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Z   woli  Oblubieñca  Niebieskiego  wyszczególniê  wszystkie  moje  komentarze wys³ane
do   Radia   Maryja   w   2012  roku  ( upublicznione,  jak  i  odrzucone ),  które  zawsze  pisa³am 
w  Chrystusie  za  wstawiennictwem  Niepokalanej,  przy  okazji  wypisuj¹c  z  mych duchowych 
ksi¹¿ek  niektóre  duchowe  teksty,  które  znajduj¹  siê  przy  tych  komentarzach,  aby  czytelnik
móg³   odrobinê   wiêcej   wejœæ   w   œwiat   ducha.  Moje   komentarze   upublicznia³am   przede 
wszystkim  pod  takim  pseudonimem  jak:  “ anna  z  Lublina. ”

ROK   2012 

W  jaœniej¹cej,   niewidzialnej  dla  naszych  zmys³ów  chwale  Ojca  Niebieskiego,  który
jest   jedynym   naszym   umocnieniem  i  nadziej¹,  w   mi³oœci  i  pokorze  jestem  wierna  Jemu
i   Koœcio³owi   Jego,   który   daje   nam   przyk³ady   licznych   mêczenników,  b³ogos³awionych 
i  œwiêtych,   którzy   tak   bardzo   umacniaj¹   nas   na   drodze   krzy¿owej,  która  prowadzi  do
wiekuistego  zbawienia.

30  paŸdziernika  2012 r.  o  godz. 17. 44  po  raz  pierwszy  w  ¿yciu  swym  pod silnym
natchnieniem  Ducha  Œwiêtego  napisa³am  komentarz  i to w³aœnie do Radia Maryja do artyku³u 
pt.:   “ PiS   chce   dymisji   rz¹du ”   nastêpuj¹cej   treœci:   �  Wszystkie   nieludzkie,   re¿imowe 
totalitaryzmy   mia³y   swój   pocz¹tek   i   koniec,   tak¿e   epoka   pana  Tuska,  Komorowskiego 
i  Sikorskiego  koñczy  siê,  bo  niemo¿liwoœci¹  jest  na  d³u¿sz¹ metê unicestwiaæ ludzi prawych 
i   podawaæ   notoryczne   k³amstwa   wraz   z   ³amaniem   nie  tylko  praw  Bo¿ych,   ale  i  praw
naturalnych.  

31  paŸdziernika   napisa³am   nastêpny  komentarz  do  Radia  Maryja  do  artyku³u   pt.:
“  List  otwarty  polskich  naukowców  w  obronie  ojca  Tadeusza  Rydzyka  ”,   lecz  tym  razem 
musia³am  d³ugo  poczekaæ  zanim  on  zosta³  upubliczniony,   a   oto   treœæ   tego    komentarza: 
� Wczoraj  pan  Tusk  powiedzia³,  ¿e  oskar¿enia  opozycji  s¹  absurdalne,  a czy nie absurdalne 
by³o  oddanie  œledztwa  w  rêce  Rosjan,  i  czy  nie  absurdalne  jest  niszczenie Polski, opozycji,
Koœcio³a   oraz  prawdomównego  i  jedynego  niezale¿nego  Radia  Maryja  i  Telewizji  Trwam,
i   czy   te¿   nie   absurdalne   s¹   ustanowione   zbrodnicze  ustawy  przeciw  ¿yciu,  co  przecie¿
wszystko  to  dewastuje  i  zniewala  nasze  ¿ycie  w  tym  relatywizmie  serwowanym  nam przez 
masonów  liberalno - lewackich  na  czele  w³aœnie  z  panem  Tuskiem  i  jego  popleczników  tj. 
pana  Komorowskiego,  Sikorskiego,  Palikota  i  Dworaka.  

W   zjednoczeniu   z   umi³owanym   Zbawicielem  piszê   w   Imiê  Jego,  i  z  mi³oœci  do 
Niego  niejednokrotnie  cierpiê  duchowo,   nieprzerwanie   zanurzaj¹c  siê  w  wype³nianiu  woli 
Jego,  tak¿e  w  ca³ej  pe³ni  mam  oddaæ siê  Jemu,  bo  tylko  w  Nim doœwiadczam mi³oœci Jego
na  tym  ziemskim  padole,  w  którym  buduje  siê  ¿ycie  na  zmiennej doczesnoœci tj. na piasku,
który  ci¹gle  rozlatuje  siê  wraz  ze  zmieniaj¹cymi  siê  ideologiami, które s¹ wrogami wolnoœci
religijnej  i  moralnej.

Za  wstawiennictwem  Dziewicy  Maryi  ¿yjê  pe³ni¹  ¿ycia  Pana  swego,   która  czasami
zak³ócana  jest  przez  odg³osy  tego  panuj¹cego  relatywizmu,   który   za   nic   ma  naukê  Pana 
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naszego,   tak¿e   zgodnie   z   wol¹   Bo¿¹   odczytujê  znaki  czasu  w  codziennym  ¿yciu  mym, 
które  mówi¹  o  mi³oœci  Trójjedynego  Boga  objawionego  w  Chrystusie,   który   przecie¿  jest 
pe³ni¹  ¿ycia  duchowego,  bo  jest  drog¹,  prawd¹ i ¿yciem  (J 14, 6).  Z mi³oœci do Niebieskiego 
Oblubieñca    swego   w   dyscyplinie   i   pokorze,   ofiarnie    i    z   oddaniem   urzeczywistniam 
odwieczny  plan  Jego  wzglêdem  duszy  mej,   aby   swoimi  duchowymi   tekstami  napisanymi
w  Chrystusie  oœwieciæ  œwiat³em  Umi³owanego  niegodziwców  tego  œwiata, którzy s¹ g³êboko 
podzieleni   i   rozdarci,   i   obojêtni   na   cierpi¹cych,   g³odnych,  chorych, ...   oraz  nieustannie 
zabijaj¹cy Pana naszego w ka¿dym chrzeœcijaninie,  w  ka¿dym  zamordowanym  nienarodzonym
dziecku  czy  te¿  w  ka¿dym  niewygodnym,  bezbronnym  cz³owieku.  

Tak  jak  wszyscy  uczniowie  Chrystusa,  tak  i  ja  uczennica  Jego  zjednoczona  w  Nim
poprzez  Maryjê  zosta³am  wprowadzona  do  Ÿród³a  wszelkich  ³ask  Jego,   z   których   czerpiê
niewyczerpan¹  si³ê  Jego,  tak¿e  dziêki Niemu trwam w mocnej jednoœci z Nim Samym, modl¹c 
siê  za  wszystkie  grzeszne  dusze,  które  tak  bardzo  obra¿aj¹  Jego. 

2  listopada  po  raz  trzeci  i  ju¿  ostatni  napisa³am  komentarz   do   Radia   Maryja  do 
artyku³u  pt.: ¡ Zagraniczne  media  o  trotylu  na  Tu - 154 ¢,  lecz by³a adnotacja,  ¿e komentarz
oczekuje  na  moderacjê,   tak¿e  nie  zosta³  on  upubliczniony,  myœlê,   ¿e  by³  zbyt  mocny  dla
osoby,   która   w   tym   czasie  by³a  odpowiedzialna  za  nades³ane  komentarze,  a  s³abe  teksty 
w  moim  duchowym  pisaniu  ju¿  nie  istniej¹,  w  zwi¹zku  z  czym nie pasujê do tego pisanego 
blogu i dam sobie œwiêty spokój.  A  oto tekst tego nieopublikowanego komentarza:  � Repertuar 
k³amstw   zaczyna   wykañczaæ  siê  patriotom  liberalno  -  lewackim,   nie   tylko  w  ujawnieniu
prawdy  katastrofy  smoleñskiej,  ale  we  wszystkich  ich  niecnych  poczynaniach,  tak¿e  w tym 
mataczeniu  najprzeró¿niejszych  k³amstw  zaczynaj¹  siê  ju¿  topiæ,  w  zwi¹zku z czym obecnie 
za  pomoc¹  swoich  mediów  mêtnego  nurtu  zaczynaj¹  mówiæ  coœ  nie  coœ  inaczej  w obliczu 
coraz  to  nowych  dowodów,   które   nie   s¹  w  stanie  zamieœæ  pod  s³u¿bowy  dywan,    nawet 
za  pomoc¹  bezlitosnej  cenzury  politycznej,  tzw.  poprawnoœci  politycznej,  poniewa¿  tam ju¿ 
nie   ma   miejsca,   tak¿e   ca³a   prawda   le¿y  ju¿  jawnie  obok  dywanu,   która  coraz  bardziej 
oœmiesza  i  kompromituje  ich  na  arenie  ca³ego  zniewolonego  œwiata.  

Dyktatura   obecnego   zsekularyzowanego   totalitaryzmu,    która    uœmierca   ewidentne
prawdy   swoimi   wynaturzonymi   prawami   odci¹gaj¹c   wiernych  od   nieœmiertelnego  Boga,
doczeka³a  siê  odpowiedniego  duchowego  Dzie³a  Bo¿ego,   które   prowadzê  w  Bogu  prawie
ca³e   ¿ycie   swe,   dlatego   te¿   o¿ywiona   mi³oœci¹   Pana   naszego   wysz³am   w   Nim   poza
zwyczajnoœæ,  aby  dotrzeæ  drog¹  zbawienia  do  wszystkich  zacietrzewieñców  S³owa  Bo¿ego.

25  listopada  zajrza³am  do  Radia Maryja i przeczyta³am dok³adnie homiliê wyg³oszon¹ 
przez   ojca   Tadeusza   Rydzyka   w   Koœciele   Œwiêtej   Brygidy  w  Gdañsku,   lecz   nie  by³o
¿adnego   m¹drego   komentarza,   a   czu³am  wewnêtrznie,   ¿e   tam   musi   byæ   coœ   m¹drego
napisane   w   Panu   naszym,   i   mimo,   ¿e   mia³am   ju¿   gotowy   komentarz,   ale   coœ  mnie
wzbrania³o  tym  bardziej,  ¿e  ostatnio  mój  dobry  komentarz  nie  zosta³  upubliczniony, co ju¿
o   tym  pisa³am,   a   gdy   26  listopada   wieczorem   ponownie   zajrza³am   do   tego   artyku³u
zatytu³owanego  “ Powstañ  Polsko,  skrusz  kajdany  z³a ”,  i  zobaczy³am, ¿e tam jest komentarz 
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jednego   ksiêdza,   to   momentalnie   puœci³am   ju¿   swój   komentarz,   który   tym   razem  by³
wymonitorowany,  a  oto  on:  � Do  Ojca  dr  Tadeusza  Rydzyka.  Drogi  Ojcze  jesteœ  wielkim 
przyk³adem  wiernego  œwiadczenia  zmartwychwsta³ego  Chrystusa   czyli  ¿ywym  œwiêtym,  co 
potwierdzi³eœ  to  niejednokrotnie  swoim  wymownym  ¿yciem,   nie  boj¹c  siê  daæ  œwiadectwa 
rzeczywistej  prawdy,  która  zewsz¹d  nas  otacza,   a   poniewa¿  jako  wielki  autorytet  naszego 
narodu,   jako   kap³an   tysi¹clecia   poci¹gasz   za   sob¹   wiele  owiec  Bo¿ych,  które  nie  chc¹ 
przystosowaæ  siê  do  zak³amanego  otoczenia,  dlatego te¿ tak bardzo jesteœ fa³szywie oskar¿any 
i  nieustannie  nêkany,   ale   dziêki   mi³oœci   Pana   naszego  wszystko  pokonamy,  bo  ona  jest 
mocniejsza  od  œmierci,  jak  to  powiada  nam  Pismo  Œwiête,  tak¿e  niewymownie dziêkujemy 
wszechmog¹cemu  Boskiemu  Odkupicielowi,  ¿e zes³a³ nam na tak trudne czasy Ciebie Ojcze.  

Po  tym  wymonitorowanym  komentarzu  trochê  prze³ama³am  siê   i   zaraz  nastêpnego 
dnia  tj.  27  listopada  napisa³am  drugi  komentarz  do  artyku³u  pt. “ NFZ  zastrasza  lekarzy ”, 
aby  odrobinê  rozjaœniæ  serca  zagubionych  dusz,   a   oto  treœæ  tego  równie¿  wyemitowanego
komentarza:  �  ¯yjemy  w  kraju w niesamowitym liberalno - lewackim re¿imie,  który zastrasza
nie  tylko  lekarzy,  ale  wszystkich  opornych,  tak¿e  te bestialskie ataki przemocy wprowadzane 
nawet  przy  pomocy  ró¿nych  ustaw   i   praw   zniewalaj¹   ludzk¹  godnoœæ  i  naruszaj¹  prawa 
cz³owieka,   i   dziêkujemy  wszechmog¹cemu  Bogu,   ¿e   s¹   ludzie,   którzy   sprzeciwiaj¹  siê 
wszelkim  nieprawoœciom  i  wynaturzeniom,   bo   w³aœnie  oni  “ pozwalaj¹  odzyskaæ  utracon¹ 
godnoœæ   i   przywróciæ  œwiat³o  Chrystusa ”,   jak   to   piêknie   powiedzia³   nam   nasz   wielki
B³ogos³awiony  Jan  Pawe³  II - gi  na  jednej  ze  swoich  homilii.  

Na   obecnej   mojej   drodze   krzy¿owej  nie  mam  polotu  do  niczego,  bo  jestem  zbyt
os³abiona  i  schorowana  w  zwi¹zku  z  czym  napisa³am  ponowny  komentarz  do  artyku³u pt.:
“ Ataki  na  Radio  Maryja  i  ojca  Tadeusza  Rydzyka ”,  który  by³  umieszczony  27  listopada,
a  poniewa¿  nie  zosta³  on  wyemitowany,   to   ju¿   nie   bêdê   zawraca³a   sobie  wiêcej  g³owy
z   pisaniem   komentarzy,  które  w  moim  wydaniu  s¹  zbyt  mocne  dla  spo³eczeñstwa,   a  oto 
treœæ  tego  nie  wyemitowanego  komentarza:   �  Pan   Roman   Gietrych   i   Tomasz  Lis   oraz 
wszyscy  podobni  tym  panom,   którzy   przebywaj¹   w   ba³wochwalczym   kulcie  stworzonym 
przez  nich  samych  z  pomoc¹  wynaturzonych  praw  nie  tylko  rozmi³owani  s¹ w szkalowaniu 
Koœcio³a   i   opozycji,   ale  równie¿  w  œwiadomym  lekcewa¿eniu  godnoœci  ludzkiej,   dlatego 
te¿   przekazuj¹   swoje   dowody   na   podstawie   swoich   przemyœlanych  kryteriów,  które  nie 
maj¹   nic   wspólnego  z  nauk¹  Pana  naszego,   a   widz¹c   wielkie   owoce   ¿ywego  œwiêtego 
jakim  jest  ojciec  Tadeusz  Rydzyk  robi¹  wszystko,  aby  zniszczyæ  go,  ale  trud jest daremny, 
bo   on  w  Eucharystii  czerpie  duchowe  si³y  Pana  naszego  do  pe³nienia  misji  swej,   i   jako 
¿ywy   kamieñ   duchowej   Œwi¹tyni   ukrzy¿owanego  i  zmartwychwsta³ego  Jezusa  Chrystusa, 
gdzie  kamieniem  wêgielnym  jest  On  Sam,   jak   to   powiada  nam  Pismo  Œwiête,   wszystko 
pokona  w  prawdziwej  œwiêtoœci  i  mi³oœci  Oblubieñca  Niebieskiego  na  chwa³ê  Jego.  

Z   dala   od   œwiata   choæ  dla  œwiata   w   pokornej   i   ofiarnej   s³u¿bie   niestrudzenie
wspó³uczestniczê  w  Panu  swym,  nie  tylko  w  cierpieniach,   ale   i   upojnych   ³askach   Jego,
co  wszystko  to  nie  pozwala  duszy  mej  zagubiæ  siê  w chaosie i odmêtach tego zniewolonego 
œwiata,  gdzie  wielu  wzbogaca  siê  kosztem  innych,  maj¹c  za  nic  wolnoœæ  religijn¹  i  wolne 
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te¿  media.   Skoro   moja   droga   ¿ycia   dobiega   ju¿   koñca   w   tym   obecnym  zak³amanym 
relatywizmie,  liberalno - lewackim  re¿imie,   w   którym  Koœció³  sta³  siê  znakiem  sprzeciwu, 
bo   stoi   na   stra¿y   praw   Pana   naszego,   dlatego   te¿   dziêki   dotkliwym,  b³ogos³awionym
cierpieniom  przesz³am  do  szczêœliwoœci  Ukochanego,  aby  w  przysz³ym  ¿yciu dusza ma ¿y³a
w  pokoju,  mi³oœci  i  sprawiedliwoœci  w  niepojêtych  potêgach  Jego,  w  wiecznym Królestwie 
Jego.   Dusza  ma  przepojona  nieskoñczon¹  m¹droœci¹  i  moc¹  Pana  naszego  niejednokrotnie
otoczona   zewsz¹d   wiekuist¹   œwiat³oœci¹   Jego   bardzo    niechêtnie   wraca   z   wiekuistych,
chwilowych  podró¿y  w  Umi³owanym,  gdy  podczas  snu  opuœci  ona  swoj¹ cielesn¹ pow³okê,
ale  zawsze  na  podstawie  jej  przekazów  do  pamiêci  mej  relacjonujê  jej  prze¿ycia z Boskich 
wymiarów  wiecznoœci,  które  czasami  w  du¿ym  stopniu  s¹  wymazane.

Poprzednio  napisa³am,   ¿e   ju¿   wiêcej   nie   napiszê   ¿adnego   komentarza  do  Radia
Maryja,  ale  to  by³o  ode  mnie  silniejsze,  bo  po  prostu  by³am pod wp³ywem Ducha Œwiêtego 
i   napisa³am   komentarz   do   artyku³u   pt.:  “ B¹dŸmy  uczniami  Chrystusa ”  wyemitowanego 
30 listopada,  który  zosta³  upubliczniony  dopiero  za  nieca³e  dwa  dni, tak¿e obecnie od czasu 
do  czasu  coœ  tam  napiszê,  jak  natchnie  mnie  Duch  Œwiêty,  bo  ja  mam  unikaæ  wszelkiego 
rozproszenia,  które   zak³óca   cichy   spokój   w  pogr¹¿aniu  siê  w  Panu  naszym.  A  oto  treœæ
tego komentarza:   � Drogi  Ojcze, otrzyma³eœ  ³askê  od  Pana  naszego  do  wykonania Swojego 
odwiecznego  powo³ania,  które  daje  du¿o  œwiat³a  i  nadziei w tym bezbo¿nym, ideologicznym 
bezprawiu,   w   zwi¹zku   z   czym  Kap³an  Niebieski  wspomaga  Ciebie,   bo  dzie³o  Twe  jest 
dzie³em  Bo¿ym  i  przynosi  olbrzymie  owoce,   bo   ono  trafia  do  wszystkich  dzieci  Bo¿ych, 
a  te  które  ¿yj¹  z  duchem  zniewolonego  œwiata,   nie   mog¹c  znieœæ  ewidentnej  prawdy  tak
bardzo  szkodz¹  wszystkim  dzie³om,  które  powsta³y  przy  Radio  Maryja  i  Telewizji  Trwam, 
ale   przecie¿   jeden   z   ³otrów   nawróci³  siê  przy  Œwiêtym  Krzy¿u  Ukrzy¿owanego,  Szawe³ 
równie¿  nawróci³  siê,  i  szereg  zatwardzia³ych  dusz  nawróci³o  siê,  tak¿e  z  czasem  nawróci 
siê   te¿   du¿o   zniewolonych  dusz,   które   ¿yj¹   jedynie   przemijaln¹   doczesnoœci¹  i  buduj¹ 
wolnoœæ  w  oparciu  o  zdemoralizowane  prawa.  

Mi³ujê  samotnoœæ  i  wewnêtrzne  wyciszenie,  bo tylko wówczas mogê byæ w ca³ej pe³ni 
przyobleczona  i  przesi¹kniêta  mi³oœci¹  Boskiego  Oblubieñca,  który  da³ mi do wykonania tak 
upojne  Dzie³o  Swe,  które w wierze i nadziei wykonujê w Nim na wiekuist¹ chwa³ê Jego.  Mam
byæ  oblubienic¹  Pana  mego  jedynie  w  Œwiêtym  Krzy¿u  Jego czcz¹c Go w Duchu i Prawdzie 
Jego,   dlatego  te¿  zwi¹zana  w  wolnoœci  wêz³em  mi³oœci  Ukochanego  w  œwietle  wiecznego
œwiat³a   Jego   swoim   ¿yciem   dajê   niez³omne   œwiadectwo  walki  o  duchowe  Dzie³o  Jego.
Z  najwiêkszym  oddaniem  wype³niam  powierzon¹  mi  misjê,  w  której  Zmartwychwsta³y  tak 
bardzo   uszczêœliwia   mnie   w   Sobie,   ucz¹c   mnie   cierpliwoœci  i  uleg³oœci,   abym   mog³a 
w  czystoœci  prze¿ywaæ  g³êbok¹  paschaln¹  radoœæ  z  owoców  Jego  zmartwychwstania.

 
Pod  wp³ywem  Ducha  Œwiêtego  napisa³am  komentarz  do  Radia  Maryja  odnoœnie do 

zaproszenia    na    marsz    wolnoœci,    solidarnoœci   i   niepodleg³oœci,    który    ma   odbyæ   siê 
13 grudnia,  a  zaproszenie  to  ukaza³o  siê  3 grudnia,   i   komentarz   ten  zosta³  upubliczniony
zaraz  nastêpnego  dnia,  a  oto  on:   �  Zostaliœmy  stworzeni  na  obraz   i   podobieñstwo  Bo¿e 
( Rdz  1, 26 - 28 ),  a  nie  na   obraz   ma³py,   i   mamy  swój  rozum  i  nie  damy  siê  zniewoliæ 
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rz¹dz¹cym,   których  postêpowanie   jest   w y r a Ÿ n i e   n e g a t y w n e,    bo   nie   s³u¿y   ono 
bliŸniemu,   bo   przecie¿   oni   nie   licz¹   siê   ze   spo³eczeñstwem,  nawet  z  tymi,  którzy  ich 
wybrali,    tylko    uprawiaj¹   swoj¹   prywatê   na   szkodê   narodu   naszego.   Zamiast   rz¹dziæ 
w  sprawiedliwoœci   i   œwiêtoœci   Pana   naszego,   to   rz¹dz¹cy,    którzy    zreszt¹   s¹    ubodzy 
w  duchu,  bo  serca  ich  s¹  pe³ne  nienawiœci  i  zemsty, zajmuj¹ siê niszczeniem niewygodnych 
ludzi   i   Koœcio³a,    tak¿e    tysi¹ce    ludzi   przyjdzie   na   ten   marsz   wolnoœci,   solidarnoœci 
i  niepodleg³oœci,  aby  zamanifestowaæ  wielkie  niezadowolenie  z  rz¹dz¹cych,  którzy wykazali
siê   ju¿   plag¹   afer,   plag¹   niegodziwych   ustawionych   praw   oraz   plag¹   k³amstw,   które 
w  sposób  jawny  promuj¹  cywilizacjê  k³amstwa  i  œmierci.  Szczêœæ  Bo¿e !  

4  grudnia   napisa³am   nastêpny   komentarz   do   artyku³u:   “ Obroñcy  ¿ycia  pikietuj¹ 
przed  Belwederem ”,  który  zosta³  wyemitowany  po  paru  minutach,  a oto on:  � Niegodziwe, 
barbarzyñskie   akty   przemocy   w   stosunku   do   nienarodzonych  dzieci,  które  dokonuj¹  siê 
w  krematoryjnych  p³odach  matek  wo³aj¹  o  wielkie  mi³osierdzie  do  Nieba,   bo   przecie¿  to 
jest   najgorszy   i   najwiêkszy   holokaust   jaki   tylko   pojawi³  siê  w  historii  ca³ej  ludzkoœci, 
tak¿e   nigdy   nie   mo¿e   byæ   dobrze   skoro   tak   bardzo   Boski  Odkupiciel  cierpi  i  umiera 
równie¿   w   tym   bezbronnym   nienarodzonym   dziecku,   który   z   chwil¹   poczêcia  ma  ju¿ 
nieœmierteln¹   duszê.   Ten   dramat   wspó³czesnego   œwiata   mówi   nam  wyraŸnie,  ¿e  dziêki 
zdemoralizowanym   duszom,    które    rozmi³owane    s¹   jedynie   w   rozwi¹z³oœci   seksualnej 
i  ³amaniu  nie  tylko  praw  naturalnych,  ale  i  Bo¿ych,  znaleŸliœmy  siê  ponownie  w  Sodomie 
i  Gomorze,   dlatego   te¿   dziêkujemy   wszechmocnemu   Trójjedynemu   Bogu  za  wszystkich 
obroñców  ¿ycia,   którzy   pragn¹,   abyœmy   w   jednej   jednoœci   znaleŸli  siê   w   umi³owanej 
cywilizacji  mi³oœci,  poprzez  któr¹  dojdziemy  do  wiekuistego  zbawienia.  Szczêœæ  Bo¿e !  

5  grudnia   z   samego   rana   napisa³am   komentarz,   który   zosta³   ju¿  wyemitowany
w  Radiu  Maryja  do  sprawy:  “ Galopuj¹ce  bezrobocie  w  Polsce,  tak¿e  obecnie  podajê treœæ
jego:   �  Oddane  owce  Bo¿e  ¿yj¹  dla  królestwa  z  nie  z  tego  œwiata  czyli  dla  wiekuistego
Nieba,   a  tutaj  masoni  liberalno - lewaccy,  którzy  nie  broni¹  godnoœci  ludzkiej  i  wszelkimi
sposobami   zag³uszaj¹   Ewangeliê   Pana   naszego,   serwuj¹   nam   nie   tylko  ogrom  ró¿nych 
zniewoleñ  nad  zniewoleniami,   ale   równie¿  holokaust  nienarodzonych  dzieci  i   bezrobocie, 
co  powoduje  nêdzê,  rozpacz  i  niesamowite  cierpienia  niejednokrotnie  wykszta³conych ludzi, 
tak¿e   poprzez   marksizm,  nazizm,  faszyzm,  ...,   komunizm  weszliœmy   obecnie  w  nastêpne 
okrucieñstwa  re¿imowego  systemu  politycznego,  nad  którym  czuwa  poprawnoœæ  polityczna, 
i   w   którym   to   dobro   jest   tak   ocenzurowane   i   nagminnie  niszczone,  aby  tylko  mog³o 
królowaæ  istne  bezprawie,   które   opornych   spycha   na   margines  spo³eczny  i  pozwala  ¿yæ 
w  królestwie  szatana,  które  prowadzi  do  wiekuistego  potêpienia  zatwardzia³ych  dusz.  

Panowie   rz¹dz¹cy   mówiê   do   was    -   mamy   byæ   oparci  jedynie  o  wieczn¹  ska³ê 
Pana  naszego,   a  nie  o  przemijaj¹ce  ideologie,  które  swoimi  bezsensownymi  i  nieludzkimi 
prawami    siej¹    jedynie    destabilizacjê,   przemoc   i   nêdzê,    a    poza    tym    id¹c   œladami 
niewidzialnego  S³owa  Wcielonego  nigdy  nie  pob³¹dzimy  w  Nim,  bo  On  zawsze  w œwietle 
mi³oœci   i   prawdy  Swej  doprowadzi  dusze  nasze  do  wiekuistego  zbawienia,   jeœli  zaufamy 
Mu   we   wszystkim,   tak¿e   zmieñcie   kierunek  swego  rz¹dzenia,   aby  nam  wszystkim  ¿y³o 
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siê  lepiej  w  tej  naszej  umi³owanej  OjczyŸnie,  która  na  imiê  ma  Polska.  Szczêœæ  Bo¿e !  
Na   obecnej   mej   drodze  duchowej  otrzyma³am  ³askê  pisania  komentarzy,   która  nie  wiem 
jak  d³ugo  potrwa ?,  tak¿e  czasami  coœ  tam  napiszê  w  Panu  swym, który dog³êbnie odnawia 
mnie  w  Sobie  w  tajemnicy  mi³oœci  Swej.  

6 grudnia  napisa³am  kolejny  komentarz  do  wyemitowanego  artyku³u zatytu³owanego 
“  Œlady  trotylu  na  wraku ”,  a  oto  on:  � S¹ ludzie,  którzy  nie  boj¹ siê ryzyka i z nara¿eniem
¿ycia  ofiarnie  pracuj¹  dla  niewygodnej  prawdy  dla  libertyñskich  masonów, którzy tê prawdê 
nieustannie  podmiataj¹  pod  swój  s³u¿bowy  dywan,   i   pomimo   tak  wielkich  utrudnieñ  i  to 
na  wszystkich frontach,  prawda  smoleñska  powoli  zaczyna  wychodziæ  z  pomoc¹ odwa¿nych 
ludzi  na  czele z panem pos³em Antonim Macierewiczem,  który jest wielkim i niepodwa¿alnym 
autorytetem  i  to  na  skalê  miêdzynarodow¹,   tak¿e   on   ju¿   zapisa³  siê   chlubnie  w  historii
polskiego  narodu   i   wszystkie   pokolenia  bêd¹  wspomina³y  go  jako  wielkiego  patriotê.  A¿ 
wierzyæ siê  nie  chce,   ¿e   po   tak   d³ugim   okresie  czasu  dopiero  teraz  prokuratura  zaczyna 
coœ  niecoœ  mówiæ  z  niewygodnej  smoleñskiej  prawdy,   tak¿e   jest  wielka  nadzieja  w  Panu 
naszym,  ¿e  katastrofa  smoleñska  bêdzie  szybciej  wyjaœniona  i  podana  opinii  publicznej  do 
wiadomoœci,  jak  sprawa  nieprawdopodobnych  katyñskich  mordów.  Szczêœæ  Bo¿e !  

6 grudnia  o  godz. 11. 27  wys³a³am  nastêpny  komentarz  do  Radia Maryja do artyku³u 
zatytu³owanego  “ Polityka  ukrywania  faktów ”,  który  po  paru minutach zosta³ upubliczniony, 
a   oto   on:   �  “ Wielcy ”  z   tego   œwiata   nie   myœl¹  o  ludziach  schorowanych,  samotnych, 
starszych,  opuszczonych,  bezrobotnych  czy  te¿  bezdomnych,  bo  oni  zawsze skoncentrowani 
s¹,  ¿eby  coœ  zafundowaæ  owcom  Bo¿ym   i   to  w  ka¿dej  ideologicznej,  nowoczesnej epoce, 
co  jest  wielk¹,  niezaprzeczaln¹  prawd¹,   bo  ju¿  przecie¿  fundnêli  nam  oni  rozbiory,    dwie 
wojny   œwiatowe,   miliony   zabitych,   ogrom   zniszczeñ,   niesamowite  cierpienia,  ....,  obozy 
œmierci,   które  obecnie  nadal  trwaj¹,  ale  w  krematoryjnych  czy  te¿  w  ³agrowskich  p³odach 
matek,  które  nie  chc¹ przyj¹æ niechcianego dziecka. W obecnym zniewolonym relatywizmie po 
raz    kolejny    fundowana   jest   nam   polityka   ukrywania   faktów   wraz   z  wprowadzonymi
zbrodniczymi  ustawami  oraz  antymoralnymi  i  antypolskimi  prawami,  które  w sposób jawny 
niszcz¹  nasz  naród.  Pomimo  tego  bezprawia  nad  bezprawiami,  w  którym  masoni  liberalno
- laiccy  zajmuj¹  siê  fa³szowaniem  istotnej  prawdy  i  s¹  obojêtni na ludzkie dramaty, znajduj¹ 
siê   ludzie   z  sercem   Bo¿ym,    którzy    za    pomoc¹   ³aski   Boskiego   Odkupiciela   poprzez 
Niepokalan¹  moc¹  Ducha Œwiêtego wiele dobrego czyni¹ na chwa³ê Niebios. Szczêœæ Bo¿e !   

7  grudnia  wsta³am  bardzo  wczeœnie  i  pod  wp³ywem  upojnej  nocnej ³aski napisa³am 
dwa   komentarze  do  Radia  Maryja,   które  zosta³y  wyemitowane,   pierwszy   to   do  artyku³u 
zatytu³owanego  “ Urz¹dzenia  wykaza³y  trotyl.  Gmyz  mia³  racjê ”,   a   oto   on:   �  Cz³owiek
w  Panu  naszym  zosta³  powo³any  do  radoœci  i  szczêœliwego  ¿ycia  w  wolnoœci  Jego,   a  nie 
do  zniewolenia  serwowanego  nam  obecnie   przez   popleczników   mêtnego   nurtu   liberalno
- lewackiego,  którzy  nie  s³uchaj¹c  narodu  szukaj¹ prawdy ¿ycia w fa³szywych i przejœciowych 
ideologiach,  które  zreszt¹  sobie  sami  tworz¹  i  wierz¹  w  nie,  tak  jak  kiedyœ  dawniej ludzie 
stworzyli  sobie  cielca  ze  z³ota  i  wierzyli  w  niego,   co   podaje   nam   na   ten   temat  Pismo
Œwiête. 
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Panowie  rz¹dz¹cy,  którzy  mi³uj¹  nas  s³owem  a  nie  czynem,  zamiast  w  tych swoich 
zafa³szowaniach   szukaæ   prawdy   w   Boskim   Odkupicielu,   który   przecie¿  jest  najwiêksz¹ 
prawd¹   i   mi³oœci¹,   to   oni   nagminnie   odrzucaj¹   Go   poprzez   walkê  z  Koœcio³em  Jego,
niszczeniem   rodziny,   popieraniem   tzw.  zwi¹zków  partnerskich  tej  samej  p³ci,  aborcjê, ... , 
i   nieustannym   dezinformowaniem   spo³eczeñstwa   w   sprawach   nad  wyraz  niewygodnych, 
czego  przyk³adem  jest  nagminne  mataczenie  w  wyjaœnieniu  katastrofy  smoleñskiej, w której 
to  ju¿  urz¹dzenia  wykaza³y  trotyl.   Widzimy   i   s³yszymy  te¿,   ¿e  decydenci  naszego  rz¹du 
maj¹  za  nic  dobro  bliŸniego,  tak¿e  “ Chrystus  nadal  cierpi  i  umiera  w  ka¿dej osobie, która 
pada  ofiar¹  nienawiœci  i  przemocy   albo   zostaje   odepchniêta  przez  egoizm  i  obojêtnoœæ  ”
( B³.  Jan  Pawe³  II - gi ).  Szczêœæ  Bo¿e !  

Natomiast  drugi  komentarz,  który  puœci³am  zaledwie  parê  minut  póŸniej  odnosi³  siê 
do   przemówienia   ojca   Tadeusza   Rydzyka,   które   by³o  wyg³oszone  w  Bazylice  Œwiêtego
Józefa   w   Kaliszu ”,   a   oto   on:   �  Masoni   liberalno  -  lewaccy   zadowalaj¹c   siê   zwyk³¹ 
przeciêtnoœci¹  serwuj¹  nam  dobrobyt  o  zniewolone  prawa,  przekrêcaj¹c  wszystko  na  swoj¹ 
korzyœæ,  uciszaj¹c  niewygodne  sprawy,   i   nawet   nie   podaj¹c   podstawowych   wiadomoœci, 
o   których   dowiadujemy   siê   dziêki   Radio   Maryja   i   Telewizji  Trwam,  które  tak  bardzo 
szykanuj¹,   ¿e    nawet    tej    katolickiej   i   niezale¿nej   telewizji   nie   przyznaj¹   miejsca  na 
multipleksie.   W   tym   jarzmie   obecnych   czasów   serwowanym   nam   g³ównie  przez  ekipê 
rz¹dz¹cych   wiêkszoœæ   ludzi  jest  wycieñczona  tymi  najprzeró¿niejszymi  zniewoleniami,   bo 
przecie¿  ogrom  ludzi  jest  g³odnych,   niedo¿ywionych,   bezdomnych,   bezrobotnych,  chorych 
i  cierpi¹cych,   tak¿e   jedynie  dymisja  obecnego  rz¹du  jest  powodzeniem  na  wiêksze  dobro 
w  Panu  naszym,   a   gdyby   jej   nie   by³o,  to  przyjdzie  siê  nam  mêczyæ,  tak  jak  Hiobiowi, 
którego   Stwórca  z  czasem  wielce  wynagrodzi³,   co   wiemy  o  tym  bardzo  dobrze  z  Pisma 
Œwiêtego.  Szczêœæ  Bo¿e !  
 

7  grudnia   o   godz.  13. 05   pod   silnym   natchnieniem   Ducha   Œwiêtego   ponownie
wys³a³am  komentarz  do  artyku³u zatytu³owanego  “ Troszeczkê inna norma Micha³a Boniego ”,
który  równie¿  zosta³  wyemitowany,  a  oto  on:  � Zagubione  owce  Bo¿e  czasami  pod  presj¹ 
wbrew  sobie  wykonuj¹  wiele  rzeczy,   aby    tylko   utrzymaæ  siê   w   pracy  czy  te¿  w  danej 
partii,   bo  boj¹  siê  utraty  dóbr,  dlatego  te¿  ulegaj¹  naciskom  rz¹dz¹cym  i  g³osuj¹  zgodnie 
z  dyscyplin¹  partyjn¹,  i  w  tych  straszliwych  ciemnoœciach jeszcze bardziej b³¹dz¹, nie mog¹c 
uwolniæ   siê   spod   w³adzy   tej   ciemnoœci,   czego  ¿ywym  przyk³adem  jest  np.   pan   Stefan 
Niesio³owski,   który   ma   ponoæ  zasi¹œæ  w  gronie  eksperckim  na  czele  z  panem  Micha³em
Bonim.  

 Pan  Niesio³owski  w  swoim  wielkim  zagubieniu  jedynie  swoj¹  z³oœci¹ i wielokrotnie 
nieparlamentarnymi   s³owami   odreagowuje   siê   na   opozycji,   nie   wiedz¹c  o  tym,  ¿e  jego 
zachowanie  odczytywane  jest   w   kategoriach   cz³owieka   silnie   znerwicowanego,  który  tak 
naprawdê  potrzebuje  pomocy  dobrego  kap³ana   albo   te¿   nad   wyraz   uduchowionej   osoby 
œwieckiej,   która   œwiadectwem   wiary   ¿ycia  swego  pomog³aby  mu  wejœæ  w  Chrystusie  na 
drogê  wiecznego  zbawienia,  tak¿e   w   przysz³oœci  mo¿e  on  zostaæ  nawet  nowym  œwiêtym, 
i  w  tej  intencji  ju¿  od  dawna  modlê  siê.  Szczêœæ  Bo¿e !     
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9  grudnia   o   godz.  7. 45  zbezczeszczono  Najœwiêtszy  Obraz  naszej  najukochañszej 
Pani  Jasnogórskiej,  Maryi,   co  spowodowa³o,   ¿e  tak  bardzo  przejê³am  siê  tym  wszystkim, 
¿e  nie  mogê  spaæ  i  na  dodatek  mam  rozregulowane  ciœnienie,  co  jest powodem dotkliwych
bóli,  które  rozprzestrzeni³y  siê  na  ca³¹  czaszkê,  ¿e  nawet  mam szumy w g³owie, a poniewa¿ 
Duch   Œwiêty   nieustannie   oœwieca   mój   rozum,   abym   w   ca³ej   pe³ni   jak   najdoskonalej 
wype³ni³a  Dzie³o  Umi³owanego,  dlatego  te¿  ofiarnie  i  z  odwag¹  pe³niê  wolê Pana naszego, 
i  na  obecnej  mej  drodze  duchowej  poprzez  komentarze, które zosta³y wyemitowane w Radio 
Maryja,  odniosê  siê  do  poszczególnych  wydarzeñ  w  Polsce,  jak  i  na  œwiecie, tak¿e poni¿ej 
podam  4  komentarze,  które  wys³a³am  10  grudnia.  
 

Komentarz   do  sprawy  zatytu³owanej:   “  Apel  jasnogórski  -  ekspiacja  za  profanacjê
Cudownego Obrazu ”  brzmia³:  � Dziêki  Panu  naszemu  poprzez  najukochañsz¹  Matkê  Jego, 
Maryjê   zostaliœmy   wprowadzeni   w   wymiar  wiecznoœci,   i   Ona   króluje   nad   wszystkimi 
dzieæmi  Swymi  pokrzepiaj¹c  je  w  strapieniu  i  zagubieniu,   ale  bezbo¿nicy  robi¹  wszystko, 
aby    wykreœliæ  J¹   z   ¿ycia   spo³ecznego   wraz   z   Jej   Synem,   nie   zdaj¹c   sobie   sprawy, 
¿e  wszelkie  potwornoœci  bêd¹  ci¹¿yæ  na  ich sumieniach, tak jak i morderstwa nienarodzonych 
dzieci.  Matka  Mi³osierdzia,   Maryja   w   Swoim   nieskoñczonym   mi³osierdziu  pomaga  nam
wychodziæ  z  ciemnoœci,   abyœmy   mogli   w   wolnoœci  i  chwale  dzieci  Bo¿ych  ( Rz  8,  21 )
pod¹¿aæ  do  wiekuistej  œwiat³oœci,  któr¹ jest Sam Stwórca,  dlatego  te¿  z  ca³ych  si³  na  miarê 
swoich   mo¿liwoœci  mamy  walczyæ  ze  wszystkimi  deprywacjami   wraz  z  przeforsowanymi, 
zbrodniczymi  ustawami,  które  nie  maj¹  nic  wspólnego  z  dobrem bliŸnich. Szczêœæ Bo¿e !  

 D r u g i   komentarz   do   sprawy  zatytu³owanej:   “ Profanacja  Cudownego  Obrazu  na 
Jasnej  Górze ”  brzmia³ :  � Jest  powiedziane  “ bêdziesz mi³owa³  bliŸniego jak siebie samego” 
( Kp³ 19  ,  1 8 ),  ale  tej  mi³oœci  nie  ma  wœród  patriotów  mêtnego  nurtu liberalno - lewackiego, 
którzy  na  sta³e  w  swojej  zafa³szowanej  ideologii  maj¹  wpisane  deptanie praw Pana naszego 
i  niszczenie  prawdziwych  patriotów,   którzy   maj¹   na  wzglêdzie  dobro  narodu  i  bliŸniego, 
przez  co  daj¹  wymowne  œwiadectwo  mi³oœci  do  Nieœmiertelnego.  Ludzie  zmys³owi  buduj¹ 
jedynie  swoje  ¿ycie  na  przemijalnej  doczesnoœci,  która  podlega  jedynie  prawom przestrzeni 
i  czasu,   czyli  na  piasku,   bo  przecie¿  ono  pozbawione  jest  jakiegokolwiek  sensu,   dlatego 
te¿  walcz¹  oni  z  Koœcio³em  Trójjedynego  Boga,   aby  œwiat  pozbawiæ  nad  wyraz  bogatego 
¿ycia  duchowego,  które  dla  dusz  prawdziwie  oddanych  Umi³owanemu  jest  ju¿ on niewielk¹ 
namiastk¹  wiekuistej  uczty,  co  przekazuj¹  nam  to  dzie³a  wielkich  Œwiêtych,  które  pisali je 
na  podstawie  prze¿yæ  duszy  swej.

Faryzeusze   Kap³ana   Niebieskiego   nie   maj¹   ³aski   zrozumienia   dobra,  dlatego  te¿ 
z   ich   inicjatywy   po   raz  kolejny  dosz³o  do  szerzenia  barbarzyñskiego  z³a,  ale  tym  razem 
w  naszej  duchowej  stolicy  na  Jasnej  Górze,   w   zwi¹zku  z  czym  za  wszystkich  oprawców 
trzeba   modliæ  siê,   aby   mogli   oni   wejœæ  w  wiekuist¹  Paschê  Pana  naszego  ju¿  za  ¿ycia 
swego,   która   zaprowadzi   ich   dusze   po   mistycznych   schodach   Góry   Karmel  do  Ÿród³a 
¿ycia  wiecznego.  Szczêœæ  Bo¿e !   
 

T r z e c i    komentarz   do   sprawy   zatytu³owanej    “  Nabo¿eñstwo   ekspiacyjne   jako 
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wynagrodzenie    za    zbezczeszczenie    wizerunku    Matki    Bo¿ej    Jasnogórskiej ”    brzmia³:
� W obliczu  tylu  afer,  bezprawia  i  z³ego  zarz¹dzania  na  wszystkich  frontach dalej jesteœmy 
uciskani   przez   rz¹dz¹cych,   którzy   tak   wiele   z³ego  robi¹  w  swej  nieprawoœci  nagminnie 
depcz¹c   godnoœæ   ludzk¹,    a    ulegaj¹c    lêkom   “  wielkich  ”   unii   europejskiej   wybieraj¹ 
zniewolenia   dla   naszego   narodu   odwracaj¹c   siê   od   prawdy,    przez   co   siej¹   niezgodê 
i  nienawiœæ  ( 2 P 2, 1 - 2 ).  Decydenci  z³a  splamieni  zbrodniczymi  ustawami  dzieciobójstwa, 
jak  i  ustawami,   które   godz¹   w   dobro  ka¿dego  cz³owieka  pragn¹  w  swojej  chorej  manii 
wy¿szoœci  wprowadziæ  swój  naród   w  kolejn¹  niewolê,  która  kiedyœ  te¿  by³a  zaserwowana 
naszym   starszym   umi³owanym   braciom   i   siostrom   z   Izraela,   kiedy   to  byli  oni  400 lat
w  niewoli  faraona,  co  bardzo  dobrze  wiemy  na  ten  temat  z  Pisma  Œwiêtego.

  W   najmi³osierniejszym   i   naj³askawszym   Boskim   Oblubieñcu   nie   ma   absolutnie 
¿adnych   kompromisów,   tak¿e   bezwarunkowo   nale¿y   wypowiadaæ  siê   za   prawami  Jego, 
który   w   œwietlistej   radoœci   zmartwychwstania   Swego   zaprowadzi   dusze   nasze   poprzez
Niepokalan¹  do  ¿ywota  wiecznego.  Amen.  Szczêœæ  Bo¿e !  

 C z w a r t y   komentarz  do  artyku³u  zatytu³owanego  “ Porwanie  na  polsk¹ œwiêtoœæ”
brzmia³:   �  Oligarchowie    tego    œwiata    za    nic    maj¹    jak¹kolwiek   œwiêtoœæ,    wolnoœæ, 
sprawiedliwoœæ  i  pokój  Boskiego  Odkupiciela  i  Zbawiciela,   dlatego   te¿   wprowadzaj¹  nas 
si³¹  w  mroczne  poœwiaty  szatana,  rani¹c  przy  tym  Koœció³,  Mistyczne  Cia³o  Pana naszego, 
abyœmy   w   ich   zafa³szowanej   wolnoœci   nie   mieli  absolutnie  ¿adnej  nadziei,  ale  przecie¿ 
poprzez    najprzeró¿niejsze    cierpienia,    pokutê    i    post    jesteœmy    nieustannie   odnawiani 
w  Chrystusie   i   to   dziêki   Jego  wcielonej  i  ukrzy¿owanej  Mi³oœci,  która  wprowadzi³a  nas 
w  paschalne  misterium  Jego.  Szczêœæ  Bo¿e !  

11 grudnia zosta³y wyemitowane dwa kolejne moje komentarze na portalu Radia Maryja. 
Pierwszy  dotyczy³  artyku³u  zatytu³owanego  “ Zamordowano  Krzysztofa Zalewskiego eksperta 
badaj¹cego   katastrofê   smoleñsk¹ ”,    którego    treœæ   brzmia³a:   �  Z  pomoc¹  Pana  naszego
poprzez   Niepokalan¹   wyzwoliliœmy   siê   z   wielkim   trudem    z    niewoli   komunistycznej, 
a   obecnie   weszliœmy   w   nastêpn¹   niewolê  liberalno - lewack¹,   która   jest   przed³u¿eniem
dawnej    niewoli,    niejednokrotnie    w    gorszym    wydaniu,     tak¿e    dalej    spotykamy    siê
z   niesamowitymi   przek³amaniami,   korupcjami,  prowokacjami  i  nagminnym  kneblowaniem 
ust  w  stosunku  do  niewygodnych  spraw  oraz  niszczeniem opozycji i Koœcio³a Umi³owanego, 
który    niesie    dobr¹    nowinê    zbawienia    ubogim,   wiêŸniom,    niewidomym,   uciœnionym 
i  wszystkim  poszukuj¹cym  prawdy  i  pokoju,  jak  powiada  nam  Pismo  Œwiête.
 

Wœród  ogromnego  cierpienia  we  wspó³czesnej  nowoczesnej niewoli robi siê wszystko, 
aby  wykreœliæ  Pana  naszego  nie  tylko  z  ¿ycia  wspó³czesnego,  ale  i  z  naszych  serc  i dusz, 
bo   przecie¿   ³amie   siê   sumienia   ludzkie   np.   przy   g³osowaniach   poprzez   wprowadzon¹ 
dyscyplinê  partyjn¹,   co  wo³a  o  wielkie  mi³osierdzie  do  Nieba   dla   tych  pobratymców  z³a, 
tj.  rozpustników  nad  rozpustnikami,   którzy   nie   doœæ,   ¿e  sami  ¿yj¹  w  niewoli  grzechów, 
to   swoimi   wynaturzonymi   prawami   zmuszaj¹   nas   si³¹   do  uczestniczenia  w  tej  obecnej 
Sodomie  i  Gomorze  ku  wielkiej  radoœci  szatana,  ¿e  nawet  zamordowano  znanego  eksperta 
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badaj¹cego katastrofê smoleñsk¹ pana Krzysztofa Zalewskiego,  ale  na  drodze  pokoju i mi³oœci 
Pana  naszego  zwyciê¿ymy  w  Nim,  dziêki  Jego  Ojcowskiej  Opatrznoœci.  Szczêœæ  Bo¿e !  

Natomiast   drugi komentarz dotyczy³ sprawy zatytu³owanej:  “ Zamordowano Krzysztofa
Zalewskiego ”,  a  oto  treœæ  jego:   �  Obecni  wojuj¹cy  liberalno - lewaccy  masoni  ci¹gle  coœ 
j¹trz¹,  obiecuj¹   i   bezskutecznie   coœ   tam   planuj¹,  i  pod  ich  wp³ywem  te¿  i  morduj¹,  bo 
tylko  tym  mog¹  zaistnieæ  na  tle  zsekularyzowanego  œwiata,   który  tak  bardzo  promuj¹,  nie 
wiedz¹c  o  tym,   ¿e   Nieœmiertelny  ma  o  wiele  lepsze  plany,   które  zawsze,   ale  to  zawsze 
realizowane  s¹  poprzez  tygiel  dotkliwego cierpienia, podczas którego odnawiamy i odradzamy 
siê  w  Panu  naszym,   aby   w   ¿yciu   przysz³ym  dusze  nasze  by³y   wywy¿szone  w  przysz³ej 
OjczyŸnie  Jego.  Szczêœæ  Bo¿e !  

12  grudnia   pod   wp³ywem   Ducha  Œwiêtego   napisa³am  parê  m¹drych  komentarzy,
które  odnosi³y  siê   do   obecnej   sytuacji   naszej  Ojczyzny,  jak  i  ca³ego  œwiata  i  pragnê³am 
wys³aæ   je   do   Radia   Maryja,   aby   wyemitowali   je,   a   tutaj   mam  blokadê  na  tej  stronie 
i  wyœwietla  siê  na  ekranie  wiadomoœæ,   ¿e  ta  strona  nie  mo¿e  byæ znaleziona, i gdy nacisnê 
na wykazan¹ informacjê,  to  efekt  jest  ten  sam,  byæ  mo¿e zacietrzewieñcy liberalno - lewaccy 
blokuj¹    t  ê     tak  czêsto  uczêszczan¹  stronê,  aby  zakneblowaæ  usta  opozycji,  albo  te¿ jest tam 
jakaœ  awaria,  albo  byæ  mo¿e  coœ  tam  zmieniaj¹  i  ca³¹  stronê  musieli  wy³¹czyæ, dlatego te¿ 
proszê  Rodziców  Niebieskich,  aby  z  Ich  pomoc¹  wszystko  zakoñczy³o siê  z  powodzeniem.

Po  krótkiej  przerwie  odblokowa³a  siê  strona,  tak¿e  napisa³am  komentarz do artyku³u
zatytu³owanego:  “ Nabo¿eñstwo  ekspiacyjne w Gdañsku ”,  który zosta³ wkrótce upubliczniony, 
a  oto  treœæ  jego:  � My  potrzebujemy  Pana  naszego,  a  masoni  liberalno - lewaccy wypieraj¹ 
Go   z   ¿ycia   spo³ecznego,   a   przecie¿   wszyscy   nale¿ymy   do   Boskiego   Oblubieñca  id¹c 
w  przemijaj¹cym  czasie za Nim,  aby  dusze  nasze  w  ¿yciu  przysz³ym mog³y wejœæ z pomoc¹ 
Gwiazdy   Morskiej,   Maryi  w  trynitarne  tajemnice  Jego   w   Ojcu   Przedwiecznym   poprzez 
Ducha   Œwiêtego.   Najwy¿szy   i   wieczny   Kap³an   Niebieski   rozprasza   Sob¹   drogi  nasze, 
a   oligarchowie   tego   œwiata   zaciemniaj¹  je  serwuj¹c  nam  zniewolenia  nad  zniewoleniami 
depcz¹c   najwiêksze   œwiêtoœci,    aby    ¿ycie    nasze    bez   Umi³owanego   by³o    pozbawione 
jakiegokolwiek  sensu,   abyœmy   ¿yli   jedynie   w   tymczasowym,  ziemskim  królestwie,  które 
prowadzi  jedynie  dusze  na  wieczne  zatracenie.  Szczêœæ  Bo¿e !  

12  grudnia   o   godz. 14. 05  wys³a³am  drugi  komentarz  do  Radia  Maria  do  artyku³u
zatytu³owanego:   “ Biskupi   zaniepokojeni   oznakami   wrogoœci  wobec  religii  ”,  a  oto  treœæ 
jego:   �  Panowie   rz¹dz¹cy   na   czele   z   panem   Tuskiem,  Komorowskim  i  Sikorskim  nie
patrz¹    w    kierunku   ludzi   zepchniêtych   na   margines   spo³eczny,    którzy   pozbawieni   s¹ 
jakiejkolwiek   nadziei   cierpi¹c  g³ód,   nêdzê  i  przemoc  z  powodu  niesprawiedliwoœci,  która 
równie¿  rozprzestrzeni³a  siê  na  szerok¹  skalê  w  s¹dach,   a   ponadto  nie  zwraca  siê   uwagi 
na  najprzeró¿niejsze  œwiêtokradztwa,  ani  te¿  na  tak  liczne  organizowane  marsze  w obronie 
Radia  Maryja  i  Telewizji  Trwam,   natomiast    ci   panowie   rz¹dz¹cy  patrz¹  i  to  z  wielkim 
natê¿eniem   w   kierunku   “ wielkich ”  unii  europejskiej  s³u¿alczo  podporz¹dkowuj¹c  siê  im 
we  wszystkim,  przez  co  naród  znajduje siê  w  szkole  niesamowitych cierpieñ i przeœladowañ 
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daj¹c   œwiadectwo   Chrystusa   na   drodze  wiary,  która  prowadzi  do  wiekuistego  zbawienia. 
Szczêœæ  Bo¿e !  

Nie   mia³am   d³ugo   odpowiedzi   na   ten   powy¿szy  komentarz,  wiêc  o  godz. 14. 42 
wys³a³am  drugi  komentarz  do  tego  samego  artyku³u,  a  oto  treœæ  jego:  � Ponosimy bolesne 
konsekwencje   rz¹dzenia   niekompetentnej   elity   rz¹dz¹cej   liberalno - lewackiej,   która  przy 
wiernej   pomocy  “ wielkich ”  z   tego   œwiata,   w   któr¹   na  sta³e  w³¹czona  jest  poprawnoœæ 
polityczna,  rozpatruje  wszystko  po  ludzku,  w  zwi¹zku  z  czym  dla  nich  wszystko  co dobre 
do  zrealizowania,  to  jest  niemo¿liwe,  tym  bardziej,  ¿e  “ polskoœæ to nienormalnoœæ ” ( s³owa 
pana Tuska ),  dlatego  te¿  nie  ma  co  dziwiæ siê  im  z  wszelkich  oznak wrogoœci skierowanej 
przeciwko  religii,   ale   dla   Boga   nie   ma   nic  niemo¿liwego,  bo  On  poprzez  dar  swojego 
nieskoñczonego    mi³osierdzia    wiele    dobrego   czyni   dla   oddanych   owiec   Swych,   które 
z  niezachwian¹  nadziej¹  i  mi³oœci¹  ¿yj¹  w  Nim.  Szczêœæ  Bo¿e !  

Oba  te  powy¿sze  komentarze  zosta³y  upublicznione  nieco póŸniej, tak¿e odetchnê³am 
z   ulg¹,   bo   by³am   gotowa   ju¿   wiêcej   nie   pisaæ,   i   bêdê   pisa³a   dot¹d   dopóki   mi  nie 
wyemituj¹,  co  bêdzie  znakiem  z  Nieba,  ¿e  to  ju¿  koniec  z  pisaniem  komentarzy.  

12  grudnia   o   godz. 17. 15   napisa³am   nastêpny   wyemitowany   ju¿   komentarz   do 
artyku³u   zatytu³owanego   “ Rada   adwokacka   atakuje   mecenasa  Rogalskiego ”,  a  oto  treœæ 
jego:  � Tak  jak  dawnej  dzia³a³y  by³e  komunistyczne  s³u¿by  specjalne,  tak i obecnie dzia³aj¹ 
one,  ale  w  innej  oprawie,   bo   przecie¿   re¿im   liberalno - lewacki   nagminnie  wspó³pracuje 
w   szerzeniu   z³a   pacyfikuj¹c   niewygodne  sprawy  i  w  sposób  jawny  opluwaj¹c  i  niszcz¹c 
opozycjê,  czego  przyk³adem   jest  nie  tylko  prawdomówny  pan  mecenas  Rafa³  Rogalski, ale 
równie¿  te¿  pan  Jaros³aw  Kaczyñski,   Antoni  Macierewicz,  ojciec  Tadeusz  Rydzyk  i  wielu 
innych,   którzy  jako  pielgrzymi  tego  zdemoralizowanego  œwiata  tak  wiele  robi¹  dla  ca³ego 
naszego  narodu,   tak¿e   swoimi   przem¹drymi   s³owami,   jak  i  czynami  z  nara¿eniem  ¿ycia 
swego  poœwiadczaj¹  oni,  ¿e  poœwiêcili  siê  na  ca³kowit¹  s³u¿bê Panu naszemu, aby otrzymaæ 
wieczne  zbawienie  w  Nim.  Szczêœæ  Bo¿e !  
 

I  w  parê  minut  póŸniej  do  tego  samego  artyku³u wys³a³am nastêpny komentarz, który
równie¿  wyemitowali,  a  oto  on:   �  Wiele   owiec   Bo¿ych   tak   bardzo  pragnie  dotrzeæ  do 
smoleñskiej   prawdy,   a   ta   prawda  w  sposób  jawny  tak  bardzo  jest  utrudniana,   ¿e  nawet 
piêtnuje  siê  wszystkich,  którzy  dochodz¹  do  tej  prawdy,  a  kluczowych  œwiadków, to nawet 
morduj¹,  a  to,   ¿e   nie   dostaliœmy  pomocy  z  Bia³ego  Domu,  to  by³o  do  przewidzenia,  bo 
jak   mo¿na   spodziewaæ   siê   pomocy   od   prezydenta   U. S. A.   Baraka  Obamy ?,  skoro  on 
narzuca    ³amanie    praw    naturalnych   i   Bo¿ych    przy   jednoczesnym   respektowaniu   tych 
nieludzkich  praw,  które  zniewalaj¹  i  ³ami¹  sumienia  bliŸnich,  tak¿e  bez transcendentalnego 
Trójjedynego   Boga   wpad³   on   w   otchañ  z³a  promuj¹c  cywilizacjê  k³amstwa  i  œmierci  na 
ludzkie  nieszczêœcie.  Jak  wszystkie  epoki  wykazuj¹,  ¿e  zawsze  jesteœmy  sami,  ale w Bogu, 
co  wykaza³a  ju¿  to  historia, ale w niezawodnej prawdzie Najœwiêtszego wczeœniej czy póŸniej, 
ale   i   tak   zwyciê¿ymy   w   Nim   na   chwa³ê   Imienia   Jego,  tak¿e  panie  mecenasie  Rafale 
Rogalski   niech   pan   nie   zra¿a  siê  ludŸmi,   którzy   s¹   wielkimi  ekspertami  w  podawaniu 
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zak³amanych  prawd.  Szczêœæ  Bo¿e !      12  grudnia   br.   z   pomoc¹  mi³osiernego Boskiego 
Oblubieñca   wyemitowano   w   Radio   Maryja  5  moich  komentarzy,   z   tym,  ¿e  w  ostatnim 
komentarzu   na   samym   koñcu   napisa³am   na   temat   historii  2  razy,   co  wynika³o  jedynie 
z  mego  niedopatrzenia,  i  robi¹c  korektê  zast¹pi³am  s³owo  “ historia” -  epokami.

13  grudnia   napisa³am   komentarz   do   artyku³u   zatytu³owanego:  “  Fa³szywe  s³owa
prezydenta  ”,   który   nie   zosta³   wyemitowany,  a  oto  treœæ  jego:   � Dziêki  specjalnej  ³asce 
Boskiego  Nauczyciela  naród  zaczyna  budziæ  siê  w  tym  wielkim  uciemiê¿eniu serwowanym 
nam    przez    naszych   zak³amanych   przyjació³   liberalno  -  lewackich   na    czele   z   panem 
Komorowskim,  Tuskiem  i  Sikorskim,   którzy  tak  naprawdê  nie  s¹  tacy  Ÿli,  tylko  po prostu 
s¹  oni  chorzy  na  nienawiœæ, tak¿e musimy ich wyleczyæ poprzez szko³ê mi³oœci Umi³owanego, 
który  zapewni³  nam  wolnoœæ  Sw¹  w  cierpliwoœci,  radoœci  i  pokoju  Swym, tak¿e umocnieni 
przyk³adem   œwiêtych    i    b³ogos³awionych   pod¹¿ajmy   szlakiem   Ewangelii   Pana   naszego
w   g³êbokiej   i   tajemniczej   wiêzi   z   Nim,   aby   dusze   nasze   mog³y   otrzymaæ   wiekuiste
zbawienie  w  Nim.   Nasi    umi³owani    wrogowie    mog¹   nas   tylko   do   czasu   urabiaæ   na
podobieñstwo   Pana   naszego,   bo   na  wszystko  jest  pe³nia  czasu  wyznaczona  przez  Niego, 
bo  przecie¿  On  nad   wszystkim  ma   pieczê  i  nad  wyraz  troszczy  siê  o  dzieci  Swe,   tak¿e 
poplecznicy   z³a   nie   bêd¹   nas   wiecznie   trzymaæ  w  Ogrójcu  Jego,  bo  wiecznoœæ  istnieje 
jedynie  w  niepojêtej  OjczyŸnie  Jego.  Szczêœæ  Bo¿e !  

Parê   minut   po   tym  komentarzu  wys³a³am  nastêpny  komentarz,   który   równie¿  nie 
zosta³  wyemitowany,  a  dotyczy³  on  sprawy  zatytu³owanej  “  Zbrodniarze  PRL  powinni  byæ 
os¹dzeni   -   konferencja   prasowa   P i S ”,   a   oto   treœæ  jego:   �  Niewidzialny  Król  ca³ego 
Wszechœwiata,   nasz   najukochañszy   Przewodnik  Niebieski  poprzez  nasz¹  nêdz¹  i  s³aboœci, 
które  zna  najlepiej  przeprowadza  nas  poprzez  ciemnoœci  nocy wiary i ducha do Niebieskiego 
Królestwa  Swego,   a  przewodnicy  liberalno - lewaccy  drog¹  rozpusty  i  bezprawia  prowadz¹ 
nas  do  królestwa  diabelskiego,  i  dziêki  te¿  nim  zosta³  wprowadzony  stan  wojenny  w PRL. 
W  Panu  naszym,  Jezusie Chrystusie  mamy  odkupienie  i  odpuszczenie wszystkich grzechów, 
a   wœród   popleczników   szatana   mamy   niewolnicz¹   pracê,   bezrobocie, ... ,   i   nêdzê.  Pan 
czasu  i  wiecznoœci,   który   jest   Alf¹   i   Omeg¹  ( Ap 1,  8 )   daje   nam   wolnoœæ   w   Sobie, 
a   masoni   tego   œwiata   daj¹   nam   wolnoœæ,   ale   zniewolon¹,   któr¹  wprowadzaj¹  poprzez 
zwyrodnieniowe  ustawy  i  niejednokrotnie  przy  u¿yciu  si³y  czy  te¿  s¹dów.

Boski   Odkupiciel   da³   nam  dekalogi  Swe,  abyœmy  siê  wzajemnie  mi³owali  i  sobie 
wybaczali    buduj¹c    cywilizacjê    mi³oœci   opart¹   o   poszanowanie   praw   Jego,   natomiast
przyjaciele  Lucypera  buduj¹  cywilizacjê  k³amstwa  i  œmierci,  która  oparta o dekalogi obecnej 
Sodomy  i  Gomory  jest  przeciwstawnym  kierunkiem  do  od¿ywota  wiecznego. Nieœmiertelny 
Kap³an Niebieski,  Pan  ¿ycia  i  œwiêtoœci  da³  nam  ¿ycie,  aby  nigdy  nie  by³o  dzieciobójstwa,
ludobójstwa,   ani   te¿   ¿adnych   zbrodni   wojennych,   natomiast  poplecznicy  z³a  na  szerok¹ 
skalê  rozwinêli  przemys³  aborcyjny,  zbrojeniowy  i  wszystko  to  co uderza w godnoœæ ludzk¹.
W  nieskoñczonej  mi³oœci  Pana  naszego  moc¹  Jego  tajemnicy  pachalnej  mamy  siê  wznosiæ 
ca³ym   sercem   i   dusz¹   do   Niego,   bo   On   zaprowadzi   dusze   nasze  do  raju  wiecznego, 
natomiast  decydenci  z³a  wznosz¹  nas  do  raju  diabelskiego  na  wiekuiste  potêpienie naszych 
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dusz,  tak¿e  mamy  zd¹¿aæ  do  Oblubieñca  Niebieskiego,  dziêki  któremu  odzyskaliœmy  ¿ycie 
wieczne.  Szczêœæ  Bo¿e !  

Skoro   te   dwa  wy¿ej  opisywane  komentarze  nie  zosta³y  wyemitowane,   to   obecnie 
dam  sobie  ju¿  spokój  z  komentarzami,  które  wiadomo  pisane  przeze  mnie  s¹  zbyt mocne, 
a   po   drugie   przy   odbieraniu  tych  komentarzy  pracuj¹  ró¿ni  ludzie,   tak¿e   ka¿dy   ró¿nie 
podchodzi,  i  pewnie  one  s¹  dla  nich  nie  do przyjêcia, chocia¿ zawieraj¹ sam¹ m¹droœæ Bo¿¹. 
Tak  na  marginesie  dodam,   ¿e   przeci¹gu  6 - ciu  tygodni   w   Radiu   Maryja   upubliczniono 
24  moich  komentarzy,  a  4  nie  zosta³y  wyemitowane.

Zawsze  przebaczamy  i  przebaczaæ  te¿  bêdziemy  wszystkim  bezbo¿nikom,  którzy  s¹ 
zatwardziali  w  grzechach  swych,   bo  przecie¿  Jezus  Chrystus  przebaczy³  oprawcom  Swym, 
i  mimo,   ¿e   nad   poplecznikami   z³a  czuwa  ob³udna  poprawnoœæ  polityczna,  która  wpisuje 
siê  w  znamiona  dawnej  s³u¿by  bezpieczeñstwa,  dziêki  której  nie  s¹  oni  lustrowani ze swej 
bezprawnej   przemocy,   która   powoli   doprowadza  do  utraty  suwerennoœci  naszego  narodu, 
to  i  tak  zwyciê¿ymy  w  Boskim  Odkupicielu,   tym   bardziej,   ¿e   wszyscy   mamy  stanowiæ 
jedno  w  Nim  ( J 17,  11 ),   tak¿e   jest   wielka  nadzieja,  ¿e  wiêkszoœæ  naszych  antypolskich 
przyjació³  z  czasem  przyjdzie  na  drogê  zbawienia. 

Pod  wp³ywem  mistycznego  snu  z  19 grudnia 2012 r.  zrozumia³am,  ¿e muszê jednak 
napisaæ  komentarz  do  Radia  Maryja,  bo  to  by³o  silniejsze  ode  mnie,  ale  przed napisaniem 
go  zadzwoni³am  jeszcze  do  siostry  Basi,   czy   faktycznie  mam  pisaæ  czy  daæ  sobie  z  tym 
spokój,  ale  ona  rzek³a  mi:  “  Ania  napisz,   bo  ty  mêczysz  siê  z  tym ”,   tak¿e  pos³ucha³am 
jej  i  napisa³am  go  pod  spraw¹  zatytu³owan¹:  “ Rz¹d  podpisa³  konwencjê  o  tzw.  przemocy 
wobec  kobiet ”,  a  oto  treœæ  jego:   �  Nasi   naczelni   przywódcy  tj.  Pan  Tusk,  Komorowski 
i  Sikorski  wytwarzaj¹  du¿o  faryzejskiego  kwasu,  którego  przecie¿  mamy siê  strzec  (£k 12,
1 ),  tak¿e  oni  s¹  nad  wyraz  sprawiedliwi,  ale  jedynie  dla  swej  ob³udnej ideologii, która nie 
pozwala im wejœæ na drogê wewnêtrznej przemiany,  a  “ przeszkod¹  lub  hamulcem  w procesie 
nawrócenia  jest  pycha,  zarozumia³oœæ  i  zadufanie  w  sobie,  które  rodz¹  przemoc,  k³amstwo 
i  niegodziwoœæ  ”  (Jan  Pawe³  II - gi).  Szczêœæ  Bo¿e !    Przy  tym  komentarzu  zapomnia³am
dodaæ  b³ogos³awiony,  ale  to  by³o  tylko  moje  niedopatrzenie.   Skoro   ten   komentarz  zosta³ 
wyemitowany,  to  czasami coœ tam wyœlê do Radia Maryja,  ale  na  pewno  nie w wielkie œwiêta 
koœcielne   i   narodowe,   ani   te¿   w   sobotê  i  niedzielê,   bo   te  moje  4  komentarze  zosta³y 
w³aœnie  odrzucone  w  te  dnie,   tak¿e  z  tego  wniosek,  ¿e  tam  pracuj¹  wolontariusze,  którzy
nie  zawsze  maj¹  ³askê  zrozumienia  duchowych  tekstów,  które  piszê  Samym  Bogiem.

20  grudnia   wys³a³am   kolejny   ju¿   wyemitowany   komentarz   w   Radiu  Maryja  do
artyku³u  zatytu³owanego:  “ Polskie rybo³ówstwo na skraju upadku ”,  a  oto  treœæ  jego:  � Nasi 
naczelni  przywódcy  tj.  Pan  Tusk,   Komorowski   i   Sikorski,   którzy   stoj¹   w   opozycji   do 
ducha  ewangelicznej   mi³oœci  i  maj¹  za  nic  wzajemne  mi³owanie,  nie  wychodz¹  naprzeciw 
osobom    potrzebuj¹cym,    cierpi¹cym,    ani    te¿    zagubionym,    bo   przecie¿   oni   sami   s¹
zagubieni   w  tym  wielkim  dyktatorskim  re¿imie  stworzonym  przez  siebie  samych,   dlatego 
te¿   tak   ochoczo   wychodz¹   naprzeciw   dyrektywom   unijnym,   które   za   nic   maj¹  dobro 
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cz³owieka,  czego  przyk³adem  jest  chocia¿by  ta przedstawiona sprawa dotycz¹ca rybo³ówstwa,
które  znalaz³o  siê  na  skraju  upadku.  Szczêœæ Bo¿e !    I  w  parê  minut  potem  wys³a³am  do 
Radia    Maryja    nastêpny   ju¿   wyemitowany   komentarz,    ale    do   sprawy    zatytu³owanej: 
“ Manipulacje   w   œledztwie   smoleñskim ”,   a   oto   treœæ   jego:   �  Pan  Tusk,   Komorowski 
i Sikorski w swoich niegodziwych aktach przemocy wszelkimi sposobami utrudniaj¹ wyjaœnienie 
prawdy  smoleñskiej  czyli  nie  dopuszczaj¹  do  jej  wyjaœnienia,  o  czym  œwiat  bardzo  dobrze 
wie,  bo  s³yszy  i  widzi,   tak¿e  ci  masoni  mêtnego  nurtu  myœl¹  pewnie,  ¿e  bêdzie  podobna 
sytuacja  jak  z  mordami  katyñskimi,  czyli  maj¹   coœ   na   sumieniu,   bo  jakby  ich  sumienie 
by³o  czyste,   to  zupe³nie  inna  by³aby  ich  taktyka  ze  wszystkim,   a   tak  to  jedynie  grzêzn¹ 
w  b³ocie  swoich  najprzeró¿niejszych  bezkarnych  krêtactw,   gdzie  powoli  zaczynaj¹  byæ  ju¿ 
mordowani  nawet  kluczowi  œwiadkowie  tej   katastrofy.  A¿  wierzyæ  siê  nie  chce, ¿e jeszcze 
funkcjonuje  nasz  rz¹d,   który  tak  bardzo  przeœladuje  wszystkich,   którzy  d¹¿¹  nie  tylko  do 
tej  smoleñskiej  prawdy,  ale  równie¿  do  poszanowania  praw naturalnych i Bo¿ych, a przecie¿ 
dla  dobra  ca³ego  narodu  powinien  on  ju¿  dawno  poddaæ  siê  do dymisji maj¹c na wzglêdzie 
swój  honor  i  honor  ca³ej  naszej  umi³owanej  Ojczyzny.  Szczêœæ  Bo¿e !  

Z  pomoc¹  Najœwiêtszej  Maryi  Panny,   która   jest   Stolic¹   m¹droœci  i  uzdrowieniem 
chorych  wys³a³am  jeszcze  jeden  ju¿  wyemitowany  komentarz   do   artyku³u  zatytu³owanego: 
“ PO  chce  odbieraæ ziemie Koœcio³owi ”,  a  oto  treœæ  jego:  � Zniewolony  przez  “ wielkich ” 
tego  œwiata  pan  Tusk,  Komorowski,   Sikorski   i   Boni  nic  nam  daæ  nie  mog¹  ani  mi³oœci, 
ani  pokoju,  ani  te¿  sprawiedliwoœci,  co  zreszt¹  wszystko  to  mamy  w  Boskim Odkupicielu, 
natomiast  daj¹  nam  oni   w  swoich  zapêdach  mordercze  i  niszcz¹ce  ustawy,  które brutalnie 
³ami¹   prawa   cz³owieka   i   niszcz¹   nasz¹   umi³owan¹   Ojczyznê   wraz   z   Koœcio³em  Pana 
naszego,   tak¿e  wszystko  to  budowane  na  nies³ychanej  ich  nienawiœci  opartej  o  fundament 
piaskowy   nieprzerwanie   dr¿y  w  posadach  i  grozi  kolejnym  zawaleniem,   tak  jak  zawali³a 
siê  komuna.  Szczêœæ  Bo¿e !  

By³am  pewna,  ¿e  ju¿  zakoñczê  na  dzisiaj  z  pisaniem  komentarzy, a tutaj us³ysza³am
cichy  g³os  Pana  mego,  ¿ebym  zajrza³a  do  Radia Maryja,  tak¿e  wiedzia³am  o  co  chodzi, bo
przedtem  widzia³am  artyku³,  w  którym  ojciec  Tadeusz  Rydzyk  tak  Bogobojnie  przemawia³
do  owiec  Bo¿ych,  a  gdy  zobaczy³am,  ¿e  tam  nie  ma  komentarza,  to  napisa³am  go do tego
artyku³y   zatytu³owanego:   “ Wynagradzajmy   za   œwiêtokradztwa   na   Jasnej   Górze ”,  a  oto
treœæ  jego:  �  Drogi  Ojcze !   Z  pomoc¹  Niepokalanej   jest   Ojciec  prawowitym  zwiastunem
Ewangelii   Pana  naszego,   i   jako   œwiadek   zmartwychwsta³ego   Odkupiciela   i   Zbawiciela
wspomaga  Ojciec  zagubione  i  cierpi¹ce  owce  na  drodze  wiary,  która  prowadzi dusze nasze 
do   wiekuistego   zbawienia.   W   s³owach   Ojca   przepojona   jest   g³êboka  mi³oœæ  do  ka¿dej 
istoty  ludzkiej,  nawet  tej  nienarodzonej,   tak¿e   Wasza   Przewielebnoœæ,   tak  jak  prawdziwi 
synowie   Najœwiêtszego  d¹¿y  do  tego,   aby   by³a   jednoœæ   pomiêdzy   nami   w   Oblubieñcu 
Niebieskim,   co  mo¿na  to  osi¹gn¹æ  drog¹  wewnêtrznego  nawrócenia.   Odznacza  siê  Ojciec 
wielkim  charyzmatem  duchowym  i  apostolskim,   bo  przecie¿  buduje  Ojciec  wielk¹  rodzinê 
opart¹  o  Mistrzów  Niebieskich,  którzy  na  œcie¿kach  naszego  wzburzonego  ¿ycia  prowadz¹ 
dusze   nasze   do   Nieba.   Bóg   zap³aæ   za   wszystkie   poczynania   Ojca.   Szczêœæ   Bo¿e !  
Z  Jak  pisa³am  ten  komentarz  to  wzruszy³am  siê  i  polecia³y  mi  ³zy,  a  skoro  zosta³  on  po 
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pewnym  czasie  wyemitowany,  to  jest  oznaka,   ¿e   bardzo  dok³adnie  czytaj¹  moje  duchowe 
zdania napisane w Chrystusie, tak¿e zanim jakikolwiek mój komentarz odrzuc¹,  to przynajmniej
ze  dwa  razy  przeczytaj¹  i  jeszcze  siê  poradz¹,  je¿eli  nie  bêdzie  to  kompetentna  osoba.

21 grudnia  z  samego  rana  napisa³am dwa komentarze,  które ju¿ zosta³y wyemitowane
w  Radiu  Maryja,   pierwszy   napisa³am  do  sprawy   zatytu³owanej:  “ G³os  z  Polski ”,   a   oto 
treœæ  jego:   �  Od  zarania  dziejów  ludzkoœci  ci¹gle  powstawa³y  dyktatorskie  re¿imy,   które 
z  czasem  upada³y,   tak¿e  obecnie  weszliœmy  w  nastêpny  zniewolony  re¿im  oparty  o  now¹ 
ideologiê,  która  od  samego  pocz¹tku  dr¿y  w  swoich  podstawach  siej¹c  nieludzk¹  przemoc
poprzez  wynaturzone  prawa,  tak¿e  bezbronni  ludzi  na miarê swoich mo¿liwoœci d¹¿¹ ofiarnie 
do  sprawiedliwoœci,   pokoju   i   braterskiej  zgody  miêdzy  nami,   tak   jak   nasz   oddany  pan 
pose³   Antoni   Macierewicz,   który  umocniony  w  Panu  naszym  pod¹¿a  szlakiem  Ewangelii 
Jego  dla  dobra  nie  tylko  swego,   ale   równie¿  dla  naszej  ca³ej  umi³owanej  Ojczyzny,   aby 
ona  by³a  wolna,  ale  jedynie  w  mi³oœci  Oblubieñca  Niebieskiego.  Szczêœæ  Bo¿e !  

Natomiast  drugi  komentarz  do  artyku³u  pt: “ Prokuratura  zbada  dzia³ania  koncesyjne 
w   KRRiT ”  brzmia³:   � Panowie  rz¹dz¹cy  zamiast  kraj  rozpalaæ  dobroci¹,   to  oni  poprzez 
swoj¹   nienawiœæ   i   notoryczne   k³amstwa  gasz¹  go  niesamowitym  z³em,   krzewi¹c  jedynie 
ducha  nienawiœci  i  na  si³ê  zawracaj¹c  nas  z  dróg  wiary,   abyœmy  szli  ich  drogami  nicoœci 
nad  nicoœciami,  które  prowadz¹ na wieczne potêpienie.  Przy przyæmionym umyœle rz¹dz¹cych, 
którzy   wszystko   rozpatruj¹   z   punktu   widzenia   ludzkiego,  a  nie  Bo¿ego,   nie  mo¿e  byæ 
mowy   o   umi³owaniu   prawdy   Pana   naszego,   dlatego   te¿   zbieramy   takie  œmiercionoœne 
“ ¿niwa ”  nie  tylko  w  krematoryjnych  p³odach  matek, ale we wszystkich dziedzinach naszego
¿ycia,  czego  przyk³adem  jest  podany  powy¿ej  przyk³ad.  Szczêœæ  Bo¿e !  

Tego  samego  dnia  o  godz. 14. 05  napisa³am  jeszcze  jeden  komentarz do artyku³u pt.: 
“ KE  wycofa³a siê  ze  stanowiska  ws.  satanisty  Adama  D ”,  który  zosta³  ju¿  upubliczniony,
a  oto  treœæ  jego:  �  Pan  o  pseudonimie  Nergal  prowadzony  jest  tajemnicz¹ drog¹ wielkiego 
ksiêcia  ciemnoœci  i  grzechu  tj. szatana,  a  poniewa¿  wszystko  co  go  otacza  przerasta  umys³ 
i  si³y  jego,   dlatego   te¿   jako  “ aposto³  ”  tej  obecnej  Sodomy  i  Gomory  tak  niestrudzenie 
pod¹¿a   do   “ raju ”   diabelskiego,   tym   bardziej,    ¿e   tak   bardzo   inspirowany   jest   przez
przedstawicieli  mêtnego  nurtu,   którzy   ¿yj¹   jedynie   przemijaln¹  doczesnoœci¹,   nie  widz¹c 
w  swych  ciemnoœciach  œwiat³a  Bo¿ego,  i  to  tylko  dlatego,  poniewa¿  zgasili  w  sobie ogieñ 
mi³oœci  Pana  naszego,   który   mo¿e   siê   ¿arzyæ   jedynie  w  duszach,   które  s¹  Mu  w  pe³ni 
oddane.  To,  ¿e  Komisja  Europejska  wycofa³a  siê  w  wy¿ej wymienionej sprawie, tzn., ¿e ona
w  ca³ej  pe³ni  popiera  ideologiê  unijn¹,   która   ma   za   nic   budowanie   cywilizacji   mi³oœci
opartej   o   poszanowanie  ka¿dej  istoty  ludzkiej.    Panie  Dariuszu !,   dziêki   ³asce   Boskiego 
Oblubieñca  weszliœmy  w  czas  zbawienia,  i  ma  pan  jeszcze  czas,  ¿eby siê  zmieniæ  i  wejœæ 
na  drogê  zbawienia,   co   ¿yczê   to   panu  z  ca³ego  serca  i  duszy,   aby   kiedyœ  dusze  nasze 
spotka³y  siê  w  Niebie.  Szczêœæ  Bo¿e !  
 

Z  tego  z³a  nasi¹kniêtego  w  ludziach,  które   w   du¿ym  stopniu  przechodzi  na  duszê 
i  serce  me,   nie  mog³am  zasn¹æ,  a  gdy  zmierzy³am  ciœnienie  to  mia³am  150  na  98,   tak¿e 
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w³¹czy³am  komputer  i  trochê  popisa³am,  bo  zanim  zaczê³y  dzia³aæ  dwie  tabletki  na spadek
ciœnienia,  to  potrzeba  by³o  trochê  czasu.   W  g³owie   tak  strasznie  mi  szumia³o,  a  policzka
tak  mnie  pali³y,  jakby  piec  elektryczny  by³  w  nich  w³¹czony,    a   poza   tym   mam   zgagê,
która   usadowi³a   siê   na   trochê   d³u¿ej  w  moim  organizmie,   ponadto   boli  mnie  w¹troba, 
prawa  rêka  i  oczy,   ale   jestem   spokojna,   bo  wiem,   ¿e  ze  mn¹  jest  Pan  mój  pe³en  ³ask, 
mi³oœæ  Boga  Ojca  i  dar  jednoœci  w  Duchu  Œwiêtym,  jak  to  powiada  nam  Pismo  Œwiête. 

22  grudnia    pod   wp³ywem   Ducha   Œwiêtego   o   godz.   12. 32   wys³a³am  nastêpny 
komentarz   do   Radia   Maryja   do   artyku³u   zatytu³owanego:    “  Nie   eliminujcie   milionów 
Polaków ”,  który  zosta³  ju¿  wyemitowany,   a   oto   treœæ   jego:  �  Tak  wiele  owiec  Bo¿ych 
dotkniêtych  jest  cierpieniem  i  niesprawiedliwoœci¹  i  to  na  ca³ym  zniewolonym œwiecie czyli 
Chrystus  cierpi   w  ka¿dym  dziecku  Swym,  i  Polska,   która   wyda³a   tak  wielkiego  Papie¿a 
B³ogos³awionego  Jana  Paw³a  II - go   powinna   byæ   œwiat³em   dla   wszystkich  narodów,  ale 
niestety    przy    ekipie   takich   rz¹dz¹cych,   którzy   nie   maj¹   ¿adnego   autorytetu   w   skali 
miêdzynarodowej,    zaczynamy     iœæ     drogami     zniewolonej    ideologii    konsumpcjonizmu
i   przyjemnoœci   za   wszelk¹   cenê,    co   wszystko   to   lekcewa¿y   transcendentalne   prawdy 
i  wartoœci  Pana  naszego,   dlatego   te¿   naród   daje   swoje  niezadowolenie  poprzez  fale  tak 
licznych  marszów  i  najprzeró¿niejszych  pikiet,   o  czym  bardzo  dok³adnie  dowiadujemy  siê 
jedynie  poprzez  Radio  Maryja  i  Telewizjê  Trwam,   która   tak   bardzo  jest  niewygodna  dla 
tych  wspó³czesnych  Barabaszów,   Pi³atów  i  Judaszów.    Z  okazji  œwi¹t  Bo¿ego  Narodzenia 
¿yczê  wszystkim  owcom  Bo¿ym,  abyœmy  pogodzili  siê  w  jednej  jednoœci  w  Panu  naszym 
i   zawsze   w   gorliwoœci   wype³niali   przykazania   Jego   poprzez  rzetelny  przekaz  medialny 
i   szerzenie   nauki   Jego,   która   prowadzi   dusze   nasze   do   od¿ywota  wiecznego.  Szczêœæ 
Bo¿e !  

27  grudnia  napisa³am  z  samego  rana  dwa  komentarze   do   Radia  Maryja,  pierwszy 
do  artyku³u  zatytu³owanego:  “ Narastaj¹  przeœladowania  chrzeœcijan  w  œwiecie ”,  a oto treœæ 
jego:   �  Dawniej   przeœladowano   i   zabijano   ludzi   ze   wzglêdu   na  narodowoœæ  i  religiê, 
a   obecnie   poplecznicy   szatana   niesamowicie   wy¿ywaj¹   siê   g³ównie   na    chrzeœcijanach
i   nienarodzonych   dzieciach   ze   wzglêdu   na   to,   ¿e   one   s¹   niechciane   czy   te¿   chore, 
w   zwi¹zku    z    czym   mamy   do   czynienia   z   okrutnymi   mordami,    które   dokonuj¹   siê 
za  pozwoleniem  i  na  oczach  ca³ego  zniewolonego   œwiata,   które   pragnie   rozbiæ  wszelkie
gniazda   nie   tylko   katolicyzmu,   ale  i  narodowe.   Dopóki  bêd¹  w  krematoryjnych  p³odach 
matek   takie   potworne   rzezie  bezbronnych  ma³ych  Jezusków,   które   na³o¿y³y  na  ludzkoœæ 
niesamowit¹   pêtlê   niewoli,    to   nigdy    nie    zaznamy   prawdziwego    pokoju,    pojednania 
i   braterstwa,   które   mo¿na   osi¹gn¹æ   jedynie   w   Panu   naszym.   Szczêœæ   Bo¿e !  A.  F.  
D r u g i    k o m e n t a r z   by³  do  artyku³u  zatytu³owanego:  “ 105  tysiêcy  chrzeœcijan  zabito 
w  tym  roku  za  wiarê”  ,   a   oto   treœæ   jego:    �  Wspó³czeœni   przyjaciele   Heroda,    Pi³ata, 
Judasza  i   Barabasza   w   swej   rzekomej   wolnoœci  prowadz¹  do  niespotykanych  masowych 
mordów   chrzeœcijan   i   nienarodzonych   dzieci   i   to   na   skalê  miêdzynarodow¹,  które  nie 
znajduj¹   ¿adnego   usprawiedliwienia,  tak¿e  z  tymi  barbarzyñskimi  mordami  w  tej  obecnej 
cywilizacji   k³amstwa   i   œmierci   czeka   nas   tylko   królestwo   diabelskie    czyli    wiekuiste 
potêpienie  naszych  dusz.  Szczêœæ  Bo¿e !  A. F.  
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Po   po³udniu   wys³a³am   jeszcze   jeden   komentarz   do   Radia   Maryja   do    artyku³u 
zatytu³owanego:   “  Cztery   miejsca   na   multipleksie   do   podzia³u  ”,    lecz    nie   zosta³   on
wyemitowany,   myœlê,  ¿e  zawiera³  on  wiele  mistycznych  zwrotów,  i  osoba  która  odbiera³a 
go  by³a  zaskoczona  moj¹  wiedz¹  i  wola³a  go  nie  upubliczniaæ,   a   oto  treœæ  jego:   � Nasz 
najukochañszy   Król   i   Zbawca   wyprowadzi³  nas   z   nicoœci  i  wprowadzi³  w  owoce  Swej 
nieskoñczonej  mi³oœci,  a  wrogowie  Jego,  do  których zaliczaj¹ siê masoni liberalno - lewaccy, 
w   sk³ad   których   wchodzi   równie¿   g³ówny  przedstawiciel  KRR i T  pan  Dworak,   swoimi 
wynaturzonymi  prawami  oraz  niesamowitym  szkalowaniem miejsc œwiêtych i ca³ego Koœcio³a 
Jego   odci¹gaj¹   nas   na   si³ê   od   tych   wiêzów   mi³osnych,    które   nas   wi¹¿¹   z   Boskim 
Oblubieñcem  w  tej  Jego  doskona³ej  mi³oœci,   ale  my  siê  nie  damy,   bo   przecie¿   jesteœmy 
o¿ywieni  duchem  Ewangelii  Jego,  dlatego te¿ tak wiernie dajemy œwiadectwo o Umi³owanym, 
który  nas  nape³nia  obecnoœci¹  Sw¹,   tak¿e   wczeœniej   czy   póŸniej   to  i  tak  otrzymamy  to 
jedno  miejsce  na  multipleksie,   bo  nad  wszystkim  ma  pieczê  nasz  najukochañszy  Stwórca. 
Szczêœæ  Bo¿e !  A. F.    Poniewa¿  ten  komentarz  nie  zosta³ upubliczniony, to do tego samego
artyku³y  doda³am  jeszcze  drugi  komentarz,   który  równie¿  nie  zosta³  wyemitowany,   a   oto 
treœæ  jego:   � Masoni  liberalno - lewaccy  nie  doœæ,  ¿e  niszcz¹  nasz  kraj  na  ka¿dym  kroku, 
to   jeszcze   trac¹   czas   na  walkê  z  Koœcio³em  Pana  naszego  i  opozycjê,   i   nie   chc¹  nam
przyznaæ   miejsca   na   multipleksie,   które   nam   siê   prawnie   nale¿y,    a   my   przebywaj¹c 
w  Ÿródle  Boskiego  ¿ycia  Jezusa  Chrystusa  nie  tracimy  czasu,  aby  tylko  wyliczaæ ich b³êdy, 
ale    dzia³amy    na    miarê    swoich   mo¿liwoœci,    mimo,    ¿e   te   dzia³anie   niejednokrotnie
torpedowane   s¹   przez   tych   zacietrzewieñców   z³a,    bo   wiemy,   ¿e   w   mi³oœci  wszystko
pokonamy,  bo  mi³oœæ  jest  silniejsza  jak  œmieræ.  Szczêœæ  Bo¿e !  A. F.  

Nie   zra¿am   siê   tym,   ¿e   nie   zosta³y   wyemitowane  moje  te  dwa  komentarze,  ale
myœlê,  ¿e  nastêpnym  razem  bêdê  mia³a  wiêcej  szczêœcia  pod  tym  wzglêdem,   ¿e   trafiê  na
bardziej  uduchowion¹  osobê,  ¿e  przyjmie  moje  komentarze  pisane  w  Chrystusie,  a  jak  ju¿
bêd¹  du¿e  odrzuty,  to  dam  sobie  œwiêty  spokój,  bo  mam  wa¿niejsze  sprawy na mej drodze
œwiêtoœci,  która  prowadzi  duszê  m¹  do  wiekuistego  zbawienia.   { { {  Ledwie   to   zdanie 
napisa³am  i  coœ  tknê³o  mnie,  ¿eby  sprawdziæ  czy faktycznie te komentarze zosta³y odrzucone 
i   by³am   mile   zaskoczona,   ¿e   jednak   upubliczniono   je,   tylko   tym   razem  czeka³am  na 
wyemitowanie   ich   bardzo   d³ugo,  bo  a¿  5  godzin,   tak¿e   moc¹   Pana   naszego  napisa³am 
jeszcze  jeden  komentarz  do  artyku³u  zatytu³owanego:  “ Co  5 minut ginie jeden chrzeœcijan ”, 
a    oto   treœæ   jego:   �  Unia   Europejska   rozpropagowa³a    niesamowite   zbrodnie    przeciw 
nienarodzonym   dzieciom,   bo   przecie¿   jest   zalegalizowana   aborcja   w   wielu  krajach,  co 
uwa¿ane  jest  za  podstawowe prawo dla tych nieludzkich zacietrzewieñców, którzy z nienawiœci 
do  Koœcio³a  s¹  obojêtni na barbarzyñskie przeœladowania i mordy chrzeœcijan, którzy tysi¹cami 
gin¹   ka¿dego  roku,  tak¿e  z  takimi  “ wielkimi ”  rz¹dz¹cymi  doczekaliœmy  siê  wspó³czesnej 
Sodomy  i  Gomory,  co  tak  naprawdê  wo³a  o  pomstê  do  Nieba.  Szczêœæ  Bo¿e !  A. F.  

27  grudnia  napisa³am  5 komentarzy,  które  zosta³y wyemitowane, tak¿e w sumie mam 
ju¿  wyemitowanych   38  komentarzy  w  Radiu  Maryja,   i   jutro  postaram  siê  wys³aæ  jeszcze 
dwa,  aby  ten  rok  zakoñczyæ  na  cyfrze  40,  która  by  wesz³a  w  mistyczny  ³añcuch  cyfry 40, 
co  by³oby  ¿ywym  i  przekonywuj¹cym  znakiem  czasu  mi³osnej  mi³oœci Najœwiêtszego, który 
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odwiecznie  przygotowa³  córkê  Sw¹,   aby  ona  chocia¿  odrobinê  mi³oœci  i  m¹droœci  przela³a
w Nim na grzeszne owce Jego.  Najœwiêtsza Maryja Panna towarzyszy mi w radoœci i  cierpieniu, 
dlatego  te¿  zawierzy³am  Jej  we  wszystkim,  i  tak odwa¿nie i wielkodusznie pe³niê odwieczn¹
wolê  Jej  Syna,   dziêki   któremu   prze¿ywamy  g³êbokie  i  krzepi¹ce  doœwiadczenia  duchowe 
w  Ewangelii  mi³oœci  i  cierpienia  Jego,   co  jest  orêdziem  odkupienia  i  zbawienia  Jego.  Na 
mistycznych  schodach,  które  prowadz¹ na umi³owan¹ Górê Karmel z pomoc¹ Ró¿y Duchowej, 
Maryi  wyniszczam  siê  w  sobie  i  zapominam  o  sobie  samej,  aby  dojœæ  do  ofiarnej  mi³oœci 
w  Panu  naszym,   który   w   odwiecznych   zamys³ach   swych   przygotowa³  duszê  m¹  do  tak
trudnego  powo³ania,  dziêki  któremu  tak  czêsto  ona  wchodzi  w  Nim w Bosk¹ rzeczywistoœæ 
Jego,   która  nape³nia  j¹  niewys³owion¹  s³odycz¹.   Jako  wierny  œwiadek  zmartwychwsta³ego 
Chrystusa  przebywaj¹c  w  misterium  Jego  niestrudzenie  g³oszê  Ewangeliê  Jego,   tak¿e   bez 
granic  jestem  wierna  Koœcio³owi  Jego,  dla  którego  tak  wiele owiec ponios³o i ponosi œmieræ 
mêczeñsk¹  z  nienawistnych  serc  i  dusz  faryzeuszy  Jego.

  
28  grudnia   zgodnie   ze   swoim   wczeœniejszym   za³o¿eniem  wys³a³am  jeszcze  dwa

m¹dre  komentarze  do  Radia  Maryja  napisane  w  Panu  naszym,   które  zosta³y  wyemitowane 
dopiero  póŸnym  wieczorem.  Pierwszy  komentarz  by³  do  artyku³u zatytu³owanego:  “ KRRiT 
og³osi³a  konkurs,   przydzieli   cztery   nowe   miejsca   na   multipleksie ! ”,   a   oto   treœæ  jego: 
�  Drogi   panie   Dworak  -  jest   pan   zwyk³ym  œmiertelnikiem,   zreszt¹   tak   samo  jak  i  ja, 
i   wkrótce   skoñczy   siê   ziemski   zmierzch   pana,   tak¿e   niech   wiêcej   ju¿   pan   nie   robi
utrudnieñ   z   nadaniem   multipleksu   telewizji   Trwam   i   wzniesie   siê    ponad   antypolskie 
doradztwo   rz¹dz¹cych   w   tej   sprawie,   aby   nasza   przysz³oœæ  by³a  bogata  w  nadziejê  dla 
wszystkich.   Niech  pan  pamiêta,   ¿e  zostaliœmy  powo³ani  do  pe³nej  jednoœci  w  Chrystusie, 
dlatego  te¿  mamy  postêpowaæ drogami jednoœci w pe³nej jednoœci z Umi³owanym,  w  zwi¹zku 
z   czym  ¿yczê   panu,   aby   poprzez   ³askê   nawrócenia  i  pokory  wspi¹³  siê  pan  na  szczyty 
nadprzyrodzonego  ¿ycia,   które   zaprowadz¹   duszê   pana   do  wieczystego  pokoju  i  mi³oœci 
w  Boskim  Odkupicielu.  Szczêœæ  Bo¿e !  A. F.      Natomiast    d r u g i    k o m e n t a r z    by³ 
do artyku³u zatytu³owanego: “ G³os Polski ”, a oto treœæ jego: � Za spraw¹ wybitnie zmys³owych
ludzi  znaleŸliœmy  siê  w gehennie niesamowitych k³amstw i najpodlejszych ich zachowañ, gdzie 
za  pomoc¹  egoizmu,  nienawiœci  i  pogardy  do  bliŸnich  podaje siê nam same pseudowartoœci, 
dziêki  którym  znaleŸliœmy siê  w  kolejnej  niewoli,   która  tak  bardzo  poni¿a godnoœæ ludzk¹.
W  relacjach  z  masonami  liberalno - lewackimi brak jest harmonii w braterstwie, która przecie¿ 
powinna  byæ  oparta na mi³oœci i dobrej woli,  tak¿e dopóki bêdzie istnia³ ten duch wspó³czesnej 
Sodomy  i  Gomory,  to  nie  zbudujemy  solidarnej  Polski,   bo   ten  k³amliwy  i  œmiercionoœny 
duch  jedynie zniewala  prawe  poczynania  prawych  owiec  Bo¿ych.  Szczêœæ  Bo¿e !  A. F.  

Po  tych  wyemitowanych  komentarzach wys³a³am nastêpny do artyku³u zatytu³owanego: 
“ Nadzór  nad  procesem  koncesyjnym  w  KRRiT  -  konieczny ! ”,   który  zosta³  po  nied³ugim 
czasie  upubliczniony,  a  oto  treœæ  jego:  �  Na  ka¿dym kroku zbieramy zgubne owoce polityki
pana  Tuska,   która  rozprzestrzeni³a  siê  na  szerok¹  skalê  równie¿  i  KRRiT,  która  nie  tylko 
kuleje,  ale  nawet  nie  dzia³a  czego  przyk³adem  jest  powy¿ej  omawiana  sprawa,  bo panowie
z  nurtu  liberalno - lewackiego  zaw³adniêci  lêkiem  i  nienawiœci¹ do wszelkiej sprawiedliwoœci
krzywdz¹  owce  Bo¿e,  które  daj¹  czytelne  œwiadectwo  prawdy chrzeœcijañskiej mi³oœci, która 



- 19 -

prowadzi  dusze  nasze  do  portu  wiekuistego  zbawienia.  Szczêœæ  Bo¿e !  A. F.  

Dziêki  ³asce  i  mi³osierdziu  Pana  naszego  znajdujê  siê  w  Œwiêtych  Ramionach Jego,
a  skoro  On  pragnie  uczyniæ  duszê  m¹  uczestnikiem  Swojego  wiecznego  ¿ycia  i  niepojêtej
wiekuistej  szczêœliwoœci  Jego,  dlatego  te¿  tak  bardzo  tulê  Krzy¿  Jego do serca i duszy swej,
który   jest   przecie¿   k l u c z e m   do   wszystkich   odwiecznych   zamys³ów  Jego,  w  którym 
znajduje  siê  pe³ne  objawienie  mi³oœci  Jego  do  nas  ( B³ogos³awiony Jan Pawe³ II - gi ).   Jako 
œwiadek   Bo¿ej   m¹droœci  i  mi³oœci   poprzez   pisanie  w  Boskim  Oblubieñcu  odrobinê  kojê 
têsknotê  za  Nim,   a  poniewa¿  Ukochany  œwiat³em  Swym  przewodzi  duszy  mej  w  ciemnej 
nocy   ducha,    tak¿e    niejednokrotnie    w    najg³êbszym   i   najdoskonalszym   doœwiadczeniu
duchowym  doznaje  ona  moc  nadprzyrodzonej s³odyczy, która przecie¿ pochodzi z najczystszej 
mi³oœci Pana naszego,  który  z  mi³oœci  do  nas  odkupi³  nas  przez  mêczeñstwo Krzy¿a Swego.

Ta   obecna   cywilizacja   tak   bardzo   naznaczona   jest   piêtnem   z³a,    bo   nie   doœæ, 
¿e   mamy   holokaust   nienarodzonych   dzieci   w   diabelskich   p³odach   matek,    to    jeszcze
wystêpuj¹   tragiczne   wojny   czy   te¿   konflikty   miêdzy  narodami   czy  te¿  walki  wewn¹trz 
niektórych  krajów  na  tle  natury  religijnej,  etnicznej  i  plemiennej,  a poza tym rozwiniêta jest
na  szerok¹  skalê  prostytucja,  handel  ¿ywym  towarem,   gdzie   dzieci   na  si³ê  wciela  siê  do
wojska  lub  do  niewolniczej  pracy,  ...   czy   te¿   kamieniuj¹   za   cudzo³óstwo  w  zacofanych
krajach,  tak¿e  to  wszystko  niewypowiedzianie  przygniata  mnie,  i  ¿eby  nie  moc Pana mego,
to  bym  nie  prze¿y³a  ani  jednej  minuty  d³u¿ej,  tym  bardziej,  gdy  piszê  teksty  na ten temat, 
to   wchodzê   w   to   barbarzyñskie   z³o   i   odczuwam   boleœæ   ofiar,   jak  i  diabelsk¹  radoœæ
oprawców  i  katów,  która  powala  mnie. 
 

Mój  niezast¹piony  Przyjaciel  Niebieski  wspomaga  i  zaspokaja  mnie  we wszystkim,
oczywiœcie   co   jest   zgodne   z   wol¹   Jego,    tak¿e    niejednokrotnie    przenikniêta   radoœci¹ 
i   mi³oœci¹   Jego   dusza   ma   powoli   pod¹¿a  do  wiekuistego  zbawienia,  aby  móc  za¿ywaæ 
moc   wiekuistej   radoœci   w   OjczyŸnie  Jego.   Na   swej   duchowej   drodze   biorê    przyk³ad
z  Oblubienicy Ducha Œwiêtego, Maryi,  która  jako  s³u¿ebnica  Pañska  ( £k 1, 38 )  tak  ofiarnie 
i   wielkodusznie   œwiadczy³a  o  Synu  Swym,  Jezusie  Chrystusie,   dlatego  te¿  z  Jej  pomoc¹ 
udoskonalam  siê  w  mi³oœci  Pana  mego,   który   przecie¿   jest   jedyn¹   Mi³oœci¹  ( 1 J 4, 16 ) 
i  pokrzepia  nas  w  Sobie  ( Mt 11,  28 ).  

29 grudnia  o  godz. 10. 50  wys³a³am komentarz do artyku³u zatytu³owanego:  “ Musimy
iœæ,   broniæ   wolnoœci  w  Polsce ”,   a   oto   treœæ   jego:  � Panowie  rz¹dz¹cy  ogarniêci  ¿¹dz¹ 
w³adzy  i  przyjemnoœciami  za  wszelk¹  cenê  boj¹  siê  zerwaæ  z  fa³szyw¹  ideologi¹, która tak 
wiele  najprzeró¿niejszych   profitów   przynosi  im  w  tej  zniewolonej  drodze,  która  prowadzi 
ich  dusze  na  wieczne  zatracenie,   i  skoro  podczas  okupacji  w  ciemnych  nocach  wiary  nie 
za³ama³y  siê  oddane  owce  Panu  naszemu,  to  i  my  nie  za³amiemy  siê  w  ciemnych  nocach 
obecnego  re¿imu  liberalno - lewackiego.  Szczêœæ  Bo¿e !  A. F.  

Ten  powy¿szy  komentarz  zosta³  wyemitowany  dopiero  po  godz. 17. 00,  a  przyczyn¹
tak   póŸnego   wyemitowania  by³o  najprawdopodobniej  to,   ¿e   nie   by³o   tam   kompetentnej 
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osoby,  aby  mog³a  ona  ten  tekst  rozpatrzeæ  w  duchu  Pana  naszego,   tak¿e   zaraz   puœci³am
nastêpny   komentarz   do   artyku³u   zatytu³owanego:   “  Parlamentarny   zespó³   o   dzia³aniach
KRRiT  ”,   który  po  krótkiej  chwili  by³  ju¿  upubliczniony,    a   oto   treœæ   jego:   �  Drodzy 
libera³owie   i   lewacy !   id¹c   drog¹   ob³udy,   k³amstwa   i   œmierci   nigdy   nie  przyniesiecie 
¿adnych  owoców,   co  zreszt¹  widaæ  to  ju¿  ka¿dego  dnia   i   to  we  wszystkich  dziedzinach 
naszego  ¿ycia,   ¿e   nawet   nie   chcecie   przyznaæ   milionom   bliŸnim  jedynie  tylko  jednego 
miejsca   na   multipleksie   dla   Telewizji   Trwam,    tak¿e    dopóki   nie   bêdziecie   wpatrzeni 
w   tajemnicê   Wcielenia   Syna   Bo¿ego,   w   którym   wyjaœnia  siê  tajemnica  cz³owieka,   co 
dobrze  mamy  przedstawione  na  ten  temat  w  Piœmie  Œwiêtym,   to   dziêki   wam   czeka  nas 
istna   Sodoma   i   Gomora,   w   której   zaczynamy  siê  powoli  ju¿  “ topiæ ”  z   tego  waszego 
bezprawia.  Z  okazji  Nowego  Roku  ¿yczê  wam  wszystkim,  abyœcie  siê  wszyscy przemienili 
na   obraz   Ojca   Niebieskiego   i   zanurzeni  w  œwiat³oœci  Jego  wykonywali  wszystkie  swoje 
obowi¹zki  w  mi³oœci  do  Niego,   nie   tylko   dla   dobra   Jego,  ale   równie¿  dla  ca³ej  naszej 
umi³owanej  Ojczyzny,  która  na  imiê  ma  Polska.  Szczêœæ  Bo¿e !  A. F.   
 

Dziêki  nieskoñczonej  mi³oœci  Ojca  Przedwiecznego  objawionej  w  Jezusie Chrystusie
poprzez   Ducha   Œwiêtego   za   pomoc¹   Matki   Syna   Bo¿ego   dusza   ma   przemieszcza  siê 
w    ciemnoœciach    duchowych,    aby   godnie   wype³niæ   wolê   Niebios,    co   jest   gwarancj¹
wiecznego   jej   zbawienia.   Ogarniêta   i   przesi¹kniêta   nieskoñczon¹   mi³oœci¹   Pana  swego 
jestem  uwra¿liwiona  na  wszystkie  znaki  czasu,  które  s¹  znakami  obecnoœci  Jego,  aby móc 
jak  najprzejrzyœciej  wy³o¿yæ  duchowe  Dzie³o  Jego,  które prowadzê w pe³nej jednoœci w Nim, 
który  jest  naszym  ¿yciem  ( J 14,  6 ).   W  tym  roku   w   Radiu  Maryja  wyemitowano  razem 
43 moich komentarzy  ( 4 nie zosta³y upublicznione ),  i  bior¹c  pod  uwag¹  cyfr¹  43,  to mo¿na 
j¹  odnieœæ  do  43 - ech  apostolskich  listów, które zosta³y napisane przez naszego umi³owanego 
B³ogos³awionego  Jana  Paw³a  II - go,  który  poprzez  swoje  tak  liczne  znaki  czasu odciska je 
i  na  mojej drodze  duchowej,  która  prowadzi  do  zbawienia.
 

Szczêœæ  Bo¿e !

                                           Anna  Aniela  Flak

       @  Ci¹g  dalszy  w  nastêpnym  folderze
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