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     Zdobywanie  mistycznego  szczytu  Góry  Karmel  czêœæ  2 - ga

Na  mojej  drodze  krzy¿owej  w  imiê  spaczonych,   nowoczesnych  ideologii  nigdy  nie
da³am  siê  st³umiæ,   dlatego   te¿   wielokrotnie   by³am   nieludzko   traktowana  przez  bliŸnich,
którzy  wszelkimi  sposobami  napêdzali  mnie  nienawiœci¹,  tak¿e  za  swoj¹ odwagê zap³aci³am
zdrowiem,  utrat¹  pracy  i  œrodków  finansowych,  a  poza  tym  nie  nadano  mi  stopieñ doktora 
po  obronionej  3 miesi¹ce  wczeœniej  pracy  doktorskiej  w  1985 roku,  i  powiem  tak szczerze,
¿e  by³am  i  jestem  gotowa  zap³aciæ  za  Boskiego  Oblubieñca  swego  nawet  i  ¿yciem.

Z   woli   Mistrza   Niebieskiego   w   swoim  tymczasowym  pielgrzymowaniu  pozna³am
“ od  podszewki  ”  wszelkiej   maœci   despotów   i   nikczemników,   którzy  przebywali  jedynie 
w  ziemskich  wymiarach  ¿yj¹c  w  nieludzkich  wynaturzeniach,  które  na  si³ê pragnêli wcielaæ
bliŸnim,  tak¿e  dla  nich  by³a  wa¿na  jedynie  przejœciowa  kariera  i  w³adza,  co  pozwala³o  to 
im  “ ob³owiæ  siê ”  na  resztê  ich  ¿ycia  w  tych  k³amliwych  i  œmiercionoœnych  mrokach  z³a.
Zmys³owi   ludzie,   którzy   za   nic  maj¹  dobro  ludzkoœci  wiadomo,  ¿e  nigdy  nie  korzystaj¹ 
z  dziedzictwa  duchowego,   które  zosta³y  zawarte  w  Œwiêtej  Ewangelii  najmi³osierniejszego 
Zbawiciela  i  w  duchowych  ksi¹¿kach  Œwiêtych  czy  te¿  B³ogos³awionych  dusz,  a  poniewa¿ 
ich    psychika    wynaturzona    jest    niepohamowanym   konsumpcjonizmem   i   zniewolonymi
œwiatopogl¹dami,  w  zwi¹zku  z czym tarzaj¹ siê w ba³wochwalczych deprawacjach upokarzaj¹c
i  nieustannie  te¿  gnêbi¹c  niewygodnych  ludzi.

Ojciec  Przedwieczny,  który objawi³ siê  w  Jezusie Chrystusie nauczy³ nas jak zwyciê¿aæ 
z³o  dobrem,  tak¿e  w  prawdzie,  sprawiedliwoœci,  pokoju  i  mi³oœci  pokonamy nienawistnych, 
agresywnych  zacietrzewieñców,  którzy  przez  wypaczony  pokój  i  mi³oœæ maj¹ zaæmiony swój 
rozum,  który  tak  bardzo  uzale¿niony jest od pornografii, wynaturzeñ seksualnych i nieludzkich 
re¿imów. “ Bóg  nie  da³  nam  ducha  bojaŸni,  ale  mocy  i  mi³oœci  oraz  trzeŸwego  myœlenia ”
( 2 Tm 1, 7 ),   tak¿e   jedynie   poprzez   mi³oœæ   mo¿emy   znienawidziæ   nienawiœæ  oraz  ¿ycie
budowane   na   pseudowartoœciach   i   fa³szywych  przes³ankach,   dlatego   te¿   oparci   o   dwa
skrzyd³a,  tj.  wiarê  i  rozum  bêdziemy  automatycznie  przeniesieni  do  Pana  naszego  ( B³. Jan 
Pawe³  II - gi ). 

2 lipca 2013 r.  w  mistycznym  œnie  zobaczy³am  Papie¿a  emeryta  Benedykt  XVI - go, 
tak¿e  w  wielkiej  radoœci  duchowej  podesz³am do niego prosz¹c go,  aby wyznaczy³ mi  termin
audiencji   u   Ojca   Œwiêtego   Franciszka  w  sprawie  Dzie³a  Pana  naszego,   które   prowadzê
w  Nim,  ale  on  nie  chcia³  uczyniæ  tego,  bo  nie  uwierzy³  mi,  ¿e  mam  a¿  tak  wielk¹  misjê
od  Boga.  Kiedy  wyt³umaczy³am  mu,  ¿e  ju¿  21 razy  pisa³am  do  niego  bez ¿adnego odzewu
z  jego  strony,  to  by³  bardzo  zaskoczony,   bo  o  niczym  nie  s³ysza³.   Po  tych  s³owach  jego
przenikn¹³   mnie   niesamowity   miecz   boleœci   duchowej,   tak¿e  znalaz³am  siê  w  mrokach, 
cieniach  i  ciemnoœciach  œmierci,  ale  w  jednej  jednoœci  w  komunii z Trójc¹ Przenajœwiêtsz¹,
która   w   kulminacyjnych  boleœciach  nape³ni³a  mnie  niewyra¿aln¹  mi³oœci¹  i  szczêœliwoœci¹
Sw¹.
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Przez  11  d³ugich  lat   umartwia³am  siê   w   intencji   nawrócenia  ca³ego  œwiata,  który
nie  nawróci³  siê,  i  obecnie  z³o  osi¹gnê³o  najwiêksz¹  diabelsk¹  pe³niê  na  tym zniewolonym 
œwiecie,  bo  przecie¿  najprzeró¿niejszej  maœci  z³oczyñcy  tej  obecnej sodomii ci¹gle narzucaj¹
nam   nieprawdopodobne   zwyrodnieniowe  prawa,   które  si³¹  s¹  wdra¿ane  przez  rz¹dz¹cych, 
którzy  bezkarnie  nadu¿ywaj¹  w³adzy  œwiadomie  umniejszaj¹c przera¿aj¹ce rozmiary korupcji, 
które   uczynili   i   czyni¹,    przez   co   doprowadzili   do   wielkiego   kryzysu   we   wszystkich 
dziedzinach  ¿ycia  naszego.

Re¿im  liberalno - lewicowy  rozmi³owany  w  zbrodniach  nienarodzonych  dzieci,  które
milionami  masakrowane  s¹  w  p³odach  matek,  przeforsowuj¹cy wszelkie wynaturzenia sta³ siê
wielkim  cierpieniem  dla  niewinnych  ludzi, którzy przy obowi¹zuj¹cej poprawnoœci politycznej 
nie   mog¹   publicznie   wypowiadaæ  siê,   ani   manifestowaæ  swoich  prawowitych  przekonañ,
dlatego  te¿  nie  ma  co  dziwiæ  siê,   ¿e   przy   nieludzkiej   przemocy   zniewolonych  ideologii
mamy  te¿  do  czynienia  z  terroryzmem,  gdzie  terroryœci  swoje  ofiary  okaleczaj¹,  masakruj¹
i  zabijaj¹  tak, jak to robi siê w klinikach aborcyjnych na niewinnych, nienarodzonych dzieciach.
 

Skoro  z³o  osi¹gnê³o  najwiêksz¹  diabelsk¹  pe³niê  w  tej  obecnej  cywilizacji k³amstwa
i  œmierci,  o  czym  wy¿ej  wspomnia³am,  to  nasunê³a  siê  mi  taka  myœl,  ¿e na tê niesamowit¹
pe³niê  z³a  przypad³a  te¿  pe³nia  nadprzyrodzonej misji  mej danej mi od Boskiego Odkupiciela,
który  w  blaskach  prawdy  Swej  przeprowadza  mnie  w Sobie, tak¿e nieprzerwanie przebywam 
w   duchowej   wiêzi   z   Nim,   z   Matk¹   Jego,   Maryj¹,   jak   i   duszami,  które  znajduj¹  siê
za  progiem  wiecznej  œmiertelnoœci,  i  które  wspomagaj¹ duszê m¹ w wykonaniu odwiecznego
powo³ania. 

Niezmiernie  dziêkujê Niepokalanej, za wstawiennictwem której otrzyma³am i otrzymujê
tak  wiele  ³ask,  które  s¹  niezbêdne  do  wykonania  Dzie³a  Jej  Syna,  Jezusa  Chrystusa,  które
zosta³o  wypuszczone  w  internet  w  wigiliê  niesamowitego  ludobójstwa  na Wo³yniu z 11 - go
lipca  1943 r.  i  obrony  mej  pracy  doktorskiej,  która  odby³a siê  11 lipca 1985 r.  na  Wydziale 
Rybactwa  Morskiego  Akademii  Rolniczej  w  Szczecinie.

Boski   Nauczyciel,   Jezus   Chrystus,   który   oblewa   mnie  strumieniami  ¿ywej  wody
Swej   nad   wyraz   uczuli³   duszê,   jak   i   serce  me  na  rozpanoszone  z³o,   które   wdar³o  siê
równie¿  w  szeregi  duchownych  synów  Jego,   i   gdy   by³am   œwiadkiem   jak   ks.   Wojciech
Lemañski  z  Jasienicy  wypowiada³  siê  publicznie  na  jednej  ze  stacji liberalno - lewicowej na 
temat  in  vitro,  to  taki  grom przeszed³  przeze  mnie,  ¿e  ca³¹  noc  nie  spa³am, i dziwi³am siê,
¿e  nie  ma  ¿adnej  reakcji  od  zwierzchników  Koœcio³a.  Gdy  dowiedzia³am siê  przez internet, 
¿e  ten  zmys³owy   ksi¹dz   L e m a ñ s k i   ma   przestaæ   pe³niæ  funkcjê  proboszcza  i  ma  byæ
przeniesiony   na    emeryturê,   to   odetchnê³am   z   ulg¹,   bo   ju¿   nie   bêdzie   zaœmieca³   on
umys³ów  naszych  swoimi  przemyœlanymi  herezjami,  które  tak  bardzo  depcz¹  dekalogi Pana
naszego.   Ten   opisywany   ksi¹dz   nie   zdaje   sobie  sprawy,   ¿e   wszed³   w   niszczycielskie
wypaczenia  kopytnego,  tj.  diab³a,  które  degraduj¹  ludzi,   ¿e   oni   wpadaj¹   jeszcze  bardziej
w   mroki  k³amstwa  i  niewiedzy,   w   zwi¹zku  z  czym  staj¹  siê  nienawistni  i  w³aœnie  z  tej
nienawiœci   pogr¹¿eni   s¹    jedynie   w   ciemnoœciach  nad  ciemnoœciami,  które  s¹  zadatkiem 
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piek³a.  Na  tym  ziemskim  naszym  padole  znajduje  siê  niewielki procent ksiê¿y, którzy ulegli
niewolniczej  zwyrodnia³ej  ideologii,   któr¹  pragn¹  przelaæ  na  agonalny  Koœció³  Oblubieñca
Niebieskiego czyli   ci   opêtani  przez  szatana  ksiê¿a,  którzy  pozbawieni  s¹  serca  ludzkiego
i  duchowego  w  sposób  jawny  uderzaj¹  w  œwiadków prawdy, pokoju i mi³oœci Najœwiêtszego,
abyœmy  nie  mogli  wejœæ  na  drogê  prawdy,  dobroci  i  mi³oœci, która prowadzi do wiekuistego
Nieba.

Rodzice    Niebiescy   nieustannie   wspieraj¹   i   b³ogos³awi¹   wszystkie   moje   wysi³ki
zwi¹zane  z  duchowym  Ich  Dzie³em,  tak¿e  za  Ich  spraw¹  wys³a³am  sporo  emailów do paru
wa¿niejszych   polityków   w   Polsce,   mediów   czy   te¿   redakcji,  a  nawet  i  do  polonijnych
organizacji  i  polonijnych  parafii  na  œwiecie,   które  mia³y  adres  emailowy,   a   treœæ  mojego 
zaproszenia   na   moj¹   stronê   internetow¹   przewa¿nie   brzmia³a  tak:  ¡ Zapraszam  na  moj¹
stronê  internetowa  ( annaanielaflak.eu ),   która   jest   wielk¹   mistyczn¹  eksplozj¹  dla  ca³ego 
zniewolonego  œwiata.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  z  Lublina ¢

Natomiast  do  Centralnej  Komisji  do  Spraw Stopni  i  Tytu³ów  z  Warszawy napisa³am
pismo    nastêpuj¹cej    treœci:    �  Na   Wydziale   Rybactwa   Morskiego   Akademii   Rolniczej
w  Szczecinie  ( ul. Kazimierza  Królewicza  4 )  w  re¿imie  komunistycznym 11 lipca 1985 roku
obroni³am  doktorat  lecz  po  3 - ech miesi¹cach tj. 9 paŸdziernika 1985 roku komisja w zupe³nie
innym  sk³adzie  bezprawnie  nie  nada³a  mi  stopieñ  doktora na polecenie ówczesnego dziekana
pana   prof.  A. Winnickiego,  a  Centralna  Komisja  do  Spraw  Stopni  i  Tytu³ów  z  Warszawy 
przy  moim  odwo³aniu  robi³a  wszystko,   aby  nie  skompromitowaæ  jego,   jak  i   “ wielkich  ”
wspó³towarzyszy  jego,   tak¿e   wybrali   dwóch  docentów  z  tego  samego  oœrodka  tj.  IMGW
z  Warszawy:   pana  Sadowskiego  i  Pruchnickiego,  ktorzy  napisali  podobne,  superszkaluj¹ce
recenzje,  których  nigdy  nie  otrzyma³am.  Wszystko  to  sta³o  siê  fundamentem wêgielnym nie
tylko  ods³oniêcia  tajemnicy  Trójk¹ta  Bermudzkiego,   ale   ca³ej   nadprzyrodzonej   misji  mej,
o   ktorej  piszê  na  swej  stronie  internetowej  ( www.annaanielaflak. eu),   o   czym   informujê
ca³¹  zniewolon¹  ludzkoœæ.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  
 

23 lipca  po  pó³nocy  we  œnie,   który   odbiera³am   jako  realn¹  rzeczywistoœæ  naszego
doczesnego   bytowania   odwiedzi³a   mnie   dusza    Œ w i ê t e g o    J a n a    P a w ³ a    II -  go, 
obok   której  sta³  Papie¿,  emeryt  Benedykt  XVI - ty,  i  z  jej  b³ogiego  uœmiechu  by³o  widaæ, 
¿e  ona  nad  wyraz  œledzi  moje  poczynania  w  nadprzyrodzonej  misji  mej,  a  rozchodz¹ce siê
od  niej  œwietliste  promienie,  mówi³y  same  za  siebie,  ¿e  ona  jest  w  Niebie.

Przenikniêta   i   o¿ywiona   mi³oœci¹   Pana   naszego   œledzê  iloœæ  odwiedzin  na  mojej
stronie  internetowej,  i  na  dzieñ  dzisiejszy  tj.  24  lipca,   kiedy   ju¿  up³ynê³o  dok³adnie  dwa
tygodnie  od  za³o¿enia  jej,  mam  451 odwiedzin,   tak¿e  ma³ymi  kroczkami rozprzestrzenia siê
moje  odwieczne,  duchowe  powo³anie  na  ca³y  zniewolony  œwiat,   który   oparty  jest  na  sile,
w³adzy  i  wynaturzonych  prawach   czyli   oparty   o   wymiar  materialno - ekonomiczny,  który
ma  za  nic  wymiar  duchowy,  który  rozpoczyna  siê  ju¿  wewn¹trz  nas.

Z  woli  Pana  naszego  wysz³am  do  ludzi,  aby moc¹ Jego przekazaæ odrobinê bezmiaru 

http://www.annaanielaflak.eu.
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niepojêtych  tajemnic,  które  mieszcz¹  siê  Ÿródle  mi³oœci  i  radoœci  Jego,   które  mo¿na  poj¹æ
jedynie  w  g³êbokiej  mi³oœci  Jego,   a   poniewa¿   jestem   uodporniona   na   z³o  zadawane  mi 
z  ka¿dej  strony,   w   zwi¹zku  z  czym  zmierzy³am  siê  z  niegodziwcami  tego  œwiata,  którzy 
przebywaj¹   w   ba³wochwalczym   kulcie   serwowanym   przez   siebie   samych,   aby  poprzez
bolesn¹  prawdê  mogli  oni  oczyœciæ  siê  i  przejœæ  do chwa³y cierpieñ i mi³oœci Chrystusowego 
Krzy¿a.

W  obecnej  dobie  czasu  ca³¹  pe³ni¹  Pana  naszego  poprzez  swoj¹  stronê  internetow¹
wyp³ynê³am  na  rozszala³e  ¿ywio³y  ¿ycia  grup  liberalno - lewicowych,   które  przy  uœpionych
swych  duchowych  si³ach,   myœl¹,   ¿e   maj¹  ostatnie  s³owo,  dlatego  te¿  depcz¹  prawa  Pana 
naszego  wypieraj¹c  Go  z  ¿ycia  naszego,  a  poza  tym  prywata  ich  politycznych  elit, których
rozpiera  pycha  i  mœciwoœæ  ¿¹dna  jest  w³adzy,  w  zwi¹zku  z  czym ci ba³wochwalcy uciskaj¹ 
nas  przez  niesprawiedliwoœæ,  jak  i  przez  najprzeró¿niejsze  nadu¿ycia  z  ich  strony.  

24  lipca  wieczorem  wys³a³am  komentarz  do  Opoki  L’ OSSERVATORE   ROMANO
do   artyku³u   zatytu³owanego:    “ Wizyta   Ojca   Œwiêtego   w   Aparecidzie ”,     który     zosta³ 
wyemitowany  zaraz  nastêpnego  dnia,  a  oto  treœæ  jego:  � Nasz  przewielebny  Ojciec  Œwiêty 
Franciszek  w  heroicznej  nadziei  i  mi³oœci   jêzykiem  serca  i  duszy przemawia do wszystkich 
grzeszników,  nawet  i tych, którzy mówi¹ jedynie jêzykiem zmys³ów, abyœmy wszyscy budowali
¿ycie nasze na Niebieskim Oblubieñcu naszym,  dziêki  któremu mo¿emy jedynie ¿yæ w kulturze 
¿ycia,  pokoju  i  mi³oœci.   Papie¿  Franciszek  rozjaœnia  nasze  umys³y,  abyœmy  nigdy  nie  ¿yli 
w   mgle   fa³szywych  ideologii  i  ba³wochwalstwa,   które   prowadz¹   do   najprzeró¿niejszych
wypaczeñ nie tylko natury seksualnej,  ale  we  wszystkich  dziedzinach  naszego  przemijaj¹cego 
¿ycia,  tak¿e  id¹c  z  pr¹dem  nauk  nastêpcy  Piotra  dusze  nasze  bêd¹ próbowaæ jedynie owoce 
wiary,  mi³oœci  i  nadziei  Pana  naszego  Jezusa  Chrystusa.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela Flak 
z  Lublina  

25  lipca   po   pó³nocy   niezmiernie  cierpia³am  wij¹c  siê   z   bólu  ¿o³¹dka  i  w¹troby, 
i   w   tych  przeszywaj¹cych  dotkliwych  bólach  cierpia³  we  mnie  mój  Oblubieniec  Niebieski
pod  wp³ywem  grzechów  zadawanych  przez  owce  Jego,  które  za  nic maj¹ ¿ycie, jak i obronê
¿ycia  i  rodziny,   bo  przecie¿  na  si³ê  wprowadzaj¹  one  antymoralne  i  antyrodzinne  ustawy,
które  s¹  najokropniejszymi  wynaturzeniami,   które   pozwalaj¹   nam   ¿yæ  jedynie  w  niewoli 
z³a  i  œmierci.

Na  mej  duchowej  drodze  w  wielkiej  pokorze,  czystoœci  i  pos³uszeñstwie  ca³kowicie
poœwiêci³am  siê  Boskiemu  Oblubieñcowi  swemu,  w  którym  jestem  jedn¹  jednoœci¹  ( Ef  2,
14 ),   i   w   jaœniej¹cym   odblasku  rzeczywistoœci  Jego  wyœpiewujê  pieœñ  dziêkczynienia  dla
Niego,   tak¿e  œmia³o  mogê  powiedzieæ,   ¿e  “ teraz  zaœ  ju¿  nie  ja  ¿yjê,  lecz  ¿yje  we  mnie 
Chrystus ” ( Ga 2,  20 ).   Ca³a   moja  nadprzyrodzona  misja  odbywa  siê  zgodnie  z  zamys³em
Ojca  Przedwiecznego  objawionym  nam  przez  Syna  Jego  Jedynego,  Jezusa  Chrystusa, tak¿e
wcale  nie  martwi  mnie  brak  jakiejkolwiek  reakcji  od  duchowieñstwa  na  tak  liczne wysy³ki 
me,   bo   nad   wszystkim   ma   pieczê   Stwórca,   który   ogrom   razy   wprowadzi³  duszê  m¹ 
w  szczêœcie  i  mi³oœæ  trwaj¹c¹  bez  koñca  tj.  wieczn¹. 
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29  lipca    z    samego   rana    wys³a³am    komentarz    do   Opoki   L’ OSSERVATORE 
ROMANO  do  artyku³u  zatytu³owanego:  “ Zakoñczenie ŒDM w Rio  -  nastêpne w Krakowie”,
a  oto  treœæ  jego:  � Ojciec  Œwiêty  Franciszek  nieustannie  naprawia i oczyszcza Koœció³ Pana
naszego  zbudowany  z  ¿ywych  owiec  Jego   czyli   wyprowadza  nas   z   ciemnoœci  z³a  czego
¿ywym   przyk³adem   s¹   chocia¿by   œwiatowe   dni   m³odzie¿y   w   Rio,    abyœmy   w   duchu
mi³osierdzia,   mi³oœci  i  pokoju  S³owa  Wcielonego  pod¹¿ali  drog¹  œwiêtoœci  do  wiekuistego
zbawienia,   dlatego   te¿  dziêki  niemu  nie  damy  siê  zwieœæ  przez  re¿im  liberalno - lewacki,
który  utraci³  poczucie  sensu  ¿ycia,  a  poniewa¿  u  popleczników z³a brakuje prawdy i mi³oœci, 
to  obecne  tak  bardzo  buduj¹ce  poczynania  naszego  ukochanego  Biskupa  Rzymu Franciszka
wyprowadz¹  wielu  ba³wochwalców   z   drogi   niesprawiedliwoœci  i  niemoralnoœci,  i  skieruj¹ 
na  drogê  nadprzyrodzonej  mi³oœci  Boskiego  Oblubieñca.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak
z  Lublina  

Nikt  nie  ugasi  mej  mi³oœci  do  Stwórcy  nawet  wielkie  wody,  ani  te¿  rzeki  i oceany
( Pnp 8, 7 ),   a   co   za   tym   idzie   i   do   wykonywania   duchowego   Dzie³a   Niebios,   które 
wykonujê  w  duchu  mi³oœci  i  wiecznoœci  Boskiego Odkupiciela,  który  przecie¿  jest  Ÿród³em
nowego  ¿ycia,   ofiarowanego   nam   przez   Ojca   w   Duchu   Œwiêtym  ( Benedykt  XVI - ty ).
Mam   byæ   œwiêta   i   nieskalana   w   mi³oœci   Nieœmiertelnego  ( Ef  1,  4 ),  aby  móc  w  Nim
przemówiæ  nie  tylko  do  wszystkich  innowierców  Jego,  którym  brak  jest  braterskiej mi³oœci
i  szacunku do bliŸniego, jak i Jego Samego,  ale  równie¿  do  wszystkich  naszych umi³owanych 
braci  i  sióstr  w  Chrystusie,  którzy  ¿yj¹  w  nêdzy,  uciskach  czy  te¿  niesprawiedliwoœciach.

24  lipca  wys³a³am  komentarz do Opoki,  a  dzisiaj  mamy  ju¿  1 sierpnia,  a  on jeszcze
nie  ukaza³  siê,   tak¿e  internetowy  portal  tego  bardzo  szanuj¹cego  siê  pisma  dzia³a  poni¿ej
krytyki,  dlatego  nie  ma  co  dziwiæ  siê,   ¿e   tam   nikt   nie   pisze   komentarzy,  bo  oni  sami
doprowadzili  do  tego.   Mo¿e   te¿   byæ   i   inna   sprawa,   ¿e   zobaczono,   ¿e  ja  mam  stronê
internetow¹   i   boj¹   siê   upubliczniaæ  tego  komentarza.   Na   dzieñ   dzisiejszy  tj.  1 sierpnia 
w   internecie   s¹   ju¿   tylko   dwa  moje  komentarze  z  Opoki  i  trzy  z  Radia  Maryja,   tak¿e 
z  czasem  znikn¹  one  ca³kowicie,   a   je¿eli   chodzi   o   moj¹   stronê   internetow¹,   to   mam
651 odwiedzin.   

Tak   szczerze   mówi¹c   ja   ju¿   wszystko   zrobi³am   co   by³o   mo¿liwe  do  zrobienia
w  duchowym  Dziele  Pana  mego,  tak¿e  dusza  ma  jest  ju¿  gotowa,  aby  zasn¹æ  na  wieczne
odpoczywanie  w  Ukochanym,  który  3 razy  pokona³  szatana,  3 razy  te¿  upad³  pod  Krzy¿em 
w   Swej   drodze   krzy¿owej   na   tej   naszej   grzesznej   ziemi,  na   której   brak   jest  pokory 
i   jakiejkolwiek   dobroci,   i   który  w  wyj¹tkowych  sytuacjach,  gdy  zwraca  siê  do  mnie,  to
3  razy  mówi:  “ Córko  Moja. ”

Poplecznicy    z³a    opanowani    gor¹czk¹    zdemoralizowanej    ideologii    uciskaj¹   na
najprzeró¿niejsze  sposoby  prawe  owce  Bo¿e,   i   oczywiœcie   s¹   za   re¿imami  totalitarnymi,
które   w   sposób   szczególny   przeœladuj¹,   a   nawet   zabijaj¹   chrzeœcijan,  jak  i  niechciane, 
nienarodzone  dzieci,  dlatego  te¿  ¿yj¹c  w  tej  zwyrodnieniowej  ideologii  zabijania poczêtych
dzieci  pragnê,  aby  moja  strona  internetowa  by³a  czytana  przez  jak  najwiêksz¹  liczbê ludzi, 
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aby  móc  skruszyæ  zatwardzia³e  serca  i  dusze,  ale  coœ  mi  siê  zdaje,  ¿e   jak  osi¹gnê na niej
1000 odwiedzin,  to  na  tym  zakoñczy  siê,  ale  to  jest  tylko  moje  myœlenie, a nie Pana mego, 
ale  zawsze  mówiê  wola  Bo¿a.

Ostatnio  cierpiê  na  bezsennoœæ,   bo   zbyt  bardzo  rozmyœlam  o  innowiercach,  którzy
topi¹  siê  w  ba³wochwalczych  grzechach  maj¹c  za  nic  nie  tylko  materialny,  ale  i  duchowy 
œwiat,   i   przez   te   ich   niemi³osierne   grzechy   cierpi   nasz   najukochañszy  Jezus  Chrystus, 
który  pragnie,  abyœmy  zawsze  poznawali  prawdê,   bo   tylko   ona   nas   wszystkich  wyzwoli 
( J 8,  32 )   z   tej   kultury   k³amstwa   i   œmierci.  Chwilowo   jestem   na   takim   etapie   drogi
duchowej,  ¿e  nic  mnie  nie  cieszy  i  jestem  bardzo  przygnêbiona,  a  przy  tym  Ÿle siê  czujê, 
ale  przecie¿  ka¿dy  jest  gnêbiony  do  pe³ni  czasu  wyznaczonej  przez  Pana  naszego,  dlatego 
te¿   zdana  na  Ukochanego  trwam  w  ciemnej  nocy  ducha  w  Nim,   aby  móc  przedostaæ  siê
do  mistycznej,  mi³osnej  ciszy  Jego,  w  której  dusza  ma  jest  zawsze nad wyraz rozmi³owana
w  Nim.

Niezmiernie  jestem  zaanga¿owana  w  Dziele  Boskiego  Pasterza,   które  pozwoli³o  mi
przebywaæ  w  nierozerwalnej  wiêzi  z  Ukochanym  jak  i  Koœcio³em Jego,  i  jako niestrudzony
œwiadek  Pana  mego  dajê  ewangeliczne  œwiadectwo  ¿ycia  mego  ca³emu zdemoralizowanemu
œwiatu,   który   powinien   byæ   spragniony   prawdy  i  wolnoœci  Oblubieñca  Niebieskiego,   co 
pomog³oby  mu   wznieœæ  siê  na  wy¿yny  mi³oœci  na  drodze  doskona³oœci,  która prowadzi do
wiekuistego  Nieba.   Mimo,   ¿e   z   wielk¹   m¹droœci¹   i   odwag¹   prowadzê   Dzie³o   Jezusa 
Chrystusa  w  Duchu  Œwiêtym,   ale  przychodz¹  takie  momenty  jak  obecnie,  ¿e  martwiê  siê, 
¿e  nie  mogê  w  ¿adnym  stopniu  rozreklamowaæ  go,   bo   praktycznie   moje  mo¿liwoœci  ju¿ 
wyczerpa³y   siê,     ale    przepojona   mi³oœci¹   trynitarn¹    Ojca,    Syna    i    Ducha    Œwiêtego 
w  cichoœci  i  pokorze  kontynuujê  wolê  Niebios  na  chwa³ê  Trójcy  Œwiêtej  i  Koœcio³a.

Dzisiaj  jest  8  sierpnia,   a    poniewa¿   jestem   bardzo  uwra¿liwiona  na  znaki  czasu,
które  zawsze  rozpatrujê  w  œwietle  nauki  Koœcio³a,   tak  jak  to  czynili  i  czyni¹  Papie¿owie,
Ojcowie  Koœcio³a  i  teologowie,  to  wspomnia³am sobie o naszym najukochañszym Panu, który
ukaza³  siê  po  raz  drugi  po  8 - miu  dniach,   i   to  w  tym  samym  miejscu  co  za  pierwszym
razem  ( J 20,  26 ),  i   w³aœnie   8  dni   po   zmartwychwstaniu  niewierny  Tomasz  dotkn¹³  ran
Zbawiciela,  aby  uwierzyæ,  a  ponadto  Koœció³  celebruje  misterium paschalne  ka¿dego  8 - go
dnia,  który  nazywany  jest  dniem  Pañskim  albo  niedziel¹  ( Benedykt  XVI - ty ).

Przez   te   obecne   wysokie   temperatury   bardzo   Ÿle   czujê   siê   i   spaæ   nie    mogê,
i   ostatnio   przy   ciœnieniu  150  na  45   nie  by³am  w  stanie  chodziæ,   bo   nogi   mia³am   jak
z   waty  jak  to  potocznie  mówi  siê,  i  mia³am  ju¿  wzywaæ  pogotowie,   ale   trochê   zjad³am
i  napi³am  siê  herbaty,  i  ciœnienie  dolne  trochê  podnios³o siê,  i  w  takim letargu przele¿a³am
do  rana,  aby  nastêpnie  pójœæ  na  rehabilitacjê  na  artrozê  obustronn¹  moich kolan do oœrodka 
rehabilitacyjnego,  które  mieœci  siê  na  Sk³odowskiej  9.  

Dziêki  Niebieskiemu  Oblubieñcowi  memu  prze¿ywam  sw¹  duchow¹  drog¹ w œwietle
¿ycia,  mi³oœci  i  radoœci  Jego,   a   poniewa¿   dzisiaj   tj.  10  sierpnia  mija  ju¿  jeden  miesi¹c 
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jak  istnieje  ma  duchowa  strona  internetowa,   na   której  by³o  ju¿  840  odwiedzin,   to  mogê
ju¿  œmia³o  powiedzieæ,  ¿e  zaczynam  powoli  docieraæ  do  owiec  Bo¿ych, które w wiêkszoœci
maj¹  zatwardzia³e  serca  i  dusze.   

Obecnie  opiszê  mistyczny,   pokrzepiaj¹cy  sen,  który mia³am  11 sierpnia  nad  ranem, 
a   mianowicie   o¿ywiona  najukochañszym  Panem  mym  znalaz³am  siê  w  ogromnym  t³umie
ludzi,   którzy  jako  dobrzy  Samarytanie  wraz  z  Ojcem  Œwiêtym  Franciszkiem i Benedyktem
XVI  - tym,   emerytem   trzymali  siê  za  rêce,   tworz¹c   przeolbrzymie   ko³o,   i   œpiewali  oni 
religijne  pieœni  na  czeœæ  Rodziców  Niebieskich.  Wszyscy  byli  w sportowych strojach, nawet
Ojcowie   Œwiêci,    którzy   byli   ubrani   w   szorty   do   kolan   i   sportowe,    d³u¿sze    bluzki
z  krótkimi  rêkawami.   W   tym   mistycznym  œnie  by³am  nad  wyraz  przepojona  p³omieniem
prawdy  i  dobra  Boskiego  Odkupiciela  i  wraz  ze  wszystkimi, ruszaj¹c siê w miejscu radoœnie
œpiewa³am   pochwalne   pieœni,    dziêki    którym    mog³am   chocia¿    odrobinê    wznieœæ    siê
w  ponadczasowe  niepojêtoœci  Stwórcy.   Podczas  tego  niepojêcie  Boskiego  œpiewu  zarówno
Ojciec  Franciszek,  jak  i  Benedykt  XVI - ty,  emeryt  radoœnie  uœmiechnêli  siê  do  mnie daj¹c
mi  w  duchu  znaæ,  ¿e  s¹  zadowoleni,   ¿e   tak   nieustannie   trwam  w  mi³oœci  Pana  naszego
wype³niaj¹c   gorliwie   wolê   Jego,   która   jest   nie   tylko   wielkim   znakiem  od  Niego,   ale
równie¿  œwiat³em  dla  ca³ego  zniewolonego  œwiata,  który  ¿yje  w  otch³aniach  z³a  i  grzechu.

Za  pozwoleniem  Boskiego  Odkupiciela  wys³a³am  ostatnio  ogrom  emailów na parafie
w  naszym  kraju,   które   tylko   posiada³y  ten  emailowy  adres,   zapraszaj¹c   na  swoj¹  stronê 
internetow¹,   i   28  wrzeœnia  ledwo  wys³a³am  email,   a   ju¿   ksi¹dz    M i c h a ³    H a œ n i k 
bez  zapoznania  siê  z  moj¹  stron¹  internetow¹  odpali³ mi:  ¡ Witam ! Proszê mi nie przysy³aæ 
jakiœ g³upot ! Pozdrawiam ! ks. Micha³ Haœnik.  ¢  Z wielkim spokojem odpisa³am mu:  �Trzeba 
najmniej  dwa  razy  przeczytaæ  moj¹  ca³¹  stronê  internetow¹, aby j¹ zrozumieæ, a nie w swoim 
duchu   pisaæ  o  jakiœ  g³upotach.   Nie   dorós³  ksi¹dz  duchowo  do  duchowych  spraw  Bo¿ych 
i  to  Dzie³o  Pana  mego  jest  za  trudne  dla  ksiêdza,  dlatego radzê ksiêdzu, ¿eby na przysz³oœæ
nie   pisa³   ksi¹dz   zmys³owych  komentarzy  nie  znaj¹c  sprawy,   bo   ta   odpowiedŸ   daje  z³¹ 
opiniê  na  temat  ksiêdza.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  

Na  tego  mojego  powy¿szego emaila  ks. Micha³  Haœnik odpisa³:  ¡ Bêdê  pisa³  to  -  co 
uwa¿am  za  stosowne.  S¹  to  g³upoty,  nawet  jak  bêdê czyta³ 30 razy. Ma Pani jakiœ mistyczne
wizje.  Trzeba iœæ do spowiedzi. I nie obchodzi mnie Pani opinia na mój temat.  To  jest  m¹cenie
ludziom w g³owach  -  taka  strona  internetowa Pani autorstwa.  I  uwa¿am, ¿e nie przyniesie ona
¿adnego  po¿ytku  osobom,  które  j¹  bêd¹  czyta³y.  Pozdrawiam ! ¢   Na  ten  przepojony jadem
¿mijowym  email  jego  odpowiedzia³am:   �  Brak  ksiêdzu  pokory   i   m¹droœci   Bo¿ej,   tak¿e 
ze  zmys³owym  rozumowaniem  ksiêdza,   ktory   nie   zna   sprawy   pisemna   konwersacja  jest
zbyteczna.   Poœwieci³am   Dzie³u   Bo¿emu   ca³e   ¿ycie   swe,   tak¿e   Bóg   uzdolni³   mnie  do 
prowadzenia  i  do  obronienia  Jego,  ale  w  Kongregacji  Nauki  Wiary,  a  nie  u  ksiêdza, który
absolutnie  nie  zna  siê  na  sprawie.   Proszê   ju¿   wiêcej   nie   pisaæ  do  mnie  ¿adnych  g³upot
zmys³owych,  bo  to  nie  przystoi  ksiêdzu.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  

By³am  pewna,   ¿e   ten   opisywany  niedoœwiadczony  i  niedouczony  ksi¹dz  zamilknie 
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po  takiej  wyczerpuj¹cej  odpowiedzi,  a  on  jeszcze  napisa³  do  mnie  cyt.:   ¡ A  mnie w³aœnie 
Bóg  mówi,  ¿e  mam  pisaæ  z  Pani¹,  bo  wprowadza  Pani  zamêt  w  Koœciele  Bo¿ym !  I bêdê 
pisa³  to  -  co  mam  pisaæ.   Proszê   nie  mieszaæ   ludziom   w   g³owach   i   proszê   zacz¹æ  siê 
leczyæ.  Pozdrawiam ! ¢  Na  ten  email  moja  odpowiedŸ do niego by³a nastêpuj¹ca:  � Zabola³a 
ksiêdza  prawda,  dlatego  tak  ksi¹dz  odpali³ mi, jak przysta³o na ksiêdza wybitnie zmys³owego. 
Przyjdzie   pora,    ¿e   bêdzie   mnie  ksi¹dz  za  to  bardzo,  ale  to  bardzo  przeprasza³,  tak  jak 
ju¿  to  zrobi³o  dwóch  ksiê¿y  na  mej  duchowej  drodze.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela Flak  

Najgorsze  z  tego  wszystkiego  jest  to,   ¿e   ten   omawiany  ksi¹dz  nie  zaznajomi³  siê
z  materia³ami  zawartymi  na  mej  duchowej  stronie  internetowej,   a   zabiera  g³os  w  imieniu
ca³ego   Koœcio³a   katolickiego,   ale   trwaj¹c   nieustannie   w   Panu   naszym,    przyobleczona 
w  mi³osn¹,  duchow¹  szatê  Jego,  któr¹  otrzyma³am  ju¿ podczas Sakramentu Chrztu Œwiêtego
( Ga 3, 27 )   p o k o n a m    wszystko    dla   dobra   duchowego    Dzie³a   Stwórcy,    które   jest
niewymown¹  duchow¹  oaz¹,  która  przecie¿  pozwala  ¿yæ  w  Boskiej  jednoœci z Ukochanym. 

Z  Przysz³a  pora  walki o duchowe Dzie³o Mistrza Niebieskiego, tak¿e z wielk¹ mi³oœci¹
czyniê  to,   tym  bardziej,   ¿e   przecie¿   otrzyma³am   mi³oœæ   i   ³askê  Najœwiêtszego,  dlatego
te¿  wiêcej   nic   mi  nie  potrzeba,   w   zwi¹zku  z  czym  w  wewnêtrznej  mi³osnej  dyscyplinie
kontynuujê wolê Niebios w stosunku do duszy mej,  która  jest w pe³nej komunii z Panem swym.

Z   28   na  29  wrzeœnia   odbiera³am   ducha    ksiêdza     M i c h a ³ a    H a œ n i k a,   co 
by³o   powodem,    ¿e   on    powala³    mnie,    i    mia³am    te¿   rekordowo   wysokie   ciœnienie, 
i  o  spaniu  nie  by³o  te¿  mowy,   bo  przecie¿  on  najwyraŸniej  obrazi³  mnie,   robi¹c  ze mnie
wariata,   myœl¹c,   ¿e   mu   to   bezkarnie  ujdzie,   dlatego   te¿   29  wrzeœnia   z   samego   rana
napisa³am  do  niego  ju¿  ostatni  email  treœci:    � Jako  niedoœwiadczonemu  ksiêdzu  wysy³am 
ksiêdzu  w  prezencie  komentarz, który napisa³am  z  myœl¹  o  ksiêdzu,  a  jest  on  umieszczony 
na  stronie internetowej  w  Opoce  L’ OSSERVATORE   ROMANO  z  27 wrzeœnia do artyku³u 
“  Papie¿  wzywa  do  przezwyciê¿enia  egoizmu  i  obojêtnoœci  ( proszê  sprawdziæ ! ).   Ksiêdza
odpowiedzi  umieœci³am  w  swojej  duchowej  ksi¹¿ce,  i  gdy  tylko dostanê odpowiedŸ od Ojca
Œwiêtego,   to  na  mojej  stronie  internetowej  znajd¹  siê  równie¿  ksiêdza  zdania,   który  jako
jedyny   na   tyle   listów   zabra³   g³os  w  imieniu  ca³ego  Koœcio³a  na  swoje  nieszczêœcie,   co
œwiadczy  o  niedouczeniu  ksiêdza  w  sprawach  trudnych.  Szczêœæ  Bo¿e !   Anna  Aniela  Flak
z  Lublina.   Na  tym  ju¿  definitywnie  koñczê  konwersacjê  z  ksiêdzem,  która jedynie zaklóca
spokój  ducha.  

Jak   przewidywa³am   ten   naprawdê   niedoœwiadczony   ks.  M i c h a ³    H a œ n i k  nie
da³   za   wygran¹   pragn¹æ   w   jego  mniemaniu  doszczêtnie  mnie  z³amaæ,   a   oto  treœæ  jego
emaila: ¡ Mia³a  siê  Pani  ju¿  wiêcej  nie  odzywaæ  wiêc  jednak  Pani¹  boli  i  zdaje sobie Pani 
sprawê,  ¿e  coœ  jest  nie  tak,  ¿e  jednak  Pani  miesza.  Moja  wypowiedŸ  nie jest wypowiedzi¹
Koœcio³a  tylko  moj¹  prywatn¹  i  nie  wyra¿am  zgody  na  publikacjê jej gdziekolwiek. I proszê
nie  mówiæ,  ¿e  jestem  niedoœwiadczonym  albo  niedouczonym  ksiêdzem !  Skoñczy³em studia
i  Koœció³  uzna³,   ¿e   mogê   byæ   ksiêdzem  wiêc  przyj¹³em  œwiêcenia.  Koœció³  uzna³,  a  nie
Pani !!!!!!   Podtrzymujê  swoje  zdanie,  ¿e  powinna  Pani  podj¹æ  leczenie. ¢
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Na  mojej  duchowej  drodze  ¿yjê  wed³ug  wskazañ wszechpotê¿nego Stwórcy, z którym 
jestem  w  sytuacjach  nie  tylko  smutnych,  ale  i  radosnych,  i  to  jeszcze  jedno doœwiadczenie
z   niedouczonym   ks.   M i c h a ³ e m     H a œ n i k i e m    jeszcze   bardziej   wzmocni³o   mnie 
w  Umi³owanym,  który  dokonuje  tak  wielkiego  duchowego  Dzie³a  Swego w duszy mej,  aby 
przez  to  mog³a  jaœnieæ  wiekuista  chwa³a  Jego.   Ks.   M.  Haœnik  zastosowa³  w  stosunku  do
mnie  mobbing  pragn¹c  mnie  wykoñczyæ,   pisz¹c  o  jakiœ  wizjach,  których  zreszt¹  nie mam,
czyli   nie   znaj¹c   siê   na   niczym  dyskryminuje  moj¹  stronê  internetow¹,  przez  co  sta³  siê 
dzieckiem   ciemnoœci   kopytnego,    tj.   szatana   zamiast   dzieckiem   œwiat³a   Pana   naszego,
w  którym  jest  jedynie  prawdziwy  pokój  i  prawdziwa  sprawiedliwoœæ.

Nikt   nie   ma   prawa   interweniowaæ   w   wewnêtrzne   ¿ycie  me,   które   jest   ¿yciem
w Panu naszym,  i  skoro  otrzyma³am  dar  wytrwania  w  duchowym  Dziele  Wszechmog¹cego,
to   nic   i   nikt   nie  jest  w  stanie  powstrzymaæ  mnie  od  wype³nienia  woli  Nieœmiertelnego,
dziêki  któremu  dajê  prawdziwe  œwiadectwo  jakie  p³ynie  z  Ewangelii  Chrystusowej, dlatego
te¿   tak   bardzo   wys³awiam   Pana   naszego   poprzez   swoj¹   nadprzyrodzon¹   misjê,    któr¹
bezinteresownie  i  ofiarnie  prowadzê  w  Nim.

Na  obecnej  mej  drodze  duchowej  zosta³o wymonitorowanych w internecie  144 moich 
komentarzy,   tak   jak   pierwotnie   zak³ada³am   to  sobie  na  intencjê  144  tysiêcy  wybranych, 
których  szaty  by³y  godne  Boga,   ale   nie   ze   wzglêdu  na  ich  zas³ugi,   lecz   tylko  dlatego, 
¿e  op³ukali  oni  swe  szaty  we  krwi  Baranka,  i  ¿e  dziêki  temu  sta³y siê  one  lœni¹ce niczym 
œwiat³o  ( Ap 7, 14 ).  Tak   na   marginesie  dodam,  co   wyczyta³am  to  z  encykliki  Spe  salvi 
Ojca  Œwiêtego  Benedykta  XVI - go,   ¿e   Œ w i  ê t a    J ó z e f i n a    B a k h i t a,   Afrykanka, 
która  by³a  kanonizowana  przez  Papie¿a  Jana  Paw³a  II - go,  na  swoim  ciele  do  koñca ¿ycia
swego  mia³a  144  blizny,   które   otrzyma³a   pod   wp³ywem  katowskiego  ch³ostania  do  krwi 
u  ludzi  u  których  przebywa³a  jako  niewolnica. 

Pod   wp³ywem  Ducha  Œwiêtego  wczoraj  tj.  28 wrzeœnia  wys³a³am emaila do redakcji
Opoki  ( e-mail:  redakcja@opoka.org.pl )  nastêpuj¹cej  treœci:  � Szanowni  Pañstwo,  zwracam 
siê  z  niezmiernie  wielkim  zapytaniem  i  jednoczeœnie  proœb¹,   aby   udzieliæ   mi   informacji 
jak  czêsto  i  czy  w  ogóle  by³oby  zapotrzebowanie  na  moje  duchowe  komentarze ?,  których
w  sumie na arenie Polski jest ju¿ wyemitowanych 144  ( { 114  w  Radio Maryja,  5 komentarzy
w   portal. wiara pl   i   25   u   Pañstwa ).   Najlepiej   czujê   siê    w    pisaniu    spraw   trudnych 
i  beznadziejnych   oraz   mogê  napisaæ  wiele  komentarzy  zwi¹zanych  z  nauczaniem  naszego 
obecnego  przewielebnego  Ojca  Œwiêtego  Franciszka,  i  tak  szczerze  mówi¹c jestem w stanie 
napisaæ  na  ka¿dy  temat,  który  uderza  w  Pana  naszego  i  Koœció³  Jego.   Tak  na  marginesie
pragnê  dodaæ,  ¿e  za³o¿y³am  sobie  stronê  internetow¹,   która  jest  wielk¹ mistyczn¹ eksplozj¹ 
dla   ca³ego   zniewolonego   œwiata,  i  to  tylko  dlatego,   bo   nie   mia³am   wyjœcia,  bo  pragnê 
w   Oblubieñcu   Niebieskim   pobudziæ   kompetentne   owce   Bo¿e   do   dzia³ania   w   sprawie 
duchowego  Dzie³a  Niebios, do którego zosta³am odwiecznie powo³ana.  W razie nie otrzymania 
od   Pañstwa   odpowiedzi,   przyjmê   to   tak,    jakby    nie    by³o    zapotrzebowania   na   moje
komentarze,   dlatego   te¿   nie   bêdê  ich  ju¿  wiêcej  wysy³aæ.   Szczêœæ  Bo¿e !   Anna  Aniela
Flak  z  Lublina.  

mailto:redakcja@opoka.org.pl
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Ku   wielkiemu   mojemu   zaskoczeniu   dosta³am    odpowiedŸ   od   redakcji    O p o k i 
nastêpuj¹cej treœci:  � Pod  ka¿dym  artyku³em w naszej czytelni internetowej istnieje mo¿liwoœæ
zamieszczania  komentarzy  -  i  jak  zauwa¿y³em,  korzysta  Pani  z  tej  mo¿liwoœci.  Komentarz
mo¿e  zamieœciæ  ka¿dy  czytelnik,   pod  warunkiem,   ¿e   jest   to   komentarz   kulturalny  i  nie
podwa¿a  nauczania  Koœcio³a.   Pani   komentarze  oczywiœcie  nadawa³y  siê  do  zamieszczenia 
-  i,  jak  s¹dzê,  wszystkie  zosta³y  zaakceptowane  przez  moderatora.  Jeœli  pragnie  Pani nadal
zamieszczaæ  swoje  komentarze   w   taki   sposób  w  naszym  serwisie,  jest  to  mile  widziane. 
Oczywiœcie  pamiêtaæ  nale¿y,   ¿e   komentarz   jest   w³aœnie  komentarzem  do  artyku³u,  a  nie 
samodzielnym  artyku³em:  nasza  redakcja  nie  zamawia  komentarzy, tylko po prostu akceptuje 
te   przemyœlenia,    którymi   zechc¹   siê   podzieliæ   nasi   czytelnicy   w   zwi¹zku   z   tekstami
zamieszczonymi    na    naszych   stronach.    Pozdrawiamy    serdecznie     i    ¿yczymy    Bo¿ego
b³ogos³awieñstwa,  Redakcja  Opoki      Na   tê   radosn¹  odpowiedŸ  odpisa³am  nastêpuj¹cymi
s³owami:   ¡ Z  ca³ego  serca  i  duszy  serdecznie  dziêkujê  za  informacjê,   tak¿e  obecnie  bêdê 
pisa³a  ju¿  wiêcej  komentarzy  w  Panu  naszym,  który  tak  bardzo  cierpi  w  dzieciach Swych.
Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  z  Lublina ¢

29  sierpnia  o¿ywiona  mi³oœci¹  Pana  mego  wys³a³am komentarz do Opoki do artyku³u
zatytu³owanego:   “ Papie¿  do  m³odzie¿y:  nie  bójcie  siê  iœæ  pod  pr¹d ”,   a   oto   treœæ   jego: 
� W  zafa³szowanej  rzeczywistoœci,   która   pozbawiona   jest   Pana   naszego   wydobywa   siê
rozpalony  p³omieniem  Bo¿ej  mi³oœci  g³os  Ojca  Œwiêtego  Franciszka,  abyœmy  w  ca³ej pe³ni
oddali  siê  Boskiemu  Oblubieñcowi,  który  jest  niegasn¹cym œwiat³em ¿ycia wiecznego, i tylko
w  Nim  i  przez  Niego  mo¿emy  wejœæ  w  bezgraniczn¹  wiedzê  i  mi³oœæ  Jego. Ojciec Œwiêty
odwa¿nie  i  z  radoœci¹  daje  œwiadectwo  o  Boskim  Pocieszycielu, Jezusie Chrystusie, abyœmy
mi³owali  Najœwiêtszego  w  bliŸnich  i wszyscy ¿yli w duchu mi³oœci i braterstwa Umi³owanego.
Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  z  Lublina  

31  sierpnia   wys³a³am   kolejny   komentarz   do   Opoki   do  artyku³u  zatytu³owanego:
“ Watykañska narada w sprawie Syrii ”,  a  oto  treœæ  jego:  � “ Mamy byæ znakami mi³oœci Pana 
naszego   i   narzêdziem   pokoju   i   zgody   Jego ”  ( Benedykt  XVI ),   dlatego   te¿   w   zapale
apostolskim  mamy  d¹¿yæ  do  wolnoœci  drog¹  dialogu,  a  nie  drog¹ wojny, w zwi¹zku z czym
dla   dobra   Syryjczyków   prezydent   tego   kraju  powinien  poddaæ  siê  do  dymisji.  W  duchu
mi³oœci  i  wzajemnego  szacunku  módlmy siê w tej sprawie, aby na drodze pokory, cierpliwoœci,
mi³oœci  i  prawdy  zwyciê¿y³  rozs¹dek  po  obu  stronach zwaœnionych stron w Syrii i zapanowa³
upragniony  pokój  w  najukochañszym  Niebieskim  Oblubieñcu  naszym.  Szczêœæ  Bo¿e ! Anna 
Aniela  Flak  z  Lublina    

31  sierpnia   póŸnym   wieczorem   wys³a³am   jeszcze   jeden  komentarz  do  Opoki  do
artyku³u   zatytu³owanego:   “ Anio³   Pañski:   apel   w   sprawie   Syrii ”,    a    oto    treœæ    jego: 
�  Stwórca  w  Swym  nieskoñczonym  mi³osierdziu  na  tak  trudne  zniewolone  czasy  postawi³
nam  nad  wyraz  charyzmatycznego  Ojca  Œwiêtego  Franciszka,  który  z  ewangeliczn¹ odwag¹ 
g³osi  prawdê  Boga  w  Trójcy  Przenajœwiêtszej,   który   ogarn¹³   go   niezg³êbion¹  œwiat³oœci¹
i  mi³oœci¹  Sw¹,  dlatego  te¿  w  czystoœci,  pos³uszeñstwie  i  pokorze  s³u¿y  on  Umi³owanemu
dla  dobra  grzesznych  owiec  Jego  nieustannie  przeciwstawiaj¹c  siê  z³u,   które   zewsz¹d  nas 
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otacza,   pragn¹c   pokoju   nie  tylko  w  Syrii,  ale  i  na  ca³ym  zniewolonym  œwiecie.   Szczêœæ 
Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  z  Lublina  

2  wrzeœnia  wys³a³am  komentarz  do  Opoki   do   artyku³u   zatytu³owanego   “ Poranna
Msza  papieska  u  œw.  Marty ”,  a  oto  treœæ  jego:  � Wszechmocny  i  wszechobecny  Pan nasz
z   bezgranicznej   mi³oœci   Swej   da³   Biskupowi   Rzymu,  Franciszkowi  mi³oœæ  i  ³askê  Sw¹,
dlatego  te¿  nic  mu  nie  potrzeba,  tak¿e  poprzez  Ÿród³o  ¿ycia  wiecznego  poucza  on  nas  na 
najprzeró¿niejsze  sposoby,   abyœmy   na   drodze  do  Nieœmiertelnego  nigdy  nie  byli  obojêtni 
na   ³amanie   praw   naturalnych   i   Bo¿ych,   ograniczenie   wolnoœci,   niesamowit¹   przemoc,
niesprawiedliwoœæ,    g³ód    czy    te¿    wojny    w³¹cznie    z    terroryzmem.     Ca³e    nauczanie
przewielebnego  Papie¿a   jest  niezmiernie  dobr¹  nowin¹  dla  ca³ego  zniewolonego  œwiata, bo
dziêki  jego  nauczaniu  mo¿emy  gorliwiej  wype³niaæ  wolê  Umi³owanego,  który prowadzi nas
w  pokoju  i  mi³oœci  Swej  do  ¿ycia  wiecznego,   które  zawarte  jest  w  Nim.   Szczêœæ  Bo¿e ! 
Anna  Aniela  Flak  z  Lublina  

3  wrzeœnia  wieczorem  napisa³am  i  wys³a³am  w  Panu  naszym  kolejny  komentarz do
Opoki   do   artyku³u   zatytu³owanego:   “ Papie¿  Franciszek:   Jezus   nie   potrzebuje  armii  by
zwyciê¿yæ  z³o ”,   a   oto  treœæ  jego:   �  Nasz  umi³owany  Biskup  Rzymu  Franciszek  swoimi
tak   m¹drymi  s³owami  inspiruje  i  pobudza  nas  do  dzia³ania  we  Wszechmog¹cym,   abyœmy
wszyscy   znajdowali  siê  na  drodze  nawrócenia,   która   pozwala   przebywaæ   we   wcielonej,
niepojêtej  m¹droœci  Najœwiêtszego  przy  jednoczesnym  sk³adaniu  œwiadectwa  wiary o Jezusie
Chrystusie  w  Trójcy   Œwiêtej.   Gdy   bêdziemy   braæ   przyk³ad  z  Ojca  Œwiêtego,   który  bez
granic  zatraci³  siê  w  najukochañszym  Panu  naszym, który tak bardzo pobudza go do dzia³ania
w  Sobie,   to   nigdy   nie   zabraknie  nam  si³y  i  odwagi,   aby   poœwiêciæ   siê   w   ca³ej  pe³ni
w   wype³nieniu   testamentu  Pasterza  Niebieskiego  wzglêdem  naszych  dusz.  Szczêœæ  Bo¿e ! 
Anna  Aniela  Flak  z  Lublina  

Te  powy¿sze  komentarze   z   wyj¹tkiem   komentarza  z  31 sierpnia  odnoœnie  artyku³u 
zatytu³owanego:  “ Anio³  Pañski:  apel  w  sprawie  Syrii ”  zosta³y  wyemitowane, i tak szczerze 
mówi¹c  jestem  bardzo  zaskoczona,   dlaczego   ten   jeden   komentarz   pe³ny  m¹droœci  Bo¿ej 
nie  zosta³  wyemitowany ?,   byæ  mo¿e  moderator  nie  zauwa¿y³  go.   Tak   szczerze   mówi¹c,
¿e  gdy  czeka  siê  parê  dni  na  wyemitowanie  komentarza,  to  mija  siê  to  z celem, bo prawie 
nikt   nie   przeczyta   go.   Mia³am   zamiar   wysy³aæ   5  komentarzy    na    tydzieñ    do   Opoki 
L’ OSSERVATORE   ROMANO,  ale  poprzez  odrzucenie  tego  jednego omawianego powy¿ej 
komentarza   zniechêci³am  siê   i   ju¿   nigdy   nie   bêdê   wysy³a³a   jakichkolwiek   komentarzy
jako  wolontariuszka.   Przenikniêta   Boskim   Oblubieñcem  mym  ¿yjê  w  œwiecie  Jego,  który 
przenikniêty   jest   mi³oœci¹  i  m¹droœci¹  Jego,  tak¿e  nie  chcê  zak³ócaæ  sobie  wewnêtrznego 
spokoju  przez  ten  przemijaj¹cy  œwiat,  który  nieustannie  idzie  na  kompromisy  ze  z³em.

Z  Na   mojej   duchowej   drodze   na   Górê   Karmel   na   arenie  œwiata  zosta³o  razem
wyemitowanych   148   komentarzy,    a    poni¿ej   podam   6   moich   komentarzy   napisanych 
w  Panu  naszym,   które   mia³am   wys³aæ   do   Opoki,   a   wszystkie   zwi¹zane   s¹   z  naszym 
przewielebnym  Ojcem  Œwiêtym,   który   w   pe³nej   jednoœci  z  Umi³owanym  w  duchu  wiary 
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mi³oœci  i  nadziei  g³osi  nam  przes³ania  Boskiego  Oblubieñca,  abyœmy  wszyscy  uœwiêcali siê
w  Nim  bêd¹c  otwartymi  na  bliŸniego.

1.  �  Ojciec   Œwiêty   Franciszek   w   jednej   jednoœci   z   Ojcem,   Synem   i   Duchem 
Œwiêtym  w  ewangelicznej  doskona³oœci  i  œwiêtoœci  pe³ni  swoj¹  pos³ugê  piotrow¹  czyli daje
œwiadectwo  prawdziwoœci  Ewangelii  Pana  naszego,  dziêki  któremu  mo¿emy przejœæ g³êbok¹
duchow¹  odnowê  i  w  pe³nej  nadziei,  radoœci  i  mi³oœci  Ukochanego  zatraciæ  siê  bez  reszty
w  Nim.  Modlê  siê  za  Ojca  Franciszka,   który   swoimi  s³owami  i  czynami  wnosi  odrobinê 
œwiat³oœci,   mi³oœci   i   dobroci  Oblubieñca  Niebieskiego  w  tym  zsekularyzowanym  œwiecie,
który  tak  bardzo  zniewala serca i dusze zagubionych owiec Nieœmiertelnego poprzez narkotyki,
alkoholizm,  rozwi¹z³y  tryb  ¿ycia,  wynaturzone  prawa,  przemoc i niesprawiedliwoœæ.  Szczêœæ 
Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  z  Lublina  

2.  � Ojciec  Œwiêty Franciszek  zaprzyjaŸniony  duchowo  ze  Wszechmog¹cym  na swej
drodze  doskona³oœci  daje  œwiadectwo  najwy¿szej  i  niepodwa¿alnej prawdzie w Panu naszym,
prowadz¹c  nas  na  szczyty  doskona³oœci,  gdzie  zawsze  idzie  siê  drog¹ bolesn¹, ale i zarazem
umi³owan¹,  bo  przecie¿  pod¹¿amy w  Niebieskim  Oblubieñcu  naszym,  który  zawsze  o¿ywia
nas   mi³oœci¹   Sw¹.   Papie¿   Franciszek   nieustannie  czuwa  w  duchowym  powo³aniu  swym,
przebywaj¹c   te¿   w   duchowej   mistycznej   wiêzi   z   Umi³owanym,   dlatego  te¿  tak  bardzo
grzeszne  owce  Bo¿e  garn¹  siê  do  niego,   bo   on   dla   wszystkich   ma  pokrzepiaj¹ce  s³owa
Nieœmiertelnego.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  z  Lublina  

3.  � WiêŸniowie   swoich   grzechów   przywi¹zani  do  rozpusty   i   niesprawiedliwoœci 
pragn¹   narzuciæ   nam   si³¹   zniewolony   œwiat   pozbawiony  Pana  naszego,  który  z  Boskiej
dobroci  Swej  odda³  ¿ycie  dla  naszego  zbawienia,  i  dziêki  któremu  otrzymujemy sakrament
chrztu  i  bierzmowania,   które  s¹  przecie¿  owocami  ¿ycia  wiecznego.   Poplecznicy   z³a   nie
og³usz¹   nas   swoimi   k³amstwami   i   wynaturzonymi  prawami,   bo   nad   wszystkim   czuwa
Stwórca,  który  za  poœrednictwem  przewielebnego  Papie¿a  Franciszka,  który  dzia³a  z wielk¹ 
pasj¹  na  swej  drodze  œwiêtoœci,  naprowadza  nas  na  drogê zbawienia, która zawsze okupiona
jest  mi³osnymi  cierpieniami,   które   prowadz¹   dusze   nasze   do   ¿ywota  wiecznego.  Amen!
Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela   Flak  z   Lublina  

4.  � Ojciec  Œwiêty   zjednoczony   z   Boskim  Oblubieñcem  niesie  grzesznym  owcom
Jego wezwanie Jego,  abyœmy  w  jednej  duchowej harmonii z Ukochanym za wstawiennictwem
Najœwiêtszej  Dziewicy,  Maryi  przebywali   w   Ÿródle  wszelkiego  dobra  i  dzia³ania  krzewi¹c
wartoœci  ewangeliczne,   które   tworz¹   cywilizacjê   mi³oœci.   Dziêkujemy   Wszechmocnemu,
¿e  nasz  obecny  Papie¿  Franciszek  w  imieniu  Jego  tak  bardzo  puka  do  naszych serc i dusz,
bo   przecie¿  poprzez  kazania  jak  i  czyny  jego  uzdrawia  on  nas  w  Panu  naszym,  przez  co 
nabywamy  duchow¹  zbrojê  Boskiego  Odkupiciela,   dziêki   której  tli  w  nas  p³omieñ  wiary,
mi³oœci  i  nadziei.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  z  Lublina  

5.  �  Dziêki   mi³osiernej   mi³oœci   Najœwiêtszego  Ojciec  Œwiêty  Franciszek  jako  syn
Koœcio³a  katolickiego  jedynego  prawowitego  w  ca³ym  Wszechœwiecie umacnia nas na drodze 
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doczesnego  pielgrzymowania,  dlatego  te¿  z  zapalonym  œwiat³em  wiary  powinniœmy iœæ krok
w  krok  za  Panem  naszym,  który  tak  bardzo  o¿ywia  dusze  nasze  strumieniami  ¿ywej wody
czyli  Sob¹  Samym.   Papie¿   Franciszek   nieustannie  wzywa  w  Chrystusie  ca³¹  ludzkoœæ  do
¿ycia  wiecznego,  tak¿e  sta³  siê  on  dla  milionów  braci  i sióstr wielkim wsparciem moralnym
i  duchowym   w   tych  bezdusznych  i  nieludzkich  czasach,   które   tak   naprawdê   to   wo³aj¹
o  pomstê  do  Boga.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  z  Lublina  

6.  �  Dziêki  szczególnej  ³asce  Ducha  Œwiêtego  moc¹  i  m¹droœci¹  Wszechmog¹cego 
Ojciec  Œwiêty  Franciszek  niestrudzenie   i   cierpliwie  zasiewa  w  naszych  sercach  i  duszach
dobro,    abyœmy   nigdy   nie   ¿yli   w   ciemnoœciach   liberalno - lewackich   bez   jakiejkolwiek 
nadziei,  jedynie  tylko  w  Niebieskim  Oblubieñcu  naszym.  Gdy  bêdziemy ¿yæ wiar¹, mi³oœci¹
i  nadziej¹  w  Boskim  Odkupicielu,  to  bêdziemy  zanurzeni  w  oceanie  nieskoñczonej mi³oœci
Jego,   który   dusze   nasze   zaprowadzi  do  wiekuistego  zbawienia  w  Sobie.   Szczêœæ  Bo¿e ! 
Anna  Aniela  Flak  z  Lublina  

Tak  bardzo  pragnê³am  skupiæ  siê  na  pisaniu  komentarzy zwi¹zanych z wyst¹pieniami
Ojca  Œwiêtego  Franciszka,  tym  bardziej,  ¿e  z  ³atwoœci¹  odbieram  ducha  jego, ale skoro nie
wyemitowano  mój  komentarz,  to  jest  definitywne  po¿egnanie  z  wysy³aniem  komentarzy do
Opoki,  w  której  brak  jest  komentarzy,  a  je¿eli  pojawiaj¹  siê,  to  sporadycznie,  bo  je¿eli na
komentarz   czasami   czeka   siê   ze   dwa   tygodnie,   to   wiadomo,   ¿e   przeczyta  go  jedynie
moderator  i  mo¿e  jeszcze  ze  dwie  osoby.

W  duchu  ca³kowitego  pos³uszeñstwa   biorê   przyk³ad   z   Matki   Bo¿ej,  Maryi,  która
w    nieskalanej    czystoœci   jako   szafarka   tajemnic   transcendentalnego   Trójjedynego   Boga 
nieprzerwanie  wspó³pracowa³a  z  Nim  dla  dobra  grzesznych  owiec  Jego,  które zamkniête s¹
jedynie   w   chwilowych   grzesznych   rozkoszach   materialnych,  które  prowadz¹  na  wieczne
zatracenie.  Na  mej  duchowej  drodze  dzia³am  w  Chrystusie w Bogu poprzez Ducha Œwiêtego
za  wstawiennictwem  Niepokalanej,  tak¿e  w  muzycznej,  idealnej  ciszy, która niejednokrotnie 
zak³ócona   jest   przez   odg³osy   tego   œwiata  dojrzewam  do  pe³nej  komunii  z  Panem  mym,
który  na  sta³e  wpisany  jest  we  mnie.

K K K  Pod  natchnieniem  Ducha  Œwiêtego  napiszê  obecnie  odezwê  do  wszystkich 
braci  i  sióstr,  którzy  urodzili siê w innych religiach,  i  dlatego  te¿  wyznaj¹  j¹. � Moi drodzy,
moja  nadprzyrodzona,   nad   wyraz   b³oga   misja   mog³a   odbyæ  siê  jedynie  dziêki  zbawczej 
œmierci   i   zmartwychwstaniu   Pana   naszego   Jezusa   Chrystusa,    który   w   pokoju,  radoœci
i   m¹droœci   Swej   przeprowadza  mnie  w  Sobie  poprzez  niepojête  drogi  Swe,   dlatego   te¿
poprzez  duchowe  Dzie³o  Jego  nieustannie  jestem zjednoczona z Nim Samym czyli zapatrzona 
w   Niego   doœwiadczam   prawdziwej   mocy   Ducha   Œwiêtego.   Nikt   nie   zdo³a   duszy  mej
od³¹czyæ  od  mi³oœci  Pana  naszego,  który  jest  drog¹,  celem,  prawd¹  i ¿yciem jak to powiada 
nam   Pismo  Œwiête,   tak¿e   w   prawdziwej  i  doskona³ej  jednoœci  z  Ukochanym  nieustannie 
¿yjê  Nim,  œpiewaj¹c  w  duchu  hymn  ku  Trójcy  Œwiêtej  i  Niepokalanej.

Poœwiêci³am   ¿ycie   swe   z   wielkiej   mi³oœci   do   Boskiego  Oblubieñca  swego,   aby 
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oœwieciæ  œwiat  prawd¹  Jego,   w   zwi¹zku  z  czym  porwana  duchem  Umi³owanego  gorliwie 
wykonujê  umi³owan¹  wolê  Jego,  poprzez  któr¹  sta³am siê misjonark¹ mi³oœci Stwórcy,  który
w  mi³osiernej  ufnej  mi³oœci  nape³nia  mnie  radoœci¹  i  pokojem Swym oœwiecaj¹c mój umys³,
dlatego  te¿  mam  nad  wyraz  rozpalon¹  duszê  m¹  jak  i  serce  me,  w  zwi¹zku z czym jestem
zawsze  radosna,   bo   nawet  w  cierpieniu  smutek  mój  w  radoœæ  przemienia  siê,  bo  zawsze
przecie¿  jestem  na  krzy¿u  z  Ukochanym,  który  tak  bardzo  nape³nia  mnie  ³askami  Swymi. 

Drodzy  bracia  i  siostry  ¿yjcie  w  wierze,  mi³oœci,  wolnoœci  i  prawdzie Pana naszego,
aby   w   stwórczej   mi³oœci   Jego   niestrudzenie   i   niez³omnie   móc  pod¹¿aæ   do   wiekuistej
œwiat³oœci    nad   œwiat³oœciami,    w    zwi¹zku   z   czym   b¹dŸcie   otwarci   na   transcendencjê
Trójjedynego  Boga,  który  przecie¿  kocha  nas  wszystkich  niepojêt¹  i  nieskoñczon¹ mi³oœci¹
Sw¹  pragn¹c  naszego  zbawienia  w  Sobie.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  z  Lublina   

Jestem   wierna   Panu  swemu  bêd¹c  w  g³êbokiej  za¿y³oœci  i  sta³ej  przyjaŸni  z  Nim, 
tak¿e   jako   œwiadek   Bo¿ej  mi³oœci  ¿yjê  w  ca³ej  pe³ni  Ewangeli¹  Najœwiêtszego,  z  pokor¹
cierpliwoœci¹,   nadziej¹   i   mi³oœci¹   przyjmuj¹c  wszelkie  przeciwnoœci,   które  pojawiaj¹  siê 
na  mej  duchowej  drodze,   aby   móc   tylko   wype³niæ   wolê   Umi³owanego   w   stosunku  do 
duszy  mej.   W   sposób   szczególny   oœwiecona   œwiat³em   Pana   naszego   Jezusa  Chrystusa 
umocniona  w  Duchu  Œwiêtym  kontynuujê  walkê  o  duchowe  Dzie³o  Umi³owanego,  aby nie
tylko  dusza  ma  mog³a  zas³u¿yæ  sobie  na  wieczne  zbawienie,  ale aby pobudziæ jak najwiêcej
dusz  do  wejœcia  na  drogê  wiary,  mi³oœci  i  nadziei,  która   uwraŸliwi  je  na  z³o,  w  zwi¹zku
z   czym   owce  Bo¿e  bêd¹  zawsze  odrzuca³y  je  i  przyjmowa³y  dobro  z  radoœci  do  mi³oœci
Nieœmiertelnego,  dziêki  któremu  wchodzimy  w  nadczasowe  tajemnice  Jego.   

Dzie³o   Oblubieñca  Niebieskiego,   które   prowadzê  za  wstawiennictwem  wszystkich 
Œwiêtych  i  Niepokalanej  w  œwietle  Ducha  Œwiêtego,  jest  Dzie³em  mi³oœci, dobroci i pokoju,
i   ono   pozwoli³o   wejœæ   duszy  mej  w  bezmiar  niepojêtych  tajemnic  Najœwiêtszego,   które 
nieuchwytne  s¹  dla  naszego  rozumu,   tak¿e  dziêki  mi³osiernej  mi³oœci  Umi³owanego  dusza 
ma   przebywa   w   mi³osnych,   duchowych   p³omieniach   Jego,   które  nasycaj¹  j¹  niebiañsk¹
s³odycz¹.  Ca³a  dusza  ma,  jak  i  wszystkie  cz³onki  cia³a  mego p³on¹ ogromem mi³oœci Bo¿ej,
dlatego  te¿  jestem  zdolna  rozpaliæ  t¹  mistyczn¹  mi³oœci¹  ca³y  zdemoralizowany œwiat, który
naznaczony  jest  niesamowit¹  kaŸni¹  masowych zbrodni przeciwko niezwyciê¿onemu Stwórcy, 
jak  i  ca³ej  ludzkoœci.  

7 wrzeœnia br.  wys³a³am   emaila  do  redakcji  Opoki  nastêpuj¹cej treœci:  ¡ 31 sierpnia
póŸnym  wieczorem  wys³a³am  do  Pañstwa  komentarz  do   artyku³u  zatytu³owanego:   “ Anio³
Pañski:   apel   w   sprawie   Syrii ”  nastêpuj¹cej   treœci:   �  Stwórca  w  Swym  nieskoñczonym 
mi³osierdziu   na   tak   trudne   zniewolone  czasy  postawi³  nam  nad  wyraz  charyzmatycznego 
Ojca  Œwiêtego  Franciszka,   który   z   ewangeliczn¹   odwag¹   g³osi   prawdê   Boga  w  Trójcy 
Przenajœwiêtszej,   który   ogarn¹³   go   niezg³êbion¹  œwiat³oœci¹  i  mi³oœci¹  Sw¹,   dlatego   te¿ 
w  czystoœci,  pos³uszeñstwie  i  pokorze  s³u¿y  on  Umi³owanemu  dla  dobra  grzesznych owiec 
Jego  nieustannie  przeciwstawiaj¹c  siê  z³u,   które   zewsz¹d  nas  otacza,   pragn¹c  pokoju  nie 
tylko  w  Syrii,   ale   i   na   ca³ym   zniewolonym  œwiecie.   Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak 
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z  Lublina  ,   a   poniewa¿  ku  wielkiemu  memu  zdziwieniu  nie  zosta³  on  wyemitowany,  to 
ju¿  wiêcej  nie  bêdê  do  Pañstwa  wysy³a  jakichkolwiek  komentarzy.

Na   portalu  tak  bardzo,   ale   to   bardzo   szanuj¹cej  siê  Opoki  brak  jest  komentarzy, 
a  je¿eli  pojawiaj¹  siê,  to  sporadycznie,   a   na   pewno   g³ównym   powodem  jest  to,    ¿e  na 
moderacjê  komentarza  czeka  siê  parê  dni,   tak¿e   przeczyta   go   jedynie  moderator  i  mo¿e 
jeszcze  ze  dwie  osoby,   tak¿e   mija   siê   to  z  celem  mego  duchowego  pisania  komentarzy
do  odbiorców.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  z  Lublina ¢

W   apostolskiej   odwadze   w   bezgranicznej   mi³oœci   Umi³owanego   wy³o¿y³am  ca³¹
prawdê  redakcji  Opoki,  która  mo¿e  w  przysz³oœci  bêdzie  mia³a  moderatora  na ka¿dy dzieñ,
a   nie   “ od  œwiêta ”,   tak¿e   owce   Bo¿e   bêd¹   wymienia³y  siê   swoimi  uwagami  i  bêdzie
mo¿na  zaznajomiæ  siê  z  ciekawymi  komentarzami,  które  przekazywa³yby nam ewangeliczne 
wartoœci.  Tak  szczerze  mówi¹c  jestem  w  stanie  pisaæ  3  duchowe  komentarze ka¿dego dnia,
ale  nie  ma  w  Polsce  ¿adnego  portalu,  który  przyjmowa³aby duchowe komentarze, tak¿e ca³¹ 
swoj¹   duchow¹  wiedzê  w  Panu  naszym  mam  przekazan¹  w  swoich  duchowych ksi¹¿kach, 
które   zawsze   piszê   w   programie   WordPerfect’12,   a   póŸniej   wszystko   przegrywam   na 
program  PDF.

8  sierpnia   w   dniu   narodzenia   Najœwiêtszej   Maryi   Panny    wys³a³am    komentarz
odnosz¹cy  siê  do  negatywnej  opinii  pana  Paw³a  Turowskiego   na   temat   parafii   Œwiêtego
Józefa,   która   umieszczona  jest  w  internecie,   gdy   tylko   wejdzie  siê  w  w¹tek  tematyczny
“ Koœció³  Œwiêtego  Józefa,   tak¿e  ta  moja  opinia  jest  3 - ci¹  opini¹  w  internecie,  a  oto  jej
treœæ:  �  Pawe³  Turowski  napisa³,   ¿e   Parafia   Œwiêtego   Józefa  jest  beznadziejna,  to  móg³ 
napisaæ  tylko  zmys³owy,  niedouczony  cz³owiek,  który  w  ka¿dym  calu  jest  beznadziejny jak 
nicoœæ  nad  nicoœciami,  w  której  króluje  k³amstwo  i  œmieræ.  Panie  Pawle  osaczony  jest pan
w   otch³ani   liberalno - lewackiej  i  najwy¿sza  ju¿  pora,   aby   odci¹æ   siê   od   tych   mroków
niewiedzy  i  nicoœci  i  wejœæ  na  drogê  odnowy  wewnêtrznej,   aby   móc   ¿yæ   odrobin¹   raju
w   Panu   naszym  w  tym  przejœciowym  pielgrzymowaniu,   co  z  ca³ego  serca  i  duszy  ¿yczê
tego  panu.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  z  Lublina  

Daj¹c  œwiadectwo  wiary   i   mi³oœci   Pana  naszego  w  œwietle  Jego  i  Ewangelii  Jego
z  odwag¹  i  ufnoœci¹  kontynuujê  swoje  odwieczne   powo³anie,    aby  zasiaæ  s³owa  Boskiego 
Odkupiciela  nie  tylko  w  oziêb³ych  i  zagubionych  duszach   i   sercach  bliŸnich,  ale  równie¿ 
u  tych  owiec  Umi³owanego,   które   cierpi¹   z   powodu   nêdzy   i   opuszczenia.   Nasi  bracia 
i  siostry  z  nurtów  liberalno - lewicowych  kochaj¹  nas  czasami  jedynie  s³owami,   ale   nigdy
czynami,   dlatego   te¿   do   nich  trzeba  dotrzeæ  przede  wszystkim  znakami  czasów,  poprzez
które  sk³adam  przekonywuj¹ce  œwiadectwo  nadprzyrodzonej  misji  mej,   która   jest   dzie³em
³aski  Bo¿ej,  która  przecie¿  pracuje  ze  mn¹  ( 1Kor 15, 10 ).

Bez   granic   kocham  Niebieskiego  Oblubieñca  swego  Jezusa  Chrystusa,   dlatego  te¿
tak   bardzo  zaanga¿owa³am  siê   w   duchowe  Dzie³o  Jego  dla  dobra  ca³ej  ludzkoœci,   która
¿yje  w  ciemnoœciach  niewiedzy  i  k³amstw  oparta  o  “ ludzk¹  m¹droœæ ”,  która doprowadzi³a 
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do  tego,  ¿e  œwiat  nasi¹kniêty  jest przemoc¹,  nêdz¹, niesprawiedliwoœci¹, wojnami, zbrojnymi 
konfliktami  i  terroryzmem,   a   uczniowie  Zbawiciela  na  potêgê  s¹  przeœladowani,  wiêzieni,
torturowani,   a   nawet  zabijani,   tak   jak  zabijane   s¹   niechciane,   nienarodzone   dzieci   nie
zawsze  za  zgod¹  matek.

Skoro  w  duchowej  jednoœci  z  Umi³owanym jestem tak bardzo umacniana i pocieszana
w  Nim,  to  wiadomo,  ¿e  w  m¹droœci  i  odwadze  Jego  przeka¿ê  duchowe  Dzie³o  Jego,  byæ
mo¿e,  ¿e  i  drog¹  internetow¹,  co  ju¿  przecie¿  zaczê³o  siê,  tak¿e  nie  mogê  braæ  pieniêdzy 
za  duchowe  ksi¹¿ki  swe,  w  których  opisujê  swoje  duchowe  ¿ycie,   bo   przecie¿   wszystko 
darmo  zosta³o  mi  dane  od  Pana  naszego  ( Mt 10, 8 ),  dlatego  te¿  te  niepojête  duchowoœci, 
które  doœwiadcza  dusza  ma  mam  darmo  przekazaæ  ca³emu  zniewolonemu  œwiatu,  który tak 
bardzo  œlepy  jest  na  Zbawiciela.  Niewolnicy  samych  siebie ¿yj¹cy bez Boga, narzucaj¹ swoje 
wypaczenia  ca³emu  œwiatu,  aby  œwiat  ¿y³  bez  Stwórcy,   nie   wiedz¹c  o  tym,   ¿e  pomiêdzy
wiar¹   a   rozumem   istnieje   œcis³a  harmonia,   o   czym   wiedz¹   nie   tylko   z   prawdziwego 
zdarzenia  teologowie,  ale  równie¿  prawe  owce  Nauczyciela  Niebieskiego.   “ Cz³owiek   bez 
Chrystusa  jest  prochem  i  cieniem ” (  Œwiêty  Paulin  z  Noli ),  i  szczêœliwy  jest  lud,  którego 
Bogiem  jest  Pan  ( Ps 144 /143, 15 ),  który   za   pomoc¹   Gwiazdy   Morza,  Maryi   w   duchu 
braterskiej  mi³oœci  na  drodze  pojednania i pokoju d¹¿y do wiekuistego zbawienia swoich dusz.

Poprzez   duchowe   Dzie³o   najmi³osierniejszego   Ojca   Niebieskiego,  które  prowadzê
w   stwórczej   i   odkupieñczej   mi³oœci   Jego   szerzê   duchowe   Królestwo  Jego,  w  zwi¹zku
z  czym  ¿yjê  odrobin¹  raju  wiecznego,  który  pozwala  duszy  mej  zanurzaæ  siê  w  tajemnicy
œmierci  i  zmartwychwstania  Ukochanego,  i  to  tylko  dlatego,   ¿e  przyjê³am  Œwiêty  Chrzest.
Zjednoczona   z   Nieœmiertelnym  w  tajemnicach  zbawczej  œmierci  i  zmartwychwstania  Jego 
poprzez  duchowe  Dzie³o  Jego,  które  prowadzê  w  Nim,  g³oszê  Jego  Samego, jak i duchowe 
¿ycie  w  Nim,  które  pozwala  duszom  oddanym  ju¿  za  ¿ycia  staæ  siê  odblaskiem  Jego czyli 
¿yæ   w   œwietle   niepojêtej   mi³oœci   i   prawdy   Jego  w  chwale  Jego,   która   bêdzie  jaœnia³a 
i  rozprzestrzenia³a  siê  na  inne  dusze.   

Matka  S³owa  Wcielonego,  Maryja wspomaga  duszê  m¹  na  jej  duchowej drodze, aby
Dzie³o  Jej  Syna  Jezusa  Chrystusa   do   którego   zosta³a  ona  odwiecznie  powo³ana  sta³o  siê
zasiewem  ziarna  Ewangelii,   która   nie   pozwala   iœæ   na   ¿adne   kompromisy  ze  z³em,   bo
przecie¿   zostaliœmy   stworzeni   nie   dla   przemijalnej,  grzesznej  doczesnoœci,   ale  do  ¿ycia
wiecznego w Panu naszym,  który  stworzy³  nas  na  obraz i podobieñstwo Swe  (Rdz 1, 26 - 27). 
Dusza  ma  przepojona  jest  ¿yw¹  Ewangeli¹  Stwórcy  w  Jezusie  Chrystusie,  tak¿e nape³niona 
jest  ona  radoœci¹ i mi³oœci¹ Boskiego Oblubieñca,  i  na drodze œwiêtoœci w œwietle paschalnego
œwiat³a   Jego   d¹¿y   ona   do   doskona³ej   duchowej   jednoœci  z  Nim,  cierpi¹c  te¿  z  mi³oœci 
do  prawdy  i  dobra  Jego.

Na  obecnej  mej  drodze  doskona³oœci  jestem  udrêczona  fizycznymi  cierpieniami,  ale
przecie¿  to  nie  jest  ¿adna  nowoœæ,   bo  moja  droga  krzy¿owa  to  a¿  nadto  ci¹gle  urodzajna
jest  w  najprzeró¿niejsze  udrêczenia,  które  ci¹gle  siê  zmieniaj¹   czy   te¿   powracaj¹,   dziêki
którym  odcinam  siê  od  zniewolonego  œwiata,   w   którym   brak  jest  braterskiej  solidarnoœci 
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i   pokoju,  i   poprzez   s³odycz   mi³oœci   Ukochanego  jestem  wnikliwie  oczyszczana  w  Nim,
nieustannie  dojrzewaj¹c  te¿  w  Nim.

Jestem   duchowo   przybita   do   Œwiêtego   Krzy¿a   Pana  naszego,  dlatego  te¿  jestem
mocna wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹,  w  zwi¹zku  z  czym  zawsze zachowujê radoœæ we wszystkich
przeciwnoœciach,  a  je¿eli krótkotrwale cierpiê, to zawsze w prawdzie, mi³oœci i sprawiedliwoœci
Nieœmiertelnego,   dziêki   któremu   wszystko   dokonujê   w   Nim,   bo   przecie¿  wszystko  te¿
pokonam   w   Nim.   Zsekularyzowany   œwiat,    który   “ przybity ”   jest    jedynie    do    rzeczy
przemijaj¹cych   maj¹c   za   nic   wieczne   zbawienie   w   Panu   naszym  ( Benedykt  XVI - ty ) 
niejednokrotnie   odbiera   mi   spokój   ducha,    ale   z   pomoc¹   Wszechmocnego    wype³niam 
umi³owan¹   wolê   Jego   poprzez   kontynuowanie   duchowego   Dzie³a  Jego,   które   w   pe³ni 
czasów  ma  staæ  siê  zaczynem  chrzeœcijañskiej  mi³oœci.

W   duchu   kontemplacji   S³owa   Wcielonego   poprzez   duchowe  Dzie³o  Jego  nasta³a
pe³nia  czasów,   ¿e  zmierzy³am  siê  z  ca³ym  zniewolonym  œwiatem,   który   pragnie   trzymaæ
ludzkoœæ   w   sieciach   liberalno - lewackich   przesi¹kniêtymi   z³em    czyli    poplecznicy    z³a
odcz³owieczaj¹  spo³eczeñstwo,   a   przecie¿   “  w   œwiecie   bez   prawdy  wolnoœæ  traci  swoj¹
treœæ,  zaœ  demokracja  bez  wartoœci  mo¿e  utraiæ  sw¹  duszê ”  ( B³.  Jan  Pawe³  II - gi ).

Ka¿dego  dnia   ogarniam   ca³y   grzeszny   œwiat   w   Panu  naszym  Jezusie  Chrystusie,
i  wówczas  tak  bardzo  cierpiê  jak  Matka  Boleœciwa,  Maryja  pod  krzy¿em  Syna  Swego, bo
jak  tutaj  obojêtnie  przejœæ  do  innych  spraw,   skoro   serwowany   jest   nam   œwiat  bez  Ojca
Niebieskiego,  który  przecie¿  jest  œwiatem  bez  nadziei  ( Ef 2,  12 ),   w   którym  pope³nia  siê
tak   wiele   okrucieñstw,   wypaczeñ   i   niesprawiedliwoœci,   tak¿e   równie¿   podczas   pisania 
takich  tekstów  zwi¹zanych z t¹ kultur¹ k³amstwa i œmierci, któr¹ jawnie g³osi siê, niesamowicie 
cierpiê  duchowo,  tym  bardziej,   ¿e   odbieram   ducha   tych  okrutnych  niegodziwców,  którzy
tak  bardzo  rani¹  Boskiego  Odkupiciela  w  dzieciach  Jego. 

Zostaliœmy  wezwani  z  ciemnoœci  do  prawdziwego  œwiat³a  Bo¿ego  ( 1 P 2, 9 ),  tak¿e
jedynie   na   drodze   pokoju  i  mi³oœci  mamy  rozwi¹zywaæ  wszelkie  problemy  nie  uciekaj¹c
siê  nigdy  do  nienawiœci  i  przemocy  jak  to  czyni¹  z³oczyñcy  tego œwiata, którzy pozbawieni
s¹  prawdziwej  wra¿liwoœci  ludzkiej  i  spo³ecznej,   dlatego   te¿   grzêzn¹   oni   w   mrocznych
ciemnoœciach  burzliwego  ¿ycia  swego  serwuj¹c  nam nawet zmianê p³ci, co jest pogwa³ceniem
odwiecznych  zamys³ów  Trójjedynego  Boga.

26  wrzeœnia    wys³a³am   komentarz   do   ksi¹¿ki   zatytu³owanej:   “  By³em   ksiêdzem
-  prawdziwe   oblicze  koœcio³a  katolickiego  w  Polsce  ”  napisanej przez by³ego ksiêdza, który 
przyj¹³  pseudonim  literacki  -  Roman Jonasz,  a  oto  treœæ  jego:  � Z  w³asnego doœwiadczenia 
mogê  powiedzieæ,   ¿e   poprzez  poni¿ania,  przeciwnoœci,  choroby,   jak  i  osch³oœci  duchowe 
by³am   nad   wyraz   wzmacniana   w   Panu   naszym,   dojrzewaj¹c   w   Nim   do  odwiecznych 
zamys³ów  Jego,  które  by³y  przeznaczone  na  duszê  m¹,   natomiast   pan   naszykowa³  siê  na 
same  przejœciowe  szczêœliwoœci,  dlatego  te¿  nie  móg³  pan  przejœæ  ze  sfery ludzkiej do sfery
Boskiej,  czyli  nie  dorós³  pan  nie  tylko  do  g³êbszych, ale nawet do ni¿szych sfer mistycyzmu, 
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co  by³o  powodem,  ¿e  przesta³  pan  byæ  ksiêdzem.  Aby  zag³uszyæ  g³os  sumienia napisa³ pan
ksi¹¿kê  nie  podaj¹c swojego prawdziwego nazwiska i imienia, kiedy pod pseudonimem odwaga
jest  tania,  i  zawsze  te¿  mo¿na  coœ  przekrêciæ  na  swoj¹  korzyœæ.   Jako  by³y  ksi¹dz  dobrze
pan  wie,  ¿e  jedynie  za  cenê  ucisku i cierpienia  (Ap 7, 14)  mo¿emy uczestniczyæ w duchowej 
chwale Pana  naszego,  tak  jak  uczyni³o  to  wielu  œwiêtych  i  b³ogos³awionych dusz, tak¿e bez
¿adnych   kompromisów   mamy   pod¹¿aæ   drog¹   wiekuistego  œwiat³a  Stwórcy,  aby  w  ¿yciu
przysz³ym  dusze  nasze  w  radoœci  paschalnej Umi³owanego znalaz³y siê w wieczystym wieñcu
Jego.  Nie  zda³  ksi¹dz  próby  w  duchowej  winnicy  Boskiego Oblubieñca, tak¿e bêdzie ksi¹dz
os¹dzony  na  S¹dzie  Ostatecznym  przez  Pana  naszego,  a  poza  tym  kap³ani,   którzy  zrzucili 
sutannê  nigdy  nie  byli szczêœliwi,  ani  w  ¿yciu zmys³owym, ani te¿ duchowym, co potwierdza 
to  historia.  Szczêœæ  Bo¿e ! Anna  Aniela  Flak   

Najbardziej  pasowa³oby  mi  pisanie  duchowych  komentarzy,  gdzie nie ma moderatora,
tak  jak  ten powy¿szy  komentarz,   ale  tego  typu  udogodnienia  pojawiaj¹  siê  bardzo  rzadko,
tak¿e  zamknê  ju¿  pisanie  komentarzy  na  150 - ciu  wyemitowanych  w  internecie.

28  wrzeœnia  dowiedzia³am  siê  przez  internet,  ¿e  tym Romanen Jonaszem jest Roman
Kotliñski,  który  w  sposób  niewymowny  zafa³szowuje  Bosk¹ rzeczywistoœæ, i w ciemnoœciach
zaœlepienia   i   nienawiœci   czyni   tak   wiele  z³a  dla  Pan  naszego  i  Koœcio³a  Jego.   Zamiast
budowaæ   Królestwo   œwiat³a   i   pokoju   Boskiego  Odkupiciela,   to   on   rozwala   je   burz¹c
porz¹dek  ustalony  przez  Pana  naszego  i  podaj¹c  nauki  Jego  w  œwietle,   które  pozbyte  jest
prawdziwego  cz³owieczeñstwa.   Bardzo   dobrze   sta³o  siê,  ¿e  pan  R.  Kotliñski  ju¿  nie  jest 
ksiêdzem,  bo  z  takimi  naukami,   które  on  g³osi  w  swoich  ksi¹¿kach,  to  jedynie  szlibyœmy 
drog¹  œmierci,  a  nie  drog¹  ¿ycia,  która  jest  drog¹  czystoœci,  pokory  i  mi³oœci.  

Pan  Roman  Kotliñski  za  nic  ma  ewangeliczne doskona³oœci, w zwi¹zku z czym niesie
œwiatu  zliberalizowan¹  Ewangeliê  Mistrza  Niebieskiego,  co  wo³a  o  pomstê  do  Nieba, tak¿e
zamiast  w  duchu  solidarnoœci  i  sprawiedliwoœci  odradzaæ siê wewnêtrznie w Ukrzy¿owanym,
to   on   pisze   i   wygaduje  te¿  takie  brednie  o  naukach  Umi³owanego  daj¹c  przez  to  upust 
swojej  nienawiœci  ubli¿aj¹c  owcom  Pana  naszego,    co   wskazuje   na   to,   ¿e   on  cierpi  na
powa¿ne  zaburzenia  nie  zdaj¹c  sobie  z  tego  sprawy.  O  tych  lewackich  pogl¹dach  jego,  to
nie  sposób  czytaæ,   bo   one   wyraŸnie   mówi¹   o   tym,   ¿e   on   ma   a¿   nadto   zakwaszone
grzechami   serce  i  jak  duszê  sw¹,   czyli   tak   naprawdê,   to   zrzucenie   sutanny   bardzo  on
odchorowa³,  i  to  przez  niedoœwiadczonych  i  niedouczonych  swoich  prze³o¿onych   na  czele 
z   abp.  Henrykiem  Muszyñskim,   o    czym   on   te¿  pisze  o  nich  w  swojej  ksi¹¿ce,   którzy 
myœl¹,  ¿e  zawsze  maj¹  racjê,  i  s¹  najm¹drzejsi,  chocia¿  w  wielu  wypadkach  myl¹  siê.  

Gdyby   pan   Roman  Kotliñski   mia³  chocia¿by  jednego  ¿yczliwego  kap³ana  na  swej 
drodze  krzy¿owej,  który w  najkrytyczniejszym  momencie  “ poda³by  mu  rêkê ”,  to  on  nadal
trwa³by   w   kap³añstwie,    w    najdoskonalszym   i   najczystszym    Ÿródle   ¿ycia   duchowego,
w  najg³êbszych  g³êbinach  Najœwiêtszego,   a   tak   trzeba   bardzo   modliæ  siê,   aby  on  móg³ 
wczepiæ  siê   w   Pana  naszego,    który    dziêki   mocy  i   mi³oœci   Swej   uzdrowi   zniszczon¹ 
i  zranion¹  psychikê  jego,  która  nie  wytrzyma³a  cierpieñ  serwowanych  przez  duchownych.  
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Jonasz   z   Ewangelii   Pana   naszego   wszystko   przetrzyma³   w  Umi³owanym,   który
z   czasem   wszystko   wynagrodzi³  mu  i  to  wielokrotnie,   natomiast   pan   Roman   Kotliñski 
nieprawid³owo  wybra³  sobie  pseudonim  Jonasz,  i  jest  to  wielki  niewypa³  z  jego  strony, bo 
przecie¿  podda³  siê  on  pod  wp³ywem  zadawanych  cierpieñ,  tak¿e  nie  dojrza³  do powo³ania 
swego,   które   niejednokrotnie   zwi¹zane  jest   z   upokorzeniami  i  udrêkami,  i  nie  ka¿dy  to 
wytrzymuje,   bo   nie   ka¿dy   te¿   ufa  we  wszystkim  Boskiemu  Oblubieñcowi.  Na  obecnym
etapie  jego  drogi  ¿yciowej  ma  on  za  nic  prawdziw¹  mi³oœæ  i  prawdê  Zbawiciela,   co   jest 
wielk¹   strat¹   w   obliczu   Ukochanego,   który   pragnie   naszej   mi³oœci,    abyœmy    wszyscy 
wzajemnie  mi³owali  siê,  a  nie  przeœladowali  za  wiernoœæ  wierze  i  sumieniu.

Tego  typu  ludzie  jak  pan  Roman   Kotliñski,  którzy  nie maj¹  ducha ewangelicznego, 
to   maj¹   na   wzglêdzie  jedynie  swoje  korzyœci  i  przemijaj¹ce  nic  nie  warte  szczêœliwoœci,
a  nie  korzyœci  owiec  Bo¿ych  i  dobra  ca³ego  Chrystusowego  Koœcio³a,  tak¿e oni zadowalaj¹
siê  przeciêtnoœci¹   lub   te¿  poni¿ej  normom  przeciêtnoœci  ¿yj¹c  w  mrokach  z  zafa³szowan¹
przez  siebie  nauk¹  Umi³owanego,  a  czasami  te¿  ¿yj¹  bez  znajomoœci  Pana  naszego, dziêki
któremu  mo¿emy  ¿yæ  w  jak  najczystszej  mi³oœci  i  nieskoñczonej  wolnoœci  Jego.

Na   tym   ziemskim   padole  znajduje  siê  bardzo  niewielki  procent  kap³anów  czy  te¿
by³ych   kap³anów,    którzy   s¹   pyszni,   egoistyczni   i   nienawistni,   i   obojêtni   te¿   na   z³o
i  przemoc,  która  wdar³a  siê  do  Koœcio³a  Pana  naszego,  bo  tak  naprawdê  s¹  oni  pogr¹¿eni
w   niesamowitej   pustce  nad  pustkami,  któr¹  pragn¹  przelaæ  na  bliŸnich,   abyœmy   wszyscy
przebywali  w  grzesznych  mrokach  tego  œwiata prowadz¹c rozwi¹z³y tryb ¿ycia siêgaj¹c nawet
po  narkotyki  niszcz¹c  samego  siebie  i  œwiat  ( Benedykt  XVI - ty ).

Na  mej  drodze  doskona³oœci  zna³am  bardzo  wielu  kap³anów,  z  którymi  nie mog³am
rozmawiaæ  na  temat  swojego  odwiecznego  powo³ania,   bo   po   prostu  oni  nie  byli  dojrzali
do  spraw  Bo¿ych  i  to  by³o  za  trudne  dla  nich,  a  poza  tym nikt nie uwierzy³by mi, ¿e dusza
ma   tak   czêsto  opuszcza  w  Bogu  czasoprzestrzeñ  podczas  mistycznych  nocy,   a   poniewa¿
obecnie  ujawni³am  siê  ze  swoj¹  nadprzyrodzon¹  misj¹  na  swojej  stronie  internetowej, to s¹
oni  bardzo  zaskoczeni  i  zawstydzeni,  ¿e  tak  naprawdê  nie  znali  mego  wnêtrza duchowego,
mimo,  ¿e  ja  ich  bardzo  dobrze  zna³am,  bo  zawsze  odbiera³am,  i  odbieram  te¿  ich  ducha.

By³y  ksi¹dz  Roman  Kotliñski,   który   wed³ug   prawa   zawsze   bêdzie  ksiêdzem,  dla
którego   tak   przepiêkne   powo³anie   kap³añskie   by³o   zbyt   za   trudne,   nie   bra³  przyk³adu
z  dawnych  czy  te¿  obecnych  mêczenników,   którzy   przetrzymywali   czy   te¿   przetrzymuj¹ 
nad  wyraz  okrutne  mêczeñstwa,  podczas  których  ginêli  i  jeszcze  wci¹¿  gin¹  i nie za³amuj¹
siê  w  imiê  Pana  naszego,  tak¿e  obecnie  przekazuje  on  nam  wiele ba³wochwalstwa, którego 
przecie¿   mamy   strzec   siê  ( 1Kor 10,  14 ).   Ksiê¿a,    którzy   odchodz¹   od   kap³añstwa,  to 
przewa¿nie  oczekiwali  oni,   ¿e   wszyscy   bêd¹   nad   nimi   “ skakali ”,   i   zawsze   te¿   bêd¹ 
chwaleni  i  goœcinnie  przyjmowani  przez  parafian,  a  je¿eli  takiemu  rozrywkowemu  ksiêdzu
zdarzy  siê,   ¿e   pozosta³   on   w   kap³añstwie,   to   on   Ÿle   czuje   siê   w   swoim   powo³aniu
i  zatruwa  bliŸnich  swoim  ¿mijowym  jadem,  nie  daj¹c  ¿adnego  ewangelicznego œwiadectwa
na  swój  temat.
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Gdy  tylko  wesz³am  na  umi³owan¹  drog¹  duchow¹,   to   od   razu   Boski  Oblubieniec 
da³  mi  si³ê  i  moc  Sw¹,  abym  mog³a  stawiæ  czo³o  wszelkim  przeciwnoœciom,  które zreszt¹
znoszê  z  heroiczn¹  mi³oœci¹  Ukochanego,   i   nawet,   gdy  wyrz¹dzono  mi  moraln¹  krzywdê 
z   nie  nadaniem  mi  stopnia  doktora  w  1985 r.   po   obronionej  3  miesi¹ce  wczeœniej  pracy 
doktorskiej  na  polecenie  by³ego  dziekana  prof. Aleksandra   W i n n i c k i e g o   z   Wydzia³u
Rybactwa  Morskiego  Akademii  Rolniczej  ze  Szczecina,   który   przez   Pana   naszego  zosta³
naznaczony   jak   najtrafniejszym   nazwiskiem   -   W i n n i c k i,    ¿e    on    wszystkiemu   jest 
w i n i e n,   by³am   w   sposób   niewymowny   wzmocniona    i    nie   za³ama³am   siê   jak  pan 
Roman  Kotliñski  w  swoim  ówczesnym  powo³aniu  kap³añskim.  

W  moim  odwiecznym  duchowym  powo³aniu   mam   oczyszczone   serce  przez  wiarê,
i  ka¿de  cierpienie  nad  wyraz  oczyszcza  i  wzmacnia  mnie  w  Umi³owanym,   który  pragnie, 
abym  przynios³a  jak  najobfitszy  owoc  w  Nim  ( J 15, 2 )  w  tym  zsekularyzowanym œwiecie,
w   którym   serwuje   siê   prawa,    które    uw³aczaj¹   godnoœci   ludzkiej   i   pozbawiaj¹   praw
nienarodzonym   dzieciom.   B³ogos³awiê   tych,    którzy    mnie   przeœladowali  na  mej  drodze 
krzy¿owej,   bo   dziêki   przeœladowcom   dojrza³am   do   nadprzyrodzonej   misji  swej,  a  poza 
tym  jedynie  w  b³ogich,  najokrutniejszych  czeluœciach  cierpieñ  fizycznych,  jak  i  duchowych
w  idealnej  samotni  s³yszê  g³os  Pana  swego,  tak¿e  jestem nad wyraz oswojona z cierpieniami
i  najlepiej  czujê  siê,  gdy  jestem  jedynie  sam  na  Sam  z  Ukochanym.

Gdy   oddane   owce   S³owa   Wcielonego   znajd¹   siê   w   œwiat³oœciach  Jego,  to  one 
z   ka¿dym   dniem   coraz   bardziej   doskonal¹   siê   w   mi³oœci   Najœwiêtszego,  dziêki  której
wszystko  pokonaj¹  one  w  Nim,  tak¿e  pozbawione  s¹  one  jakiegokolwiek  lêku,  co mogê to
powiedzieæ  z  w³asnego  doœwiadczenia,   tak¿e   Bogobojne   dusze   nie   rozmyœlaj¹  o  nic  nie
wartych  ziemskich  przyjemnoœciach,   bo   one   odciête  s¹  od  popêkanych  i  pustych  cystern,
które  zosta³y  przygotowane  przez  zmys³owców  tego  œwiata  (Jr 2, 13)  na  wieczne zatracenie
ich  dusz.  Prawdziwa  nadzieja  jest  jedynie  w  Panu  naszym, który w ¿yciu przysz³ym rozliczy 
dusze   zacietrzewieñców   spo³ecznych   i   wyznaniowych   za  ich  wszystkie  wypaczone  i  z³e 
uczynki,  jak  i   za   wywrotow¹   ideologiê  gender,   co   wszystko   ma   jedynie   wziêcie,    ale 
jedynie  w  cywilizacji  istnej  sodomii. 

Pismo  Œwiête,  które  sk³ada  siê  z  73 - ech  ksi¹g,   w   tym  duchowe  listy,  Ewangelie
Aposto³ów,   jak  i  Apokalipsa  Œwiêtego  Jana  ( Stary Testament  - 46 ksi¹g,  Nowy  Testament 
-  27  ksi¹g ),  pozwoli³o   mi   wejœæ   w   Bogu   nie   tylko   w   znaki   czasu,  które  najbardziej
przemawiaj¹  do  ludzkoœci,  bo  przecie¿  odczytywane  i  interpretowane  s¹  one  jak przes³anie
Boskie,    ale   równie¿   w   misterialne   tajemnice   S³owa   Przedwiecznego,    dziêki   któremu 
przebywam  w  odblaskach  mi³oœci  Jego.  Skoro  tak  czêsto  zagl¹dam  do  umi³owanego Pisma
Œwiêtego  zawieraj¹cego  73  ksiêgi,   to  byæ  mo¿e  bêdê  ¿y³a  73 lata,   co  by³oby  to  wielkim
znakiem  czasu,   ale   wszystko   to   zostawiam  najmi³osierniejszemu  Panu  swemu,   który  ju¿ 
dawno  wyznaczy³  umi³owan¹  datê  œmierci  mej,   i   to   byæ   mo¿e,    ¿e   i   niebawem,   która 
bêdzie  najradoœniejszym  dniem   dla   duszy   mej,    bo   wówczas   znajdzie  siê  ona  w  Ÿródle 
¿ycia   Trójjedynego   Boga,   oczywiœcie  pod  warunkiem,  je¿eli   wype³niê   wolê   Jego  co  do 
ka¿dej  litery  S³owa  Jego. 
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Poprzez   Ewangeliê   Ojca   Niebieskiego   rozmawiamy  z  Nim  Samym,  tak¿e  jest  to 
przeb³ogi  dialog  z  Nim,   dziêki   któremu   przebywamy  w  trynitarnej  mi³oœci  Jego,  poprzez
któr¹  on  ¿yje  wœród  nas  i  w  nas  samych,   tak¿e   stwórcz¹   moc¹   Jego   jesteœmy  w  stanie
wype³niæ  odwieczne  zamys³y  Jego  wzglêdem  naszych  dusz.  Dusza  ma  pije  wodê  ze Ÿród³a 
Bo¿ej  ³aski,  która  orzeŸwia  j¹,   tak¿e  zjednoczona  z  Umi³owanym  poprzez duchowe Dzie³o 
Jego  wiar¹  Ewangelii  Jego  dosiêgam  wszystkie  grzeszne  dzieci  Jego  rozproszone  po ca³ym 
zniewolonym  œwiecie,  które  tak  œlepo  ulegaj¹  wynaturzonym  ideologiom,   w   którym  prym
wiod¹  si³y  polityczne  orientacji  lewicowo - liberalnej.

Dusza   ma   dosyæ   czêsto   ¿yje   w   odwiecznym,   niewyczerpanym   Ÿródle   Boskiego 
Odkupiciela  w  pe³ni  œwiat³a  Jego,  tak¿e  ona  jest  przylgniêta  do  Niego  i  do Koœcio³a Jego,
dlatego    te¿    wewnêtrznie    wyciszona    w    milczeniu   s³ucham   Najœwiêtszego   z   wielkim
zaanga¿owaniem  i  g³êbokim  oddaniem  wype³niaj¹c  testament  Jego  wzglêdem  duszy  swej.

Stwórca,  który  objawi³  siê  nam  w  Jezusie  Chrystusie  pozwoli³  duszy mej przebywaæ
w  Ÿródle  radoœci,  mi³oœci  i  pokoju  Swym,  dlatego te¿ pe³niê z oddaniem wszystkie polecenia
Jego,   i   podporz¹dkujê    siê    jedynie   werdyktowi    O j c a    Œ w i ê t e g o    odnoœnie    swej 
nadprzyrodzonej   misji,  tylko  nie  wiem  czy  doczekam  siê  tej  chwili,  ¿e  w  koñcu  odezwie 
siê  on ?,  ale  z  drugiej  strony  nie  wydaje  siê  mi,  ¿eby  on  milcza³  w  obliczu za³o¿onej mej 
strony   internetowej,   która   dociera   ju¿   do   coraz   szerszego   krêgu   owiec  Bo¿ych,   które
chore  s¹  nie  tylko  na  ciele,  ale  i  duszy.   Byæ  mo¿e,  ¿e  Ojciec  Œwiêty  Franciszek  nie  wie
jeszcze  o  moim  powo³aniu,  bo  jakby  to  by³o  napisane  w  jêzyku,  który on zna, to na pewno 
przeczyta³by  osobiœcie,  a  tak  zdany on jest na przekazy od duchownych, którzy odpowiedzialni
s¹  za  przesy³ki  adresowane  do  niego,  o  których  on  czasami  i  nie  wie.

8  paŸdziernika  póŸnym  wieczorem  napisa³am komentarz do artyku³u zatytu³owanego:
“ Abp.  Michalik  nt.  przypadków  pedofilli  w  Koœciele ”,   który  umieszczony  by³  na  portalu 
onet.  wiadomoœci,   a   oto  treœæ  jego:  � Nasz  Przewodnicz¹cy  Episkopatu  Polski  abp.  Józef 
Michalik   pozbawiony  jest  ewangelicznej  m¹droœci,   w   zwi¹zku   z   czym  jest  on  osobowo 
niedojrza³y  do  pe³nienia  tak  wielkiej  i  odpowiedzialnej  funkcji,   jak¹  obecnie  on  pe³ni,  bo 
za   du¿o  w  jego  ¿yciu  by³o  milczenia  w  sprawach  trudnych  i  niewygodnych,  a  ta  ostatnia 
wypowiedŸ  jego  na  temat  pedofilii  przynios³a  ogromny  wstyd  Koœcio³owi  na  arenie ca³ego 
œwiata.  Mimo,  ¿e  problem  pedofilii  jest  bardzo  niewielki  w  Koœciele,   ale   nie   znaczy  to, 
¿e  mamy  na  ten  temat  milczeæ,  wystarczy  ju¿,  ¿e  dziesi¹tkami lat milczeliœmy na ten temat, 
gdzie  ofiary nie mia³y g³osu i bywa³y niejednokrotnie zaszczute w³aœnie przez swoich oprawców 
ksiê¿y.  Módlmy  siê  oto,   aby   wybierano   odpowiednich   kap³anów   na   wielkie  stanowiska 
koœcielne,  w  których  królowa³aby  jedynie  mi³oœæ i m¹droœæ,  która by³aby dobrym przyk³adem 
nie   tylko   dla   s³abych   i   bezbronnych   owiec   Bo¿ych,   ale   równie¿  dla   “ wielkich ”,  jak 
i   “ ma³ych ”    ludzi    tego    œwiata,    u    których   brak   jest   czynnej,   nieustannej   i   m¹drej
wspó³pracy.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  z  Lublina.  

Pod  tym  artyku³em  by³o  przesz³o  1650  komentarzy,  ale  mój  nie zosta³ umieszczony,
najprawdopodobniej  bali  siê  mojej  reklamy,  bo  przecie¿ podpisa³am siê z imienia i nazwiska, 
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co  tego  nikt  nie  zrobi³,   i   ka¿dy   te¿   móg³  sprawdziæ  kto  ja  jestem ?,   tak¿e   nie   ¿yczyli 
sobie,   ¿eby   ktokolwiek   wchodzi³  do  mojej  strony  internetowej,   dlatego   te¿   przebywaj¹c 
w  tajemnicach  cierpienia  Ukrzy¿owanego  nabieram  si³  Jego,  wiedz¹c  ju¿ definitywnie, ¿eby
daæ  sobie  spokój  z  pisaniem jakichkolwiek komentarzy,  gdzie  wystêpuje  moderator.  Na mej 
drodze   duchowej   nigdy   nie   pok³ada³am   nadziei   w   ludziach,   którzy   upatruj¹   si³ê   sw¹ 
w   ciele  i  w  swej  zak³amanej  ideologii,   która   nacechowana   jest   nieludzk¹  przemoc¹,  bo
oni  jako  przeklêci  moj¹  odwrócone  swe  serce  od  Pana  naszego,  i  podobni  s¹  do  dzikiego 
krzaka  na  stepie,  który  nie  dostrzega,  gdy  przychodzi  szczêœcie  ( Jr 17, 5 - 6 ).

12  paŸdziernika  znalaz³am  w  internecie   jedynie   jeden   email   do   G o o g l a,  i  to 
do  zespo³u  prasowego,   i   do  nich  te¿  wys³a³am  email  ( press-pl@google.com )  w  sprawie: 
“  Proœba  o  pomoc  w  sprawie   wyœwietlanych  obrazów  dla  Anny  Anieli  Flak ”,   a   brzmia³ 
on  nastêpuj¹co:  � Proszê  udzieliæ  mi  informacji  w  sprawie  bardzo  wa¿nej,  w której jestem
bezradna,  a  dotyczy  ona  Google,  gdy  dzwoni³am  do  Google,   to  wszyscy  odpowiadaj¹  mi,
¿e  nie  s¹  w  stanie  pomóc  mi,  a  chodzi  oto,  ¿e   dosta³am  bonusa  od  Google,  ¿e s¹ obrazy
dla  Anny  Anieli  Flak,  lecz  tam  znajduje  siê  ich  zaledwie  parê  sztuk,  które  zosta³y  wziête
z   mej  strony  internetowej,   a   pozosta³e  s¹  zupe³nie  nie  zwi¹zane  ze  mn¹,  a  jest  ich  parê
dziesi¹tek.  Zaznaczam  jeszcze  raz,  ¿e  moje  zdjêcia  znajduj¹  siê  jedynie tylko na mej stronie
internetowej.   Wierzê,   ¿e   tak   powa¿na   i   najs³ynniejsza  instytucja  internetowa  na  œwiecie 
Google   pomo¿e   rozwik³aæ   mi   ten   problem,   i   otrzymam  pomoc  w  tej  sprawie.  Szczêœæ 
Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  

Dusza  ma   jest   nad   wyraz   rozpalona   p³omieniem   mi³oœci   Boskiego   Oblubieñca, 
w  zwi¹zku  z  czym  przebywa  ona  w  Ÿródle g³êbokiej radoœci i mi³oœci Pana swego, znajduj¹c
siê  niejednokrotnie  w  bezgranicznych  cierpieniach Jego, które pochodz¹ z odmêtów wielkiego 
bezprawia  i  niesprawiedliwoœci  naszego  ziemskiego  pielgrzymowania, gdzie “wielcy” w³adcy
tego  œwiata  maj¹ za nic umi³owanie prawdy Nieœmiertelnego.  Dusza ma ogrom razy poznawa³a 
i   próbowa³a   przedsmak  radoœci   i   mi³oœci  ¿ycia  wiecznego  nie  tylko  bêd¹c  w  wymiarach
przyrodzonych,  ale  i  nadprzyrodzonych,  tak¿e  têskni  ona za tym niewyczerpanym bogactwem 
tajemnic  Boskiego  Odkupiciela,  który  urzeczywistnia  Swój  odwieczny  plan  wzglêdem  jej.

Jak   ju¿   wielokrotnie   zaznaczy³am,   ¿e  trudnoœci  nigdy   nie  zniechêca³y  mnie,  lecz
przeciwnie   by³y   one   si³¹   napêdow¹   w   mym   odwiecznym   powo³aniu,   tak¿e    o¿ywiona
i  rozpalona  nieskoñczon¹  mi³oœci¹  S³owa  Wcielonego   p r a g n ê   t¹   mi³oœci¹  rozpaliæ ca³y
zniewolony   œwiat,    który   zamkniêty   jest   na   ¿ycie   duchowe,   jak   i   ludzi   odrzuconych,
schorowanych  i  cierpi¹cych,  a  otwarty  na  przemijaj¹ce  przewrotnoœci,  w który prym wiedzie 
kult  pieni¹dza,  dóbr  materialnych,  kariery  i  sukcesu  ( Benedykt  XVI - ty ).

Na   wzburzonym   morzu   ¿ycia   mego   nieustannie   s³yszê   niemy   krzyk   zabijanych 
nienarodzonych  dzieci,  i  one  równie¿  przyczyni³y siê miêdzy innymi i do tego,  ¿e  ujawni³am
siê  ze  swoj¹  nadprzyrodzon¹  misj¹,   aby   móc   zatrzymaæ  te  okrutne  holokaustowe  mordy,
które  s¹  niesamowit¹  zbrodni¹  przeciwko  Panu  naszemu,  jak  i  ca³ej  trzody  Jego,   o   czym
wie   ca³a   ludzkoœæ  z  wyj¹tkiem  wszelkiej  maœci  oprawców  nienawiœci  i  przemocy,   którzy 

mailto:press-pl@google.com


- 23 -

przebywaj¹  w  otch³ani  ob³udy,  k³amstwa  i  œmierci.

Dosyæ   czêsto   zagl¹dam   do   portalu   Radia   Maryja,    które    sobie    bardzo    ceniê, 
a  szczególnie  ojca  Tadeusza  Rydzyka,  i  powiem  szczerze,  ¿e by³am niezmiernie zaskoczona 
artyku³em   z   dnia   18. 10. 2013 r.   zatytu³owanym:  “ Zmasowany  medialny  atak  na  Koœció³
Katolicki  i  Radio  Maryja ”,   w   którym  bezpodstawnie  broniono  ks.  abp.  Józefa  Michalika, 
Przewodnicz¹cego  Konferencji  Episkopatu  Polski,  który  ju¿  dawno powinien ust¹piæ miejsce 
bardziej  œwiat³emu  nastêpcy,  któryby  by³  w  pe³ni  dojrza³y  do  prowadzenia  tak  niezmiernie
trudnego zadania.  To  nie  jest  zmasowany  medialny  atak na Koœció³ Katolicki i Radio Maryja,
lecz atak na abp. Józefa Michalika,  który  nie  zdaje  egzaminu  w  pe³nieniu  pos³ugi kap³añskiej 
na   stanowisku  Przewodnicz¹cego  Konferencji  Episkopatu  Polski,  i  taka  jest  prawda,  któr¹
nie   mo¿na   zast¹piæ   pisaniem   nieprawdy   jak¹   podaje   Radio   Maryja.   Do  tej  nieprawdy
do³¹czyli  siê  moderatorzy  stowarzyszeñ,  wspólnot  i  duszpasterstw  archidiecezji przemyskiej,
którzy   podpisali   list  wyra¿aj¹cy  poparcie  dla  ks.  arcybiskupa  Józefa  Michalika,  w  którym
miêdzy innymi  by³o  napisane,  ¿e  “ jako  duszpasterze  jesteœmy zaniepokojeni fal¹ oszczerstw,
manipulacji  i  przeinaczeñ,   któr¹   inspiruj¹  i  podsycaj¹  œrodki  masowego  przekazu ”,   czyli
pomijaj¹    nieudolne    rz¹dzenie   Przewodnicz¹cego   Episkopatu,   a   skupiaj¹   siê   na   walce
z  Koœcio³em  Pana  naszego,  która  trwa  wiekami.   Dobrze   wiem,   ¿e   nie  chciano  zostawiæ 
osamotnionego  ks.  abp.  J.  Michalika,  tak¿e  posuniêto  siê  do  tak  wielkiej  nieprawdy,  która 
jest   przeciwstawnym   biegunem  do  odwiecznej  mi³oœci  i  absolutnej  prawdy  Pana  naszego, 
gdzie   nigdy    nie    idzie   siê    na   ¿adne   kompromisy,  nawet   z   najwy¿szymi   hierarchami 
w  agonalnym  Koœciele  Umi³owanego.

Choæ  nadal  prowadzê  ¿ycie  w  ciele,   jednak   obecne   ¿ycie  moje  jest  ¿yciem  wiary
w  Syna  Bo¿ego,  który  umi³owa³  mnie  i  samego  siebie  wyda³  za  mnie  ( Ga 2, 20),  i  je¿eli
coœ  mam  napisaæ  np.  o  wiecznych  nieskazitelnych  tajemnicach  Najœwiêtszego,  to  wówczas
rozumem  Pana  naszego  wchodzê  w  te  niezniszczalne  tajemnicze  wiekuistoœci,   które  dusza 
ma  widzia³a  oczyma  swymi,   gdy   w   mistycznych   nocach   opuszcza³a   ona  w  Bogu  cia³o,
i  bardzo  ogólnie  z  ³atwoœci¹  piszê  o  tym,   mimo,   ¿e  to  wszystko  nie  podpada  pod  ¿adne 
pojêcia,  jak  i  formy.   Natomiast,  gdy  mam  opisaæ  czyj¹œ  duszê,  to  mimo,   ¿e  to  wszystko 
mam  przeœwietlone,   ale  mam  niezmiernie  wielkie  opory,   aby   zacz¹æ   pisaæ  na  ten  temat, 
tak¿e  czasami   du¿o   czasu   up³ynie   zanim   prze³amiê  siê  w  sobie,  aby  opisywaæ  mroczne 
strony  dusz.   Natomiast   œwiêtobliwe  dusze  w  Panu  naszym  opisujê  od  razu,   a   poza   tym 
przy  tego  typach  opisach  czujê  w  sobie  ogrom  rozpalonej  mi³oœci  Ojca Niebieskiego, który 
przenika  wszystkie  cz³onki  cia³a  mego,   tak¿e   w   takich   ekstatycznych   stanach   nie  czujê 
¿adnych  bóli,  które  odzywaj¹  siê,  gdy  skoñczê  pisaæ  w  Imiê  Ukochanego.    

K  Najchêtniej  i  z  wielk¹  luboœci¹   pisa³abym  komentarze  pod wszystkimi homiliami 
O j c a    Œ w i ê t e g o    F r a n c i s z k a,   ale   pod   jednym   warunkiem,    gdzie   nie   by³oby 
moderatora  lub  te¿,  gdzie  sama  by³abym  moderatorem,  bo  ta  duchowa tematyka najbardziej 
mi  odpowiada,   któr¹   bardzo   szybko   piszê   w   Niebieskim  Oblubieñcu  mym  z  m¹droœci¹ 
i   mi³oœci¹   prawdy   Jego   pod   wielkim   natchnieniem  Ducha  Œwiêtego.   W  tych  upojnych 
pisanych  ³askach  same  gotowe  zdania  i  coraz  to  Boskie  myœli  wchodz¹  do  rozumu  mego, 
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tak¿e  jest  to  wielka  mistyczna  uczta  dla  duszy  mej,   jak   i   rozumu   i   serca   mego,  któr¹ 
pragnê  przelaæ  na  wszystkie  dzieci  Wszechpotê¿nego,   które   niejednokrotnie   umieraj¹  pod 
wp³ywem  przemocy,   przeœladowañ,   wojen,   terroryzmu,   nêdzy,   pragnienia,  g³odu  czy  te¿
chorób. 

Nigdy,   ale  to  przenigdy  nie  by³am,   ani  te¿  nie  jestem  zniechêcona  na  mej  drodze 
œwiêtoœci,   poniewa¿   jestem   o¿ywiona   mi³oœci¹   Boskiego  Oblubieñca,  który  odrobinê  da³
mi  skosztowaæ  mêki  Swej  w  Sobie,   która  przecie¿  nadal  trwa  w  cierpieniach  owiec  Jego 
i  to  przez  wszystkie  pokolenia,  i skoro pad³ niezwyciê¿ony komunizm, marksizm, nazizm, ... , 
to   i   padnie   obecny  niezwyciê¿ony  fanatyzm  religijny,  który  odmawia  prawa  do  wolnoœci 
religijnej    czy    te¿    totalitaryzm    liberalno - lewacki   ze   zniewolonymi   ideologiami,  gdzie 
szerzy  siê  korupcja  i  bezprawie.

Oœwiecona  œwiat³em  Pana  naszego  nieustannie  realizujê  i  spe³niam  siê w Nim, tak¿e 
z  wielk¹  pasj¹  w  duchu  wyrzeczenia  siê  wielu  rzeczy,  ale  w  pokorze  i  czystoœci pod¹¿am 
za  Umi³owanym,  któremu  jako  jedynemu  jestem  we  wszystkim  pos³uszna, a poniewa¿ moja
wola  ju¿  dawno  z³¹czy³a  siê  z  wol¹  Stwórcy,   w   zwi¹zku   z   czym   nawet  w  chwilowych
utrapieniach  czy  te¿  udrêkach  przebywam  zawsze  w  wiecznej  radoœci  Niebios.

Poprzez  prowadzenie  duchowego  Dzie³a  Pana  naszego  z  pomoc¹  Matki  Jego, Maryi
i   Jego   Samego   dusza   ma   chocia¿   w   niewielkim   stopniu   staje   siê   “ ofiar¹   ca³opaln¹
i  wynagradzaj¹c¹ ”  w  tej  kulturze  nienawiœci  i  œmierci,  która jest przeciwstawnym biegunem
do  kultury  mi³oœci  i  ¿ycia,   która   pozwala   duszom   naszym   pod¹¿aæ   do   nieskazitelnych,
wiecznych  tajemnic  Umi³owanego.   Skoro   z³o¿y³am   ca³¹   nadziejê  w  Trójjedynym  ¿ywym
Bogu  ( 1 Tm 4, 10 ),   to  wiadomo,   ¿e   w   Nim   zawsze   przemieniam   siê   na   lepsze,  i  to
w  szczególnoœci  w  opuszczeniu  i  upokorzeniu,   tak¿e   w   radosnym   cierpieniu   na   drodze
prawdziwego   ¿ycia    ukazan¹   mi   przez   Oblubieñca   mego   ¿yjê   chlebem   i   wod¹   ¿ycia
wiecznego.

Ca³kowicie  nale¿¹c  do  S³owa  Wcielonego,  nale¿ê  do  duchowego  zakonu Jego, który
jest  w  twierdzy  duszy  mej,  w zwi¹zku z czym w duchu karmelitañskim nieustannie praktykujê 
teologiczne  cnoty   na   miarê   moich   mo¿liwoœci,  co  pozwala  mi  z  ³atwoœci¹  kontynuowaæ 
wolê  Niebios,  która  jest  jedynie  ciê¿ka  i  trudna,  ale  jedynie  z  punktu  widzenia  ludzkiego.

Jako  aposto³ka  Bo¿ej  mi³oœci  p³yn¹c  na  ³odzi  mego  ¿ycia wykonuj¹c swe odwieczne
powo³anie,  przemieniam  siê  te¿  na  polecenie  Umi³owanego,   tak   jak   chleb  w  Cia³o  Jego, 
a  wino  w  Krew  Jego,  co  wiemy  o  tym  bardzo  dobrze  z  Pisma Œwiêtego, dlatego te¿ bolejê 
w  Panu  mym,  który  tak  bardzo  cierpi  w  owcach  Swych,   które  nie  doœæ,   ¿e   przywi¹zane 
s¹   do   rzeczy  nietrwa³ych,   to   jeszcze   uganiaj¹   siê   za   nimi   nieprzerwanie   przebywaj¹c 
w  mrokach  i  cierpieniach  tego  zniewolonego  œwiata,  którego  ideologiczne,  materialistyczne 
ideologie  niszcz¹  naszego  ducha.   Ogrom   dzieci   Ojca   Niebieskiego  z  wewnêtrzn¹  pustk¹ 
z   ³atwoœci¹   ulegaj¹   zniewolonym   ideologicznym   pr¹dom,    które   oparte   s¹   o   fa³szyw¹
ideologiczn¹  wolnoœæ,   która  przesi¹kniêta  jest  niesprawiedliwoœci¹,  ob³ud¹,  k³amstwem  jak 



- 25 -

i   zwyrodnieniowymi  prawami  pe³nych  zgni³ych  owoców,   tak¿e   to   wszystko   pozbawione
jest  mi³osierdzia  i  zgody.

Zdemoralizowany  œwiat  oparty  na  zmys³owej,  szatañskiej  m¹droœci,  przyzwyczai³ siê 
do  niesprawiedliwoœci  i  wolnoœci  bez  prawdy,   dlatego   te¿   po   nazistach   i   stalinowcach,
którzy  wymordowali  miliony  ludzi  jedynie  za  to,  ¿e  nie   byli  oni ich narodowoœci, przysz³a
era  na  ha³aœliw¹  propagandê  liberalizmu  opart¹  równie¿  na  mordowaniu,   ale  niechcianych,
nienarodzonych  dzieci.

Jedynie  w  prawdzie  Chrystusowego  Krzy¿a  mo¿emy  wszyscy  odnowiæ siê  moralnie, 
dlatego  te¿  mamy  siê  odci¹æ  od  wszystkich  popleczników  z³a  na  czele  z  “ wielkimi ” tego
œwiata,   którzy  maj¹c  za  nic  m¹dre  rz¹dzenie,  wolnoœæ,  korupcjê  i  sprawiedliwoœæ,   bazuj¹
jedynie  na  fa³szywych  obietnicach,  co  wszystko  to  pogr¹¿a  nas  w  piekielnej otch³ani, która
jest  zadatkiem  wiekuistego  potêpienia  naszych  dusz.

Na  œwiecie  jest  ogrom  rz¹dz¹cych  osobowo  niedojrza³ych  do  pe³nienia  funkcji swej,
tak¿e  wszystkie  niewygodne  osoby  pojawiaj¹ce  siê  na  ich  drodze  krzy¿owej  s¹  przez  nich
przeœladowane,  a  nawet  zabijane,   bo   wielu  te¿  z  tych  ziemskich  zacietrzewieñców  myœli, 
¿e   posiedli   wszystkie   tajemnice   przejœciowego   œwiata,   tak¿e  mog¹  robiæ  z  ka¿d¹  istot¹ 
ludzk¹  to,  co  im  podoba  siê,  dlatego  te¿  mamy  takie  wypaczone  prawa  z  aborcj¹,  in vitro
czy  te¿  badania  na  embrionach,   a   nawet   mo¿liwoœæ   klonowania   i   hybrydyzacji  ludzkiej 
( Benedykt XVI ).

Modlê  siê  za  wszystkich  faryzeuszy  Pana  naszego,   jak   i   za   wszystkie   zagubione
i  s³abe  owce  Pasterza  Niebieskiego,   aby  miêdzy  nami  nigdy  nie  by³o  wrogoœci,  i  abyœmy
wszyscy  weszli  na  drogê  wiekuistego  zbawienia,   co  pozwoli  duszom  naszym  uœwiêciæ  siê
we  Wszechmog¹cym,   tak¿e   w   ¿yciu   przysz³ym   po³¹cz¹   siê   one   z   Nim   i   to  na  ca³¹
wiekuist¹  wiecznoœæ  nieustannie  przebywaj¹c  w  upojnej,  chwalebnej  mi³oœci  Jego.

Na  mej  drodze  ku  wiecznoœci,   która   jest   drog¹    b³ogos³awieñstwa    Pana  naszego
zawierzy³am  Niepokalanej,  dziêki  której  w  milczeniu i  kontemplacji prowadzê tak niezwykle
upojne,  duchowe  Dzie³o  Jej  Syna  Jezusa  Chrystusa,  które  pozwala  duszy  mej trwaæ zawsze
w  zjednoczeniu  z  Ukochanym,   który  tak  bardzo  przemienia  j¹  w  Siebie,   aby  ona  zosta³a
œwiêt¹.   A m e n !

                    Szczêœæ  Bo¿e !

                 Anna  Aniela  Flak
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