koñca  ¿ycia  mego.  Dzie³a   Bo¿e  zawsze   prowadzone  s¹  w  Bogu  przez  jedn¹  wybran¹
owcê,  tak¿e  ¿adne  stworzenie  nie  mo¿e  che³piæ siê wobec Boga (1 Kor 1, 27-29), ¿e pomog³o
w  czymkolwiek  w  nadprzyrodzonych  misjach,  które  odwiecznie  by³y przeznaczone na dusze
wybrane.   W   Dzie³ach  Bo¿ych  nieprzerwanie  dzia³a  ³aska  Pana  naszego  Jezusa  Chrystusa,
mi³oœæ  Boga  i  dar  jednoœci  w  Duchu  Œwiêtym ( 2 Kor 13, 13 ),  tak¿e  prowadz¹cy  te  dzie³a
przebywali  w  wiecznej  Chwale  Stwórcy,  co  piszê  to  z  w³asnego  doœwiadczenia.

K  W   kontemplacji   bez   szmeru   i   s³ów,   i   bez   pomocy  zmys³ów  cielesnych  czy
duchowych,  w  milczeniu  i  spokoju,  w  ciemnoœciach  i  ukryciu  przed  wszelkim zmys³owym
i  naturalnym  poznaniem,  naucza  Bóg  duszê  skrycie  i  tajemnie najg³êbszych Swych tajemnic
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(Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a).   Kap³an  Niebieski  prowadz¹cym  dzie³a  Jego  udziela  wiele  œwiat³a
Swego  ukazuj¹c  wielkoœæ  i  godnoœæ  Sw¹,  urzeczywistniaj¹c  w  ca³ej  pe³ni  zamierzenia Swe
w  stosunku  do  ich  dusz,   tak¿e   trwaj¹  one  w zupe³nym  milczeniu  i  absolutnej  samotnoœci
(Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a). � Wielu,  co  z  ciekawoœci  starali  siê  badaæ  tajemnice  Bo¿e zginêli
w  ciemnoœciach,  przyt³umieni  wielkoœci¹  Majestatu  Bo¿ego.   Maluczkim   zaœ   zosta³a  dana
m¹droœæ  i  mi³oœæ.   Kto  strze¿e  siê  zbytnich  dociekañ,  ten  sobie  oszczêdzi  wielu  z³udzeñ  
(Jan  od  Anio³ów).  Najœwiêtszy  dokonuje  dzie³  Swych  poprzez  maluczkich  i schorowanych,
którzy  nieustannie  ¿yli  i  umierali  w  Nim,  który b³ogos³awi³ im wysi³kom, które dokonywane
by³y  w  ³onie  mi³osierdzia  Jego.   Wielkie   dzie³a   Bo¿e   zawsze   realizowane   by³y  w  Bogu 
wœród  szalej¹cych  huraganów,  burz  i  sztormów,  co  wszystko  to by³o dopuszczane i uciszane
przez  Najœwiêtszego,   a  przeciwnoœci  jedynie  wzmacnia³y  prowadz¹cych  te  nadprzyrodzone 
dzie³a.  Gdy  Boski  Oblubieniec  powierza  komuœ  specjaln¹  misjê  tzn.,  ¿e  zaprasza  wybran¹
owcê  do  œwiêtoœci  w  Sobie,  i  wówczas  nale¿y  bezwarunkowo  oddaæ  siê  Mu i nie lêkaæ siê
¿adnych  trudnoœci  w  Nim,  bo  Ukochany  nad  wszystkim  ma  pieczê.

Z   woli   Wszechmocnego  przez  wiele  lat  prowadzi³am  w  wielkim  ukryciu  duchowe
Dzie³o  Jego  i  w  tej  materii  by³am  zamkniêta  w  sobie  wchodz¹c w Duchu Œwiêtym w coraz
to  nowe  m¹droœci  duchowe  i  nowe  te¿ drogi, na których zawsze towarzyszy³a mi Matka Bo¿a 
Maryja  wraz  ze  Swoim  Synem  Jezusem  Chrystusem.  Gdy  nasta³a  pe³nia  czasu wyznaczona
przez   Nieœmiertelnego   zaczê³am  powoli  wychodziæ  z  duchowej  pustelni  swej  poza  siebie,
aby  daæ  œwiadectwo  katolickiego  ¿ycia  swego  i  wyruszyæ  na  otwarte  morze  potrzeb innych
osób,  jak  to  raz  trafnie  uj¹³  Papie¿  Franciszek   na   jednej  ze  swoich  tak  licznych  homilii. 
Na  swojej  drodze  œwiêtoœci  nigdy  nie  by³am  prowadzona  przez  duchownych  jedynie  przez 
Pana   naszego  poprzez  Œwiêt¹  Ewangeliê  Jego,  jak  i  wielkich  mistyków,  œwiêtych  i  ojców
Koœcio³a,   którzy   zostawili   naukowy   dorobek  ¿ycia  swego,  który  pomaga  owcom  Bo¿ym
zrozumieæ  wiele  trudnych  spraw  z  nocy  ciemnej  wiary,  jak i ducha.  Nawet jak spowiada³am
siê  u  spowiednika  duchowego  Œwiêtej  Pamiêci  ks.  kan.  Henryka  Œwierkowskiego, o którym
ju¿  dawniej  sporo  pisa³am,   to  tylko  tyle,   ¿e  on  zaakceptowa³  moj¹  misjê  i  trochê  na  ten
temat  rozmawia³  ze  mn¹,  i  parê  razy  rzek³  mi,  ¿e  tylko  cud  Bo¿y  mo¿e  mnie  uratowaæ.
 

W  duchowym  ogrodzie Boskiego Odkupiciela przyobleczona w Niego s³u¿ê stanowczo,
w   pokorze  i  pos³uszeñstwie  Mu,   tak¿e  w  modlitwie  pisanej  i  duchowej  realizujê  poprzez 
drobne  te¿  dzia³ania  wolê  Jego,  aby  chocia¿  odrobinê  ul¿yæ  w  mêce  Jego, który tak bardzo 
cierpi  w  dzieciach  Swych.   Mimo,   ¿e   na   najprzeró¿niejsze   sposoby  jestem  doœwiadczana
i  cierpiê  te¿  duchowo,  jak  i  fizycznie,  ale  zawsze  przecie¿  przebywam w duchowym Ÿródle
mi³oœci,  pokoju  i  sprawiedliwoœci  Nieœmiertelnego,  który  tak  bardzo  wyczuli³  serce  i duszê
m¹  na  niesamowite  barbarzyñstwa  i  niesprawiedliwoœci  tego  œwiata, który za nic ma rzetelne
dzia³ania  w  stosunku  do  niewygodnych  spraw.   W   tym  zsekularyzowanym  œwiecie  wymiar
sprawiedliwoœci  w  rzeczy samej jest zgni³ym “sumieniem” pozbawionym oznak jakiegokolwiek
cz³owieczeñstwa,  czego  przyk³adem  jest  Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka, który zosta³
stworzony  przez  mafiê  Rady  Europy  na  potrzeby  lewacko - islamskiej  Unii  Europejskiej.

Mój  najukochañszy  Przyjaciel  Niebieski  na  mojej  drodze œwiêtoœci za poœrednictwem 
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duszy   mej   da³   mi   poznaæ   nie  tylko  niezg³êbione  tajemnice  Swe,   które  odwiecznie  by³y
przygotowane    na   duszê   m¹,    ale    równie¿    ogrom    nieprawoœci    zniewolonego    œwiata 
we   wszystkich   sferach  w³¹cznie  z  niedouczonymi  i  niedoœwiadczonymi  kap³anami.   Skoro 
Boski   Mistrz   Jezus   Chrystus  da³  mi  poznaæ  tak  wiele  daj¹c  mi  przy  tym  dar  pisania,  to
z  woli  Jego  od  lat  umieszczam  komentarze  w  internecie,  i  u  schy³ku  ¿ycia  mego  przy tak 
licznych   i   niektórych   ju¿   uci¹¿liwych   chorobach  mych  nad  wyraz  podpasowa³  mi  profil
@EpiskopatNews  i  by³am  pewna,  ¿e  do  samej  œmierci  bêdê  tutaj umieszcza³a komentarze,
aby  broniæ  katolickiego  Koœcio³a.  W  rzeczy  samej  nie  lubiê  umieszczaæ komentarzy swych,
gdzie  tylko  ja  jedyna  siê  “ produkujê ”,  jak  to  mia³o  miejsce  w³aœnie  na @EpiskopatNews,
ale  zrobi³am wyj¹tek dla dobra bliŸnich i najdro¿szego Pana naszego, ale skoro @Abp_Gadecki
jako   “ g ³ o w a ”   ca³ego  Episkopatu  Polskiego  zablokowa³  mi  swoje  konto  daj¹c  przez  to
znaæ,   ¿e   nigdzie   mnie   nie  chce  myœl¹c,  ¿e  mo¿e  traktowaæ  Episkopat  jako  swój  w³asny
folwark,  to  przecie¿  nie  bêdê  na  si³ê  umieszcza³a  komentarzy  na  @EpiskopatNews,  który
przecie¿  nie  da³  mi  bana,  ani  te¿  nie  da³  mi  bana  Rzecznik  Konferencji  Episkopatu Polski
ks.  Pawe³  Rytel-Andrianik @xrytel,   którego  sobie  bardzo  ceniê.   Nigdy  takiego  przypadku
nie  by³o,  ¿eby  ktoœ  na  @EpiskopatNews  dziennie umieszcza³ tak wiele komentarzy opartych
o  katolick¹  Ewangeliê,   tak¿e   ju¿   na  sta³e  wycofa³am  siê  z  umieszczania  swoich tweetów
na  tym  profilu,  ale  nie  znaczy,  ¿e  zamilknê,  bo  zgodnie  z  wol¹  Bo¿¹ bêdê pisa³a do samej
œmierci  swej  i  umieszcza³a  swoje  komentarze  przynajmniej  na  15-tu  twitterowych profilach 
czyli  z  tego  z³a  zrobi³o  siê  dobro,  bo  mam  swoimi  komentarzami  w  Bogu  trafiæ  nie tylko
do  w¹skiego  grona,  jak  to  mia³o  miejsce  na  @EpiskopatNews,  ale  do  ca³ego  œwiata.

W  duchowym  dziele  Nieœmiertelnego  nie  mam prawa w Bogu zwa¿aæ na jakiekolwiek
zmys³owe  “ g ³ o w y ”  Episkopatu,  w  którym  znajduje  siê  wielu na pó³ gwizdka hierarchów,
którzy bezdusznie olewaj¹ niewygodne pisma myœl¹c w zmys³owym duchu swym, ¿e nieludzkim
milczeniem  wszystko  za³atwi¹  czyli  postêpuj¹ tak jak najgorsi dranie.  W przesz³oœci mieliœmy
wypaczone  “ g ³ o w y ”  duchownych i to nawet w Watykanie, a najgorsi papie¿e to: Aleksander
VI,  Juliusz  III,   Pawe³ III,  Jan XII,  Benedykt IX  oraz  Stefan VII,  i  byli  oni  potworami  tzw.
¿ywi   diab³owie   prowadz¹cy   hulaszczy   tryb  ¿ycia  maj¹cy  kurtyzany  ( na³o¿nice ),  p³odzili
dzieci,  a  Stolicê  Piotrow¹  traktowali  jako  dziedzictwo  rodzinne.  Ciemne  historie Watykanu
przesi¹kniête  s¹  najgorszymi burdelowymi kap³anami, którzy byli rozmi³owani w cudzo³óstwie,
robieniu  szkód  bliŸnim  w³¹cznie  z  zabiciem,  tak¿e  w  ka¿dej  epoce  mamy moc zboczonych
ksiê¿y,  którzy  liberalizuj¹  naukê  Boskiego  Odkupiciela.

Ujawni³am   siê   ze   swoj¹   nadprzyrodzon¹   misj¹   na   arenie   ca³ego  œwiata  dopiero
za  pontyfikatu  Papie¿a  Benedykta  XVI - go emeryta,   do   którego   nigdy  moje  przesy³ki  nie
trafia³y,  tak  jak  za  kadencji  obecnego  Papie¿a  Franciszka,  tak¿e  oni  obaj  nawet nie wiedz¹
jak  bardzo  niekompetentnych  wspó³pracowników  maj¹  w  zasiêgu  rêki swej, którzy wykazuj¹
siê  zupe³n¹  biernoœci¹  w  niewygodnych  sprawach.   Nigdy,  ale  to  przenigdy  nie  pos³ucham
siê  “g ³ o w y”  Episkopatu  Polski  abp. Stanis³awa G¹deckiego,  do  którego  nie  nale¿y  zakres
kompetencji  zabierania  g³osu  w  sprawie  Dzie³a  Bo¿ego,  na  którym  absolutnie  siê  nie  zna,
i  pos³ucham  siê  jedynie  Ojca  Œwiêtego  Franciszka,   który   jako   jedyny   upowa¿niony   jest 
do  zabrania  g³osu  w  tak  wa¿nej  sprawie  Bo¿ej.   Nawet  gdyby  Papie¿  Franciszek  nie  mia³
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racji  i  nie  skierowa³by  duchowego  Dzie³o  Bo¿ego  do  przebadania,  to  jako  córka  Koœcio³a
Katolickiego  muszê  przyj¹æ  druzgoc¹c¹  decyzjê  jego   tak   jak   to   zrobi³a  S³u¿ebnica  Bo¿a
M a r y   W a r d,   której   rehabilitacja  przysz³a  po  160 - ciu  latach  po  jej  œmierci.

W  moim  odwiecznym  powo³aniu  mimo  tak  licznych  przeciwnoœci  i  cierpieñ zawsze
by³am  o¿ywiona  mi³oœci¹  Chrystusa  (Flp 1, 8),  który  jest   G ³ o w ¹   Cia³a - Koœcio³a (Kol 1, 
18 )  i   trwa³am  w  jednym  Duchu  Jego  w  Nim,  aby  zgodnie  z  Ewangeli¹ Jego wydaæ owoc 
duchowego  Dzie³a  Jego,   które   w   prawdzie   i  sprawiedliwoœci  prowadzi³am  w  Nim  moc¹ 
i  m¹droœci¹  Jego,  dziêki  któremu  dusze  nasze  maj¹  zapewnione w Nim ¿ycie wieczne  ( J 3,
16 ).  Dla  Ojca  Niebieskiego  nie  ma  nic  niemo¿liwego  (Mt 17, 20),  bo  przecie¿  nieustannie
wspó³pracuj¹c  z  ³ask¹  Jego  wype³ni³am  wszystko w duchowym Dziele Jego,  co by³o mo¿liwe 
do  wype³nienia  w  tym  doczesnym  pielgrzymowaniu  i  mimo   niesamowitej   b l o k a d y   do
watykañskich  wrót  zaczê³am  odrobinê  w  Bogu  przekazywaæ duchowy owoc nadprzyrodzonej
misji  mej  poprzez   internet,    tak¿e    niech  bêdzie  wielka  chwa³a  Boskiemu  Odkupicielowi, 
¿e  przygotowa³  zarówno  duszê  m¹,  jak  i  mnie  sam¹  na  tyle,  na  ile  uzna³  za  s³uszne.   

Wielu   mamy   zmys³owych   kap³anów,   którzy   nie   trwaj¹   w   nauce   Pana   naszego 
( 2 J 1, 9 )  i  postêpuj¹  wed³ug  w³asnych  po¿¹dliwoœci  ( Jud 1, 18),  tak¿e  nigdy  nie  pojmuj¹ 
oni  tego,   co  jest   z   Ducha   Œwiêtego  (1 Kor 2, 14 ),   dlatego   te¿   przez   spowiednika   nie 
zawsze  przemawia  Duch  Œwiêty,   bo  wielu  jest  ksiê¿y  pozbawionych  ducha  Bo¿ego,  i  aby
nie wpaœæ w sid³a szatañskie trzeba wszystko rozwa¿yæ w sercu,  co mówi namiestnik Chrystusa,
który   przecie¿   mo¿e   te¿   byæ   namiestnikiem   Judasza.    W³aœnie   tacy   zmys³owi   kap³ani
powoduj¹  agoniê  Koœcio³a  Pana  naszego  i  ignoruj¹ moj¹ nadprzyrodzon¹ misjê, a papie¿owie
w   przesz³oœci   czy   te¿   obecnie   czasami   przepraszaj¹   za   ksiê¿y   zwyrodnialców  myœl¹c,
¿e   przeprosinami   za³atwi¹   wszystkie   sprawy,   jak   np.   Papie¿   Franciszek   zdoby³  siê  na
odwagê  i  rzek³: � Wielu nieletnich cierpia³o z powodu nadu¿yæ seksualnych, w³adzy i sumienia
pope³nianych przez znaczn¹ liczbê ksiê¿y i osób konsekrowanych.  Przestêpstwo to g³êboko rani,
na  skutek  cierpienia  i  bezsilnoœci,  przede  wszystkim  ofiary   ( Papie¿  Franciszek ).

K Jakie  to  jest  nieludzkie,  ¿eby  w obliczu wys³anych do Watykanu 33-ech duchowych
ksi¹¿ek  i  164-ech  duchowych  listów wys³anych do duchowieñstwa w sprawie nadprzyrodzonej
misji  mej,  moje  duchowe  przesy³ki  by³y  non - stop  ignorowane  i  mimo  internetowej strony
mej  biskupi  na  czele  z  Przewodnicz¹cym  Episkopatu  Polski  abp.  Stanis³awem  G¹deckim
udaj¹,  ¿e  nic  nie  wiedz¹  na  ten  temat. Grzech wdar³ siê w du¿ym stopniu do duchowieñstwa,
które  w  wielu wypadkach idzie na kompromisy z przejœciowym œwiatem, tak¿e zosta³ zatracony
prawdziwy  duch  Bo¿y  w  tych  zagubionych  duszach  kap³anów,   którzy  pragn¹  przypodobaæ
siê  jedynie  zmys³owemu  œwiatu.   Mafia   lewacka   dzia³a   tak   samo  jak  mafia  zmys³owych
kap³anów,  którzy  kpi¹  sobie  z  niewygodnych  listów i nie reaguj¹ na nie uwa¿aj¹c, ¿e poprzez
milczenie  za³atwi¹  wszystkie  trudne  i  haniebne  sprawy  topi¹c  je  szambie  ich  grzechów.

Stwórca   odwiecznie   tak  przem¹drze   zaplanowa³   w   mojej   nadprzyrodzonej  misji,
¿e  bez  interwencji  Episkopatu  Polskiego,  jakichkolwiek  kap³anów  i  kogokolwiek  rozchodzi 
siê  duchowe  Dzie³o  Jego,  dziêki  mojej  stronie  internetowej,  która  przekroczy³a  ju¿  prawie 
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550 000  odwiedzin,  a  to  ¿e  z  woli  Bo¿ej  umieszczam  komentarze  na internetowych forach
to  wielu  jest  zainteresowanych  kto  je  pisze ?,  bo  nie  oszukujmy  siê, ale z treœci komentarzy 
mych  wynika  jasno,  ¿e  ja  wysz³am  w  Panu  naszym  ponad  zwyk³¹  przeciêtnoœæ,  która  jest
zaskoczeniem  nawet  dla  duchowieñstwa,   dlatego   te¿  wchodz¹  w  moj¹  stronê  internetow¹. 
Zmys³owi   ludzie   s¹   przestraszeni   moj¹   wiedz¹   i   wol¹   blokowaæ   swoje  konta  myœl¹c,
¿e  zablokuj¹  mój  apostolski  zapa³  nie  wiedz¹c  o  tym,  ¿e  we wnêtrzu swym mam Œwi¹tyniê
Boga  i  jestem  ubezpieczona  przez  Opatrznoœæ  Bo¿¹, dziêki której dusza ma czasami wchodzi
w  g³¹b  tajemnic  Bo¿ych,  jak  i  w  tajemnice  przewrotnych  serc  i  dusz,   które   s¹   obrzyd³e 
dla  Pana  naszego  (Prz 10, 20).  Je¿eli  mam  byæ  szczera to dotychczas z kap³anów zablokowa³ 
mi  swoje  konto  jedynie   j e d e n   kap³an  i  to  w³aœnie  abp.  Stanis³aw G¹decki  daj¹c przez 
to  niepochlebne  œwiadectwo  na  swój  temat.
  

Z  Jako  oddana  córka  Kap³ana  Niebieskiego  nie  zwracam uwagi na przeciwnoœci dnia
codziennego,  które  jedynie  wzmacniaj¹  mnie  w  Bogu  przy  jednoczesnym wznoszeniu siê do
Boga,  co  wszystko  to  odbywa  siê  w  pokoju  i  uciszeniu,  i  Stwórca  oœlepia  mnie  œwiat³em
Swym,  które  p³ynie  z  wiary  i  pozbawia  œwiat³a  rozumowego,   aby  dusza  moja  przebywa³a
tylko  w  ciemnej  nocy  wiary,  i  abym  poprzez  wype³nienie misji swej wyda³a owoc z winnicy
Jego  (Œwiêty Jan od Krzy¿a).   Nasta³a  pe³nia  Bo¿a  i  to  u  schy³ku  ¿ycia  mego,  ¿e  jêzykiem
mi³oœci   przekaza³am    do    W a t y k a n u    swój    mi³osny   testament   pod   postaci¹   Dzie³a 
Bo¿ego,   które   skierowane   jest   nie  tylko  do  prawych  owiec  Bo¿ych,  ale  i  do  wszystkich
innowierców,    którzy    odrzucili     S³owo   Pañskie   koczuj¹c   na   swojej   przemijaj¹cej,   nic 
niewartej  m¹droœci,  która  wiadomo,  ¿e  na  nic  siê  zda  ( Jr  8, 9 ).   Widaæ   wyraŸnie,  ¿e  nie 
jestem  zdana  na  ³askê  czy  nie³askê  jakichkolwiek  kap³anów,  tylko  w  ³asce  i prawdzie Pana 
naszego  ( J 1, 17 )  kontynuujê  Dzie³o  Jego,   bo   przecie¿   ofiarowa³am   siê  Jemu  dla  dobra
ca³ego  œwiata,   dlatego   te¿   w   Ÿródle   œwiat³a   i   mi³oœci   Jego   z  wielk¹  pokor¹  wszystko 
znoszê  dla  Niego  na  Chwa³ê  Królestwa  Jego. 

Na  14-toletnie ignorowanie duchowych przesy³ek mych przez duchowieñstwo w sprawie
Dzie³a  Bo¿ego,  które  w  obecnej  chwili  sta³o  siê  ju¿  z³em  odp³acam siê dobrem (Rz 12, 21)
przekazuj¹c  odrobinê  duchowoœci,   która  tak  mocno  wkroczy³a  w  duszê  m¹,   tak¿e  trwaj¹c 
w  ciszy  i  pokorze  na  œwieczniku  Najœwiêtszego  rozjaœniam  umys³y  wszystkich  czytaj¹cych 
daj¹c  im  znaæ,  ¿e  walka  o  Dzie³o  Niebios  bêdzie  trwa³a  do  koñca ¿ycia mego. W wa¿nych 
sprawach  odezwê  siê  na  Twitterze  lub  te¿  napiszê  kolejne  publikacje,  ale  zawsze  liczê siê 
z   tym,  ¿e  mo¿e  ju¿  wiêcej  nic  nie  napiszê,   bo   przecie¿   w   ka¿dej   chwili  mogê  zasn¹æ 
we   Wszechmog¹cym   na   wieczne   odpoczywanie   w   Nim.   Poprzez  nadprzyrodzon¹  misjê 
sw¹  dan¹  mi  od  S³owa  Wcielonego  objê³am  ca³y  zniewolony  œwiat, który ¿yje w rozpuœcie, 
nieczystoœci  i  chciwoœci,   aby   w   jak   najczystszej   nieskazitelnoœci  przekazaæ  niewidzialn¹ 
duchowoœæ,   która   tak   bardzo   odrzucana   jest  przez  ca³y  ten  materialistyczny  œwiat,  który 
nastawiony  jest  na  hedonizm  i  konsumpcjonizm.

{ { {  Z  woli  Boga  jestem  bardzo aktywna na Twitterze, i nawet pod wiadomoœciami
swymi  mam  zaznaczonych  piêæ  funcji,   a   nie   cztery   jak  ka¿dy  inny,  a  ten  pi¹ty  znaczek 
jest  w  formie  trzech  krótkich  pionowych  linii,  gdzie  œrodkowy jest nieco d³u¿szy,  co mieœci 
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siê  to  po  prawej  stronie.   Przez   tê   aktywnoœæ   mimo   zaznaczonych   dzwoneczków,   które
zaznaczy³am  na  niektórych  profilach nie zapalaj¹ siê one,  gdy podawane s¹ nowe wiadomoœci, 
jak np. mia³am to na YouTube.  Zaczê³am  umieszczaæ  komentarze  swe  na Twitterze dok³adnie
28. 06. 2019 r.,  z  tym  ¿e  miesi¹c  mia³am  przerwy,   i   przez   pó³   roku   umieœci³am   prawie 
4 000 tweetów  i   ka¿dy   jest   zupe³nie   inny   czyli  na  oczach   ca³ego  œwiata  piszê  nastêpn¹ 
duchow¹  ksi¹¿kê,  a  wszystko  jest  do  wgl¹du na twitterowym koncie mym, gdy tylko naciœnie
siê  komendê  “ Tweets & replies ”,   tak¿e   ka¿dy   zainteresowany  dok³adnie  wie  jak  ja  piszê
i   co   piszê.   Takie   osoby   jak  ja  s¹  potrzebne  na  internetowych  forach,   które  czasami  s¹ 
banowane,  ale  jedynie  przez  lewicowo - liberalne  œrodowiska,   ale   ¿eby  zbanowa³  mnie  na 
sta³e Przewodnicz¹cy Episkopatu Polski abp. Stanis³aw G¹decki  to  nie  mieœci  siê  w  ramach 
normalnie  myœl¹cego  cz³owieka,  bo  to  jest  niesamowita  pod³oœæ,  której  nie  da  siê w ¿aden 
sposób  wyt³umaczyæ.   P r a g n ê   zaznaczyæ,   ¿e   przy   istniej¹cej   internetowej  stronie  mej, 
która  tak  bardzo  jest  niewygodna  dla  zmys³owych  kap³anów   nigdy   nie   dosta³am  bana  na 
mocne  komentarze  swe  w  obronie  prawdy  i  ¿ycia   od   R a d i a   M a r y j a,   ani  na  kanale 
na  YouTube,  gdy  jeszcze  nie  mieli  wy³¹czone  dodawanie  komentarzy,  ani te¿ na Twitterze, 
i  obecnie  z  katolickich  profili  bêd¹  umieszcza³a  komentarze swe g³ównie w @RadioMaryja 
i  na  @Pontifex_pl.

M o i   d r o d z y   do  Królestwa  Niebieskiego  i  tajemnic  Bo¿ych  dochodzi siê jedynie
poprzez  trzy  cnoty  Boskie: wiara,  nadzieja  i  mi³oœæ oraz poprzez heroiczne cnoty kardynalne:
roztropnoœæ, wstrzemiê¿liwoœæ, sprawiedliwoœæ i mêstwo.  Jedynie  poprzez pryzmat agonalnych
cierpieñ   Ukrzy¿owanego   mo¿na   wnikliwie   rozpatrywaæ   niepojête   tajemnice   Niebios,  bo
przecie¿  w  Chrystusowym  Krzy¿u  udoskonalamy  siê przy jednoczesnym nabywaniu m¹droœci
Zbawiciela,  który  oddane  dusze  przebóstwia  w  Siebie.  “ Rzeczy  duchowe  nie  mog¹  ³¹czyæ
siê  z  cielesnymi.  By  doskona³oœæ  Bo¿a  mog³a  dzia³aæ  w  duszy,  musi  byæ  ona duchem, tak
jak  jest  nim  Bóg ” ( Mistrz  Eckhart ).   

Na  duchowej  drodze  ¿yjê  ¿yciem  wiekuistym  wed³ug  liturgii  Boskiego  Odkupiciela, 
który  dobrze  wiedzia³,  ¿e  nad  wyraz  pokocham  duchowe  Dzie³o  Jego, które przecie¿ mieœci 
siê w Nim  i  zmierza do Niego,  dlatego  te¿  wysz³am  w  Nim  na  narody  œwiata  a¿  po krañce 
ziemi  i  tak  pewnie  piszê  w  Nim  daj¹c  œwiadectwo  ¿ywej  Ewangelii Jego.  Wszechpotê¿ny
uczyni³  nad  wyraz  wznios³e  rzeczy  dla  duszy  mej  ( Iz 12, 5),  aby  sta³a  siê  ona  po¿yteczna 
dla  upadaj¹cego  Koœcio³a,  bo  przecie¿  ca³e  duchowe  Dzie³o Niebios przekazane jest g³ównie 
na  podstawie  prze¿yæ  duszy  mej.   Obecnie  nasta³a  pe³nia  czasu,   aby   na   z a k o ñ c z o n e 
Dzie³o   Niebios   najwybitniejsi   znawcy   teologii   duchowoœci   mistycznej   nareszcie   zostali
powo³ani  na  wniosek Papie¿a Franciszka i wszystko w duchu Bo¿ym wnikliwie przestudiowali, 
co  z  góry  wiadomo,   ¿e  na  to  potrzeba  wiele  lat,  bo  jak  wiadomo  m³yny  Koœcio³a  wolno 
miel¹,  ale  bardzo  dok³adnie.  

Z  W tak wielkim dniu Bo¿ego Narodzenia ¿yczê wszystkim, jak i sobie samej,  abyœmy
pojednani   z   Chrystusem  byli  ¿ywymi  p³omieniami  nieskoñczonej  i  wiecznej  mi³oœci  Jego,
co  przecie¿  jest  to  zadatkiem  ¿ycia  wiecznego.  Szczêœliwego  Nowego  Roku !   Pozdrawiam
wszystkie  owce  Bo¿e.  Szczêœæ  Bo¿e ! Anna  Aniela  Flak 
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