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Moje  (upublicznione,  jak  i  odrzucone)  komentarze  w  Radiu Maryja, które s¹ dalszym 
ci¹giem  poprzedniego  folderu,   które   zawsze   pisa³am   w   Chrystusie   za  wstawiennictwem 
Niepokalanej.   Przy   okazji  te¿  poda³am  komentarze  wys³ane  do  innych  katolickich  portali, 
ale  jedynie  do  czerwca 2013 roku,  bo  od  tej  daty  sporo  podanych  jest moich komentarzy na
mej  stronie  internetowej  w  pasku  nr. 19.  Spisuj¹c  te komentarze z moich duchowych ksi¹¿ek
poda³am te¿ trochê duchowych tekstów,  które  znajduj¹  siê  przy nich, aby o¿ywiæ duchem Pana
naszego   duchowy   œwiat   Jego.   Moje   komentarze   upublicznia³am   przede   wszystkim  pod 
takim  pseudonimem  jak:  “ anna  z  Lublina. ”

ROK   2013 

Pod  wp³ywem  Ducha  Œwiêtego zajrza³am do portalu wiara. pl  i  po  raz pierwszy na tej 
stronie  internetowej  22  lutego  póŸnym wieczorem  napisa³am  dwa  komentarze   do   artyku³u 
zatytu³owanego:  “ Tusk  bêdzie cenzurowa³ Gowina ”,  a  te poni¿ej zacytowane komentarze,  to
by³y odrzucone w Radio Maryja,  które  jedynie  tylko  odrobinê  zmieni³am.  Pierwszy z nich,  to 
brzmia³:   �  Pan  Tusk  dla  dobra  naszej  umi³owanej  Ojczyzny   tak   naprawdê   to   powinien 
jak  najszybciej  abdykowaæ  ze  swojego urzêdu,  abyœmy  mogli  podnieœæ siê z tej niesamowitej
ruiny,  któr¹   mamy  dziêki  niemu  oraz,   aby  móc  odci¹æ  siê  od  wynaturzonych  praw,  które 
on  tak  bezprawnie  forsowa³  i  forsuje,  aby  przypodobaæ  siê  “ wielkim ”  tego  œwiata,  którzy 
pragnêliby  nas  doszczêtnie  zniewoliæ.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  

Natomiast drugi komentarz  brzmia³:  � To jest wprost nieprawdopodobne,  aby pan Tusk
cenzurowa³ pana Gowina,  ale  skoro on jest poplecznikiem zniewolnej ideologii,  dlatego te¿ nie 
ma   u   niego   absolutnie   ¿adnych  gestów  solidarnoœci,  pokoju  i  przebaczenia,  a   poniewa¿ 
emanuje   od   niego  ci¹gle  z³o,  w  zwi¹zku  z  czym  brak  jest  harmonii,  natomiast  widoczny
rozpad  we  wszystkich  dziedzinach  naszego  ¿ycia,   tak¿e  z  tej  jego  nienawiœci  do  opozycji 
i  Koœcio³a  Kap³ana  Niebieskiego  mamy  w  znacznym  stopniu zablokowany  dostêp  do  ¿ycia 
nadprzyrodzonego,  w  którym  Nieœmiertelny  jest  Ÿród³em  niewyczerpanej  energii  Swej.   Dla
Boga nie ma nic niemo¿liwego, i mo¿e doczekamy siê tej chwili,  ¿e on w koñcu zacznie wierzyæ
w Ewangeliê  ( Mk 1, 15 ),   aby  poprzez  dar  nawrócenia  móg³  staæ   siê  on  odblaskiem  Pana 
naszego,  aby  zaczê³o  owocowaæ  rz¹dzenie  jego,  które  jak  do  tej pory jest przeciwstawne do 
twórczego i opatrznoœciowego dzia³ania Ojca Przedwiecznego. Szczêœæ Bo¿e ! Anna Aniela F.  

Oba  te  powy¿sze  komentarze  zosta³y  wyemitowane,  tak¿e  odwa¿y³am siê  i   do  tego
portalu wiara. pl  po  godz. 13. 00  wys³a³am  nastêpny  komentarz  do  artyku³u  zatytu³owanego: 
“ Ostatni  Anio³  Pañski  z  Benedyktem XVI ”,  który  po  d³u¿szej  chwili  zosta³  wyemitowany, 
a  oto  treœæ  jego:   � Z pomoc¹  Biskupa Rzymu Benedykta 16 - go,  który jest  o  nieskazitelnej 
postawie  moralnej  uczestniczyliœmy poprzez ca³y bogaty pontyfikat  jego  w  liturgicznym ¿yciu 
Pana  naszego  i  czerpaliœmy  ¿ywotne soki  z  Cia³a  Umi³owanego, które zawarte jest w Œwiêtej
Eucharystii, a obecnie poprzez wielkopostny szlak, który prowadzi nas do Triduum Paschalnego, 
¿ywej  pami¹tki  mêki,   œmierci  i  zmartwychwstania  Pañskiego, stanowi¹cego rdzieñ tajemnicy
naszego zbawienia  ( B³. Jan Pawe³ II - gi ),  ¿egnamy  go,   aby  mog³y  wype³niæ  siê  odwieczne
zamiary  w  stosunku  do  niego,  jak  i  ca³ej  ludzkoœci.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  
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25  lutego   z  samego  rana  moc¹  Ducha  Œwiêtego  wys³a³am  3  komentarze  do  Radia
Maryja    do    artyku³u   zatytu³owanego:  “  Benedykt  XVI  og³osi  dokument  o  przyspieszeniu
konklawe? ”,  a  to  treœæ  pierwszego komentarza:  � Drogi  Ojcze  zanim  zosta³eœ Papie¿em, to
by³eœ  8 - krotnie  w  Polsce,  tak¿e  bardzo  pokochaliœmy Ciebie i dziêkujemy Ci za prawie 8 lat
pontyfikatu  Twego,   któr¹   nale¿y   odnieœæ   do  Pana  naszego,  którego  8  dni  po  narodzeniu
obrzezano,  który  zmartwychwsta³  8 - go  dnia  pierwszego dnia  tygodnia  ( Mt 28, 1),  przez co
rozpocz¹³  siê  czas  nowy,   czas   zbawienia,   czas   Koœcio³a,   tak¿e   liczba   8  jest   wiêc   dla 
chrzeœcijanin  pierwszych  wieków  symbolem  zmartwychwstania, jak równie¿ figur¹ trwaj¹cego 
nieustannie  dnia  ¿ycia  wiecznego  ( ks. Wac³aw  Œwierzawski ). 

Bogu  Przedwiecznemu  dziêkujemy,  ¿e  ¿yj¹c  w  Uk³adzie  S³onecznym,  który  posiada
8 planet  postawi³  nam  Ciebie  na  te  8 b³ogos³awionych lat,  które  realizowaliœmy  za  pomoc¹
8 - mu  b³ogos³awieñstw  Bo¿ych  poprzez  g³ównie  8 nakazanych œwi¹t  w  Koœciele Katolickim
w   tym   obecnym  zsekularyzowanym  œwiecie,   na   którym   wystêpuje  8  kontynentów,  tak¿e 
w  znacznym  stopniu  uratowa³eœ  topi¹cy siê Koœció³ Pana naszego, tak jak zosta³o uratowanych 
8 osób  przez  Arkê  Noego.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  

Drugi  komentarz brzmia³:   �  Benedykt   16 - ty,  który  urodzony  jest  16 - go  kwietnia
1927 roku odwiecznie przeznaczony by³ na Stolicê Piotrow¹,  tak  jak  B³ogos³awiony  Jan Pawe³
II - gi,  który  zosta³  wybrany na Stolicê Piotrow¹ 16 - go paŸdziernika 1978 roku o godz. 16. 16,
dlatego    te¿   ka¿dego  16 - go  ka¿dego  miesi¹ca  modlimy  siê  za  ten  b³ogos³awiony  wybór.
Bez  woli  Bo¿ej  nic nie dzieje siê tylko trzeba nauczyæ siê czytaæ znaki w sobie, jak i w œwiecie,
czego  przyk³adem jest chocia¿by okres trwania pontyfikatu B³ogos³awionego Jana Paw³a II - go,
który  trwa³  dok³adnie  26 lat  5 miesiêcy  i  16 dni  czyli  ta  koñcowa  liczba  dni  jest  kolejnym 
widzialnym   znakiem   czasu   od    niewidzialnego   wszechpotê¿nego  Stwórcy  dla  wszystkich
innowierców   Jego,    tak¿e   ta   abdykacja   Ojca   Œwiêtego  Benedykta   XVI - go   by³a    ujêta
w  odwiecznym  testamencie  Niebios.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  

Natomast  treœæ  trzeciego komentarza brzmia³a:  � Benedykt 16, jak i B³ogos³awiony Jan
Pawe³   II - gi   zwi¹zani  s¹  mistycznym  ³añcuchem  mistycznej  cyfry  16,   i   kontynuuj¹c   ten
poprzedni  komentarz to dodam,  ¿e  Drzwi do Bazyliki Œwiêtego Piotra w Watykanie ozdobione 
s¹ 16 - ma p³askorzeŸbami przedstawiaj¹cymi sceny biblijne, tworz¹cymi opowieœæ o odkupieniu 
i  przebaczeniu ( Kronika Pontyfikatu,  Nasz  Papie¿,  Rok  5 ),  a  ponadto  pod  kopu³¹  Bazyliki 
Œwiêtego   Piotra   znajduje  siê  16  wielkich  prostok¹tnych  okien,   doprowadzaj¹cych   œwiat³o 
do wnêtrza Œwi¹tyni  (Kronika Pontyfikatu, Nasz Papie¿, Rok 14),  co  jest  widocznym  znakiem
z  Nieba,  a ponadto siostra B³ogos³awionego Jana Paw³a II - go, która urodzi³a siê 7 lipca 1916 r. 
¿y³a  tylko 16 godzin,  co  podaj¹  nam  na  ten  temat  najnowsze  fakty ( portal wiara.  pl, 30. 11. 
2012 r. ).  Tych 16 - tek,  jak innych znaków czasów jest ogrom,  które  nale¿y  szukaæ  w  Piœmie 
Œwiêtym,   dzie³ach   ascetyczno - mistycznych,   wikipediach,   jak  i  we  wszystkich  rzetelnych 
katolickich  przekazach, tak¿e wszystkie znaki czasu potwierdzaj¹ abdykacjê Benedykta XVI-go. 
Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  

Wszystkie  te  powy¿sze  komentarze  zosta³y  wyemitowane,  ¿e  nawet  wzruszy³am  siê 
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i  podziêkowa³am  Bogu,   ¿e  postawi³   kompetentn¹  osobê  do  ich  rozpatrzenia,  tak¿e  z  tego
wniosek,  ¿e  tylko  z  samego rana mogê wysy³aæ moje duchowe komentarze, które zawsze piszê
w  ukochanym  Panu  swym.

26 lutego z samego rana wys³a³am 4 komentarze do Radia Maryja,  ale  tylko dwa zosta³y
wyemitowane,  myœlê,  ¿e  za  du¿o  komentarzy  wys³a³am  w  jednej  tak  wa¿nej sprawie, tak¿e
nasun¹³   mi  siê  nastêpny  wniosek,  ¿e  nie  ma  co  za  du¿o   wysy³aæ  komentarzy,   jak  to  te¿ 
parê  dni  wczeœniej  powiedzia³a  mi  m¹drze  moja  telefoniczna  przyjació³ka  pani  £ucja.  Tak 
sobie   myœlê,   ale   to   jest   tylko   moje   przemyœlenie,   ¿e   pewnie  zwrócono  uwagê  osobie
odbieraj¹cej  komentarze,   ¿e   wczoraj  puœci³a  ona  3  moje  komentarze  do  jednego  artyku³u, 
i  st¹d  ta  nag³a  zmiana.   Pisz¹c   w   Panu   naszym   duchowe  teksty,  to  jak  rozpêdzê  siê,  to 
piszê  bardzo  wiele,  tak¿e  mog³abym  wiele  tych  komentarzy  wysy³aæ,   ale  przecie¿  nie  jest
to  moja  strona  internetowa,  tylko  Radia  Maryja,  dlatego  te¿  muszê  dostosowaæ  siê  do  ich 
wymogów.

Pierwszy  komentarz  to  by³  do  artyku³u  zatytu³owanego:  “ Wniosek  ws.  obraŸliwych
s³ów  Niesio³owskiego ”,   który   by³   opublikowany   w   Radio  Maryja  25 lutego,  a  oto  treœæ
jego:    �  Pan  Niesio³owski  mimo,   ¿e  nie  jest  absolutnie  ¿adnym  autorytetem,  to  podwa¿a
prawdziwe autorytety swoimi nad wyraz nieparlamentarnymi s³owami,  tak¿e  jako  decydent  z³a 
swoimi  ³añcuchami  nienawiœci  poprzez najprzeró¿niejsze zniewolenia powoli zaczyna nas nimi 
zwi¹zywaæ,  abyœmy  razem  z  nim  grzêŸli  i  topili  siê  w  tym  œmiercionoœnym i œmierdz¹cym 
b³ocie,  w  którym  topi¹ siê  te¿  niewinne, nienarodzone  dzieci,  dlatego  te¿  wszelkie przejawy 
wolnoœci  têpi  on  u  zbyt  aktywnych  opozycjonistów,  w  zwi¹zku  z  czym tak bardzo szkaluje 
opozycjê,  która  w  duchu  prawdziwej  solidarnoœci  i  chrzeœcijañskiej  mi³oœci  przynosi owoce 
dla  dobra  naszej  tak  bardzo  uciemiê¿onej  Ojczyzny.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  

Ten powy¿szy komentarz zosta³ wyemitowany,  jak i drugi komentarz do innego artyku³u 
opublikowanego  26 lutego  o  tym  samym  tytule,  co  ten  pierwszy,  a oto treœæ jego:  � Ludzie
przewrotni  za¿ywaj¹c  diabelskiego  pokoju,   do  których  zalicza  siê  pan  Niesio³owski  wœród
przemocy,  niesprawiedliwoœci  i  upadku  moralnego,  drêcz¹  i  tak ju¿ uciemiê¿one owce Bo¿e,
aby  one  nigdy  nie  sz³y  drog¹  ¿ycia  lecz  jedynie  drog¹  œmierci,  na  której  grzechy odcinaj¹ 
jak¹kolwiek wiêŸ z Bogiem,  dlatego  te¿  robi¹  oni  wszystko,  aby  zniszczyæ  wszelkie  objawy
patriotyzmu,  w  zwi¹zku  z  czym  reklamuje  siê  zacietrzewieñców  bezprawia w zniewolonych
mediach,   aby  móc   narzuciæ  ba³wochwalczy  styl  ¿ycia  z  wynaturzonymi  prawami.  Szczêœæ 
Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  

Trzeci  i  czwarty  niewymonitorowany  komentarz   by³   do  wy¿ej  wspomianego  tytu³u
i  pierwszy  z  nich  brzmia³:  � Pan  Niesio³owski,  Palikot  i  wielu  im  podobnych  nie  potrafi¹ 
okie³zn¹æ  swojej  natury  i  zapanowaæ  nad zmys³ami, a przecie¿ mo¿na z ³atwoœci¹ to pokonaæ, 
gdy  wejdzie  siê  na  drogê  ascezy doœwiadczonych Mistyków, to znaczy takich, którzy pisali to, 
co  wiedzieli  z  w³asnego  doœwiadczenia,   tak¿e  dziêki  mocy  Pana  naszego  mo¿na  wszystko 
pokonaæ   w   Nim,     aby   w   ¿yciu   przysz³ym   dusze   nasze   za¿ywa³y   wiecznego   spokoju 
w  doskona³ej  sprawiedliwoœci  i  mi³oœci  Najœwiêtszego.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  
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Natomiast  treœæ  nastêpnego,  niewyemitowanego  komentarza w Radiu Maryja brzmia³a: 
� Panie Niesio³owski  -  “ owoce  œwiêtoœci  i  mêczeñstwa krzepi¹ Koœció³ Pana naszego w jego
wêdrówce  przez  dzieje ” ( B³.  Jan  Pawe³  II - gi ),   a   takim  postêpowaniem  pana  i  z  takimi
wynaturzonymi i niesprawiedliwymi prawami, które serwowane s¹ przez pana i wspó³towarzyszy
pana,   to   przecie¿  nie  ma  mowy,   ¿eby  chocia¿  krok  zrobiæ  do  upojnych  Bram  Królestwa 
Niebieskiego,  bo  z  nimi  to  tylko  mo¿na  zatraciæ siê,  ale jedynie w  ba³wochwalczym œwiecie 
(£k 9, 25)  na  wiekuiste  zatracenie  naszych  dusz,  tak¿e niech pan ju¿ jak najszybciej abdykuje
dla  dobra  swego  i  ca³ej  naszej  umi³owanej  Ojczyzny. Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  

26  lutego   po  po³udniu  wys³a³am  te¿  komentarz,  ale  do  portal wiara. pl  do  artyku³u
zatytu³owanego:  “ Nie  bêdzie  daty  przyjêcia  euro ”,  a  oto  treœæ  jego:   � Poplecznicy z³a, do
których   to   zaliczaj¹  siê  pan  Komorowski  i  Tusk  rozmi³owani  s¹  jedynie  w  materialiŸmie 
i  konsumpcjoniŸmie,  dlatego  te¿  za  nic  maj¹  Boga,  jak  i  wartoœci  duchowe, a przebywaj¹c
jedynie  w  swoich  ciasnych  horyzontach  s¹  ograniczeni i ma³ostkowi w swoich planach, tak¿e 
pozostanie poza stref¹ euro faktycznie by³oby bardzo niebezpieczne,  ale  jedynie  tylko  dla nich.
Bardzo smutne i przera¿aj¹ce jest to, ¿e nie ma w nich ani uczciwoœci, ani te¿ bezinteresownoœci,
w  zwi¹zku  z  czym  nagminnie  promuj¹  i  naginaj¹  i  tak  ju¿  wynaturzone  prawa, aby mog³y
kwitn¹æ ich zyski,  jak i interesy osobiste czy te¿ grupowe,  dlatego  te¿  tak  ochoczo poddaj¹ siê
presji  “ wielkich ” tego  œwiata, którzy na si³ê wdra¿aj¹ ba³wochwalcze prawa, pragn¹c do reszty
zniewoliæ ludzkoœæ,  a  opornych  przeœladuj¹  i  nawet karz¹ za dobro, nie wiedz¹c o tym, ¿e nad
wszystkim   ma   pieczê   nasz   najdro¿szy   Stwórca.   Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.     Ten 
wymonitorowany komentarz  na  tym  portalu  jest  ju¿  4 - tym moim komentarzem, który ukaza³
siê  na  tej  stronie,  tak¿e  bêdê  pisa³a  równie¿ tutaj, bo tyle co ja mogê zaoferowaæ komentarzy, 
które  piszê w   Oblubieñcu  swym,  to  Radio  Maryja  nie  przyjê³oby  ich, bo przecie¿ nie mogê 
zalaæ  ich  sob¹,   tak¿e   trochê   bêdê   wysy³a³a   ich   i   do   tego  katolickiego  portalu,  bo  tak 
nakazuje  mi  Duch  Œwiêty.

27 lutego  o  6. 26  wys³a³am  komentarz  do  Radia Maryja  do  artyku³u zatytu³owanego:
“  Ostatnia   Audiencja   Generalna   Ojca   Œwiêtego   Benedykta   XVI  ”,    a    oto   treœæ   jego:
�  Dziêkujemy  Ojcu  Œwiêtemu  Benedyktowi  XVI - mu,   ¿e   by³  on  przez  24 lata  œwietnym 
Prefektem  Kongregacji   Nauki   Wiary,   który   24 kwietnia  2005 roku  odprawi³  Mszê  Œwiêt¹ 
inauguruj¹c¹  swój  pontyfikat,  podczas  którego  odby³  on 24 zagraniczne podró¿e odwiedzaj¹c
24  pañstwa,   tak¿e   jego   ¿ycie   przez   24  godziny   dnia   by³y  wype³nione  pos³uszeñstwem, 
wiernym  spe³nianiem  woli  Bo¿ej. 

“  Liczby  naœladuj¹  przestrzeñ,   mimo  i¿  s¹  tak odmiennej  natury  ” ( Blaise  Pascal ), 
tak¿e  tê  mistyczn¹  cyfrê 24  nale¿y  odnieœæ  do  Pana naszego urodzonego 24 grudnia przesz³o 
2000  lat  temu  oraz  do  Apokalipsy  Œwiêtego Jana,  w  której  jest  mowa  o  24 - ech  Starcach
upadaj¹cych   przed   Zasiadaj¹cym,   oddaj¹c   Mu  ho³d   i   dziêkczynienie   oraz   wyœpiewuj¹c 
chwalebne  pieœni  ( Ap 4, 8 - 11),  tak¿e  wszystkie  te  znaki  czasu  zosta³y  na  sta³e  wplecione 
w  odwieczne  powo³anie  Benedykta  XVI - go,   aby  by³a widoczna interwencja niewidzialnego
Ojca  Przedwiecznego   w   bieg  wydarzeñ  naszego  przemijaj¹cego  pielgrzymowania.  Szczêœæ 
Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  
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O godz. 6. 50 wys³a³am nastêpny komentarz do Radia Maryja do artyku³u zatytu³owanego
“  Szef  Solidarnoœci  zapowiada  wielkie  protesty ”,   a   oto   treœæ  jego:  � Pobratymcy  diab³a, 
którzy  tak   naprawdê   to   s¹   zaraz¹  diabelskiej  przewrotnoœci  na  si³ê  narzucaj¹  wypaczone 
obrazy  ludzkiej  egzystencji  w  swoich  zak³amanych mediach, które reklamuj¹ obfite k³amstwa
i  zdemoralizowania  czyli  promuj¹  oni  kulturê  antychrzeœcijañsk¹,  tj.  kulturê  œmierci  opart¹ 
o  aborcjê,  eutanazjê  i  wynaturzone  prawa.  W  tym  przemo¿nym wirze nienawiœci i przemocy 
zacietrzewieñcy   bezprawia   krêpuj¹   serca  i  dusze  przeciwników,  i  bezlitoœnie wprowadzaj¹ 
ich  w  barbarzyñsk¹  spiralê  nienawiœci  i  zemsty,   aby   mog³y  “ owocowaæ ” ich  zwyrodnia³e 
ideologiczne  wizje,  zgodne  z  wytycznymi  bezbo¿nej  unii  europejskiej,  dlatego  te¿  “ Polskê
czeka  okres  du¿ych  akcji  protestacyjnych ”,   jak   to  powiedzia³  pan  przewodnicz¹cy  NSZZ, 
aby  zgodnie  z  wol¹  narodu  rz¹d  podda³  siê  do  dymisji.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  

Z  Te  dwa  powy¿sze  komentarze,   które   zosta³y   napisane w Panu naszym nie zosta³y
wyemitowane,  co  jest  jawnym dyskryminowaniem mojej osoby, i jestem pewna, ¿e ju¿ za du¿o
szumu  zrobi³o  siê  wokó³  moich  tak  licznych  komentarzy,  dlatego  te¿ odciêli mi drogê do tej
katolickiej strony internetowej,  ale zawsze mówiê wola Pana mego,  tak¿e  dalej  bêdê  pod¹¿a³a
œladami  Jego  na  mistyczny  szczyt  Góry  Karmel, która zapewni duszy mej wieczne zbawienie.

Bardzo   pragnê³am   dobrn¹æ  do 104  komentarzy  na  intencjê  104 - ech  zagranicznych
podró¿y przez B³ogos³awionego Jana Paw³a II - go,  ale  skoñczy³am na 96 - ciu wyemitowanych
moich  komentarzach  przy  13  odrzuconych  w  Radiu  Maryja.

27 lutego  z  pomoc¹  Umi³owanego napisa³am  i  wys³a³am komentarz  do  portal  wiara.
pl   do   artyku³u  zatytu³owanego:  � Dziœ  ostatnia  audiencja  generalna  Benedykta  XVI - go ”,
a   oto   treœæ  jego:  � B³ogos³awiony  Jan  Pawe³  II - gi,  którego  na  stolicê  Piotrow¹  wybrano
16  paŸdziernika  o  godz. 16. 16,  do  którego w 1981 r.  strzelano 7 dni przed  urodzinami  jego, 
m³odszy   by³   od   obecnego   Papie¿a  Benedykta 16 - go  jedynie  o  7  lat,   który   urodzi³   siê 
16 kwietnia 1927 r.   tak¿e  oni  obaj  zwi¹zani  s¹  mistycznymi  ³añcuchami takimi jak 7 czy 16. 
Je¿eli   chodzi  o  tê  mistyczn¹  cyfrê 7,   to  ona  jest  kluczem  wielu  tekstów  i  oznacza  pe³niê 
i  doskona³oœæ,  jak  to  powiada  nam  Pismo  Œwiête  czyli  mówi  ona o wyraŸnym zakoñczeniu 
pewnego  etapu  drogi  krzy¿owej  dla  Przewielebnego  obecnego  jeszcze Papie¿a, który w Panu 
naszym  abdykowa³,  aby  dalej  mog³y realizowaæ siê odwieczne zamiary Stwórcy w stosunku do
ca³ego  Koœcio³a  Jego.

Nikt  nie  przewidzia³ abdykacji Papie¿a, która sta³a siê z woli Pana naszego, który 7 razy 
odezwa³  siê  podczas ukrzy¿owania,  i  na  samym Krzy¿u tu¿ przed œmierci¹ Sw¹ wypowiedzia³ 
7 œwiêtych s³ów,  tak¿e  jak  widaæ  niezbadane  s¹  wyroki  Boga,  które zawsze pracuj¹ na dobro
owiec Jego,  dlatego  te¿  doczekamy  siê  dobrego nastêpnego Papie¿a, który zaopatrzony 7 - ma
darami  Ducha  Œwiêtego  za  wstawiennictwem  Matki Bo¿ej  od  7 - miu Boleœci i przy pomocy 
7 - miu  Archanio³ów  obcuj¹cych  z  Majestatem  Boskim  bêdzie prowadzi³ i uzdrawia³ Koœció³ 
Umi³owanego  na  Chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  

Ten  komentarz  nie  zosta³  upubliczniony,  i  tak  szczerze  mówi¹c  to siê nie dziwiê, bo 
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przecie¿  by³  on  za  m¹dry  i  wielu  te¿  nie  wie,  jakimi  mistycznymi  ³añcuchami  s¹  oni obaj
zwi¹zani ?,  tak¿e  wys³a³am  jeszcze  jeden  komentarz  do  portal  wiara. pl,  ten  który  na temat 
Ojca  Œwiêtego Benedykta  XVI - go  zosta³ odrzucony w Radiu Maryja, i ten zosta³ momentalnie 
wyemitowany,  co  jest  oznak¹,   jak  bardzo niekompetentna  i  z³oœliwa  osoba  nie  przepuœci³a 
go  na  stronie  internetowej  tego katolickiego radia, w którym dyrektorem naczelnym jest ojciec
Tadeusz  Rydzyk.   To   odrzucanie   moich  komentarzy  napisanych  w  Chrystusie  jest  oznak¹, 
¿e  oni  nie  przyjmuj¹ tak m¹drych wiadomoœci, tak¿e dam sobie spokój z pisaniem komentarzy, 
których  w  Radiu  Maryja  w  sumie  opublikowano  100  przy  15 - tu  odrzuconych.

Tego   samego   dnia   po   godzinie  12. 00  wys³a³am   jeszcze   jeden   krótki   i   bardzo
³agodny  komentarz  do  portalu wiara. pl  do  artyku³u  zatytu³owanego:  “ Papie¿  wzruszony  na
ostatniej  audiencji ”,  a  oto  treœæ  jego:  � Tak  jak  Papie¿  jest  wzruszony, imiennik  Œwiêtego
Józefa,  który  obchodzi  imieniny 19 marca,  tak  i  oddane  owce  Pana  naszego  s¹  wzruszone, 
¿e  ¿egnaj¹  takiego  œwiat³ego Papie¿a,  który  zosta³  wybrany  na  Stolicê  Piotrow¹ 19 kwietnia
2005 roku,  i  który  tak  bardzo  zawierzy³  Matce  Koœcio³a,  Maryi,  która,  gdy by³a poœlubiona 
Œwiêtemu  Józefowi,  to  by³a  m³odsza  od  niego  o  19 lat.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  

Gdyby inna osoba wys³a³a ten komentarz,  to  natychmiast  wyemitowaliby  go, a skoro ja
tego dnia wys³a³am ju¿ komentarze,  to mo¿e nie chc¹, ¿ebym widnia³a w tak wa¿nych sprawach,
tak¿e  dzisiejszy  dzieñ  jest  zakoñczeniem  pisania  moich komentarzy do jakichkolwiek portali, 
w  zwi¹zku  z  czym  nareszcie  odetchnê  w  Panu  naszym,  i obecnie unormuje siê mi ciœnienie, 
bo  b¹dŸ  co  b¹dŸ,   ale   ka¿de   niesprawiedliwe   odrzucenie  moich  komentarzy  prze¿ywa³am 
i  Ÿle  czu³am siê,  i  to  z  kolei  utrudnia³o  duszy  mej  wspinanie  siê  po  mistycznych schodach 
do  portu  zbawienia.   Dla   uœciœlenia   podam,   ¿e   w   portalu  wiara  zosta³o  upublikowanych 
5  moich  komentarzy,  a  2  zosta³y  odrzucone.

Nie  doœæ,  ¿e jako wolontariuszka pisa³am w Bogu donios³e komentarze, niejednokrotnie
w  formie  ma³ych  artykulików,   to   tak   niesprawiedliwie   by³am   wypychana   z   portali,   a¿ 
w   koñcu   postêpowanie   niekompetentnych   osób  odbieraj¹cych  komentarze  do  reszty  mnie 
zniechêci³o  i  zamknê³o  etap  tej  uci¹¿liwej  drogi  krzy¿owej,  abym  mog³a  byæ zdana jedynie
na Pana mego,  a  nie  na  zmys³owe osoby, które kieruj¹ siê jedynie duchem swym, a nie Bo¿ym.
Poza  tym  zazdroœnicy  boj¹  siê,   ¿eby   ktoœ   nie   zainteresowa³  siê  moj¹  osob¹  poprzez  tak 
m¹dre   komentarze,   które   nie   byliby  zdolni  napisaæ   je  w  takim  mocnym  wydaniu,  które 
przecie¿  piszê  w  Ukochanym.   

Jako oddana owca S³owa Wcielonego pragnê najwy¿szych wartoœci, dlatego te¿ naœladujê
Go  we  wszystkim,  bo  tylko  w  Nim  mogê  spe³niæ  siê,  dlatego te¿ wspó³pracujê z wol¹ Pana
naszego,  który  w  pe³ni  czasów  i  tak  upomni  siê  o  Dzie³o  Swe,   które   poprzez  misterium
zbawienia  Jego  prowadzê  z  pe³nym  oddaniem  w  Nim.  Skoro  jestem uczennic¹ Nauczyciela
Niebieskiego,  to  pragnê  prawdy, która zosta³a mi objawiona w S³owie Jego, w zwi¹zku z czym
pragnê byæ wolna w Umi³owanym,  aby  móc  przebywaæ w komunii z Nim i z braæmi i siostrami
naszymi,   dlatego  nie  mogê  pogodziæ  siê  z  obecn¹  sodomi¹  i  zaanga¿owa³am  siê  na  rzecz
sprawiedliwoœci Najœwiêtszego,  i  walczê na miarê swoich mo¿liwoœci ze wszelkimi przejawami 
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ucisku  oraz  broniê  godnoœci  ludzkiej,  aby  zatrzymaæ  rozprzestrzenianie  siê   kultury  œmierci
i  k³amstwa. 

 Na  szlaku  mej  œwiêtoœci, który prowadzi do Pana naszego wszystko odnoszê do Niego,
jak  i  do  wielkich  wybrañców  Jego,  co  za  tym przemawiaj¹  znaki czasu, tak¿e pragn¹æ dobiæ 
do 104 - ech komentarzy (brakuje mi jedynie 3 komentarze)  na  intencjê 104 - ech zagranicznych 
pielgrzymek   B³ogos³awionego   Jana   Paw³a  II - go,   5  marca  br.   wys³a³am   komentarz  do
Opoki  L’ OSSERVATORE  ROMANO  do artyku³u zatytu³owanego: “ Kardyna³owie wyci¹gn¹ 
wnioski  ze  szkockiego  skandalu ”,  a  oto  treœæ  jego:  � Ci grzeszni  ksiê¿a,  którzy tak bardzo 
rani¹  sw¹  nieprawoœci¹ Pana naszego s¹ niewolnikami siebie samych czyli s¹ przedstawicielami
tej  sodomii,  dlatego  te¿  poddaj¹  siê  oni  diabelskim  uciechom  grzêzn¹c  w  sodomistycznym 
b³ocie  na  wielkie  nieszczêœcie ich nieœmiertelnych  dusz.  Mimo, ¿e tych ksiê¿y jest tak bardzo, 
ale  to  bardzo  niewiele,  ale  to  rzutuje  na  ca³y Koœció³ Kap³ana Niebieskiego, bo dziêki takim 
ksiê¿om,  którzy s¹ homoseksualistami  czy  te¿  pedofilami  zagubione owce uczestnicz¹ jedynie 
w  granicach  czasu  i  przestrzeni tej obecnej  cywilizacji  k³amstwa i œmierci, tak¿e nie wchodz¹ 
one  w  niepojête  tajemnice Ukochanego,  które  zosta³y  objawione  w  Nim, który zostawi³ nam
wszystko  w  Swej  Œwiêtej  Ewangelii.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  z  Lublina.  

Ten  powy¿szy  komentarz  ukaza³  siê  dopiero  po  24 - ech godzinach na portalu Opoki,
bo  tam  istniej¹  takie  normy,   tak¿e  z  wyj¹tkiem  osoby  odbieraj¹cej  nie  wiem,  czy  jeszcze
ktoœ  go  przeczyta³ ?   Ten   portal  jest  bardzo  dobrze  opracowany  i  zawiera  wiele  m¹droœci,
ale  je¿eli  chodzi  o  komentarze,  to  ja  jeszcze  nie  natknê³am siê na nie,  czyli z tego wniosek,
¿e  ludzie  nie  pisz¹  je  tutaj,  i  to  na  pewno  z  tego  wzglêdu,  ¿e  tutaj  emituj¹  je dopiero po
dobie,   tak¿e   nie   ma   nawet  najmniejszych  szans,  ¿eby  ustosunkowaæ  siê  do  jakiœ  innych 
komentarzy. 

Na  mej  kalwaryjskiej  drodze  troskliwa  i  wspó³czuj¹ca  Niepokalana  pomaga  mi trwaæ
w   jednej   jednoœci   z   niezwyciê¿onym   Synem  Swym  Jezusem  Chrystusem,  dziêki  któremu 
jestem   g³êboko   przesi¹kniêta   umi³owanym,   mi³osnym   duchem   Jego,   dlatego  te¿  poprzez
niewyczerpane  Ÿród³o  mocy  Jego  bez  ¿adnych  kompromisów  idê za Nim, aby w pe³ni czasów 
pocieszyæ  zarówno  chorych,  cierpi¹cych,  jak  i  umieraj¹cych.

8  marca  o  godz.  5. 00   nad  samym  ranem  pod  wp³ywem  przeczytanego  komentarza
w  portalu  wiara.  pl  do  artyku³u:   “ Kaczyñski:  Ten  rz¹d  musi  odejœæ ”  wys³a³am  komentarz
nastêpuj¹cej   treœci:   �  Jak   przeczyta³am   ten   komentarz  pana  Scotta,  to  odczu³am  jakbym
mia³a  do  czynienia  z  osob¹  niespe³na  rozumu,   i   bardzo   dziwiê  siê,   ¿e  osoba  odbieraj¹ca
komentarze  przepuœci³a  go  w  portalu wiara. pl,  bo przecie¿ przez taki niepowa¿ny i zak³amany 
komentarz  rodem  wziêty  z  “ kot³a ” sodomii,  obni¿a siê poziom tego portalu.  Niekompetentne 
osoby odbieraj¹ce komentarze  jak  widaæ  wol¹  przeciêtne lub poni¿ej przeciêtnoœci komentarze, 
co  przekona³am  siê  sama  na  swoim  przyk³adzie,   kiedy   ostatnio  nie  przyjêto  dwóch  moich 
komentarzy,  które  zawiera³y  sam¹  duchow¹  m¹droœæ  w  Panu  naszym,   a   które   tak   bardzo
broni³y  prawe  owce  Bo¿e,  jak  i  Koœció³  Pana  naszego,  dlatego  te¿  ten komentarz jest moim
ostatnim  komentarzem  jaki  piszê  do  pañstwa.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  z  Lublina.  
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By³am  pewna,   ¿e  ten  komentarz  nie  zostanie  wyemitowany,   którego   zreszt¹   i   tak 
nie  wymonitorowali,  dlatego  te¿  o  godz. 8. 00  wys³a³am  go  ponownie,  aby bardziej siê z nim 
zapoznali,  a  skoro  go  nie  upublicznili  tzn.  zabola³a  ich  prawda,   która  œwiadczy  o  tym  jak
niekompetentne   osoby   odbieraj¹ce   komentarze  niesamowicie  obni¿aj¹  poziom  tego  portalu
wiara. pl,  który  pragnie  uchodziæ  za  powa¿ny  i  licz¹cy siê portal.  Mam niewielk¹ satysfakcjê, 
¿e   napisa³am   odrobinê   prawdy   na  temat  niekompetentnych  odbiorców  komentarzy,  którzy 
przyzwalaj¹  na  paszkwilowskie  niegodziwoœci,   które   obra¿aj¹  i  poni¿aj¹  prawe  owce  Pana 
naszego,  jak  i  Koœció³  Jego.

Tak  szczerze  mówi¹c  osoba,  która  przepuœci³a  ten  niegodziwy komentarz pana Scotta, 
to   rozmi³owana   jest   w   propagowaniu   zniewolonego  œwiata,   w   którym  wystêpuje  ogrom 
ograniczeñ,  gdzie  nie  ma  wolnoœci,  ani  te¿  jakiejkolwiek  solidarnoœci,  tak¿e tego typu ludzie 
s¹  niewierni  wobec  Pana  naszego, który pozwala nam ¿yæ w transcendentnym wymiarze Swym.

Z   pe³nym   poœwiêceniem   pracujê   dla   Pana   naszego,   który   wprowadzi³  duszê  m¹
w  bezkres  nieskoñczonoœci  Swej,   dlatego  te¿   trwaj¹c  ufnie  przy  Nim  nie  mogê  byæ  nigdy 
pogr¹¿ona  w  rozpaczy,  a  moje  chwilowe  czasami  nawet nieopisywalne cierpienia wzmacniaj¹ 
mnie  w  Umi³owanym,  który  nieustannie  oœwieca  mnie  œwiat³em  Swym.

Pragn¹c  zakoñczyæ  wysy³anie   moich   komentarzy   do   katolickich   portali,   aby   by³o
ich  w  sumie  wyemitowanych  104,  o  czym  ju¿  powy¿ej  wspomnia³am,  11 marca  z  samego
rana   napisa³am   dwa   komentarze   do   Radia   Maryja   wbrew  sobie,  ale  tak  na  zakoñczenie
pragnê³am  siê  dowiedzieæ   czy   faktycznie  jestem  tam  dyskryminowana ?  ze  wzglêdu  na  to, 
¿e  wys³a³am  tam  zbyt  wiele  wznios³ych  komentarzy,   i   by³am   mile  zaskoczona,  ¿e  jednak
kompetentna  osoba  przepuœci³a  je,  a  komentarze  te wziê³am z treœci poprzedniej ksi¹¿ki, któr¹
wys³a³am do duchowieñstwa.   Te   dwa   komentarze   odnosi³y  siê  do  artyku³u  zatytu³owanego
“  Polacy na Litwie broni¹ ¿ycia poczêtego ”,  a  oto  treœæ pierwszego komentarza:  � Prominenci 
z³a   pod   wp³ywem  szatana,   to   postradali   zmys³y,  myœl¹c,  ¿e  bêdziemy milczeæ  w  obliczu 
mordowania  daru  Bo¿ego,  jakim  s¹  niechciane nienarodzone  dzieci,  a  przecie¿  my  jesteœmy 
bardzo  uwraŸliwieni  na  ka¿de  z³o,  tak¿e  ze  wzruszeniem  i  wdziêcznoœci¹  s³uchamy  jedynie 
Pana naszego  (Mt 17, 5),  a  nie  przywódców sodomii, którzy poprzez tak jawne swe wypaczenia 
niezmiernie  nas  zasmucaj¹,  bo  wszystkie  ich  poczynania  budz¹  jedynie  niepokój  i  poczucie 
zagro¿enia   w   drodze   krzy¿owej,   która   prowadzi   na   umi³owan¹   Chrystusow¹   Kalwariê.
Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  

Natomiast  treœæ  drugiego  komentarza brzmia³a:  � W naszym doczesnym, tymczasowym 
pielgrzymowaniu  mamy  stanowiæ  jednoœæ  w  równoœci  opartej na chrzeœcijañskich  korzeniach, 
ale   jak   tutaj  mo¿e  byæ  jednoœæ  z  takimi  rz¹dz¹cymi,  którzy  za  nic  maj¹  wolnoœæ,  prawdê 
i  solidarnoœæ  w  Panu  naszym,  gdzie  nienarodzone  zabijane  dzieci  pozbawione jakichkolwiek 
praw  topi¹  siê  niewinnie  we  krwi  Ukrzy¿owanego,   tak¿e  dziêki  rozwiniêtemu  przemys³owi 
aborcyjnemu,  który  czerpie niewyobra¿alne zyski, mamy do czynienia z masowymi zabójstwami 
bezbronnych,  nienarodzonych  dzieci,   co   jest   niesamowit¹  klêsk¹  cz³owieczeñstwa.  Szczêœæ 
Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  
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W  tych  powy¿szych  komentarzach  po  raz  pierwszy  poda³am  swoje  nazwisko,  bo tak
nakaza³  mi  Stwórca,  który  pod  przewodnictwem Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki, Maryi doprowadza
mnie  do  ostatecznego  wype³nienia  misji  mej, która w pe³ni czasów ma przynieœæ obfite owoce. 
Tak  szczerze  mówi¹c  dobrze,  ¿e  za³o¿y³am sobie wczeœniej, ¿e pragnê mieæ 104 wyemitowane 
komentarze  na  katolickich  portalach,   bo   to   mobilizowa³o   mnie,   ¿ebym   dotrwa³a   do   tej 
upragnionej  liczby,  a  gdy  osi¹gnê³am  j¹,  to  obecnie  wyznaczy³am sobie nastêpn¹ poprzeczkê, 
któr¹  niestety  mia³am  w  g³êbi  duszy  mej,  a  do  której  tak  jawnie  nie  pisa³am, a mianowicie 
do  cyfry  144,    która  tak  bardzo  jest  cytowana  w  Piœmie  Œwiêtym.   Tym  razem  uzbrojê  siê 
w  cierpliwoœæ  Pana  naszego  w  stosunku  do  niekompetentnych   odbiorców  komentarzy, które
jak  zawsze  piszê  w  œwietle  obecnoœci  Ukochanego,  aby  duchowymi  komentarzami trafiaæ do 
grzesznych  dzieci  Jego,   które  za  nic  maj¹  wartoœci  religijne,   jak  i  moralne,  bo  respektuj¹
one   jedynie   wypaczone   i   niebezpieczne   prawa,    które    s¹    zgodne   z   relatywistycznymi
ideologiami.  

12  marca   z   samego   rana  o  godz.  6. 25   wys³a³am  komentarz  do  Radia  Maryja  do 
artyku³u  zatytu³owanego:   “  W  Watykanie   rozpoczyna   siê   konklawe ”,   a   oto   treœæ   jego: 
� Za  wstawiennictwem  Gwiazdy  Morza,  Maryi  obleczonej  w  S³oñce  z  Gwiazd 12 - tu, która
na  Jasnej  Górze  doœwiadczy³a  12 - tu  oblê¿eñ  podczas  zaborów  i  okupacji,   co  wszystko  to
jest przedstawione w 12 - tu pieœniach nieznanego autora,  wspomaga  nas,  aby  dziœ  tj. 12 marca 
by³   wybrany   dobry   Papie¿,    który    bêdzie    przewodniczy³    nam   przez   wiele,   wiele   lat 
przez  12  miesiêcy  w  ka¿dym  roku  poprzez  ca³y  rok  liturgiczny,  który  w  ca³ej   pe³ni  zosta³
ukszta³towany  w  12 - tym  wieku.  Liczba  12  ma  znaczenie  wielkiego  symbolu,   bo   przecie¿ 
mamy  12  pokoleñ  narodu  Izraela,  Jakub  mia³  12 - tu  Synów, ... ,  by³o  te¿  12 - tu Aposto³ów
( Pismo Œwiête ),  tak¿e  wszystkie  znaki  czasu  urzeczywistniaj¹ odwieczne zamys³y Zbawiciela 
w  stosunku  do  wszystkich  grzesznych  dzieci  Jego,   które   w   wiêkszoœci  ¿yj¹  w  nicoœciach 
i   nieprawoœciach   maj¹c   za   nic   nieskoñczon¹  dobroæ  i  mi³osierdzie  Jego.   Szczêœæ  Bo¿e ! 
Anna  Aniela  Flak   

Zwróci³am  uwagê,  ¿e  gdy  wczoraj  wys³a³am  komentarze,  to  niepoprawnie  napisa³am
swoje  imiê,  bo  a¿  3 razy  “ n ”  w  temacie,  kto  napisa³ ?,   i   to  zosta³o  w  emailu  do  dzisiaj
do  tego  powy¿szego  komentarza w³¹cznie, co wynika³o jedynie z mego przeoczenia, w zwi¹zku
z   czym   wys³a³am   jeszcze   jeden  komentarz  do  Radia  Maryja  do  tego  samego  artyku³u  co
pierwszy,   poprawnie   zaznaczaj¹c   swoje   imiê,   a   oto  treœæ   jego:   � Ca³y  œwiat  modli  siê
o  wybór  dobrego  Biskupa  Rzymu,  abyœmy  dalej  mogli  oczyszczaæ siê z uczuæ i po¿¹dliwoœci 
zmys³owych  pokonuj¹c  12 - tu nieprzyjació³ naszego zbawienia (Jan od Anio³ów),  wspinaj¹c siê
po  drodze  doskona³oœci,  która  posiada  12 stopni  ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ),  aby  dusze  nasze 
osi¹gnê³y  wolnoœæ  ducha,  w  której  wzrasta 12 owoców Ducha Œwiêtego,  a  owoce  te  wylicza 
Œwiêty   Pawe³   w   V  roku   w   22 - gim   i   23 - cim   liœcie   do   Galatów.   Gdy   posi¹dziemy 
12  strumyków  czystoœci,  które  nazwano  12 - ma stopniami nieskalanoœci Serca Bo¿ego  (Jakub 
Alvarez de Paz),  to  w  ¿yciu  przysz³ym dusze nasze osi¹gn¹ wieczne zbawienie w Panu naszym, 
który  w  wieku  12 - tu  lat  zagin¹³  Rodzicom  Swym,   a   przy  12 - tej  stacji  kona  na  Krzy¿u, 
aby   nas   zbawiæ.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak.       Oba   te   omawiane  komentarze  po 
d³u¿szej  chwili  zosta³y  wyemitowane.  
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W  ³asce  i  prawdzie  Pana  naszego  ( J 1, 17 )  piszê  i  wysy³am  komentarze  g³ównie do 
Radia Maryja, aby oddaæ swoj¹ wiedzê na s³u¿bê Umi³owanemu,  ale  je¿eli  chodzi o emitowanie 
tych  komentarzy,  to  jestem  zdana  na  ³askê  i  nie³askê  ich  odbiorców,  bo przecie¿  nie  ka¿da
owca  transcendentnego  Trójjedynego  Boga  przesi¹kniêta  jest  Duchem  Jego.  Ofiarowa³am siê 
Ukrzy¿owanemu  dla  dobra  ca³ego  œwiata,  dlatego  te¿  w Ÿródle œwiat³a i mi³oœci Jego z wielk¹ 
pokor¹  wszystko  znoszê  dla  Niego,  aby  swoimi  komentarzami  napisami w Nim przyspieszyæ
otwarcie  przewodu  nadprzyrodzonej  misji  mej,  któr¹  prowadzê  w  Nim. 

13  marca   napisa³am   dwa   komentarze   do   Radia   Maryja,  pierwszy  to  do  artyku³u
zatytu³owanego:   “ Trwa  konklawe  -  dziœ  kolejne  g³osowanie ”,    a   oto   treœæ   jego:   �  Nad 
obecnym   ca³ym   kolegium   kardynalskim   sk³adaj¹cym  siê  ze  115 - tu  konklawistów,  którzy
wybieraj¹ nowego Papie¿a, czuwa nie tylko Jezus Chrystus,  który  o  godz. 15. 00  odda³  ostatnie 
tchnienie  na  Œwiêtym  Krzy¿u  Swym  maj¹cym  15  stóp  d³ugoœci,   i  który  przy  15 - tej  stacji 
zmartwychwsta³,  ale równie¿ Jego Matka, Maryja,  która by³a wniebowziêta do Nieba 15 sierpnia 
przesz³o  2000  lat  temu,  i  która,  gdy  by³a  ofiarowana  do  Œwi¹tyni,  to  przebieg³a  po  15 - tu 
stopniach   schodów,   co   mamy   wszystko   na   ten   temat   zawarte   w   Piœmie  Œwiêtym,  jak 
i  w  dzie³ach  ascetyczno - mistycznych  najwiêkszych  Mistyków  i  Œwiêtych. 

Obecny  Papie¿  bêdzie  prowadzi³  owce  Bo¿e  poprzez  ca³y  rok  liturgiczny przy 15 - tu 
œwiecach,  które  p³on¹  na  trójk¹tnym  œwieczniku,  i  które  stopniowo  s¹  gaszone po kolejnych 
psalmach  i  czytaniach,  i  ta  symbolika  oznacza 12 - tu  Aposto³ów  i  2 - ch uczniów Chrystusa, 
którzy  Go  jeden  po  drugim  opuszczali,  a  pozostawienie  na koniec jedynej, najwy¿szej œwiecy
p³on¹cej   w   pó³mroku,   i   wreszcie   wyniesienie   jej   ze   Œwi¹tyni   jest   znakiem   Chrystusa
osamotnionego  w  czekaniu  na  œmieræ  (ks. Wac³aw Œwierzawski).  Szczêœæ Bo¿e ! Anna Aniela 
Flak   
 

Natomiast  drugi  komentarz  by³  do  artyku³u  zatytu³owanego:  “ Solidarnoœæ  zapowiada
strajk  na  Œl¹sku ”,   a   oto  treœæ  jego:  � Œwiat³o  Ewangelii  rozjaœnia  pracê  cz³owieka,  a  nie 
diabelskie  œwiat³o   œmiercionoœnej   ideologii,   któr¹   serwuj¹  nam  rz¹dz¹cy,   bo  wszystko  to
doprowadzi³o   do   katastrofy   we   wszystkich   dziedzinach   ¿ycia  naszego,   ¿e   nawet   ludzie
strajkuj¹  czy  te¿  zamierzaj¹  strajkowaæ,  aby okazaæ swoje niezadowolenie z niekompetentnego
rz¹du,  który  na  wielkie  nieszczêœcie  nie  zosta³  odwo³any.   Z  pomoc¹  Boskiego  Odkupiciela 
oczyszczamy  siê  wewnêtrznie,  a libera³owie i lewicowcy zaœmiecaj¹ nas swoimi wynaturzonymi 
prawami   i   poczynaniami,    które    doprowadzi³y   ludzkoœæ   do   takiego   kryzysu   moralnego 
i   gospodarczego,   z   którego  mo¿na  wyjœæ  jedynie  poprzez  prawdê,  mi³oœæ  i  respektowanie 
¿ycia  od  poczêcia  a¿  do  naturalnej  œmierci,   dziêki   czemu   bêd¹  nastêpowaæ  nadzwyczajne, 
zbawcze  interwencje  Boga.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  

Te  dwa  powy¿sze  komentarze  zosta³y  wymonitorowane dopiero  po 10 - ciu godzinach, 
tak¿e  szczerze  mówi¹c  trochê  to  prze¿y³am  i  nawet  straci³am  jak¹kolwiek  werwê do pisania 
komentarzy,   ale   w   tych   dotkliwych  cierpieniach  duchowych  Boski  Oblubieniec  przenikn¹³
duszê m¹ przedwieczn¹ mi³oœci¹ Sw¹,  tak¿e jako oblubienica Jego bezwarunkowo dalej pod¹¿am 
za  Nim  w  ciemnej  nocy  ducha,  która  przecie¿  rozœwietlona  jest  Nim  Samym. 
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14  marca  pod  wp³ywem  Ducha  Œwiêtego  wys³a³am  komentarz  do  Radia  Maryja  do
artyku³u  zatytu³owanego:  “ Ojciec Œw. Franciszek I  -  nadziej¹ dla Koœcio³a  ”,  który  po  chwili
zosta³   wyemitowany,    a   oto   treœæ   jego:   � Panie   Jerzy  zainspirowana  Pana  komentarzem
zwi¹zanym  z  wyborem  nowego  Papie¿a  13 marca,   to   dodam,  ¿e  B³ogos³awiony  Jan  Pawe³ 
II - gi  mia³  na  swej  krzy¿owej  drodze  sporo  znaków  czasów  zawartych  g³ównie  w  13 - tce, 
które   potwierdza³y  obecnoœæ  Niepokalanej,   bo   przecie¿   13. 05. 1981 r.  uratowa³a  go  Ró¿a 
Duchowa, Maryja,  i  13. 05. 2005 r.  rozpocz¹³ siê  te¿  jego  proces  beatyfikacyjny. 13 - go przez 
6  kolejnych  miesiêcy  pocz¹wszy  od  maja  do  paŸdziernika  Matka  Bo¿a przemawia do œwiata 
poprzez  siostrê  £ucjê,   która   zasnê³a   w   Bogu  13. 02. 2005 r.  w  wieku  98 lat,   jako  ostatni 
œwiadek  objawieñ  fatimskich,   co   jest   znakiem   widzialnym  niewidzialnego  Stwórcy,  gdzie 
Maryja  jeszcze  da³a  znaæ  o  Sobie  poprzez  mistyczn¹  Sw¹  cyfrê  13,   a   zsumuj¹c  wszystkie 
cyfry  w  dacie  jej  œmierci,   które   daj¹   równie¿   cyfrê  13,   s¹   niezbitymi  znakami  z  Nieba, 
¿e  siostra  £ucja  jest  w  Niebie.  

Jako   ciekawostkê   podam,   co  równie¿  jest  znakiem  czasu,   ¿e   Pius  XII - ty  maj¹cy 
wielkie  nabo¿eñstwo   do   Mamy   Niebieskiej   by³   konsekrowany  na  biskupa  13. 05. 1917 r., 
jako  czas  pierwszego  objawienia  w  Fatimie,  a  poza  tym  na  wielkie  nieszczêœcie 13 grudnia 
1981 r.  wprowadzono  w  Polsce  stan  wojenny.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  

15  marca   tak  jak  zwykle  z  samego  rana  wys³a³am  komentarz  do  Radia  Maryja  do
artyku³u   zatytu³owanego:  “ Tydzieñ   dla   ¿ycia  -  Przysz³oœæ  ludzkoœci  idzie  przez  rodzinê ”,
a   oto   treœæ  jego:   � Panowie  i  panie  z  mêtnego  nurtu  liberalno - lewackiego  nie  pochylaj¹ 
siê  nad  ¿adn¹  nêdz¹  ludzk¹,  i  nie  s³u¿¹  te¿  cierpi¹cym  i  zranionym  bliŸnim,   jedynie  tylko 
ustanawiaj¹  zbrodnicze  ustawy  przeciw ¿yciu  oraz  przymuszaj¹  do  niewoli seksualnej swoimi
narzuconymi,   antymoralnymi   prawami,   co   wszystko   to   respektowane   jest   przy   pomocy 
s¹dów,  a  na  “ os³odê ”  daj¹  nam  na  tandetnych  kana³ach  wró¿biarstwo,  pornografiê  czy  te¿ 
brukowe  programy,  do  których  miêdzy  innymi  zalicza  siê:  “ nie  ma  ¿artów ”  i  “ gilotyna ”, 
które  powinny  byæ  ju¿  dawno zlikwidowane,  bo  tych  niecnych  b³azeñstw nie sposób s³uchaæ, 
ani  te¿  ogl¹daæ,  bo  one  tylko  zaœmiecaj¹  nasze  serca  i  dusze,   i   nie  pozwalaj¹  oczyszczaæ 
siê  w  Panu  naszym.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak   

Ten  powy¿szy  komentarz  wziê³am  z  treœci  mej  przedostatniej ksi¹¿ki, tak¿e o¿ywiona
œwiat³em  Pana  mego  odrobinê  przekazujê  m¹droœci  Jego,   któr¹   zaczerpnê³am  w  Nim,   aby
skruszyæ  mi³oœci¹  Jego  jak  najwiêcej  serc  i  dusz,  aby  mog³y  one  wejœæ  na  drogê  œwiêtoœci
i  pod¹¿aæ  do  Ÿród³a  wody  Umi³owanego,  które  tryska  ku  ¿yciu  wiecznemu  ( J 4, 14 ).  

Po  chwili  wys³a³am  drugi  komentarz  do  artyku³u zatytu³owanego: “ Papie¿ Franciszek:
pod¹¿ajmy  za  krzy¿em Chrystusa ”,  a  oto  treœæ  jego:  �  W  tym  obecnym zsekularyzowanym 
œwiecie   nasz   nowy   Ojciec   Œwiêty   Franciszek  ma  bardzo  utrudnione  zadanie,  bo  przecie¿
poplecznicy   bezprawia   w   bezdusznej  nienawiœci  do  transcendentalnego  Trójjedynego  Boga
narzucaj¹   si³¹   w³asne   widzenie   zafa³szowanej  prawdy  swej,   w   której   kwitnie  nienawiœæ,
przemoc  i  ucisk,  ale  dla  Pana  naszego  nie  ma  nic niemo¿liwego, bo gdzie z punktu widzenia
jest   wielka   beznadziejnoœæ,    tam    dla   Oblubieñca   naszego   dokonuj¹   siê   wielkie   dzie³a, 
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które   jaœniej¹   blaskiem   chwa³y   Jego.

Dziêki  “ wielkim ”  tego  œwiata  znaleŸliœmy  siê  na  progu  unicestwienia,   ale  przecie¿
nie  jesteœmy  osamotnieni  w  drodze,  która  prowadzi  do  zbawienia,  bo  nad  wszystkim czuwa
Ojciec  Przedwieczny,  który  na  obecne  czasy  da³ nam kolejnego wielkiego Papie¿a Franciszka,
który  ma  nas  przeprowadziæ  poprzez  szko³ê  ewangelicznego ¿ycia w ponadczasowe tajemnice
Umi³owanego.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak    

Po  tych  2 - ch upublicznionych komentarzach, wys³a³am 3 - ci komentarz,  który równie¿
zosta³  wymonitorowany,  a  by³  on  do  artyku³u  zatytu³owanego:  “ Miejmy  odwagê  wêdrowaæ
z  krzy¿em  Chrystusa ”,   a   oto   treœæ   jego:   � Papie¿  Franciszek,   tak  jak  poprzednicy  Jego
troszczy   siê    o   ca³¹   trzodê   Kap³ana   Niebieskiego,    która   ¿yj¹c   w   mrocznej   dyktaturze 
relatywizmu    poprzez    popleczników   szatana   niejednokrotnie   z   lêku   przed   utrat¹   pracy, 
przeœladowaniami    czy    nawet    torturami   w³¹cznie   z   zabiciem    wchodzi   w   wynaturzone 
ideologiczne   prawa,   które   s¹   przeciwstawne   prawdzie   i   sprawiedliwoœci,  dlatego  te¿  tak 
piêknie  uj¹³  On  to  w  s³owach,  aby  mieæ  odwagê  wêdrowaæ  z  krzy¿em  Chrystusa.      

Skoro  Œwiêty  Krzy¿  Pana  naszego,  Jezusa  Chrystusa  sta³  siê  wiekuistym zbawieniem 
dla   naszych  grzesznych   dusz,   to   prawdziwym   szafarzem   tajemnic   Umi³owanego   mo¿na
staæ  siê  tylko  poprzez  ten  Œwiêty  Krzy¿  Jego,   poprzez   który   owce   Jego  uwra¿liwiaj¹  siê 
na   krzywdê   ludzk¹   i   na   rozpanoszone  z³o,   gdzie  miêdzy   innymi   oœmiesza  siê  wartoœci 
chrzeœcijañskie,  ale  nigdy  nie  muzu³mañskie,  za  które  grozi  jedynie  œmieræ.  Szczêœæ  Bo¿e ! 
Anna  Aniela  Flak   

W  mym  tymczasowym,  ziemskim  pielgrzymowaniu  jestem  wolna i bezpieczna jedynie
w  Panu  naszym,  który  wprowadza  duszê  m¹  w  bogactwa,  m¹droœci  i  wiedzê  Sw¹  ( Rz 11,
33 ),   tak¿e   umocniona   Nim   w   œwietle   Jego   nigdy   te¿   nie  jestem  osamotniona,  ani  te¿ 
przygnêbiona,  bo nawet  w  chwilowych  udrêkach  swych  zawsze jednoczê siê z Ukrzy¿owanym
na  Œwiêtym  Krzy¿u  Jego,  dziêki  któremu  osi¹gamy  wiekuiste  zbawienie. 

18  marca  o  godz. 6. 54   wys³a³am   komentarz   do   R a d i a    M a r y j a   do  artyku³u
zatytu³owanego:  “ Ataki  na  premiera  Orbana ”,  który   po  chwili  zosta³  wyemitowany,   a  oto
treœæ  jego:  � Panie Ziobro  -  jestem  ciekawa  czy  bêdzie  pan  broni³  Wêgier  i  pana  premiera 
Orbana  tak  samo  jak  Polski,   ¿e   zaprzepaœciliœmy   tak  wa¿n¹  sprawê  dla  naszej  ukochanej
Ojczyzny,   ¿e   nie   odwo³aliœmy   niekompetentnego  rz¹du  w  tak   trudnym  okresie  obecnego
re¿imu   liberalno - lewackiego,    w    którym   ³amane   s¹   podstawowe   prawa,    a    poza   tym
wypaczane  jest  dobro  i  przekrêcane  prawdy,  abyœmy  ¿yli  tylko  w  ba³wochwalczym œwiecie. 
Wielu   prawdziwych   patriotów  zawiod³o  siê  na  panu,  bo  przez  tak¹  postawê,  w  której  nie 
by³o   ani   duchowej,    ani    te¿    ludzkiej   solidarnoœci   przysz³o   nam   dalej   ¿yæ    w    nêdzy 
i  niesprawiedliwoœci,  co  ur¹ga  ludzkiej  godnoœci,  ale  wierzê,  ¿e  stanie siê  pan  prawdziwym 
i   dobrym   Samarytaninem   i   naprawi   swój   b³¹d,   i  z  ewangeliczn¹  mi³oœci¹,  cierpliwoœci¹ 
i  ofiar¹  przyniesie  jeszcze  du¿o  owoców  dla  naszego  kraju  i  œwiata.   Szczêœæ  Bo¿e !  Anna
Aniela  Flak  
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19  marca   w   dniu   imienin   mojej   Œwiêtej   Pamiêci  Mamy  o  godz.  6. 14  wys³a³am 
komentarz do Radia Maryja do artyku³u zatytu³owanego: “ Dziœ inauguracja Papie¿a Franciszka ”, 
a  oto  treœæ  jego:  � W  dniu  dzisiejszym  tj. 19  marca,  tak  wielkiego  œwiêta  Œwiêtego Józefa, 
który  by³  m³odszy  od  Matki  Koœcio³a,  Maryi  o  19  lat,  z  woli  Stwórcy  nast¹pi   inauguracja 
pontyfikatu Papie¿a Franciszka, i to w bardzo wymownym dniu, bo przecie¿ w tym dniu obchodzi 
imieniny Benedykt XVI, emeryt, który zosta³ wybrany na Stolicê Piotrow¹ 19 kwietnia 2005 roku. 

Przekazywanie   spraw   i   tajemnic   Bo¿ych   dokonuje   siê   zwykle   za   pomoc¹  s³ów,
przenoœni  i  symboli,   i  te  objawienia  s¹  ³askami  nadzwyczajnymi  ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ), 
tak¿e   poprzez   widzialne   znaki  czasu  pielgrzymujemy  w  czasie  i  przestrzeni,  aby  w  ¿yciu
przysz³ym   dusze  nasze   mog³y   przejœæ   w   wolnoœci   i   mi³oœci   Oblubieñca  swego  w  poza 
czasoprzestrzeñ  na  wiekuiste  gody  z  Nim. Jak widzimy wszystkie znaki czasu wkomponowane 
w  odwieczny  plan  Kap³ana Niebieskiego odnoœnie obecnego Papie¿a Franciszka s¹ œwietlistymi 
nadprzyrodzonymi  latarniami  wœród  ciemnego  œwiat³a  wiary mówi¹ce o widzialnej interwencji 
niewidzialnego  Pana  naszego,   aby   niedowiarkowie   mogli   wejœæ  w  ciemn¹  noc  niewiedzy, 
która  zaprowadzi  ich  dusze  do  Nieba.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  

7  minut   póŸniej   wys³a³am   drugi   komentarz    do   Radia   Maryja   do   tego   samego
artyku³u,   a   oto   treœæ   jego:   �  “ Nic   jednak,    co   pochodzi   od   Boga,   nie   jest   dzie³em
przypadku ” ( B³ogos³awiony  Jan  Pawe³  II - gi ),   tak¿e    wybór   Papie¿a   Franciszka   dokona³ 
siê   za   poœrednictwem  Matki  Bo¿ego  ¯ycia,   Maryi,   która   wyjedna³a   nam   œwiat³o  Ducha
Œwiêtego,   tak¿e  nowy  nastêpca  Œwiêtego  Piotra  bêdzie  w  sposób  bezkompromisowy  dawa³ 
œwiadectwo  Ewangelii  i  utwierdza³  nas  w  wierze  i  mi³oœci,  abyœmy  wszyscy stanowili jedno 
w  Panu  naszym.

W   Ÿródle   nadziei   i   radoœci   Pana  naszego   pod   wodz¹   Ojca  Œwiêtego  Franciszka
pokonamy   wzburzone   wody   najprzeró¿niejszych   nawa³nic   agnostycznego   i   ateistycznego
laicyzmu  i  sekularyzacji,   i  poprzez  ciemnoœci  nocne  ciemnej  nocy  wiary  i  ducha  bêdziemy
siê  zbli¿aæ   do   wiekuistej   radoœci   i   mi³oœci  Nieœmiertelnego  w  niepojêtej  OjczyŸnie  Jego.
Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak   

Oba   te   powy¿sze   komentarze   zosta³y   wyemitowane,   tak¿e  o¿ywiona  moc¹  Ducha 
Œwiêtego   w   duchowej   gorliwoœci   wytrwale   dalej   zmierzam  do  Domu  Ojca  Niebieskiego
daj¹c  przekonywuj¹ce  œwiadectwo  o  Nim  Samym.

19  marca   w  Koœciele  Œwiêtego  Józefa  odbywa³a  siê  odpustowa  Msza  Œwiêta  z  ks. 
abp.  Stanis³awem  Budzikiem,   ale   specjalnie   nie   posz³am,  poniewa¿  nie  chcia³am  ogl¹daæ 
jego,  bo  on  w  stosunku  do  mnie  jest  nieuczciwy,   bo  przecie¿  przyj¹³ postawê niesamowitej 
biernoœci  na  moje  4  duchowe  przesy³ki  skierowane  do  niego  w  sprawie  duchowego  Dzie³a 
Pana  naszego,   dlatego   te¿   nie   chcia³am   odbieraæ   ducha   jego,   który   nie   da³by   siê   mi 
skoncentrowaæ na Mszy Œwiêtej.  W tym dniu o godz. 18. 00 posz³am do Koœcio³a Niepokalanego 
Serca  Maryi  i  Œwiêtego  Franciszka na Poczekajce w intencji moich Œwiêtej Pamiêci Rodziców, 
którzy  maj¹  imieniny,   tak¿e  przy  okazji  wyspowiada³am  siê,   a   pod   koniec  Mszy  Œwiêtej 
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uca³owa³am   relikwie   Œwiêtego   Jana   Marii  Vianneya,   które   jeden   z   ojców  trzyma³  przy 
g³ównym   O³tarzu,   tak¿e  by³am  bardzo  wyciszona  i  szczêœliwa  w  Oblubieñcu  swym,   który 
tak  bardzo  pokrzepia  mnie  moc¹  Sw¹.

20  marca   o   godz.  5. 21  wys³a³am  komentarz   do   R a d i a   M a r y j a   do  artyku³u
zatytu³owanego:  “ Modl¹  siê  za  Dworaka ”,   a   oto   treœæ   jego:   � Panie  Dworak  niech  pan
ju¿  w  koñcu  zrozumie,  ¿e  prawe  owce  Pana  naszego  maj¹  ju¿ dosyæ waszych zniewolonych
mediów,  które  przekazuj¹  nam  jedynie  antymoralne  wartoœci  i  wzory oraz zatruwaj¹ naszego
ducha  na  dobro.  Wasze  media  maj¹  za  nic  nadu¿ycia,  korupcje  rz¹dz¹cych  i  poszanowanie
nawet  podstawowych  praw  ludzkich,   dlatego   te¿   pragn¹  karmiæ  nas manipulacjami  swymi, 
abyœmy  ¿yli  w  œwiecie  iluzji,  a  nie  w  œwiecie  prawdy  i  radoœci  Mistrza  Niebieskiego.

Radio  Maryja  i  Telewizja  Trwam  troszczy  siê  nade  wszystko o duchowe dobro owiec
Kap³ana  Niebieskiego,   dlatego   te¿   z   ogromn¹   energi¹,  ufnoœci¹  i  odwag¹  prowadz¹cy  te
niezale¿ne  media  krzewi¹  prawdziwe  wartoœci  ludzkie  i  chrzeœcijañskie,   abyœmy  mogli  ¿yæ
w   Ÿródle   œwiêtoœci   ¿ycia   Umi³owanego   w   œcis³ej   komunii   z   Nim   Samym,  dlatego  te¿
pragniemy   otrzymaæ   miejsce  na  cyfrowym  multipleksie,   które  nam  siê  prawnie  nale¿y  dla
dobra  ca³ego  Koœcio³a,  Oblubienicy  Chrystusa.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak   

O godz. 5. 53  wys³a³am  drugi  komentarz  do  Radia  Maryja do artyku³u zatytu³owanego:
“ Sikorski:  Wrak  Tu - 154 M  to  bardziej  pami¹tka,  ni¿  dowód ”,  a  oto treœæ jego:  � Zaborcy 
tego  œwiata,   którzy   nie   s¹   wierni   naszej   prawdziwej   naturze  i  d¹¿eniom  do  prawdziwej 
wolnoœci  Pana  naszego,  nie  chc¹  znaæ  niewygodnych prawd, do których miêdzy innymi nale¿y 
prawda  smoleñska,   dlatego   te¿  zosta³y  wypowiedziane  takie  niepowa¿ne  s³owa  przez  pana 
Rados³awa  Sikorskiego.  Tego  typu  ludzie  jak  nasz  Minister  Spraw Zagranicznych  lêk  przed 
bezsensem  ¿ycia  zag³uszaj¹  sw¹   wspó³czesn¹   “ normalnoœci¹ ”,   która    dla  tych   wybitnych 
libertyñsko  -  lewicowych  zmys³owców   jest   tak  naprawdê  wynaturzon¹  nowoczesnoœci¹,  bo 
przecie¿  oparta  jest  ona o holokaust dzieci nienarodzonych  i  barbarzyñskie  ustawy, dlatego te¿ 
m¹droœæ  Ojca  Przedwiecznego,   w   którym   znajduje  siê   jedyny   sens  i  moc  naszego  ¿ycia, 
jest  dla  nich  nie  do  przyjêcia,   bo   przecie¿   ta   ich   zniewolona   normalnoœæ  polega  przede
wszystkim na deptaniu dekalogów S³owa Wcielonego,  przy  jednoczesnym wypieraniu z naszych 
dróg  Jego  Samego,  który przecie¿  prowadzi  nas  w  Sobie  do  zbawienia.  Anna Aniela Flak  

O   godz   7. 03   wys³a³am   jeszcze   jeden   komentarz,   tj.   trzeci  do  Radia  Maryja  do 
artyku³u   zatytu³owanego:  “ Franciszek  dzisiejszych  czasów ”,   a   oto  treœæ  jego:   � Jesteœmy 
wszyscy  w  rodzinie  umi³owanego  Pana  naszego,  tj.  w  Koœciele  Jego,  który  w  wewnêtrznej 
naturze   Swej   wyra¿a   siê   w   potrójnym   zadaniu:   g³oszenie   s³owa   Bo¿ego,   sprawowanie 
Sakramentów  i  pos³uga  mi³oœci,  która przecie¿ nale¿y do natury Koœcio³a  (Benedykt XVI - ty), 
tak¿e   w   prawdziwej  mi³oœci  S³owa  Wcielonego  pod  wodz¹  naszego  nowego  umi³owanego 
Papie¿a   Franciszka   na   drodze   czystoœci   i   pokory   poœród   ¿yciowych  prób  i  najgorszych 
huraganów  bêdziemy  zmierzali  do  Boskiego  Oblubieñca  naszego,   aby   dusze   nasze   mog³y 
dojœæ  do  ca³kowitego  zjednoczenia  z  Nim  w  wiecznej  OjczyŸnie  Jego. Szczêœæ Bo¿e !  Anna 
Aniela  Flak   
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Wszystkie  3  powy¿sze  komentarze  zosta³y  wyemitowane,   tak¿e   spowita  w  blaskach
³aski   Pana   naszego  z  g³êbok¹  radoœæ  Jego  powoli  dochodzê  do  g³êbokiej  komunii  z  Nim,
aby  dusza  ma  zas³u¿y³a  sobie  na  wieczyste  Niebo.

Mia³am  zamilkn¹æ   na   parê  dni,   aby   nie   “ bombardowaæ ”   Radio   Maryja   swoimi
komentarzami,   bo   jak   to   stare  przys³owie  mówi  zbyt  czêsty  goœæ  nie  jest  mile  widziany,
ale  gdy  21 marca  z  samego  rana  zobaczy³am  artyku³  zatytu³owany: ¡ Przygotowano program
finansowania  “ in  vitro ” ¢,   to   nie   potrafi³am   oprzeæ   siê   niesamowitej   sile   Bo¿ej,  która
nakaza³a  wys³aæ  mi  do  tej  strony  internetowej dwa komentarze do tej samej sprawy.  Pierwszy
komentarz  brzmia³:  � Poplecznicy  sodomii,   którzy  s¹  niewolnikami  siebie  samych  i  innych 
rani¹  Boskiego  Odkupiciela  i  prawe  owce  Jego  swoj¹  nieprawoœci¹,  nienawiœci¹ i przemoc¹, 
bo  przecie¿  ich  wszystkie  akty  wymierzone  s¹  przeciw  prawu  wolnoœci,  ¿yciu i szacunkowi, 
jaki  siê  cz³owiekowi  nale¿y,  dlatego  te¿  poddaj¹c siê  diabelskim refleksjom wprowadzaj¹ oni 
program  finansowania  “ in vitro ” czy  te¿  d¹¿¹  do  zrównania  ma³¿eñstw z homo - zwi¹zkami, 
aby pod¹¿aæ drog¹ sodomii do wiekuistego potêpienia na wielkie nieszczêœcie ich nieœmiertelnych 
dusz.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak   

Natomiast   drugi   komentarz  by³  nastêpuj¹cej  treœci:  � Przedstawiciele  dzieciobójstwa 
i   wynaturzonych  praw   -  mówiê  do  was  “ moherowe  berety ”  na  swej  ciernistej  i  mi³osnej 
drodze  œwiêtoœci  prowadzone  s¹  Bosk¹  Rêk¹,  a  nie  u³omn¹ ludzk¹ rêk¹, tak¿e wasze ob³udne 
rêce  niech  bêd¹  z  dala  od  owiec  Pana  naszego,  który  daje  nam  mi³oœæ  i  prawdê  w  Sobie,
a  wy  dajecie  nam  jedynie  nicoœæ  nad  nicoœciami   czyli   kraj  bez  wartoœci  z  wynaturzonymi 
prawami,  tak¿e  to  wszystko  co  wychodzi  z  waszego  zmys³owego, zak³amanego przemyœlenia 
i   dzia³ania   tak   naprawdê,   to   wo³a   o   wielkie   mi³osierdzie   do  naszego  najukochañszego
Oblubieñca  Niebieskiego.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak   

Skoro  te  dwa  powy¿sze  komentarze  nie  zosta³y  wymonitorowane,   tak¿e  ju¿  historia
os¹dzi  niekompetentne   osoby,    które    przepuszczaj¹   komentarze,   a   tak   szczerze   mówi¹c 
odbiorca  przestraszy³  siê  moj¹  wiedz¹,   tak¿e   woli  ju¿  nie  upubliczniaæ  moich  komentarzy, 
aby  nie  by³o  jakiegokolwiek  zainteresowania  moj¹  osob¹,   bo   przecie¿   nie   oszukujmy  siê, 
ale  z  treœci  moich  komentarzy  wynika  jasno,   ¿e   wysz³am   w   Panu  naszym  ponad  zwyk³¹ 
przeciêtnoœæ,  która  jest  zaskoczeniem  nawet  dla  duchowieñstwa.  

Z  Jestem   kierowana   Bogiem,    i   zawsze   robiê   to   co   On   ka¿e   mi,  a  to,  ¿e  nie
wyemitowano  tych  moich  dwóch  omawianych  komentarzy,   to  przecie¿  nie  jest  moja  wina, 
bo  ja  tylko  wype³ni³am  wolê  Mistrza  Niebieskiego,  dziêki  któremu  ci¹gle odnawiana jest ma 
si³a  i  energia,   która  pozwala  stawiæ  mi  czo³o  wszelkim  trudnoœciom  w  tym  przemijaj¹cym 
pielgrzymowaniu.  R a d i o   M a r y j a   nie    ma   w   swoim   regulaminie,   ile  nale¿y  wysy³aæ
komentarzy ?,  bo  po  pierwsze  prowadz¹cy  to  niezale¿ne  Radio  nie  przewidzieli,  ¿e trafi¹ na 
tak¹  osobê,   ¿e   mo¿e   im   tak   du¿o   wysy³aæ   komentarzy  jak  z  rêkawa,  jak  to  popularnie 
mówi  siê,  tak¿e  zbyteczne by³o umieszczaæ dla jednej osoby informacje co do iloœci wysy³anych 
komentarzy,   która  im  siê  ju¿  wiêcej  w  historii  tej  rozg³oœni  nigdy  nie  powtórzy.  W  duszy 
mej,  jak  i  sercu  mym  mam ogrom wiadomoœci nagromadzonych w Panu naszym, ale jak widaæ 
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przez  Radio  Maryja  mam  ograniczone  mo¿liwoœci,   aby  coœ  wiêcej  m¹drego  przekazaæ,  ale 
w  nieugiêtej  ufnoœci  dalej  kroczê  za  Umi³owanym,  aby  wype³niæ  wolê  Jego  w  stosunku do 
duszy  mej.
   

Na   obecnej   mej   drodze   doskona³oœci   straci³am   ju¿   na   dobre  jak¹kolwiek  werwê 
do  pisania  komentarzy,  i  byæ  mo¿e,  ¿e  ju¿  wiêcej  nie  bêdê  ich  pisa³a,  bo  po  prostu  to nie
ma sensu,  bo  tak  m¹dre  komentarze  napisane  przeze  mnie  w  Chrystusie nie s¹ upubliczniane 
czyli  lepiej  zamilkn¹æ   i   zdaæ  siê  we  wszystkim  na  niezwyciê¿onego  Mistrza  Niebieskiego, 
który  ma  pieczê  nad  wszystkim  i  nie  opuœci  córki  Swej  Anny  Anieli  Flak  i  zmi³uje siê te¿ 
w  godzinie  œmierci  jej,  gdy  ona  odda  ducha  w  Nim.  

Zawsze   piszê   w   Oblubieñcu   swym   dla   dobra   Koœcio³a   Jego,  w  którym  synowie
Jego  czasami  sprzeniewarzaj¹  siê  ³asce  kap³añstwa,  molestuj¹c tych, którzy zostali powierzeni 
ich  opiece  (B³. Jan Pawe³ II - gi),  ale  bêdê  musia³a  ju¿  wiêcej  nie  pisaæ  do  Radia Maryja, bo 
mo¿e  wówczas  bardziej  mnie  doceni¹,   bo   nigdy  mi  nawet  nie  podziêkowano,   ani  te¿  nie 
napisano,   abym  nie  wysy³a³a  tak  du¿o  komentarzy,  dlatego  te¿  ³atwiej  by³o  im  odrzuciæ  je 
ni¿   napisaæ   grzecznoœciowe   zdanie   w   tej   sprawie.   Tak  szczerze  mówi¹c,   jak  to  dobrze
zauwa¿y³a   moja   siostra   Basia   i   moja  przyjació³ka  pani  £ucja,   jakby  ktoœ  inny  wys³a³  te 
omawiane  komentarze,  to  natychmiast  wyemitowanoby  je,   ale  skoro  oni  chc¹  odpocz¹æ  od 
moich  komentarzy,  to  przecie¿  nie  bêdê  siê  im  narzucaæ,  tak¿e  maj¹  to  co  chcieli,   ¿e  byæ 
mo¿e  ju¿  wiêcej  do  nich  nie  napiszê. 
 

21 marca  po po³udniu wys³a³am komentarz, ale do bardzo szanuj¹cego siê i presti¿owego 
pisma   Opoki   L’ OSSERVATORE  ROMANO,   tak¿e   na   tej  stronie  internetowej  wys³a³am 
komentarz   do   artyku³u   zatytu³owanego:   “ Papie¿  Franciszek  do  delegacji wyznañ i religii ”,
a  oto  treœæ  jego:  � Ojciec  Œwiêty  Franciszek  jest  wielkim  mê¿em  Koœcio³a  i  ca³ego œwiata, 
i  ze  s³ów  Jego,  jak  i  analizuj¹c  ca³e  ¿ycie  Jego  wynika  jasno,   ¿e   on   jest   niestrudzonym 
Aposto³em   Ewangelii   Oblubieñca   Niebieskiego,   tak¿e  dziêki  nieskoñczonemu  mi³osierdziu 
Pasterza Niebieskiego bêdzie realizowa³ On testament Umi³owanego wzglêdem ca³ej zniewolonej 
ludzkoœci,  aby  mog³a  ona  przejœæ  na  drogê  nawrócenia  i  zawsze  ¿yæ  jedynie  w braterstwie, 
zgodzie  i  mi³oœci.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  z  Lublina     Ten   komentarz   zgodnie 
z  regulaminem  zosta³  wyemitowany  dopiero  po  prawie  24 - ech  godzinach,   tak¿e  nie  wiem
kto  go  przeczyta ?,  ale  przynajmniej zostawi³am  po sobie pami¹tkê, która wyraziœcie wskazuje,
¿e   dajê   œwiadectwo   Oblubieñca   Niebieskiego   w   œwietle  Ewangelii  Jego  na  pokrzepienie 
grzesznych  dusz. 

Pisanie    duchowych    tekstów   w   moich   duchowych   ksi¹¿kach   przygotowa³y   mnie
w   Oblubieñcu  mym  i  do  pisania  duchowych  komentarzy,  i  tak  szczerze  mówi¹c jestem ju¿ 
dobrze  przygotowana,  aby  zniewolony  œwiat  dowiedzia³  siê  o nadprzyrodzonej misji mej, tym 
bardziej,  ¿e  nasili³  siê  proces laicyzacji,  który  zmierza  do wykluczenia Boga i chrzeœcijañstwa 
ze  wszystkich  dziedzin  ¿ycia  ludzkiego  ( B³.  Jan  Pawe³  II - gi ).

23  marca   przed   godz. 13. 00   wys³a³am   komentarz   do   Opoki  L’ OSSERVATORE 
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ROMANO  do  artyku³u  zatytu³owanego:  “ Papie¿  odprawi³  Mszê dla ogrodników i zamiataczy
ulic ”,   a   oto   treœæ   jego:   � Ojciec  Œwiêty  Franciszek  ju¿  od  samego  pocz¹tku  zacz¹³  nas 
zaskakiwaæ  czyli  jest  czytelnym  i  nad  wyraz  inspiruj¹cym  przyk³adem,  który  s³u¿y odnowie 
oraz  umocnieniu  chrzeœcijañskiego  ¿ycia,   tak¿e   widaæ   w   nim   zapa³   apostolski  i  heroizm
dla  dobra  Koœcio³a  Pana  naszego.   Duch   Œwiêty,   który   jest   jedn¹  natur¹  Bosk¹  w  trzech
osobach   kieruje   naszym   nowym   Papie¿em,   abyœmy   za   przyczyn¹   jego  nawrócili  siê  do 
¿ycia  nadprzyrodzonego  w  Niebieskim  Oblubieñcu  naszym,   który   przecie¿  wzi¹³  na  Siebie 
nêdzê  ludzkiego  cz³owieczeñstwa,   o   czym   bardzo  dobrze  wiemy  z  Pisma  Œwiêtego,  tak¿e 
tak   jak  Sam   Pan   Jezus   Chrystus   g³osi   On   mi³oœæ,   mi³osierdzie  i  przebaczenie,  abyœmy 
pielgrzymowali  duchem  wiary  zakorzenionej  w  Ewangelii  Ukochanego.  Szczêœæ Bo¿e ! Anna 
Aniela  Flak  z  Lublina      Ten   komentarz  z  kolei  ju¿  3 - ci  do  tej  katolickiej  strony  zosta³
opublikowany  wieczorem  ku  mojemu  zaskoczeniu,   a   nie   na  nastêpny  dzieñ  jak  wczeœniej
planowa³am.

Mia³am   ju¿   wiêcej   nie   pisaæ   komentarzy   do   Radia   Maryja,   ale   pos³uszna  woli 
Boskiego   Oblubieñca   mego,    który    mieszka   w   nas   przez   Swojego  Ducha  ( Kol 1, 19 ),
25  marca   wys³a³am   komentarz   do   artyku³u   zatytu³owanego:   “ Atak  na  ks.  abp.  G³ódzia 
to  walka  z  Koœcio³em ”,   a   oto  treœæ  jego:   � Zniewolone  ugrupowania  liberalno - lewicowe
postawi³y  na  walkê  Koœcio³a  Pana  naszego,   a  przecie¿  oni  nie  maj¹  najmniejszego  pojêcia 
o  ¿yciu  wewnêtrznym,  w  którym  wchodzimy  w  trynitarne  tajemnice  Wszechmocnego,  który
w  ¿arliwej  i  g³êbokiej  mi³oœci  poci¹ga  nas  ku  Sobie,  dlatego  te¿ nie maj¹ oni najmniejszego 
prawa  wypowiadaæ  siê  na  ten  temat,  bo ¿eby zabraæ g³os w tak wielkiej sprawie, to mo¿e tylko 
cz³owiek  ducha,  ale  nigdy, przenigdy cz³owiek zmys³ów, jakimi to oni s¹ sami, tak¿e najwy¿sza 
ju¿  pora,  ¿eby  zaczêli  oni  czytaæ  podstawowe  rzeczy  ze  spraw  ascetyczno - mistycznych, co 
serdecznie  im  tego  ¿yczê,  bo  wówczas  zacznie  powoli  spadaæ  bielmo  z³a  z  ich  oczu i serc, 
i  jako  marnotrawni  synowie  powróc¹  oni  na  ³ono  wymiaru  Najœwiêtszego,   i   nie   bêd¹  ju¿ 
szkalowaæ  owiec  Jego  w³¹cznie  z  ksiêdzem  abp.  G³ódziem  za  jego  chrzeœcijañsk¹  postawê.
Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak    

Wysy³aj¹c  ten  komentarz  liczy³am  siê  z  tym,  ¿e  niekompetentna  osoba  mo¿e  go  nie 
wyemitowaæ,   dlatego  te¿   zaczê³am   przygotowywaæ   po¿egnalny   komentarz   do   tej   strony
internetowej,   który   wkrótce   wys³a³am   do   Radia  Maryja,   a   oto   treœæ  jego:  � Komentarz 
dla  osoby,  która  nie  przepuœci³a  mojego  komentarza,   tak¿e   proszê   tego   nie   upubliczniaæ.
Osoba  niekompetentna  nie  przepuœci³a  tego  mojego  m¹drego  komentarza  napisanego w Panu
naszym,  tak¿e  widz¹c,  ¿e  zaczynaj¹  ju¿  byæ  moje  komentarze  odrzucane  ju¿ wiêcej nie bêdê
wysy³a³a ich do Pañstwa,  bo  nie  oszukujmy siê, ale co poniektórzy zaskoczeni s¹ ich m¹droœci¹, 
bo  przecie¿  piszê  dosyæ  wznios³e  zdania,  co  zreszt¹  podyktowane  jest  tym, ¿e obecnie piszê 
ju¿  24 - t¹  duchow¹  ksi¹¿kê  z  dziedziny  teologii  duchowoœci  mistycznej,  tak¿e  zawsze mam 
takie  mocne  i  uduchowione  teksty,   o  czym  jest  bardzo  dobrze  poinformowane  prawie  ca³e 
duchowieñstwo  wraz  z  ojcem  Tadeuszem  Rydzykiem,   tak¿e  czekam  na  otwarcie  przewodu 
badawczego   Dzie³a   Pana   mego,   które   prowadzê   w   Nim,    które    bêdzie   mia³o   miejsce 
w  Kongregacji  Nauki  Wiary w Watykanie.  Moich komentarzy zosta³o w sumie wyemitowanych 
112, a 16 odrzuconych, co wszystko mam bardzo dobrze udokumentowane w swoich mistycznych 
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ksi¹¿kach,   tak¿e  po  paru  miesi¹cach  dopiero  Pañstwo  stwierdz¹,   ¿e  stracili  jak  najbardziej 
kompetentn¹  osobê  do  pisania  komentarzy,  które  pisa³am  zawsze  w  Panu  naszym,  i których
mog³abym  przes³aæ  parê  setek.   Obecnie   dalej  bêdê  pe³ni³a  wolê  Umi³owanego,  i  od  czasu 
do  czasu  zajrzê  do  tej  strony  internetowej,  ale  ju¿  wiêcej  nic  nie  napiszê  do Radia Maryja, 
poniewa¿    moje   komentarze    s¹    ignorowane,   w   zwi¹zku   z   czym   nie   pasujê   do   tych 
niekompetentnych   odbiorców   mych   komentarzy,    którzy    tam    te¿   w   niewielkiej   liczbie 
tworz¹   to  umi³owane,  niezale¿ne  katolickie  radio. 

Z   okazji    Œwi¹t   Wielkanocnych  ¿yczê  wszystkim  owcom Bo¿ym,  abyœmy  pojednali 
siê   z   Panem   naszym   i   wewnêtrznie   dojrzewali   w   Nim  na  drodze  braterstwa  i  mi³oœci,
podczas  której  w  prawdzie  i  sprawiedliwoœci  Najœwiêtszego  bêdziemy  uczyæ siê szacunku do
bliŸniego,   co   pozwoli  nam   w   heroicznej   postawie  osi¹gn¹æ  szczyt  umi³owanej,  duchowej
Góry Karmel  tj.  wieczne  zbawienie. Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  

Teraz   zrozumia³am  w  Oblubieñcu  swym,  ¿e  musia³o  dojœæ  do  takiej  sytuacji,  abym
napisa³a   p o ¿ e g n a l n y   l i s t   do   Radia   Maryja,  tak¿e  umocniona  Duchem  Jego  jestem
nad   wyraz   uciszona  i  szczêœliwa,   ¿e   mia³am   mo¿liwoœæ   oficjalnie  podziêkowaæ  za  takie
niekompetentne  traktowanie  moich  komentarzy,  które  zawsze  odnosi³am  do  ewangelicznych, 
Boskich  m¹droœci  Boskiego  Nauczyciela.

Pod  wp³ywem  Ducha  Œwiêtego  zajrza³am  do  strony internetowej Radia Maryja i by³am
niezmiernie  zaskoczona,   ¿e   oni   wyemitowali   ten   mój   powy¿szy   komentarz,   dlatego  te¿
wys³a³am  do  nich  nastêpny  nastêpuj¹cej  treœci:   � Proszê  tego  komentarza  nie  upubliczniaæ. 
Skoro  ten  komentarz  zosta³  wyemitowany, tzn. kompetentna musia³a byæ osoba, która wszystko 
rozpatrzy³a  w  Panu  naszym,  w  zwi¹zku  z  czym  postaram  siê  ratowaæ  Radio  Maryja, i ¿eby 
nie  narzucaæ  siê  swoj¹  osob¹,  to  tylko  ze  dwa,   a   w  wyj¹tkowych  sytuacjach  maksymalnie
trzy   komentarze   bêdê   wysy³a³a   na   tydzieñ,   aby  ul¿yæ  cierpieniom  Umi³owanego  i  zasiaæ
odrobinê  mi³oœci  w  owcach  Jego.  Zawsze jest ma³o,  albo wcale komentarzy ze spraw Koœcio³a
Kap³ana  Niebieskiego,  to  ja  spróbujê   uzupe³niæ  tê  lukê  na  Chwa³ê  Królestwa Niebieskiego.
Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  

W  duchowej  wiêzi  z  Przenajœwiêtsz¹  Maryj¹  ufam  Pan  swemu,   dlatego   te¿   jestem
szczêœliwa   w   Nim,   mimo   moich   najprzeró¿niejszych   dolegliwoœci   i   przeciwnoœci,  tak¿e
w  jednej  mi³osnej  jednoœci  z  Nim  wewnêtrznie  odnawiana  jestem  w  Nim, aby móc w Ÿródle 
¿ycia,  œwiat³a  i  pokoju  Jego  wype³niæ  odwieczne  zadanie  swe  dla  Niego  i  Koœcio³a  Jego.

26  marca   o   godz.  8. 10   pod   wp³ywem   Ducha   Œwiêtego  wys³a³am  komentarz  do
Radia  Maryja  do  artyku³u  zatytu³owanego :  “ Strajk  generalny  na  Œl¹sku ”,  a  oto  treœæ jego: 
� Dobrobyt  i  pokój  na  ca³ym  œwiecie  zawsze  buduje  siê  na  czterech filarach tj. na prawdzie, 
sprawiedliwoœci,  mi³oœci  i  wolnoœci,  ale  nasi rz¹dz¹cy pogr¹¿eni w ciemnoœciach grzechowych 
zaserwowali  i  serwuj¹ nam wielki “ dobrobyt ” o bezsensowne wynaturzone prawa, zafaszowan¹ 
prawdê  i  zniewolon¹   wolnoœæ,   bo   przecie¿   oni   jako   bezbo¿nicy  rozmi³owani  s¹   jedynie 
w bezrozumnych ¿¹dzach œwiatowych,  dlatego te¿ poprzez ich bezrozumn¹ politykê i poczynania 
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naród  jest  niezadowolony,   ¿e  dosz³o  nawet  do  wielkiego  strajku  na  Œl¹sku,   poprzez  który 
ca³y  naród  solidaryzuje  siê  ze  strajkuj¹cymi. 

Jesteœmy  obdarzeni  rozumem  i  woln¹  wol¹,  dlatego  te¿  pragniemy  pod¹¿aæ  drogami
prawdziwego  dobra,  mi³oœci i wolnoœci, w zwi¹zku z czym odrzucamy totalitarny, niszczycielski
system  liberalno - lewacki,  który  zwi¹zany  jest  z  przeœladowaniami  Koœcio³a, zobojêtnieniem
na   krzywdy  i  cierpienia  ludzkie   przy   wykluczeniu   prawd   moralnych  i  naturalnych,  gdzie
oprawcy  za  nic  te¿  maj¹  osobist¹  odpowiedzialnoœæ,   bo   przecie¿  nad  nimi  czuwa  ob³udna
poprawnoœæ  polityczna.

Matka  Odkupiciela  i  Królowa Mêczenników, Maryja,  która jest œwietlanym przyk³adem
dla  ca³ej  zniewolonej  ludzkoœci  pomo¿e  nam  pokonaæ  popleczników  bezprawia  w  Jej  Synu
Jezusie  Chrystusie,  który  jest  nadziej¹  ca³ej  ludzkoœci,  i który jest prawdziwym sensem naszej
teraŸniejszoœci,  poniewa¿  jest  nasz¹  pewn¹  przysz³oœci¹   ( B³. Jan  Pawe³  II ).  Szczêœæ Bo¿e !
Anna  Aniela  Flak  

27  marca   z   samego  rana  wys³a³am  4 - ty  komentarz  do  Opoki  L’ OSSERVATORE
ROMANO   do   artyku³u   zatytu³owanego:  “ Franciszek  wci¹¿  mieszka  u  œw.  Marty,  pracuje
w  pa³acu  ”,   który   zosta³   wyemitowany   dopiero  nastêpnego  dnia,  a  oto  treœæ  jego:  � Nad 
wyraz  skromny  i  pokorny  Ojciec  Œwiêty  Franciszek  obdarowany  niezwyk³¹  m¹droœci¹, która 
pochodzi  od  Ducha  Œwiêtego  w  niezwyk³ej  pogodzie  ducha  i  pokoju, które s¹ owocami ³aski 
Pana  naszego  rozpala  w  naszych  sercach  i  duszach  œwiat³o  wiary,  nadziei i mi³oœci,  abyœmy
w   Umi³owanym   byli   sol¹   ziemi   i   œwiat³em   œwiata  ( Mt  5,  13 - 14 ),   dlatego  te¿  mamy
wewnêtrznie  siê   oczyszczaæ,   aby   staæ   siê   doskona³ymi,    jak   doskona³y   jest  nasz  Ojciec
Niebieski  ( Mt  5,  48 ).  Szczêœæ  Bo¿e !   Anna   Aniela   Flak   z   Lublina      {  { {   W   tym
komentarzu   z   mego   przeoczenia  napisa³am  ( Mt, 13 - 14 )  zamiast   ( Mt  5, 13 - 14 ),   tak¿e
jak  widaæ  podczas  korekt  wszystkie  niedoci¹gniêcia  szlifujê  na  Chwa³ê  Umi³owanego.  

Z   Niepokalan¹   kontemplujê   Syna   Jej,  Jezusa  Chrystusa  w  duchowym  Dziele  Jego
pisz¹c   nawet   komentarze   do   katolickich   portali,    przez   co   g³oszê   te¿   Ewangeliê   Pana 
naszego  daj¹c  o  niej  œwiadectwo,  tak¿e  swoj¹  duchow¹  drogê  wype³niam w ewangelicznym, 
mi³osnym  duchu  Nieœmiertelnego,  który  jest  centrum  ¿ycia  mego,  jak  i  ca³ego  Koœcio³a.  

28  marca,  kiedy  to  mój  siostrzeniec  i  chrzeœniak  Kamiluœ  obchodzi  28 lat  wys³a³am 
komentarz  do  Radia  Maryja  do  artyku³u  zatytu³owanego:  “  Wielki  Czwartek ”,   a   oto  treœæ
jego:  � Nasz  najukochañszy  Zbawiciel,  który  przy  14 - tej  stacji  oddaje ducha w Ojcu Swym, 
poprzez  Matkê  Sw¹  Maryjê,  która  by³a  poœlubiona  Józefowi,  gdy  mia³a  14  lat,  wprowadzi³
nas  poprzez  œwiête  znaki  Swe  w  Paschalne  Triduum  Swe, abyœmy zawsze w  Podwy¿szonym 
Œwiêtym  Krzy¿u  Jego,  który  obchodzimy 14 wrzeœnia,  kiedy to 14 wrzeœnia 1947 roku  urodzi³ 
siê  te¿  B³ogos³awiony ksi¹dz Jerzy Popie³uszko,  bez  lêku  i  w  wielkiej  nadziei  bezgranicznie 
zaufali Mu  i  z pomoc¹ Niepokalanej zawsze przebywali w Ÿródle pokoju, prawdy i mi³oœci Jego.

Transcendentalnemu  Trójjedynemu  Bogu  dziêkujemy,  ¿e  na  naszej  ziemskiej planecie 
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znajduje  siê  14  oœmiotysiêczników,   które   s¹  najwy¿szymi  szczytami,   bo   przekraczaj¹cymi 
8000 m  n. p. m.,  i  za  wszelkie  dobra,  które  dla  nas  czyni  i za to, ¿e Chrzest Polski datuje siê 
od  14 - go kwietnia 966 r.,  oraz  za  to,  ¿e  nasz  Wielki  B³ogos³awiony  Papie¿  Polak  w swym 
tak    wielkim   dorobku   naukowym   zostawi³   miêdzy   innymi   14  encyklik   i   14  adhortacji, 
i   ¿e  14  stycznia  2011 r.   Papie¿  Benedykt  XVI - ty  podpisa³  dekret  o   cudzie  za  przyczyn¹ 
B³ogos³awionego  Jana  Paw³a  II - go,  który  by³  niezbêdny,  aby  beatyfikowaæ  duszê  jego. 

Z  okazji   Œwi¹t  Wielkanocnych  ¿yczê  wszystkim  owcom  Bo¿ym,   abyœmy   pojednali 
siê   z   Panem   naszym   i   wewnêtrznie  dojrzewali  w  Nim   na   drodze   braterstwa  i  mi³oœci,
podczas  której  w  prawdzie  i  sprawiedliwoœci  Najœwiêtszego  bêdziemy  uczyæ siê szacunku do
bliŸniego,   co   pozwoli   nam   w   heroicznej  postawie  osi¹gn¹æ  szczyt  umi³owanej,  duchowej
Góry Karmel  tj.  wieczne  zbawienie.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  

Ten  komentarz  nie  zosta³  wyemitowany,  tak¿e  nasuwa  siê  jasny  wniosek,   ¿e  jestem
najwyraŸniej  dyskryminowana  poprzez  swoje  duchowe  komentarze  napisane  w Panu naszym,
tak¿e   nie   ma   co   ju¿   wiêcej   tam   pisaæ,   jedynie   tylko   w   pokorze  i  cichoœci  oddaæ  siê 
prawdzie   i   mi³oœci   Najœwiêtszego,    który   duszê   m¹   prowadzi   do   ¿ywota  wiecznego  na
wieczne  wieczerzowanie  w  Sobie.   Takie   ignorowanie   moich   m¹drych  komentarzy  jeszcze
bardziej   utwierdzi³o  mnie   w   nag³oœnieniu   nadprzyrodzonej  misji  mej,  któr¹  dokonam  byæ
mo¿e,  ¿e  i  w  wakacje,  a  najpóŸniej  9  paŸdziernika  br.  

Skoro   ten   komentarz   nie   zosta³   upubliczniony,   to  pod  wp³ywem  Ducha  Œwiêtego
napisa³am  komentarz  do  Radia  Maryja  pod  tym niewyemitowanym komentarzem nastêpuj¹cej
treœci:   � Ze   wzglêdu  na  wielk¹  dyskryminacjê  moich  duchowych  komentarzy  oœwiadczam, 
¿e   ju¿   wiêcej   nie   bêdê  ich  wysy³a³a  do  Radia  Maryja,  bo  nie  bêdê  wspó³pracowa³a  jako
woluntariuszka   z   niekompetentnymi   odbiorcami   moich   komentarzy,   przez   co  cierpi  ca³e
Radio   Maryja.    Ten    obecny    komentarz,    który   nie   zosta³   upubliczniony   przed    chwil¹ 
w  ca³oœci  puœci³am  do  presti¿owej  Opoki,   do   której   od   czasu   do   czasu   wysy³am  swoje 
duchowe  komentarze  i  jak  dot¹d  ¿aden  nie  by³  odrzucony  ( nie  wszystkie  s¹  w  internecie). 
Jednoczeœnie  pragnê  dodaæ,  ¿e  bywa³y  takie  sytuacje,  ¿e  niekompetentna  osoba  nie  przyjê³a
mego  komentarza,   natomiast   w   innych   katolickich   portalach   zosta³y   one   wyemitowane. 
Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak   

Komentarz  z  dnia  28 marca  br.,  który  dotyczy³  mistycznej  cyfry 14,  i  który nie zosta³ 
wyemitowany   w   Radio   Maryja,    zosta³    w   ca³oœci   wyemitowany   w   Opoce   w   artykule
zatytu³owanym:  “ Biskupi  do  polskich  kap³anów  na  Wielki  Czwartek ”,  tak¿e do Wielkanocy 
zosta³o   wymonitorowanych   114   moich    komentarzy   w   Radiu  Maryja  ( 16  odrzuconych ), 
5  komentarzy  ( 2 odrzucone )   w  portal.  wiara  pl   i   5 komentarzy  w   Opoce   czyli  w  sumie 
upublicznionych  jest  124  moich  komentarzy,  co  jest  znakiem  czasu, tym bardziej, ¿e obecnie 
piszê  24 - t¹  duchow¹  ksi¹¿kê,   która  dyfinitywnie  zamyka  Dzie³o  Kap³ana Niebieskiego pod 
wzglêdem  pisemnym.

2  kwietnia   o   godz. 6. 16,   w   8 - m¹  rocznicê  œmierci  B³ogos³awionego  Jana  Paw³a 
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II - go   z   nakazu   Bo¿ego  napisa³am  ju¿  ostatni  komentarz  do  Radia  Maryja,  a  umieœci³am
go  pod  artyku³em  zatytu³owanym:  “ Ks. bp  Dydycz:  Koœció³  jest  zawsze  ¿ywy ”,  a  oto treœæ
jego:  � Komentarz  do  osoby  odbieraj¹cej  komentarze.  Pragnê  zaznaczyæ,  ¿e  jest mi przykro,
¿e  by³am  tak  dyskryminowana  przez  niektórych  niekompetentnych odbiorców moich m¹drych
komentarzy,  które  pisa³am  w  Panu  naszym,  przez  co  bêdzie  cierpieæ  Radio  Maryja,  bo  ju¿
wiêcej  ich  nie  napiszê,   o   czym   ju¿  wspomnia³am  w  ostatnim  moim  komentarzu.  Na  130
moich  wys³anych   komentarzy  16 zosta³o odrzuconych, które czasami by³y emitowane w innych 
katolickich  portalach,  i  tak  np.  ostatni  komentarz  z  dn. 28 marca do artyku³u zatytu³owanego: 
“  Wielki  Czwartek ”,   który   zosta³   odrzucony  przez  niekompetentn¹   osobê,   która   pracuje 
w  Radio  Maryja,  lubuj¹cej  siê  w  przeciêtnej  m¹droœci,  która  da³a te¿ niepochlebn¹ opiniê na 
swój temat,  zosta³  w  ca³oœci  wyemitowany  w  presti¿owej  i  szanuj¹cej siê  Opoce do  artyku³u 
z dn. 28 marca zatytu³owanego:  “ Biskupi  do  polskich  kap³anów na Wielki Czwartek ” ( proszê 
sprawdziæ ! ),  tak¿e  na  zakoñczenie  moich  komentarzy  pozwoli³am  sobie  jeszcze  raz napisaæ 
do  Pañstwa,  bo  tak  nakaza³  mi  Duch  Œwiêty,  bo  w  przeciwnym  wypadku  ju¿  bym  siê  nie 
odezwa³a.   Ten   mój   obecny,   ostatni  komentarz  do  Radia  Maryja  sta³  siê  ju¿  archiwalnym 
dokumentem  w  mej  duchowej  drodze,   która  prowadzi  na  umi³owan¹  Œwiêt¹  Górê  Karmel. 
Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  

Ten  powy¿szy  komentarz  puœci³am  jeszcze  raz  do  R a d i a   M a r y j a,  poniewa¿ ten 
poprzedni  artyku³  by³  z  poprzedniego  dnia,  a  ja  umiejscowi³am  go ponownie przy dzisiejszej 
dacie  i  to  bardzo  w  wymownym  dniu,  bo  w  rocznicê  œmierci  B³ogos³awionego  Jana  Paw³a 
II - go,   a   dotyczy³   on   artyku³u  zatytu³owanego:  “ VIII  rocznica  œmierci  b³.  Ojca  Œwiêtego 
Jana  Paw³a  II  ” ,  który   jako   nastêpca   Œwiêtego   Piotra   rozwija³   wiêzy  owocnej  przyjaŸni 
nawet  z  nieprzyjació³mi  Oblubieñca  Niebieskiego, którzy niejednokrotnie pojmowali, ¿e nale¿y 
wspó³pracowaæ  w  realizacji  wspólnego  dobra  dla  ca³ej  zniewolonej  ludzkoœci.  

W  moim  g³êbokim  ¿yciu  duchowym  zakoñczy³  siê  etap  pisania  komentarzy, podczas
których  zdana  by³am   na   ³askê  i  nie³askê  odbieraj¹cych  komentarze,  którzy  niejednokrotnie
odbierali  je  w  zmys³owym  duchu  swym,  i  w  tym  miejscu  nasunê³a  siê  mi  taka drogocenna 
myœl  z  Dzie³em  Pana  mego,  ¿e  ogrom  duchowieñstwa  boj¹c siê wszelkiej nadprzyrodzonoœci 
woli  j¹  odrzuciæ,  jak  wnikliwie  zapoznaæ  siê  z  ni¹, dlatego te¿ spotykam siê z tak¹ bezduszn¹ 
biernoœci¹  od  duchownych,  którzy  tak  bardzo  upokarzaj¹  i  odsuwaj¹ misjê m¹ poza margines 
Koœcio³a.   W  nadprzyrodzonej  misji  mej  odwa¿nie  g³oszê  dobr¹  nowinê  Pana  naszego,   nie 
boj¹c  siê  zap³aciæ  wysok¹  cenê  za  dobro,   które  czyniê  dla  owiec  Ukochanego,   które   ¿yj¹ 
w  okowach  z³a  i  grzechów, w zwi¹zku z czym nie ma w nich cech g³êbokiego cz³owieczeñstwa 
i  nie  s¹  te¿  oni  przenikniêci  prawdziwymi wartoœciami,  dlatego  te¿  bezgranicznie  modlê  siê
za  nich  ufaj¹c  Niepokalanej,   ¿e   wprowadzi  ich  w  wiekuist¹  radoœæ  i  mi³oœæ  Syna  Swego, 
aby  mogli  oni  zacz¹æ  nawracaæ  siê  ku radoœci Oblubieñca naszego na Chwa³ê Królestwa Jego.

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

Mocno  zakorzeniona  w  Boskim  Oblubieñcu  mym  chodzê  jedynie  drogami  Jego stale
wype³niaj¹c  umi³owan¹  wolê  Jego,   któr¹  przecie¿  z  pe³nym  oddaniem  i  mi³oœci¹  wykonujê
w  Nim,  tak¿e  w  duchu  twórczej  mi³oœci  Ukochanego   w   duchu  prawdy  i  mi³oœci  Jego  ju¿
wkrótce  zmierzê  siê  z  ca³ym  zniewolonym  œwiatem,  gdy nag³oœniê nadprzyrodzon¹ misjê sw¹
przez  internet,  aby  mog³y  urzeczywistniæ  siê  zamiary  Jego  we  mnie. 

W   relacji   trynitarnej  z  Trójc¹   Œwiêt¹   w   wiernoœci   i   pokorze   realizujê  testament
Niebios   w   stosunku  do  duszy  mej,   który  przeszed³  najœmielsze  moje  oczekiwania,  bo  nie
zdawa³am   sobie   sprawy,   ¿e  tak  wiele  dokonam  w  Bogu  w  duchowym  Dziele  Jego,  które
przedstawione    jest    w    moich    duchowych   ksi¹¿kach   napisanych    w   Ukochanym,   które 
odzwierciedlaj¹  mój  rozwój  duchowy  w  nadprzyrodzonej  drodze  mej,   która  nasi¹kniêta  jest 
trzema  cnotami  teologicznymi  tj.  wiar¹,  nadziej¹  i  mi³oœci¹.   A m e n !

                   
 Szczêœæ  Bo¿e !

                                                    Anna  Aniela  Flak
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