
Anna  Aniela  Flak

Z   woli  Oblubieñca  Niebieskiego  wyszczególniê  wszystkie  moje  komentarze wys³ane
do   Radia   Maryja   w   2013  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   dobroci   i   sprawiedliwoœci   Stwórcy.    P r a g n ê
z a z n a c z y æ,    ¿e   od   kiedy  wpisa³am  pe³ne  imiona  i  nazwisko  swe  do  komentarzy,   to 
wiêkszoœæ   moich   komentarzy   w   ówczesnym   czasie  by³a  wyemitowana  w  Radiu  Maryja,
a  obecnie  ku  wielkiemu  memu  zaskoczeniu  prawie  wszystkie  zosta³y  usuniête,  i to w³aœnie
zdopingowa³o  mnie,   abym  na  mojej  internetowej  stronie  uwieczni³a  ten  prawdziwy  epizod
z  ¿ycia  mego,  który   jest   niemo¿liwoœci¹   usun¹æ   czy   te¿   wysadziæ,  bo  to  wszystko  jest 
udokumentowane  w  moich  duchowych  ksi¹¿kach z dziedziny teologii duchowoœci mistycznej, 
które przecie¿ znajduj¹ siê te¿ w Watykanie. Moje komentarze upublicznia³am przede wszystkim 
pod  takim  pseudonimem  jak:  “ anna  z  Lublina. ”

ROK   2013 

Moc¹   Niezmiennego   swoim   ¿yciem   dajê   œwiadectwo   o   Nim,   tak¿e   dusza   ma 
przenikniêta   zbawcz¹   moc¹  Jego  idzie  œladami  Jego  niestrudzenie  kontynuuj¹c  odwieczn¹
misjê  sw¹  dla  dobra  ca³ej  ludzkoœci.   Przepojona   niewypowiedzian¹   radoœci¹   Pana   mego 
bezwarunkowo   zawierzy³am  Mu  we  wszystkim,   tak¿e   zjednoczona   z   Nim   przez   Niego 
w   Duchu  Œwiêtym  i  Ojcem  z  ¿arliw¹  pobo¿noœci¹  przezwyciê¿am  niezliczone  przeszkody
przy  jednoczesnym  otworzeniu  siê  na  œwiat,   bo  przecie¿  w  ciszy  wysy³am  komentarze  do
Radia  Maryja,  aby  zasiaæ  ziarno  mi³oœci  Najœwiêtszego  w  zagubionych  owcach  Jego. 

2  stycznia  2013  roku   z   samego   rana  wys³a³am   komentarz   do   Radia  Maryja  do 
artyku³u   zatytu³owanego:  “  Musimy   obroniæ  TV  Trwam  ”,   a   oto   treœæ   jego:   �  Nale¿y 
“  oddaæ   siê   ca³kowicie   Bogu   w   mi³oœci,    aby    móc   objawiæ   tê   mi³oœæ    w   œwiecie  ” 
(  B³ogos³awiony   Jan   Pawe³   II - gi ),    a    nasi    przywódcy   na   czele   z   panem   Tuskiem, 
Komorowskim,   Sikorskim   i   Dworakiem   objawiaj¹   nam  jedynie  k³amstwa  i  wynaturzone 
prawa,  abyœmy  nie  d¹¿yli  do  wymiaru  Boskiego,  jedynie  tylko  pogr¹¿ali  i  topili  siê  w ich 
œmiercionoœnej   kulturze,    która    podlega    niesprawiedliwej   i   bezwzglêdnej   ideologicznej 
cenzurze,   która   tak   bardzo  jest   wroga  Koœcio³owi,   Stolicy  Apostolskiej  i  chrzeœcijanom, 
którzy  ca³kowicie  oddali  siê  Panu  naszemu,   w   zwi¹zku  z  czym  robi¹  oni  wszystko,   aby 
nie   przyznaæ   telewizji   Trwam   miejsca   na   multipleksie.   Szczêœæ   Bo¿e !   A.  F.       Ten
zacytowany  komentarz  zosta³  upubliczniony  dopiero  po  8 - miu  godzinach,  i  pod  wp³ywem 
Ducha   Œwiêtego   szybko   napisa³am   i   zaraz   wys³a³am   nastêpny   komentarz   do   artyku³u 
zatytu³owanego  “ Rz¹d  chce  cenzurowaæ  homiliê  ”,  a  oto  treœæ  jego:   � Rz¹d,  który  odda³ 
siê  sodomii,   bo   przecie¿   za   nic   ma   dobro   Koœcio³a,   jak   i   rodzinê   ludzk¹,  w  swoim 
sodomistycznym  prawie,   w  którym  nie  ma  hamulców  moralnych  chce  cenzurowaæ  homilie 
na  wielkie  poœmiewisko  ca³ego  œwiata,  i  powiedzmy sobie  szczerze,  ¿e  przecie¿  to  jest nie 
zakamuflowany  lecz  jawny  totalitaryzm,  i  przyjdzie  moment,  ¿e  oni  za to wszystko zap³ac¹, 
bo  ka¿da  totalitarna  epoka  mia³a  swój  pocz¹tek  i  koniec.  Szczêœæ  Bo¿e !  A. F.    Gdy  ten 
komentarz  ukaza³  siê,  to  zaraz  wys³a³am  nastêpny  do  tego  samego  artyku³u, który zosta³ po 
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paru  minutach  wyemitowany,   a   oto   treœæ  jego:  � Panie  Boni  -  prowadzi  pan  tak  wielkie 
negocjacje  z  przedstawicielami  Koœcio³a,   to   powinien  pan  byæ  wielkim  autorytetem  w  tej
sprawie,  czyli  ¿yciem  swym  powinien  pan  dawaæ  œwiadectwo  o  Panu  naszym,  a  poniewa¿ 
na  swej  drodze  krzy¿owej  jest  pan  oparty  o  przemijaj¹c¹  ideologiê  obecnego  re¿imu, która 
prowadzi  jedynie  na  diabelsk¹   “ golgotê ”,   dlatego   te¿   najwy¿sza   ju¿   pora,  aby  w  swej 
u³omnoœci  i  nicoœci  wejœæ  na  drogê  nawrócenia,  dziêki  której  wejdzie  pan z Ojcem, Synem 
i  Duchem  Œwiêtym  w  niepojête  tajemnice  Niebios,  co  wszystko  to  zaprowadzi  duszê  pana 
do  tajemniczej  trynitarnej  komunii  z  Trójjedynym  Bogiem.  Szczêœæ  Bo¿e !  A. F.  

3  stycznia   o   godz.  8. 26   pod   wp³ywem  Ducha  Œwiêtego  wys³a³am  komentarz  do 
Radia   Maryja   do   artyku³u   zatytu³owanego   “ KRR i T   straszy   procesem ”,    który   zosta³
wyemitowany  po  paru  minutach,  a  oto  treœæ  jego:  �  Dopóki   panowie  rz¹dz¹cy  nie  wyjd¹ 
ze  wszelkiej  swej  niesprawiedliwoœci,  egoizmu  i   zw¹tpieñ,  to  nigdy  nie  pozwol¹  oni  nam 
wejœæ   w   prawdziw¹   prawdê   Boskiego   Odkupiciela,   która   nas   wyzwoli  i  zbawi,   tak¿e 
póki  co,  to  musimy  mêczyæ  siê  w  ich  niewoli  i  ci¹gle  dopominaæ  siê  swoich  praw,  które
tak  jawnie  s¹  gwa³cone  na  oczach  ca³ego  œwiata,   co  oczywiœcie  jest  zgodne  z  wymogami 
ob³udnej  unijnej  ideologii.  Szczêœæ  Bo¿e !  A. F.  

Tego  samego  dnia,  ale  o  godz. 15. 05  puœci³am  nastêpny  komentarz do Radia Maryja 
do   artyku³u   zatytu³owanego:   “  Wotum  nieufnoœci  wobec  ministra  zdrowia  ”,   a  oto  treœæ 
jego:  � Przewodnicy  liberalno - lewaccy,  którzy  czerpi¹  œmiercionoœne soki ze swej ob³udnej, 
zak³amanej   i   œmiercionoœnej   ideologii    doprowadzili   do   takiego  upadku   we   wszystkich 
dziedzinach  naszego  ¿ycia,  ¿e  a¿  wierzyæ  siê  nie  chce,   ¿e  jeszcze  nie  poddali  siê  oni  do
dymisji,  tylko  dalej  propaguj¹  bezprawie,  nie  maj¹c  nic  mi³oœci  wzglêdem  bliŸnich,  którzy 
czerpi¹   ¿ywotne   soki  z  duchowego  Cia³a  Pana  naszego  tj.  z  Przenajœwiêtszej  Eucharystii. 
Szczêœæ  Bo¿e !  A. F.  

Z  woli  Pana  mego  o  godz.  15. 45   wys³a³am   nastêpny  komentarz  do  Radia  Maryja 
do   artyku³u   zatytu³owanego:  “  Pakt  fiskalny  zagra¿a  suwerennoœci  Polski ?  ”   a  oto  treœæ 
jego:  �  Pan  Tusk,  Komorowski  i  Sikorski,   jako  g³ówni  przywódcy  naszego  zniewolonego
kraju,  zamiast  rz¹dziæ  nim  na  drodze  prawdy  i  mi³oœci,   to   oni   rz¹dz¹  poprzez  nienawiœæ 
i  zak³amanie,  w  zwi¹zku  z  czym  w  ich  dialogach  i  prawach  nie  ma  krzty prawdy, jedynie 
tylko   ob³uda  i  k³amstwa,   tak¿e   rozpaleni   diabelskim   p³omieniem   gasz¹   oni  w  opozycji
rozpalony   p³omieñ   mi³oœci   Pana   naszego,   która   w   œwietle  Ewangelii  Umi³owanego  tak 
wiele  dobrego  pragnie  zrobiæ  dla  naszej  Ojczyzny.  Szczêœæ  Bo¿e !  A. F.  

Po  tych  3 - ech  wyemitowanych  komentarzach  wys³a³am  nastêpny   do  Radia  Maryja 
do  artyku³u  zatytu³owanego: “ Czego obawia siê Dworak ”, który równie¿ zosta³ upubliczniony,
a  oto  treœæ  jego:   � Pan  Dworak  jako  najwiarygodniejszy  œwiadek  i  przedstawiciel  obecnej 
zniewolonej  sodomii,   zasiadaj¹cy  w  pierwszych  miejscach  tego  barbarzyñskiego  bezprawia 
obawia  siê  utoniêcia  w  najgorszych  diabelskich ciemnoœciach, bo przecie¿ ob³udny immunitet 
re¿imu  liberalno - lewackiego   nie   zawsze  bêdzie  chroni³  go,  bo  on  te¿  ma  swoje  granice. 
Szczêœæ  Bo¿e !  A. F.  
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4  stycznia  z  samego  rana  moc¹  Oblubieñca  Niebieskiego napisa³am i zaraz wys³a³am 
komentarz  do  Radia  Maryja  do  artyku³u  zatytu³owanego:  “ Afera w gorzowskiej PO.  Roœnie 
liczba  podejrzanych ”,   a   oto  treœæ  jego:  �  Masoni  liberalno - lewaccy  nie  doœæ,  ¿e  nie  s¹ 
wierni  ani  dekalogom  Bo¿ym,   ani   te¿   prawom   naturalnym,   to   jeszcze  wprowadzili  nas 
w   moralne   i   gospodarcze   zniewolenie   podczas   którego   z   wielkim   trudem,   ale  jednak 
wychodz¹  ich  afery  za  aferami   czego   przyk³adem  jest  przedstawiona  sprawa,   a  poniewa¿ 
rozmi³owani  s¹  oni  w  wynaturzonym  ¿yciu,   w   zwi¹zku  z  czym   ich   zak³amana  wolnoœæ 
polega  g³ównie  na  mordowaniu  nienarodzonych,   niechcianych  dzieci,  popieraniu  zwi¹zków 
czy  te¿  ma³¿eñstw  tej  samej  p³ci,   eutanazji   i   szeregu   jeszcze   innych  wypaczeñ,  dlatego 
te¿   zak³adaj¹   oni   kaganiec  na  niezale¿ne  media  i  nie  chc¹  te¿  przyznaæ  jednego  miejsca 
na   multipleksie   dla   telewizji   Trwam,   tak¿e   w   ich   zachowaniu  nie  ma  ¿adnej  jasnoœci 
i  wyrazistoœci  w  jakichkolwiek  dobrach  dla  bliŸniego.  Szczêœæ  Bo¿e !  A. F.  

Po   tym   komentarzu   napisa³am   jeszcze  dwa  komentarze,   które  wys³a³am  do Radia
Maryja,  pierwszy  do  artyku³u zatytu³owanego:  “ Biskupi ¿¹daj¹ multipleksu ”, a oto treœæ jego: 
� Wiêkszoœæ  “ moherowych  beretów ”  jest  bez  granic  wierna  mi³oœci  Wszechmocnego,  dla 
którego  bez  reszty  pracuj¹  w  winnicy  Jego,   a   ¿yj¹c  ci¹g³¹  obecnoœci¹  Umi³owanego  id¹c 
drog¹   Ewangelii   Jego,   jako   ¿ywi   œwiadkowie   wiary   mog¹   w   pe³ni  oddzia³ywywaæ  na 
wszystkie  zagubione  owce,   które   nie   chc¹   wejœæ   w   absolutne,  niezniszczalne  i  wieczne
tajemnice  Pana  naszego,   do   których   zalicza   siê   ca³a   ekipa   rz¹dz¹ca  na  czele  z  panem
Tuskiem,  Komorowskim,  Sikorskim,  Bonim  i  Dworakiem,   dlatego  te¿  ¿¹damy  miejsca  na
multipleksie  dla  Telewizji  Trwam,   która  nam  siê  prawnie  nale¿y.  Szczêœæ  Bo¿e !  A. F.   
Natomiast   nastêpny   komentarz   by³   skierowany   do   artyku³u   zatytu³owanego:   “  SP  chce
powo³ania  komisji  obywatelskiej  ws.  Smoleñska ”,   a  oto  treœæ  jego:   � Obecny  dyktatorski 
liberalno - lewicowy  re¿im,  który  jest  wrogi  Koœcio³owi  nie  lubi  niewygodnej prawdy czego 
przyk³adem  jest  miêdzy  innymi  wyjaœnienie  katastrofy smoleñskiej, w której to ci pobratymcy 
z³a  podaj¹  coraz  to  zmieniaj¹ce  siê  k³amstwa,   a  poniewa¿  postawili  oni  wszystko  jedynie 
na  materializm  i  konsumpcjonizm,   który  tak  bardzo  zniewala  bliŸnich,  dlatego  te¿  w  tym 
ba³wochwalczym   œwiecie   wzbogacaj¹   siê    oni    kosztem    wyzysku    i    krzywd   ludzkich, 
ukierunkowuj¹c  wszystkie  poczynania  swe,   aby   ludzkoœæ   zamknê³a   siê   jedynie  na  istnej 
sodomii    tj.   uprawianie   wró¿biarstwa,   nierz¹du,   za¿ywanie   najprzeró¿niejszych   u¿ywek, 
mordowanie   nienarodzonych   dzieci  w  krematoryjnych  p³odach  matek,  przez  co  rozpoczê³a
siê  ju¿  zag³ada  ludzkoœci  oraz  szereg  jeszcze  innych  wypaczeñ  na  wielk¹  uciechê  szatana.
Szczêœæ  Bo¿e !  A. F.  
 

 Wszystkie   te   3  komentarze  by³y  wyemitowane  w  Radiu  Maryja,   i   by³am  pewna,
¿e  ju¿  na  tym  zakoñczê,  a  natchnienie  od  Ducha Œwiêtego  by³o  silniejsze  i  o  godz. 15. 24 
wys³a³am    nastêpny   komentarz   do   artyku³u    zatytu³owanego:    “  Niepokoj¹ce   powi¹zania
Dworaka  ”,  który  równie¿  zosta³  upubliczniony,   a   oto  treœæ  jego:  � Libera³owie  i  lewacy 
ogarniêci   zniewolon¹   ciemnoœci¹   jeszcze   bardziej  pogr¹¿aj¹  siê  w  niej,   bo   nie  ma  tam 
Oblubieñca   Niebieskiego,  który  Swoim  œwiat³em  oœwieci³by  je,  tak¿e  wszystko to prowadzi
nas   do   kolejnych   upadków   w   tym   obecnym   totalitaryzmie,    w   jakim   zreszt¹   obecnie 
znaleŸliœmy  siê.   Aby  wyjœæ  z  tego  niesamowitego  bezprawia,  to  trzeba podziêkowaæ naszej 
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ekipie  rz¹dz¹cej  wraz  z  panem  Dworakiem   za   ich   niecne  bezprawne  rz¹dzenia,  aby  móc 
wejœæ  w  trynitarny  dynamizm      odwiecznych  tajemnic  Pana  naszego,   które   przepe³nione   s¹
nieskoñczon¹  mi³oœci¹  Jego,  tak¿e  to  wszystko  zaprowadzi  nas do szerzenia sprawiedliwoœci 
ju¿  w  tym  doczesnym  pielgrzymowaniu  ku  radoœci  ca³ej  ludzkoœci.  Szczêœæ  Bo¿e !  A. F. 
 

Tak  szczerze  powiedziawszy  na  obecnym  etapie  mojej  drogi  duchowej nie mam zbyt 
wiele  energii  do  robienia  czegokolwiek,  dlatego  te¿  od  czasu do czasu wysy³am komentarze
do  Radia  Maryja,  bo  to  trochê  uspakaja  mnie  w  tym,  ¿e  nie  myœlê  o  tym,  ¿e  tak  bardzo
zosta³am  zignorowana  przez  duchownych,  do  których  wys³a³am  ostatni¹  przesy³kê zwi¹zan¹
z  Dzie³em  Pana  mego.

7  stycznia   o   godz.   8. 49    wys³a³am   komentarz   do   Radia   Maryja    do    artyku³u 
zatytu³owanego:  “ Rolnicy   zaostrz¹   protest  ”,   a   oto   treœæ   jego:   � Panowie  rz¹dz¹cy  na 
czele  z  panem  Tuskiem  myœl¹,   ¿e   przy   wielkim   wsparciu  “ wielkich ”  unii  europejskiej, 
nad  któr¹  czuwa  ob³udna  poprawnoœæ  polityczna rozprzedadz¹ ziemiê polsk¹ i zlaicyzuj¹ nasz 
kraj,  aby  on  by³  istn¹  Sodom¹  i  Gomor¹,  ale  zapominaj¹  oni,   albo  te¿   nie  przyjmuj¹  do 
wiadomoœci  swej,  ¿e   zawsze   by³o   i   bêdzie,   ¿e   tylko   Bóg   jest   pocz¹tkiem   i   koñcem 
ka¿dej   sprawy,   dlatego   te¿   oddane   dzieci  Jego  ca³y  czas  s¹  ufne  i  gotowe  na  dzia³anie 
Jego,  konsekwentnie  wykonuj¹c  wszelkie  rzeczy,  które  powsta³y z nicoœci, czego przyk³adem 
jest   chocia¿by   Radio   Maryja   i   Telewizja   Trwam,   dziêki   czemu   wzrasta  chwa³a  wiary 
katolickiej,   jedynej   prawdziwej   i   obowi¹zuj¹cej  w  ca³ym  Wszechœwiecie.  Szczêœæ  Bo¿e ! 
Anna  Aniela  F.    I  w  parê  minut  póŸniej,  bo  o  godz. 9. 03  wys³a³am  nastêpny  komentarz
do  Radia  Maryja  do  artyku³u  zatytu³owanego: “ Apel  dziennikarzy  ws.  zabójstw  reporterów
w  Rosji ”,  a  oto  treœæ  jego:  � “ Wielcy ” tego  œwiata  na  czele  z  panem  Putinem, Tuskiem, 
Obam¹   i   pani¹   Merkel   niszcz¹   porz¹dek  sprawiedliwoœci,  który  poni¿a  godnoœæ  ludzk¹,
dlatego   te¿    tak   wiele   z³a   i   najprzeró¿niejszych   aktów   œmierci   i   wandalizmu   jest  na
ca³ym  zniewolonym  œwiecie,  bo  wiadomo, kto uderza w Koœció³ Pana naszego i Jego Samego, 
to   znajduje   siê   poza   tajemniczymi   strumieniami   ³ask   Najœwiêtszego,  który  jest  obfitym 
Ÿród³em  wiedzy  i  mi³oœci  dla  ludzi cierpi¹cych  i zagubionych,  i  jako  œwiat³oœæ  œwiata  (J 8, 
12 )  wprowadzi³  nas  obecnie  w  Betlejemskie  œwiat³o  Swe.  Szczêœæ Bo¿e ! Anna Aniela F.  

Po tych dwóch wyemitowanych komentarzach  o  godz. 11. 54  pod  silnym natchnieniem
Ducha   Œwiêtego   szybko   napisa³am   i   zaraz   wys³a³am   nastêpny   komentarz   do   artyku³u 
zatytu³owanego:   “ G³oœny   proces   doktora   G.   Skandaliczne  zachowanie  sêdziego ”,  a   oto 
treœæ  jego:   �  Do   pana   sêdziego   Igora  Tuleya.  Panie  sêdzio  nie  posiada  pan  prawdziwej 
dojrza³oœci   nie   tylko   duchowej,   ale  i  ludzkiej,   bo  zreszt¹,   gdzie   pan   mia³   j¹   nabyæ ? 
skoro  pan  idzie  drog¹  ob³udy,  k³amstwa  i  œmierci,  dlatego  te¿  ¿yczê  panu,  aby  obmy³  siê 
pan   ze   swoich   grzechów  w  Ÿródle  mi³oœciwego  Oblubieñca  Niebieskiego,   co  pozwoli  to 
wejœæ  panu  w  misterium  paschalne  Umi³owanego,   który   na   drodze   krzy¿a  tj.  na   drodze 
mi³oœci   i   cierpienia   zaprowadzi   duszê   pana   do   wiekuistego   zbawienia.  Szczêœæ  Bo¿e ! 
Anna  Aniela  F.  

Po   wyemitowanym   tym   powy¿szym   komentarzu  wys³a³am  nastêpny  komentarz  do
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artyku³u   zatytu³owanego:   “ Z³o¿¹   postêpowanie   dyscyplinarne   wobec   sêdziego   Tuleya ”,
który  równie¿  zosta³  upubliczniony,  a  oto  treœæ  jego:  �  Z  takimi “ wielkimi ”  autorytetami 
kultury  k³amstwa  i  œmierci,  na  czele  których  stoi  nie  tylko  pan  Igor  Tuleya,   ale   równie¿ 
nasi  przywódcy  tj.  pan  Tusk,  Komorowski  i  Sikorski,  którzy  nie  ¿yj¹  zgodnie z Ewangeli¹ 
Pana naszego,  nie  mo¿e  byæ  ¿adnej  mowy  o  harmonii mi³oœci wœród Polaków, która przecie¿ 
prowadzi  do  doskona³ej  jednoœci  w  Niebieskim  Oblubieñcu  naszym,  tak¿e  ci decydenci z³a, 
dziêki  swej  w³asnej  mi³oœci  odrywaj¹  nas  jedynie  od  Pana  naszego,  abyœmy tylko nie mogli 
¿yæ  w  duchowej  kulturze  mi³oœci  i  ¿ycia.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  

8  stycznia  z  samego  rana  wys³a³am  dwa  komentarze  do  Radia  Maryja   do  artyku³u 
zatytu³owanego:  “  KRRiT  chce  z³o¿yæ  doniesienie ”,  a  oto  treœæ  jego:  � Pan  nasz  pragnie, 
abyœmy   wszyscy   byli   braæmi   i   siostrami   w   jednoœci,   a  wspó³czeœni  faryzeusze  maj¹cy 
za   nic   bratersk¹  mi³oœæ  na  si³ê  odwodz¹  nas  od  Ÿróde³  nieœmiertelnego  ¿ycia,   œwiadomie 
ustanawiaj¹c  zniewolone  prawa  czego  wiernym  przyk³adem  jest  ca³a  KRRiT,  tak¿e poprzez 
swoje  poczynania  nios¹  oni  jedynie  niewymowne cierpienia, wydaj¹c przy tym œmiercionoœn¹ 
opiniê   na   swój  temat,   która   nie   ma   nic   wspólnego   z   prawdziw¹  demokracj¹,   jedynie 
z  ob³udn¹  i  zak³aman¹  demokracj¹  liberalno - lewack¹,  któr¹  chroni  poprawnoœæ polityczna. 
Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  

Natomiast   treœæ   drugiego   komentarza   brzmia³a:  �   Do  panów  rz¹dz¹cych  oraz  do 
wszystkich  cz³onków  KRRiT  !  -  jesteœcie  “ chwastami ”,   które   ju¿   dawno   powinny   byæ 
wyrzucone,  aby  mog³a  rozrosn¹æ  siê  latoroœl   czyli   opozycja,   która   za   prawdê  jest  przez 
was  przygnieciona  i  niesamowicie  oœmieszana,  tak¿e  ju¿  dawno  powinniœcie siê  poddaæ  do 
dymisji  dla  dobra  ca³ego  narodu,  przez  co  dacie  œwiadectwo  waszej  odwagi na tak wa¿nym 
etapie  historii,   gdzie   dziêki   wam   znaleŸliœmy  siê  nad  przepaœci¹  bez  wyjœcia.  W  Piœmie 
Œwiêtym  jest  powiedziane,  ¿e  ka¿d¹  latoroœl,  która  w  Panu  naszym  nie  przynosi  owoców, 
to  odcina  siê,   a   która   przynosi   owoc   oczyszcza   siê,   aby  przynios³a  obfitszy  ( J 15, 2 ), 
i  skoro  wasze  rz¹dzenie  nie  przynosi  ¿adnych  owoców,  to  nie  mo¿emy  ju¿  d³u¿ej  czekaæ,
poniewa¿  wy  ci¹gle  macie   jedynie   twórczy   zapa³   i   trud,   ale  do  bezprawia  i  niszczenia 
naszej  Ojczyzny.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  

Po  wyemitowanych  tych  dwóch  komentarzach  wys³a³am do Radia Maryja nastêpny do 
artyku³u  zatytu³owanego:  “ Proces  odwo³awczy  Nergala ”, który równie¿ zosta³ upubliczniony, 
oto  treœæ  jego:  � Panie  Nergal   -   uleg³   pan  samozadowoleniu  w  tym  topi¹cym  siê  b³ocie 
i  smrodzie  obecnej  sodomii,  a   tak   naprawdê  o  czym  pan  nie  wie,   albo  wiedzieæ  te¿  nie 
chce,  to  zag³usza  pan  swoj¹  samotnoœæ i zagubienie w tym bezprawiu, dlatego te¿ ¿yczê panu, 
aby  w  koñcu  wszed³  pan  w  rozkoszne  duchowe  ¿ycie,   które  pozwoli  panu  przezwyciê¿yæ 
swoje  pokusy  i  z³e  nawyki.  Anna  Aniela  F.  

O   godzinie  10. 33   wys³a³am   nastêpny   komentarz   do   Radia   Maryja   do   artyku³u 
zatytu³owanego:  “ KRRiT  brnie  w  œlep¹  uliczkê ”  oto  treœæ jego:  � Jako owce Pana naszego 
pielgrzymujemy  drogami  wiary,   a  masoni  liberalno - lewaccy  na  czele  z  KRRiT   nie  doœæ, 
¿e  sami  pielgrzymuj¹  drogami  k³amstwa  i  œmierci,   to  jeszcze   si³¹  zmuszaj¹  nas,   abyœmy 
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szli   za   wynaturzonymi   prawami  i  wskazaniami,   co   wszystko   to   doprowadza   do   du¿ej 
destrukcji  spo³eczeñstwa  i  obraca  siê  przeciw  nich  samych,  a  my z pogard¹ dla promowania 
cywilizacji   niesamowitego   bezprawia   i   tak   idziemy   “  za  wskazaniami  Ducha  Œwiêtego,
który   nieustannie   odnawia   oblicze   Koœcio³a   darami   i   charyzmatami,    wzbogacaj¹c    go 
i  umacniaj¹c ” ( B³ogos³awiony  Jan  Pawe³  II -  gi ),  co  jeszcze  wiêksz¹ wœciek³oœæ wywo³uje 
u  popleczników  szatana,  którzy  ze  swej  bezradnoœci  mog¹  jedynie  tylko  bardziej umacniaæ 
nas  cierpieniami,   co   wszystko   to   pracuje   na  wiekuiste  zbawienie  naszych  dusz.  Szczêœæ 
Bo¿e !  Anna  Aniela  F.   

Z   woli   mi³oœciwego   Pana   mego   wys³a³am   jeszcze  dwa  nastêpne  komentarze   do 
artyku³u zatytu³owanego:  “ Mówmy o faktach ”,  a  oto  treœæ  pierwszego komentarza:  � Dusza 
naszego   ukochanego   B³ogos³awionego   Jana   Paw³a   II - go   czy   te¿   B³ogos³awionego  ks. 
Jerzego   Popie³uszki,   którzy   s¹   opromienieni   Bo¿¹   œwiat³oœci¹,   wstawiaj¹   siê   za   nami 
u  Boga,  abyœmy  na  drodze  pokoju  i  mi³oœci  przezwyciê¿ali  wszelkie  trudnoœci. Jak historia 
bardzo  dobrze  wykazuje,  ¿e  wszelka niesprawiedliwoœæ skazana jest z góry na niepowodzenie, 
tak¿e  pokonamy  tê  obecn¹  liberalno - lewack¹  niewolê, bo przecie¿ nasz Ojciec Przedwieczny 
nad  wszystkim  ma  pieczê,  bo  On  dzia³a  ponad  wszystkim, przez wszystkich i we wszystkim 
( Ef  4,  5 -  6 ).  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.     A   treœæ  drugiego   komentarza   do   tego 
wspomnianego  artyku³u  brzmia³a: � Mistrzowie Niebiescy poprzez cierpienia i trudnoœci ¿ycia,
oczyszczaj¹  i  szlifuj¹  nas  na  podobieñstwo  Swe,   abyœmy   przynieœli   jak   najwiêcej  owocu 
dla  grzeszników,  którzy  nie  mog¹  prze¿yæ  tego,   ¿e  przy  takich  utrudnieniach,   które  sami 
nieustannie  wprowadzaj¹,  mimo  wszystko  powsta³o tak wiele dobra, które wyros³y przy Radiu 
Maryja  i  Telewizji  Trwam,  co   przecie¿   wszystko   to   nape³nia   lêkiem   tych   antypolskich 
nieudaczników,  którzy  jedynie  j¹trz¹,  obiecuj¹  i  nie  szanuj¹  te¿  bliŸniego,  ³ami¹c  nie tylko 
prawa  Bo¿e,   ale  i  naturalne,   tak¿e  jak  do  tej  pory  wykazali  siê  oni  jedynie  “ wielkimi  ”
dzia³aniami   w  niszczeniu  naszej  Ojczyzny  i  Koœcio³a  Pana  naszego.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna 
Aniela  F.  

Za  parê  minut  puœci³am  do  Radia  Maryja  nastêpny  tj.  7 - my   komentarz  tego  dnia
do  artyku³u  zatytu³owanego:  “ Mamy  prawo  patrzeæ  na  to  co  robi¹  rz¹dz¹cy ”,  a  oto  treœæ
jego:  � “ Bóg  w  ka¿dej  epoce,  na  ka¿dym  miejscu  i  w  ka¿dej  sytuacji  uzdalnia cz³owieka 
moc¹  Ducha  Œwiêtego  do  œwiadczenia  o  Jego  mi³oœci ” ( B³ogos³awiony  Jan  Pawe³ II - gi ),
czego  wiernym  przyk³adem  jest  chocia¿by  kap³an  tysi¹clecia  ojciec  Tadeusz  Rydzyk,  który 
swoimi  mediami  wspomaga  nas,  abyœmy  mogli  wejœæ w misterium Oblubieñca Niebieskiego, 
który   Sw¹   nieskoñczon¹   czu³¹   mi³oœci¹   dotyka   nas   ka¿dego   dnia,   tak¿e  nikt  nam  nie 
odbierze   ¿ycia   wewnêtrznego,   w   którym   nastêpuje   najœciœlejsze   zjednoczenie   z  Panem
naszym,  w  zwi¹zku  z  czym   wszystkie    piêtrz¹ce    siê   trudnoœci   za   spraw¹   antypolskich 
rz¹dz¹cych   wraz   z   panem   Dworakiem   nie   przera¿aj¹  nas,   bo   my   na   drodze    mi³oœci 
Nieœmiertelnego   nie   lêkamy   siê   trudnych   wyzwañ   w   Imiê   Jego.  Szczêœæ   Bo¿e !  Anna 
Aniela  F.  

8 - go  stycznia  na 7 - em  wys³anych  moich  komentarzy  do  Radia  Maryja  jedynie ten
ostatni  nie  zosta³  upubliczniony,  i  byæ  mo¿e,  ¿e  ja  go  nie  wys³a³am,   tym  bardziej,   ¿e  na 
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ekranie  komputerowym  nie  by³o  adnotacji,   ¿e   komentarz   oczekuje  na  moderacjê,  dlatego
te¿  wys³a³am   go  ponownie  i  zobaczê  obecnie  jaki  bêdzie  efekt ?  Oczywiœcie  wyemitowali 
ten  komentarz,  ale  po  nieco  d³u¿szym  czasie. 

9 - go  stycznia  o  godz.  10. 50  i  11.04   wys³a³am  do  Radia  Maryja  dwa komentarze 
do  artyku³u  zatytu³owanego:  “ Kupcy wyrzuceni  z  gabinetu  Waltz”,  a  oto treœæ jego:  � Pani 
Hanna    Gronkiewicz   Waltz   jako   rzecznik   re¿imu   liberalno - lewicowego    opar³a    swoje 
nadzieje   jedynie   na   z³udnych   zdobyczach   dobrobytu  materialnego  w³¹cznie  z  ob³udnymi 
wartoœciami  konsumpcjonizmu,  dlatego  te¿  ma  ona  za  nic  dobro spo³eczeñstwa, bo przecie¿ 
musi   dbaæ   o   reputacjê   sw¹   wœród   swoich   towarzyszy,   którzy   postawili   na  niszczenie 
naszej  Ojczyzny,   tak¿e   wszystko   jest   przeciwstawne   do   poszanowania   wszystkich  praw 
cz³owieka  oraz  braterskiej  mi³oœci  miêdzy  bliŸnimi.  

Natomiast  drugi  komentarz  brzmia³:   � Dziêki  takim  ludziom  jakim  jest  pani Hanna 
Gronkiewicz  Waltz  naród  p³aci  wielk¹  cenê  ich  zak³amaniom  i  wynaturzonym  prawom, bo 
oni   w   niczym  nie  kieruj¹  siê  prawd¹,   dlatego   te¿   wydaj¹   swoje   opinie   poprzez  swoje 
zniewolone  media,  skazuj¹c  wiele  niewinnych  ludzi  na  pomówienia,  s¹dy,  a  nawet pok¹tn¹ 
œmieræ,  tak¿e  jak  widzimy  nie  broni¹  oni  ka¿dej  osoby  ludzkiej,  bo  przecie¿  nie ma u nich 
nic  bezinteresownoœci,  solidarnoœci  i  mi³oœci,  ani  te¿  przebaczenia,   co  zreszt¹  wszystko  to 
odnajdujemy    w    nieskoñczonym   mi³osierdziu   Oblubieñca   Niebieskiego.   Szczêœæ   Bo¿e ! 
Anna  Aniela  F.    Tego  drugiego  komentarza  nie  pisa³abym,  ale w pierwszym zapomnia³am
napisaæ   na   koñcu   “  Szczêœæ   Bo¿e !   Anna   Aniela   F. ”,    dlatego   te¿   w   Panu   naszym
doda³am  to  jedno  m¹dre  zdanie,  aby  by³o  Bo¿e  zakoñczenie.   

Ten  drugi  komentarz  nie  zosta³  wyemitowany,  a  poniewa¿ na ekranie komputerowym 
nie  by³o  adnotacji,   ¿e   komentarz   oczekuje   na   moderacjê   czyli   sytuacja   powtórzy³a  siê 
z  poprzedniego  dnia,  dlatego  te¿  wys³a³am  go  ponownie,  i  za chwilê te¿ wys³a³am nastêpny
komentarz  do  sprawy  zatytu³owanej:  “ S³owo  o.  Tadeusza  Rydzyka  wypowiedziane podczas
pogrzebu  œp.  o.  Jana  Mikruta  CssR ”, a oto treœæ jego:  � W tym niewymownym uciemiê¿eniu 
serwowanym nam przez zaborców liberalno-lewackich  pielgrzymujemy drog¹ mêczeñsk¹ wœród 
odwiecznych dogmatów Bo¿ych,  znajduj¹c  w  chwilach  prób moc i oparcie u naszego Stwórcy, 
dlatego   te¿   nie   przera¿aj¹   nas   próby,   ani  trudnoœci,  tylko  szczerze  i  ofiarnie  pracujemy 
dla  dobra  Koœcio³a  uwielbionego  Mistrza  Niebieskiego.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  

 
Je¿eli  nie  wyemituj¹  mi  tych  powy¿szych  dwóch  komentarzy,   to  na  trochê  ucichnê 

z  nimi,   aby   móc   za   jakiœ   czas   znowu   przypomnieæ  siê  w  Panu  naszym,   który   dziêki
mi³osiernej   mi³oœci   Swej   obdarzy³   duszê  m¹  specjalnymi  ³askami  Swymi,   ¿e  ona   bywa 
w   nieskoñczonych  g³êbinach  ¿ycia  Jego,   co   wszystko  to  pozwala  jej  odrobinê  smakowaæ 
¿ycia  wiecznego.   Na   mej   duchowej   drodze   idê   za   g³osem   mi³osierdzia   Pana  naszego, 
któremu  ufam  we  wszystkim,  tak¿e  w  bezgranicznej  mi³oœci  Jego  cierpiê  i  pracujê w Nim, 
aby  móc  wydaæ  owoc  Jego  ze  zbawczej  winnicy  Jego  na  Chwa³ê  Królestwa  Jego.

Te  dwa  powy¿sze  komentarze  w  przeci¹gu  paru  minut  zosta³y  wyemitowane,   tak¿e 
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pod    silnym    natchnieniem    Ducha    Œwiêtego   wys³a³am   do   Radia   Maryja   nastêpny   do
artyku³u  zatytu³owanego:  “ S³u¿y³  Bogu  i  OjczyŸnie  -  o. Jan  Mikrut  CcsR ”,  który  równie¿ 
by³  upubliczniony,  a  by³  on  nastêpuj¹cej  treœci:  � Nasze  cierpienia, które przechodzimy pod 
wp³ywem popleczników liberalno - lewackich rozjaœnione s¹ œwiat³em naszego najukochañszego 
Wcielonego  S³owa  Bo¿ego,   o   czym   oni   nie   wiedz¹,   dlatego   te¿  w  tym  Ÿródle  mi³oœci 
i   rozjaœnionej   nadziei,    dziêki     niestrudzonym     wysi³kom    naszym    nie   poddajemy   siê 
zniewoleniom  tych  gorliwych  “ aposto³ów ”  tej  obecnej  cywilizacji  k³amstwa i œmierci, która 
sieje  jedynie  œmieræ  i  cierpienie,  jedynie   tylko   bierzemy   przyk³ad   z   takich  Bogobojnych 
i  oddanych  kap³anów,   jakim   miêdzy   innymi   by³   œp.  pamiêci  ojciec  Jan  Mikrut.  Szczêœæ 
Bo¿e !  Anna  Aniela  F.     

10  stycznia  z  samego  rana  napisa³am  4 komentarze  do  Radia  Maryja,  pierwszy  by³
do  artyku³u  zatytu³owanego:  “  Minister  rolnictwa  o  nieprawid³owoœciach  w  ANR  ”,   a  oto 
treœæ  jego:   � Kryzys  gospodarczy   i   moralny  zagoœci³  na  naszej  zniewolonej  ziemi  dziêki 
poczynaniom  “ wielkich ”  tego  œwiata,   którzy  robi¹  wszystko,  aby  nasza  droga  ziemskiego 
bytowania   nie   odbywa³a   siê   w   prawdziwej   wewnêtrznej   wolnoœci,   lecz   jedynie  w  ich
zniewolonej,  wynaturzonej  wolnoœci,  która  jest  najgorsz¹  obrzydliwoœci¹  w  tych  nicoœciach 
nad  nicoœciami,  prowadz¹ca   jedynie  do  diabelskiego  portu  o  nazwie  -  piek³o,   dlatego  te¿
ci  decydenci  sodomii  rozprzedaj¹  nasz¹  ojczyst¹  ziemiê,  a  g³os  zabieraj¹  jedynie wówczas, 
gdy  ju¿  nie  maj¹  wyjœcia,  czego  przyk³adem  jest  omawiana  sprawa.  Szczêœæ  Bo¿e !   Anna 
Aniela  F.  

D r u g i   komentarz  by³  do  artyku³u zatytu³owanego:  “ Górnicy  decyduj¹  o  strajku ”, 
a    oto   treœæ   jego:    �   Panie  Tusk !  -  przepojony   jest   pan   niewypowiedzian¹   zmys³ow¹
radoœci¹,   zarz¹dzaj¹c  naszym  krajem  w  oparciu  o   ci¹gle  rozpadaj¹ce  siê  ideologie,   które 
maj¹  jedynie  chwilowe  dobro  pana  i  pana  partii,  w  której  to  co  poniektórzy dobrze siê ju¿ 
ob³owili,  tak¿e  to  wszystko  doprowadzi³o  do  niesamowitego  zniszczenia  naszej umi³owanej 
Ojczyzny,   która   traktowana   jest   przez   pana  jako  osobisty  folwark,   tak¿e  sam  osobiœcie 
przekona³  siê  pan,  co  zawdziêcza  ca³y  naród  panu,   ¿e  nawet  górnicy  przygotowuj¹  siê  do
generalnego  strajku.  Nikt   nie   cieszy   siê   ze   œmiercionoœnych   owoców  zarz¹dzenia  pana, 
nawet  i  ci,  którzy  g³osowali  na  pana,  tak¿e  najwy¿sza  ju¿  pora,  aby  wszyscy  zarz¹dzaj¹cy 
pobratymcy   pana   wszystko   tworzyli   na   trwa³ym  fundamencie  naszej  wiary,  na  której  to 
w   braterstwie   i   solidarnej  wiêzi  nie  tylko  odbudujemy  nasz  kraj,  ale  równie¿  pojednamy 
siê  w  Panu  naszym.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.    

T r z e c i   k o m e n t a r z    by³   do  artyku³u  zatytu³owanego:  “ Parlamentarne zespo³y
broni¹   Wyszkowskiego ”,   a    oto   treœæ   jego:  �  Oligarchowie  tego  œwiata  stracili  kontakt 
z  dobrem  i  znaleŸli  siê  w  diabelskiej  rzeczywistoœci,  która  sta³a  siê  dla  nich najzwyklejsz¹ 
normalnoœci¹,    która   chroniona   jest   przez   ob³udn¹   poprawnoœæ   polityczn¹   wraz   ca³ym 
aparatem   s¹downictwa,   dlatego   te¿   podsycaj¹   oni   wszelkie   k³amstwa,   aby   one   mog³y 
wyprzeæ  prawdê,   w   zwi¹zku  z  czym  têpi¹  oni  œwiadków  wiary  wraz  z  ca³ym  Koœcio³em 
Pana   naszego,   dziêki   któremu   mo¿emy   przebywaæ  w  œwiat³oœci  i  nadziei  Umi³owanego. 
Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  



- 9 -

C z w a r t y   komentarz   by³   do  tego   samego,  powy¿szego  tytu³u,  a  oto  treœæ  jego: 
� Panie  Wa³êsa  -  pana  czas  zamyka  siê  jedynie   w   granicach   czasu   i   przestrzeni,   tak¿e 
nie   wchodzi   pan  w  niepojête  nieskoñczonoœci  Oblubieñca  Niebieskiego,   a   poniewa¿  jest
pan  nauczycielem  tej  obecnej  Sodomy  i  Gomory,   dlatego   te¿   nie  mo¿e  pan  uczestniczyæ 
w  owocach  mêki,  œmierci  i  zmartwychwstania  Pana  naszego,  bo uczestniczy pan w zgni³ych 
i  œmierdz¹cych  owocach  sodomii,   która  zbiera  tak  œmiercionoœne  ¿niwa,   tak¿e   najwy¿sza 
ju¿   pora,   aby   pan   w   tej   przejœciowej   ziemskiej   wêdrówce   oderwa³   siê   od   grzechów 
sodomii,    któr¹    tak    pan    namiêtnie    propaguje,    i   wszed³   bez   ¿adnych   kompromisów 
w  tajemnice  mi³oœci  Umi³owanego.  Szczêœæ  Bo¿e!  Anna  Aniela  F.   

Ten  ostatni  komentarz  nie  zosta³  wyemitowany,   mimo,   ¿e   jak  zwykle  pisa³am  go
Samym  Bogiem,  ale  tak naprawdê, to on by³ zbyt mocny i nie dziwiê siê te¿, ¿e nie upublicznili
go,   tak¿e   jak   dotychczas   na   77  wys³anych  moich  komentarzy  72  zosta³y  upublicznione, 
a  5  wykasowano,    tak¿e   wkrótce   ju¿   ucichnê,   gdy  bêdzie  77  komentarzy czyli  zakoñczê 
ten   epizod   z   moimi   duchowymi   komentarzami  wysy³anymi  do  Radia Maryja  na  Chwa³ê 
Bo¿¹.

Z  woli  niewidzialnego  Ojca  Przedwiecznego  pracujê  w  stwórczej  m¹droœci  Jego, co
pozwala   duszy   mej   wejœæ   w   bezmiar   nieœmiertelnych  i  niezniszczalnych  tajemnic  Jego,
dlatego   te¿   z   pe³nym   oddaniem  i  wytrwa³oœci¹  trwam  w  mi³oœci  Ukochanego  w  œwietle 
tych  tajemnic  Jego.   Nape³niona   Duchem   Pana   mego   pod¹¿am   za   Nim   naœladuj¹c   Go 
we  wszystkim,  w  zwi¹zku  z  czym  doœwiadczam  Go  w  sobie,  a  szczególnie  w  dotkliwych 
cierpieniach  czy  te¿  w  wytrwa³ej ¿arliwej pisemnej modlitwie, która odbywa siê w trynitarnym 
misterium  zbawienia.

Matka  Mi³osierdzia,  Maryja  wspomaga  duszê  m¹  w  duchowej  drodze, która przecie¿ 
prowadzi   na   szczyt   chrzeœcijañskiej   doskona³oœci,    tak¿e   mimo   nêdzy   mej  z   radoœci¹  
i  wzruszeniem  doœwiadczam  wiekuistej  radoœci  i  œwiat³oœci,  która  z tak wielkim natê¿eniem
promieniuje  ze  zmartwychwsta³ego  Pana  naszego.  Od  kiedy  wesz³am  na  schody mistycznej
Góry  Karmel,  to  zawsze  przebywam  w  œwietle  wiary  i  ducha, co wszystko to nape³nia mnie 
energi¹   i   entuzjazmem   Umi³owanego,   który   jest   przecie¿   naszym   ¿yciem  ( Flp 1,  21 ),
jedyn¹   nasz¹   drog¹,   prawd¹   i   nadziej¹  ( J 14,  6 ).   W   nieskoñczonej   mi³oœci   Boskiego 
Oblubieñca  dusza  ma  wg³êbia  siê  w  niepojête  tajemnice  Jego,  w  zwi¹zku  z  czym ¿yje ona
w  tajemnicy  ¿ycia  i  mi³oœci  Jego,   aby  móc  w  ¿yciu  przysz³ym  osi¹gn¹æ  wieczn¹  nagrodê 
tj.  wiekuiste  Niebo.  Jestem  w  minimalnym stopniu  “ rzeczniczk¹ ” Pana swego, aby odrobinê 
zasiaæ   zbawczej   mi³oœci   w   sercach  i  duszach,   tak¿e  w  jaœniej¹cym  œwietle  Jego  koñczê 
wype³niaæ  ju¿  wolê  Jego.

Przewodnicy  Niebiescy  towarzysz¹  mi  na  mej  ciernistej  i  mi³osnej  drodze œwiêtoœci, 
tak¿e    kieruj¹    Oni    wszelkimi    krokami   i   poczynaniami   mymi   wybaczaj¹c   mi   drobne
potkniêcia,  przy  jednoczesnym  zachêcaniu  do  dalszych  wyzwañ  w  Ich  Imieniu,  dlatego  te¿ 
jestem  g³êboko  wdziêczna  za  takie  niewymowne  przewodnictwo,  które  duszê  m¹  prowadzi
do  wiekuistego  zbawienia.  Mimo,  ¿e  czasami  z  wielkim  oporem zmagam siê z trudnoœciami 
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dnia    codziennego,    ale    w    g³êbokim   mym   ¿yciu   modlitewnym   wspomaga   mnie  ³aska 
Wszechmocnego,   który   pog³êbi³  moj¹  jednoœæ  w  Sobie,   aby   mog³o   zaowocowaæ   ziarno 
Ewangelii   Jego,   jak   nie   za   ¿ycia,   to   chocia¿   po   œmierci   mej,   dlatego   opromieniona 
zmartwychwstaniem  Jego  jak  najgorliwiej  pracujê  w  s³u¿bie  Chwa³y  Jego.

11  stycznia   z   samego   rana   wys³a³am    do   Radia   Maryja   komentarz   do   sprawy
zatytu³owanej:   “ G³os  z   Polski  -  pos.   Antoni  Macierewicz  ”  treœci:   �  Pan  pose³  Antoni 
Macierewicz  na  swej  drodze  œwiêtoœci  nieustannie  spe³nia  wymagania  prawdy,   w  zwi¹zku 
z   czym   zbli¿a   siê   do   œwiat³a   Pana   naszego  ( J 3,  21 ),   i   z   woli   najmi³osierniejszego 
Umi³owanego  otrzyma³  wielk¹  ³askê,  która  nie  ka¿demu  jest  dana,   ¿e  ma  tak  wiele  mocy 
Bo¿ej,  ¿e  rozmawia  z   tymi  przedstawicielami  sodomii,  którzy  w  ¿ywe  oczy  coraz  to inne 
podaj¹  k³amstwa,  z  których  absolutnie  nie  s¹  rozliczani.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.   
 

I  za  chwilê   wys³a³am   drugi   komentarz   do  artyku³u  zatytu³owanego:   “  Odroczono
wyrok  portalu  Antykomor.  pl ”,   a   oto   treœæ   jego:    �  Pan  Komorowski  mo¿e  wszystkich 
obra¿aæ   lecz   o   nim   nie   mo¿na   nic   powiedzieæ,   bo   zaraz  cz³owiek  jest  przeœladowany 
i  karany,  a  przecie¿  my  mamy  mi³owaæ  prawdê,   aby  móc  ¿yæ  Duchem  Œwiêtym,   dlatego 
te¿  ¿yczê  panu  prezydentowi,   aby   by³  wiernym  uczniem  Ewangelii  i  nigdy  nie  marnowa³ 
owoców  Koœcio³a  Pana  naszego,  w  Imiê  którego wielu by³o i jest torturowanych, wiêzionych, 
wywo¿onych   do   ³agrów   czy   te¿   miejsc   przymusowej  pracy  czyli  niejednokrotnie  p³acili 
i  p³ac¹  te¿  ¿yciem  za  wiernoœæ  Boskiemu  Oblubieñcowi,   któremu   zaufali   we   wszystkim 
i  to  do  samego  koñca.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.   
 

Te  powy¿sze  dwa  komentarze  zosta³y  po  chwili  wyemitowane,  tak¿e  na dzisiaj dam
sobie   spokój   z   ich   wysy³aniami,   i   bêdê  sprawdza³a  tê  obecn¹  ksi¹¿kê  rozdzia³  71,  aby 
dalej  ma³ymi  kroczkami  kontynuowaæ odwieczne zamiary Umi³owanego wzglêdem duszy mej. 

12  stycznia  w  bardzo  silnych bólach ¿o³¹dkowych i w¹trobowych wys³a³am komentarz 
do  artyku³u  zatytu³owanego:   “ Giertych  atakuje  Radio  Maryja ”,  który  zosta³  wyemitowany
dopiero   po   paru   godzinach,    a    oto   treœæ   jego:   �  Panie   Giertych   -  ¿yje   pan   jedynie
w   rzeczywistoœci   zmys³owej,   tak¿e   nie   ma  pan  ¿adnego  pojêcia  o   jakiejkolwiek  relacji
z   Chrystusem,   w  zwi¹zku  z  czym  ¿ycie  pana   nie  jest  oparte  o  g³êbokie  zasady  moralne 
i   ewangeliczne,    które   to   przedstawia   ojciec   Tadeusz   Rydzyk   w   swoich   niezale¿nych 
mediach,   a   poniewa¿   prawda   bardzo   boli   pana,   dlatego   te¿   robi   pan   wszystko,   aby 
zniewoliæ   nasz   naród   i   poddaæ   go  centralnemu  kierownictwu  sodomii,  do  której  to  pan 
nale¿y.  ¯yczê  panu,  aby  poprzez  wiarê  wszed³  pan  w  tajemnice  Trójjedynego  Boga,  gdzie 
zmys³y   i   rozum  nie  zachodz¹,   aby   móg³   pan   nareszcie  podejmowaæ  dzie³a  mi³osierdzia 
wobec  ca³ej  naszej  umi³owanej  Polski.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  

14  stycznia   z   samego  rana  wys³a³am  do  Radia  Maryja  dwa  komentarze,  pierwszy
do    sprawy    zatytu³owanej:   “ Giertych   atakuje   Radio  Maryja ”,   a   oto   jej   treœæ:   �  Pan 
Giertych  ¿yje  w  kulturze  aborcyjnej,  która  gwa³ci  podstawowe  prawa  do ¿ycia ka¿dej istoty 
poczêtej,  tak¿e  on  nie  broni,   ani  te¿  nie  mi³uje  ¿ycia  ludzkiego,   w   zwi¹zku  z  czym  nie 
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mo¿e  on  daæ  nam  ¿adnego  szczêœcia  i  mi³oœci,  bo  przecie¿  nie posiada jej sam, a poniewa¿ 
ma  on  za  nic  etykê,  jak  i  prawa  Bo¿e,  dlatego  tak  bardzo  atakuje  ojca Tadeusza Rydzyka, 
który   z   niez³omn¹   uczciwoœci¹  i  z  absolutn¹  prawoœci¹  w  nierozerwalnej  wiêzi  z  Panem 
naszym  pracuje  dla  Niego  Samego   i   dla   owiec  Jego  na  Chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego.
Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  

Natomiast   drugi   komentarz   by³   do   sprawy   zatytu³owanej:   “ Myœl¹c   Ojczyzna ” ,
a  poniewa¿  nie  zosta³  on  wyemitowany  w  tym  temacie,  to  trochê go przerobi³am i doda³am
do  sprawy,   któr¹  poda³am  powy¿ej,  i  który  po  chwili  zosta³  wymonitorowany,  a  oto  treœæ
jego:  �  Ca³a  ekipa  rz¹dz¹ca  wraz  z  panem  Giertychem  s¹  przeciêtnymi  miernotami,  które 
nie  wychodz¹  poza  materialne  i  biologiczne  aspekty  swego  ¿ycia,  a  myœl¹c,  ¿e  s¹  panami 
tej   ziemi   za   nic   maj¹   nadprzyrodzone   przeznaczenie   ka¿dej  istoty  ludzkiej,  w  zwi¹zku 
z  czym  w  entuzjazmie  sodomii  tworz¹  oni  swoje  wynaturzone  prawa   czyli   prawda  przez 
tê  zniewolon¹  miernotê  podlega  g³osowaniu,  która  zawsze  przechodzi na ich wielk¹ uciechê, 
aby  mog³a  istnieæ  demokracja  liberalno - lewacka,  która  oczywiœcie  jest bez ¿adnej wartoœci, 
bo   przecie¿  ona  nie  ma  nic  wspólnego  z  entuzjazmem  wiary,    podczas   której   nape³nieni
jesteœmy  moc¹  promieniuj¹cej  mi³oœci  i  mi³osierdzia Boskiego Odkupiciela, dlatego te¿ Radio 
Maryja jest tak bardzo przez nich przeœladowane i oœmieszane. Szczêœæ Bo¿e ! Anna Aniela F.  

Z  Piszê  ca³ym  sercem  i  dusz¹  komentarze,  tak  jak i duchowe ksi¹¿ki,  tak¿e przysz³a
chwila,   ¿ebym   da³a   ju¿   sobie   spokój,    tym   bardziej,    ¿e   osoba,     która   odbiera   moje 
komentarze  nie  zawsze  je  wymonitoruje  czyli  zaczyna  stawiaæ  du¿¹  poprzeczkê,  która  jest 
dla  mnie  wielk¹  niezrozumia³oœci¹,  i  odczytujê  to  tak,   ¿e  jako  zbyt  czêsty  goœæ  w  Radiu
Maryja  z  pisanymi  duchowymi  komentarzami  nie  jestem  tam  ju¿  mile  widziana.  W  sumie 
mam  wyemitowanych  77  komentarzy   czyli  tyle  ile  zak³ada³am  to  du¿o  wczeœniej,  aby  je 
mieæ,  abym  te¿  mog³a  w³¹czyæ  je  w  mistyczny  ³añcuch  mistycznej  cyfry 77,  a  czy  jeszcze 
bêdê  pisa³a  je ?,  to  tylko  zale¿y  tylko  i  wy³¹cznie  od  woli  Bo¿ej.   

Mia³am   d³u¿ej   nie   pisaæ   komentarzy,  ale  17 stycznia  us³ysza³am  cichy  g³os  Pana 
swego,  abym  zajrza³a  na  stronê  internetow¹  Radia  Maryja,  i  faktycznie  by³a tam sprawa do 
której  koniecznie  musia³am  napisaæ  komentarz  do  artyku³u  zatytu³owanego:  “ S¹d  rozpozna 
za¿alenie  obroñcy  sprawcy  profanacji ”,   który   po   chwili   zosta³   wymonitorowany,   a   oto
treœæ  jego:  � Pobratymcy  nowoczesnej  sodomii  tj.  liberalno - lewaccy przedstawiciele, którzy 
maj¹  w³adzê  swoimi  wynaturzonymi  prawami  bombarduj¹  ludzkoœæ,   aby   mog³a   nie  tylko 
kwitn¹æ   ich   obojêtnoœæ   do   bliŸnich,   ale  równie¿  korupcja,  najprzeró¿niejsze  wypaczenia, 
bezprawia   i   œwiêtokradztwa,    ¿e    nawet   dosz³o   ju¿   do   tego,    ¿e    sprofanowali    obraz 
najukochañszej  Matki  Bo¿ej  w  Czêstochowie,   czyli   robi¹   oni   wszystko,  abyœmy  byli  im 
pos³uszni   i   ulegli   w   ich   knowaniach,   nie   maj¹c   absolutnie   ¿adnego   g³osu,  tak  jak  te
nienarodzone,   niechciane   dzieci,   które   w   gu³agach,  obozach  koncentracyjnych  i  obozach 
zag³ady   czekaj¹  na  ostatni  barbarzyñski  cios,   który  zakoñczy  ich  ¿ycie  w  krematoryjnych 
p³odach  matek.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  

I   w   parê   godzin   póŸniej   tj.   o   godz. 13. 27  wys³a³am  do  Radia  Maryja  nastêpny 
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komentarz   do   artyku³u   zatytu³owanego:   “  Sprawca   ataku   na   Cudowny   Obraz   trafi   na 
obserwacjê ”,  który  równie¿  zosta³  upubliczniony,   a  oto   treœæ   jego:  �  Nie  tylko  sprawca 
ataku   na   Cudowny   Obraz   Gwiazdy   Morza,   Maryi   powinien  byæ  na  obserwacji  s¹dowo
- psychiatrycznej,   ale   równie¿  i  ci,   którzy   niespe³na   rozumu   nazwali   ten   Przecudowny 
Obraz  “ bohomazem ”,  tak¿e  trzeba  mieæ  wielk¹  wyrozumia³oœæ  dla  tego  typu  ludzi, którzy 
s¹  chorzy  na  nienawiœæ,  i  którzy  po  tych  obserwacjach  psychiatrycznych  powinni siê leczyæ 
w   szkole  mi³oœci  Mistrza  Niebieskiego,   aby   móc   pod¹¿aæ  za  wezwaniem  Umi³owanego, 
a    nie   za   bezsensownymi   wezwaniami   liberalno  -  lewackich   masonów,    którzy    swoim 
karygodnym  zachowaniem  miêdzy  innymi  nawo³uj¹  nie  tylko  do  profanowañ  obrazów   czy 
te¿  miejsc  œwiêtych  i  przeœladowañ  za  wiarê,  ale  równie¿  do  rozwi¹z³ego  ¿ycia  i  deptania 
praw  naturalnych  i  Bo¿ych.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  
 

Tego   samego   dnia   o   godz.  17. 05   wys³a³am   jeszcze   jeden   komentarz  do  Radia 
Maryja  do  artyku³u  zatytu³owanego:  “  Wniosek   Fundacji   Lux   Veritatis  oddalony ”,  a  oto 
treœæ  jego:  � Mi³oœnicy  bezprawia,  którzy  usadowili  siê  równie¿  w  s¹downictwie nie maj¹c 
nic  mi³oœci  wzglêdem  bliŸnich  w  sposób  jawny  tak  bardzo  nas  przeœladuj¹  i  dyskryminuj¹ 
we  wszystkich  dziedzinach  ¿ycia  naszego,  boj¹c  siê  wyjawiæ  czy  te¿ przebadaæ niewygodne 
prawdy,   czego   przyk³adem   jest   powy¿szy   przyk³ad,   a   przecie¿  jedynie  w  prawdzie  jest 
prawdziwa  jednoœæ  w  Panu  naszym.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  

W  nieskoñczonej  mi³oœci  Pana  naszego,  który  nadaje  jedyny  sens  ca³emu ludzkiemu
¿yciu,   dusza  ma   ci¹gle   ¿yje   w   prawdziwych  ewangelicznych  Ÿród³ach  Jego  poj¹c  siê  t¹
upojn¹  ¿yw¹  wod¹  Jego,  która  pozwala  jej  niejednokrotnie  ¿yæ  w ekstatycznych upojeniach
w  tym  niepojêtym  Przedsionku  Nieba,  które  jest  wstêpem  do  wiekuistego  zbawienia.

18  stycznia  z  samego  rana  pod  wp³ywem  Ducha Œwiêtego wys³a³am dwa komentarze 
do  Radia  Maryja,  pierwszy  by³  skierowany  do  sprawy  zatytu³owanej:  “ Wolnoœæ w Polsce”, 
a  oto  treœæ  jego:  � Niegodziwcy  tego  œwiata  zamykaj¹  siê  w  tym  co  ziemskie i œmiertelne, 
i   wolnoœæ  s³owa  polega  u  nich  przede  wszystkim  na  wolnym  wypowiadaniu  siê  w  duchu
nowoczesnych    ideologii,    które    prowadz¹   w   zau³ek   beznadziejnoœci,   gdzie   “ cz³owiek 
dzisiejszy  zanurzony  w   królestwie   liberalizmu,   konsumpcjonizmu  i  sekularyzmu ”  (  kard. 
Stanis³aw  Dziwisz ),   w   ponurej  i  nudnej  nicoœci  nad  nicoœciami  postawi³  na  bezsensown¹ 
przemoc,  bezprawie  oraz  dzielenie ludzi na przynale¿noœæ religijn¹ i partyjn¹, aby w zale¿noœci 
od    tego    móc    je    odpowiednio   dyskryminowaæ   czego   przyk³adem   jest   Radio   Maryja 
i  Telewizja  Trwam. Szczêœæ Bo¿e !  Anna Aniela F.    Natomiast   d r u g i   komentarz  by³  do
artyku³u  zatytu³owanego: “ KRRiT nie przestaje dzia³aæ przeciwko o. Tadeuszowi Rydzykowi ”, 
a oto treœæ jego:  � Cz³onkowie  KRRiT  swoimi  wynaturzonymi,  antypolskimi prawami pragn¹ 
wprowadziæ  nas  w  upokarzaj¹c¹  bezczynnoœæ,  dlatego  te¿  tak bardzo nas nêkaj¹ przy cichym 
przyzwoleniu  w³adz,  abyœmy  tak  jak oni byli niewolnikami grzechu  (J 8, 34), ale my nie damy 
poch³on¹æ  siê  ich  diabelskiej  przeciêtnoœci,   która   skierowana   jest   przeciwko  Koœcio³owi, 
tylko  do  koñca  bêdziemy  walczyæ  w  Panu  naszym,   aby   otrzymaæ miejsce  na  multipleksie 
cyfrowym,  bo  my  pragniemy  mieæ  okno  otwarte  na  duchowy œwiat, co pozwoli nam bardziej
¿yæ  w  Ÿródle  ¿ycia  i  œwiêtoœci  Boskiego  Odkupiciela.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.   
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Po   tych   dwóch   powy¿szych  wyemitowanych  komentarzach  napisa³am  nastêpny  do
Radia  Maryja  do  artyku³u  zatytu³owanego:  “ Próba  zastraszania  mediów ”,  który równie¿ po 
chwili  zosta³  wymonitorowany,  a  oto  treœæ  jego:  �  “ Wielcy ” tego  œwiata  w  sk³ad  których 
wchodzi  ca³a  ekipa  KRRiT  myœl¹,  ¿e  stoj¹  ponad  prawem,  dlatego te¿ w swojej  “ chwale ”
wynaturzonymi   prawami   atakuj¹   wszystkich   opornych,  aby  tylko  by³o  bezkrólewie  w  tej 
obecnej  sodomii,  tak¿e  zamiast  czyniæ  dzie³a  mi³osierdzia,  to  oni  rozwalaj¹ ca³y nasz naród 
i   to   we   wszystkich   dziedzinach   ¿ycia   naszego   propaguj¹c   kulturê  k³amstwa  i  œmierci,
a  przeciwników  niesamowicie  oœmieszaj¹  i  przeœladuj¹  w³¹cznie  z  zabiciem,   bo   cz³owiek 
prawy  dla  tych  zaœlepionych  zmys³owców,   to  jest  cz³owiek  nienormalny  i  nienowoczesny, 
dlatego  te¿  dosz³o  ju¿  do  tego,   ¿e   ze   swej   bezsilnoœci   zaczynaj¹  zastraszaæ  media,  aby 
tylko   nie   przyznaæ  Telewizji  Trwam  multipleksu  cyfrowego,  które  jej  siê  prawnie  nale¿y. 
Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  

O  godz. 18. 03   wys³a³am   ju¿   czwarty   komentarz   do   Radia   Maryja   do   artyku³u
zatytu³owanego:  “ W  œrodê  pogrzeb  Jadwigi  Kaczyñskiej ”,  a  oto  treœæ  jego:  � Drogi Panie 
Jaros³awie   -   dusza   Pana   Mamy   obecnie  przebywa  w  nieograniczonych,   nieskoñczonych, 
pozaczasowych   g³êbinach   Oblubieñca   Niebieskiego   i   zaczyna   siê   ju¿   poiæ  absolutnymi 
prawdami   Umi³owanego,  i  jest  szczêœliwa,  ¿e  godnie wype³ni³a swoje ziemskie, tymczasowe 
pielgrzymowanie  i  wychowa³a  tak  niezwykle  przem¹drych  dwóch  synów, z tym, ¿e z jednym 
obecnie  ju¿  siê  spotka³a,   a   pan   jako   wielka  charyzma  Polski  jest  nam  jeszcze  na  d³ugo 
potrzebny,  aby  móg³  wype³niæ  siê  odwieczny  Testament Ojca Przedwiecznego w Panu. Skoro 
Jezus  Chrystus  powo³a³  Pana  do  tak  wielkiego  zadania,  aby  ratowaæ  nasz  ca³y  zniewolony
kraj,  to  da³  te¿  Panu  niezbêdn¹  moc  do  zrealizowania  woli  Swej. W  tym wielkim obecnym 
smutku Pana modlê siê do mi³oœciwego Oblubieñca Niebieskiego, aby opatrzy³ Pana mi³oœciwym 
balsamem  mi³osierdzia  Swego  i  pozwoli³  wejœæ  ponownie  w  ciemn¹  noc mi³oœci, która daje 
tak  wiele  ukojenia  w  drodze  do  wiekuistego  zbawienia.   Szczêœæ   Bo¿e !   Anna   Aniela  F.
z  Lublina.  

18  stycznia   wyemitowane   zosta³y   wszystkie   cztery   moje  komentarze,   i   póŸnym 
wieczorem  wys³a³am  jeszcze  jeden  komentarz  do  Radia  Maryja do artyku³u zatytu³owanego: 
“  Mamy   prawo   do   monitoringu   spo³ecznego ”,   a   oto   treœæ  jego:  �  Ob³udni  faryzeusze 
z   KRRiT   na   czele   z   panem   Dworakiem  w  swej  ska¿onej  diabelskim  jadem  cywilizacji 
k³amstwa  i  œmierci  przy  narzuconych  ideologiach  zag³uszaj¹  ewidentne  prawdy,  aby  mog³a 
kwitn¹æ  sodomia,   która   przecie¿   i   tak   ju¿   usadowi³a   siê   w   ich  niecnych  programach,
dlatego  te¿   nigdy   nie   pogodzimy  siê   z   ich   jawnymi   archaicznymi  wyk³adniami  prawa,
które  przystosowane  s¹  do  ich  promowanego  re¿imu  liberalno - lewackiego,   który   narzuca 
zwyrodnieniowe  prawa  ca³emu  spo³eczeñstwu,    aby    ono   by³o  skoncentrowane  jedynie  na 
przemijaj¹cej  konsumpcji.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.   

Ten   ostatni   komentarz   nie    zosta³   wymonitorowany   w   Radiu  Maryja   i   powiem
tak szczerze,  ¿e  by³am  bardzo  zaskoczona  i  prze¿y³am  to,  ¿e  a¿  podnios³o siê  mi  ciœnienie
( 160  na  90 ),  nie  rozumiem  tej  decyzji,  przecie¿  on  by³ na temat, czyli by³a niekompetentna 
osoba,   dlatego   te¿   obecnie   zamilknê   na   d³u¿ej.   Myœlê,  ¿e  g³ównym  powodem  by³o  to, 
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¿e  zbyt  wiele  wysy³am  komentarzy,  i  to  co  poniektórym  osobom  nie  podoba  siê,   ale   nie 
znaczy  to,   ¿e  maj¹  tak  traktowaæ  internautów,   bo  przecie¿  mo¿na  by³o  do  mnie  napisaæ,
¿ebym  tak  du¿o  nie  wysy³a³a  komentarzy.  Po  tej  tak  krzywdz¹cej  opinii  odechcia³o  mi siê 
pisaæ   cokolwiek   do   Radia  Maryja,   tak¿e   przez   takie   niekompetentne   osoby   cierpi  te¿ 
i  ca³e  Radio  Maryja.   Wszystkie  swoje  komentarze,   jak  i  wszystkie  swoje  duchowe  teksty 
piszê  moc¹  Pana  naszego  w  duchowej  œwietlistej  jasnoœci  Jego  na  pokrzepienie zb³¹kanych 
dusz,   o   czym  ju¿  wielokrotnie  pisa³am,   tak¿e  w  imiê  wielkiego  mêczeñstwa  chrzeœcijan,
mordowania   nienarodzonych   dzieci   i   wszelkiego   bezprawia   na   tym   zdemoralizowanym
œwiecie   nie   mogê  zdezerterowaæ  dla  Oblubieñca  swego,   dziêki   któremu  dusza  ma  mo¿e
otrzymaæ  chleb  ¿ycia  wiecznego,  dlatego  te¿  wytrwale  i  ofiarnie pracujê w s³u¿bie Boskiego
Nauczyciela.   Chocia¿   tak   bardzo,   ale   to  bardzo  zniechêci³am  siê  do  pisania  komentarzy
przez  niekompetentn¹  osobê  odbieraj¹c¹  je,   ale   mo¿e   dobijê   do  104 - ech  komentarzy na
intencjê  104 - ech   zagranicznych   podró¿y,   które   odby³   B³ogos³awiony   Jan   Pawe³   II - gi 
podczas  swojego  pontyfikatu,  aby  by³  odciœniêty  ten  epizod  mego  ¿ycia  w  znakach  czasu, 
które  tak  bardzo  przyœwiecaj¹  mej  drodze  duchowej.

Z  Z  Z  Gdyby    o t w o r z o n o    przewód    badawczy   nadprzyrodzonej   misji    mej 
w   Kongregacji   Nauki   Wiary   w   Watykanie,   to   bym   za³o¿y³a   sobie   stronê  internetow¹ 
i  drog¹   zbawienia  nawraca³abym   ca³y   œwiat,   tak¿e   od   nikogo   nie   by³am    uzale¿niona, 
i   w   Panu   swym  wiedzia³abym   co   wymonitorowaæ,    aby   ludzkoœæ  mog³a  wejœæ  poprzez 
pokutê  i  pojednanie  na  drogê  zbawienia. 

“  Przez   wiele   ucisków   trzeba   nam   wejœæ   do   Królestwa  Bo¿ego ”  ( Dz 14,  22 ),
dlatego   te¿   w   Boskim  Odkupicielu  pokonujê  z  ³atwoœci¹  wszelkie  trudnoœci,  bo  przecie¿
On   na   ka¿dym   kroku   towarzyszy   mi  w  moich  u³omnoœciach  i  s³aboœciach,   w   zwi¹zku
z  czym  ofiarnie  trwam  w  s³u¿bie  Umi³owanego  nieustannie  doœwiadczaj¹c  nieskoñczonego 
mi³osierdzia  Jego.  Dziêki   ³askom   i   mi³osierdziu  Mistrza  Niebieskiego  mogê  uczestniczyæ 
w   pe³ni   ¿ycia   zmartwychwstania   Jego,  tak¿e  ju¿  dawno  wesz³am  w  czas  wiary,  prawdy, 
pokory   i   pokuty,   gdzie   dusze  œwiêtych  i  mêczenników  dodaj¹  mi  otuchy  w  wype³nianiu 
woli  Niebios.

Realizujê   swoje   odwieczne   powo³anie   w   Ÿródle   ¿ycia   i   œwiêtoœci  Pana  naszego
czyli  w  szkole  ofiarnej  mi³oœci,  wiary  i  szacunku  do  ¿ycia,   i  wszystko  odnoszê  do  Boga,
który  jest  jedyn¹  nasz¹  mi³oœci¹,   i   postanowi³am   sobie,    ¿e   przez   jakiœ   czas   nie   bêdê
wysy³a³a  komentarzy  do  Radia  Maryja,  ale  21 stycznia  z  samego rana us³ysza³am cichy g³os 
Pana naszego,  ¿ebym  zajrza³a  do strony internetowej tego katolickiego radia, i gdy zobaczy³am 
artyku³ zatytu³owany:  “ Lewica  przygotowuje  siê  na  antyrodzinn¹  ofensywê ”,  to nie mog³am
ju¿  odejœæ  od  tego,  i  by³am  zmuszona  wys³aæ  komentarz,  bo  to  nawet nie by³o uzale¿nione
ode  mnie,   a   oto  treœæ  jego:   � Do  libera³ów  i  lewicowców  -  najwy¿sza  ju¿  pora,  abyœcie 
siê   wewnêtrznie   przemienili   w   Pana   naszego   i   z   ufnoœci¹   i   nadziej¹  Jego  pod  czu³¹ 
macierzyñsk¹  opiek¹  Niepokalanej w braterskiej mi³oœci  zaczêli  szanowaæ  godnoœæ i œwiêtoœæ 
¿ycia,   co  pozwoli³oby  wam  byæ  œwiadkiem  Bo¿ej  mi³oœci,  w  zwi¹zku  z  czym  poczynania 
wasze   by³yby   oparte   o   mi³oœæ,   sprawiedliwoœæ   i   pokój.   Gdy  wejdziecie  w  niezmienne 
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tajemnice   Boskiego   Odkupiciela,    które    uwolnione    s¹    od   wszelkiego   barbarzyñskiego
zniewolenia   i   z³a,   to   nad   wyraz  odnowicie  siê  w  Stwórcy  dla  dobra  swego,  jak  i  ca³ej 
Ojczyzny.  ¯yczê  wam,  abyœcie  poddali  siê  kierownictwu  ducha  m¹droœci  Bo¿ej, co pozwoli 
wam  byæ  idealnym  narzêdziem  pokoju  w  cywilizacji  prawdy  i  mi³oœci,  któr¹  podstaw¹ jest 
rodzina.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.     Ten  komentarz   pisa³am  jakby  w  ekstazie  i  on 
zawiera  tak  wiele  m¹droœci,  i  po  chwili  wyemitowali  go,  tak¿e  ta  osoba,  która nie przyjê³a 
mego  przedostatniego  tak  m¹drego  komentarza   na   pewno  jest  zaskoczona,   ¿e  odezwa³am 
siê   ponownie,  bo  ona  pewnie  myœla³a,  ¿e  mnie  tym  definitywnie  zniechêci,  a ja jednocz¹c 
siê  z  cierpi¹cym  Chrystusem  jestem  tylko  Mu  pos³uszna   i   to   we  wszystkim,  dlatego  te¿ 
nikt nie wprowadzi mnie w upokarzaj¹c¹ bezczynnoœæ.  Gdy  z³o  jest  tak  jawnie  propagowane, 
to   trzeba   tylko   duchowymi   s³owami   i   komentarzami   trafiæ  do  grzeszników,   którzy  nie 
weszli  na  drogê  wiary,  a  co  za  tym  idzie  nie  ¿yj¹  oni  ¿yciem  Pana  naszego.

Pod   wp³ywem   Ducha   Œwiêtego   o   godz.  14. 52   wys³a³am    drugi   komentarz   do
artyku³u   zatytu³owanego:   “ PO  przeci¹ga  zwo³anie  komisji  ws. TV  Trwam ”,   a   oto   treœæ
jego:   �  Do   rz¹du   i   KRR i T  -  dobrze  wiecie,  ¿e  Telewizja  Trwam  ju¿  dawno  powinna
mieæ  miejsce  na  multipleksie,  ale  wam  nie  zale¿y  na  ¿adnym  szacunku,  ani te¿ na zgodzie, 
a  poniewa¿  jesteœcie  niewolnikami  grzechu  (J 8, 34),  to  dlatego  te¿  nie  ma  u  was  jasnoœci 
umys³u,  ani  te¿  spokoju,  w  zwi¹zku  z  czym  nie  otwieracie  swoich  serc  i  dusz na zbawcz¹ 
i   radosn¹   moc   Pana  naszego,   dziêki   której   oddane   owce   Umi³owanego  pozbywaj¹  siê 
wszelkich    w¹tpliwoœci    i    trudnoœci.    Jesteœmy    ju¿    œmiertelnie    utrudzeni    i   zmêczeni 
postêpowaniami  waszymi,  które  maj¹  jedynie  na  wzglêdzie wasze interesy i korzyœci, dlatego
te¿   proszê   was   w   Imiê  Boga,   abyœcie   na   bok   od³o¿yli   swoj¹   chciwoœæ,  samolubstwo 
i  egoizm,  i  przyznali  Telewizji  Trwam  miejsce  na  multipleksie,  dziêki której znaleŸlibyœmy 
siê  w  zbawczym  orêdziu  Chrystusa  czyli  w  prawdziwych ewangelicznych Ÿród³ach Boskiego 
Oblubieñca.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  

Z  Na   swej   kalwaryjskiej   drodze   biorê   przyk³ad    ze   œwiadków   Ewangelii   Pana 
naszego,  który   jest   jedynym  sprawc¹  ¿ycia  i  trwania,  jak  to  powiada  nam  Pismo  Œwiête, 
i    skoro    tego  ostatniego  tak  naprawdê  m¹drego  komentarza  nie  wymonitorowali  w  Radiu 
Maryja,   to   ju¿   faktycznie   jest   to    k o n i e c    z    pisaniem    moich    komentarzy   do   tej
katolickiej  rozg³oœni,   bo   te¿   mam  swój  honor,  tak¿e   nie   chcê  byæ  zdana  w  tej   materii 
na   niekompetentnych   odbiorców   moich   komentarzy,    którzy   jak   widaæ   nie   lubuj¹    siê 
w    duchowych    lecz    jedynie    œwieckich    komentarzach,    które   czasami   pozbawione   s¹ 
najmniejszego  sensu  i  logiki.

Teraz   to   ju¿   na   dobre   zniechêci³am  siê  z  pisaniem  i  wysy³aniem  komentarzy  do
Radia  Maryja,  i  to  w³aœnie  przez  takich  nierzetelnych  ich  odbiorców,   ale   zawsze   mówiê
“ wola  Twoja  Panie ”,  który  przecie¿  jest  jedyn¹  moj¹  moc¹  i  pocieszeniem  we wszystkich
moich  próbach  i  trudnoœciach,  z  którymi  zmagam  siê  nieustannie  na tej ciernistej i mi³osnej
drodze  œwiêtoœci.  W  moim  odwiecznym  tak  upojnym  powo³aniu idê wœród najciemniejszych 
ciemnoœci  nocy  ciemnej  wiary,  bo  wiadomo  ¡  wiara   bowiem   nie   umniejsza  wartoœci  ani 
przydatnoœci   rozumu,   przeciwnie,   wspomaga   i   oœwieca  rozum,  zw³aszcza  wówczas,  gdy 
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ludzka  u³omnoœæ   lub   negatywne   wp³ywy   psychologiczno - spo³eczne   zaæmiewaj¹   jasnoœæ 
jego   widzenia  ¢   ( B³.  Jan  Pawe³  II - gi ).   Niejednokrotnie   zanurzam   siê   w   cierpieniach 
sodomii,  która  nie  chce  przyj¹æ  ducha  przybrania  na  synów,   tylko   trwa  w  duchu  niewoli 
( Rz  8, 15 - 17 ),  a  przecie¿  owocem  ducha  jest  mi³oœæ,  radoœæ,  pokój,  cierpliwoœæ,  dobroæ, 
wiernoœæ,  ³agodnoœæ  i  opanowanie  (Ga 5, 22),  tak¿e  w  takiej  niewoli zepsucia jarzmo ucisku 
jest  bardzo  dotkliwe,    bo   tam   wystêpuje   ogrom   zabitych,   rannych,   uchodŸców,  których 
niejednokrotnie   wypêdzaj¹   si³¹,    ponadto    ogrom    uciœnionych,    ubogich,   osamotnionych
i  chorych   czyli   nie   ma   tam   ani   prawoœci,   ani  te¿  sprawiedliwoœci,  ani  te¿  prawdy,  co 
zreszt¹  wszystko  to  mamy  w  Bogu  ( Ef  5,  8 - 9 ).

W  Troistej  Jednoœci   z   Bogiem,   Ojcem,   Synem   i   Duchem   Œwiêtym   uczestniczê
w  wolnoœci  i  chwale  dzieci  Bo¿ych  ( Rz  8, 19 - 21),   tak¿e  wiem,   ¿e  dziêki  ³asce  Niebios
wszystko  zwyciê¿ê,   pomimo  takiej  niesamowitej  biernoœci  duchowieñstwa  na  me  duchowe
przesy³ki  i  wykonam  odwieczny  testament  Ojca  Przedwiecznego  w  stosunku  do  duszy mej.

22  stycznia   z   samego   rana    jeszcze    raz    upewni³am    siê,     ¿e    faktycznie    nie 
wymonitorowano  mojego  wczorajszego  tak  m¹drego  komentarza, tak¿e nie da³am za wygran¹
i  odrzucaj¹c  z  niego  jedynie  tylko  s³owo:  “ do rz¹du ”  puœci³am go do sprawy zatytu³owanej 
“  TV  Trwam  dyskryminowana  przez  Krajow¹  Radê  Radiofonii  i  Telewizji ”,  a  zrobi³am to
nie  od  siebie,  tylko  dlatego,  bo  tak  nakaza³  mi  Pan  mój,  który  powo³a³  mnie  do  mi³osnej
s³u¿by  Swej,   i   jak   zwykle   nie   zawiód³   mnie   On,   bo  ten  komentarz  zosta³  po  krótkiej
chwili  wymonitorowany,   czyli  nasuwa  siê  tylko  jeden  wniosek,   ¿e   komentarze   odbieraj¹ 
róŸne  osoby   i   nie   ka¿dy  te¿  przesi¹kniêty  jest  Duchem  Bo¿ym,  przez  co  nie  zna  siê  na 
dziedzinie  duchowej.

23  stycznia  o  godz. 7. 57  wys³a³am  w  Chrystusie  komentarz   do   Radia   Maryja  do 
artyku³u  zatytu³owanego:   “  Przeciw   zrównaniu   ma³¿eñstwa  z  homo - zwi¹zkiem ”,   a   oto
treœæ  jego:  � Przedstawiciele sodomii,   którzy  s¹  niewolnikami  siebie  samych  i  innych rani¹
prawe   owce   Pana  naszego  swoj¹  nieprawoœci¹,  nienawiœci¹  i  przemoc¹,   bo   przecie¿   ich
wszystkie   akty   wymierzone   s¹   przeciw   prawu   wolnoœci,   ¿yciu   i   szacunkowi,   jaki  siê 
cz³owiekowi  nale¿y,  dlatego  te¿  poddaj¹c siê  diabelskim  refleksjom  d¹¿¹  oni  do  zrównania 
ma³¿eñstw  z  homo - zwi¹zkami,   aby  pod¹¿aæ  drog¹  sodomii  do  wiekuistego  potêpienia  na 
wielkie  nieszczêœcie  ich  nieœmiertelnych  dusz.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  

Na  obecnej  mojej  drodze  krzy¿owej  zosta³o wymonitorowanych 86 moich komentarzy 
w  Radiu  Maryja  na  intencjê  86 lat  ¿ycia  naszego  obecnego  Papie¿a  Benedykta  XVI,  który 
œwiêtowaæ  je  bêdzie  16  kwietnia,  a  poniewa¿  7 komentarzy zosta³o odrzuconych wraz z tym 
ostatnim,  to  wiêcej  nie  bêdê  ju¿  wysy³a³a  ich,    bo   jak  widaæ  nieuczciwe  osoby  zaczynaj¹ 
moje  m¹dre  komentarze  ignorowaæ,  nie  wiedz¹c  o  tym,  ¿e  ja  to  bardzo  prze¿ywam,  tak¿e 
nie   mam  ju¿  s³ów,  ani  te¿  si³y,   aby   tê   drogê   pisania   komentarzy  do  Radia  Maryja  ju¿ 
dalej  kontynuowaæ,  bo  ona  sta³a  siê  dla  mnie  ju¿  nie  do  zniesienia  i  zbyt  uci¹¿liwa.  

W  zwi¹zku  z  tak  wielk¹  krzywd¹  nie  wyemitowania  mojego  ostatniego  komentarza 
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podjê³am  w  Panu  naszym  decyzjê,   ¿e  obecn¹  duchow¹  wysy³kê  wyœlê  9  marca  br.   czyli
bêdê   musia³a   sprê¿yæ  siê  w  Umi³owanym,   aby   wszystko   dopracowaæ  w  prawdzie   Jego,
która   jako   jedyna  mo¿e  nas  wyzwoliæ  ( J 8,  32 ).   Nie   dam   poch³on¹æ   siê   przeciêtnoœci 
tych  osób,   które   w   zmys³owym   duchu   odbieraj¹   moje   komentarze,  tak¿e  nie  chcê  byæ 
uzale¿niona  od  ich  kaprysu,  która  godzi w duszê m¹,  która tak bardzo oddana jest Koœcio³owi 
Boskiego  Oblubieñca,  bo  gdybym  podda³a  siê  tym  niekompetentnym  osobom,   to  wówczas 
przebywa³abym   w   prawdziwym  piekle,  który  sta³by  siê  dla  mnie  nie  do  zniesienia,  tak¿e 
muszê  to  definitywnie  przerwaæ,  aby  od¿yæ  w  Oblubieñcu  mym,  który  przecie¿ jest obecny 
wœród  nas  w  Sakramencie  Eucharystii,  Chlebie  ¯ywym,   jak  to  powiada nam Pismo Œwiête.
Ogieñ   mi³oœci   Pana   naszego   gore   w   duszy   mej,   która   podda³a  siê   mi³oœci,  prawdzie
i  mi³osierdziu  Ukochanego,  który  jest  przecie¿  Ÿród³em  niewyczerpanych  ³ask,   dlatego  te¿
tak  bardzo  wewnêtrznie  wzbogacam  i  odprê¿am  siê  w  Boskim  Oblubieñcu,  dziêki któremu
bez  ¿adnych  kompromisów  realizujê  swoje  odwieczne  powo³anie.

Pasterz  Niebieski,  który  jest  wielkim  Ÿród³em  radoœci,  nadziei,  szczêœcia  oraz  nasz¹ 
prawd¹,  drog¹  i  ¿yciem,   co  mówi  nam  o  tym  Pismo  Œwiête,   uczy  nas  jak  mamy  ¿yæ  na
fundamencie  pokoju  i  sprawiedliwoœci  spo³ecznej,   aby   byæ  œwiadkami  cywilizacji  mi³oœci, 
dlatego  te¿  mamy  nawróciæ  siê  do  Niego,  aby  móc  pog³êbiæ  swoj¹  jednoœæ  z  Chrystusem,
a   mo¿emy   zrobiæ   to   wówczas,     gdy    bêdziemy    przystêpowaæ   do   Sakramentu   Pokuty
i  Eucharystii.  Skoro  jesteœmy  dzieæmi  naszego  Stwórcy,  to   przecie¿ mamy pod¹¿aæ naprzód 
drog¹  jednoœci  w  Ukochanym,   a   nie   drog¹   sodomii,  gdzie  nienarodzone  dzieci  nie  maj¹
prawa   do   ¿ycia,   tak¿e   dokonywane   s¹   niesamowite  masakry  w  krematoryjnych  p³odach 
matek  i  niesamowite  te¿  masakry  chrzeœcijan,  gdzie  poplecznicy  szatana  oparci  o niego id¹ 
na  wieczyst¹  “golgotê ” jego, tj. na wieczne zatracenie swoich dusz. Na tym zdemoralizowanym 
œwiecie,  gdzie  faryzeusze  nie  chc¹  wejœæ  na  drogê  nawrócenia, która przecie¿ jest wstêpnym 
wejœciem  na  prost¹  drogê,   która   prowadzi   do  wiekuistego  zbawienia,  jedynie  przeœladuj¹ 
chrzeœcijan,   a   nie  muzu³manów,  którzy  swoimi  wynaturzonymi  prawami  siej¹  zniewolenia 
nad  zniewoleniami,  tak¿e  trzeba siê  za  nich  bardzo  modliæ,  aby  pozbyli siê oni diabelskiego 
jadu,   który   zabrania   owcom   Bo¿ym  przejœæ  na  wiarê  chrzeœcijañsk¹,   aby  móc  wejœæ  do 
¿ycia  w  komunii  z  Bogiem.

Wszechmocny   opatrzy³   duszê  m¹  mi³oœciwym  balsamem  mi³osierdzia  Swego,   aby 
mog³a   ona   odrobinê   przelaæ  mi³oœci  Jego  na  grzeszne  serca  i  dusze,  na  drogach  których 
nie  ma  mowy  absolutnie  o  ¿adnej  sprawiedliwoœci,   bo   przecie¿   u   nich   jest   ogrom  afer 
i   najprzeró¿niejszej   przestêpczoœci,    tak¿e   nie   s¹   oni   pe³noprawnymi   cz³onkami   naszej
Ojczyzny,   tym  bardziej,   ¿e  nie  ma  u  nich  miejsca  na  Pana  naszego,   który   jest   Ÿród³em 
¿ycia   dla   wszystkich,   w   zwi¹zku   z   czym   napiszê   do   nich   p a r ê    o d e z w,    to   tak 
jak  bym  wysy³a³a  swoje  komentarze  do  Radia  Maryja. 
 

Z  Bracia  i  siostry  z  ugrupowañ  liberalno - lewicowych, jesteœcie zaginionymi owcami
¿yj¹cymi   z   dala   od   Pana   naszego,   gdzie   w   waszym  b³êdnym,  zmys³owym  mniemaniu
wszystko  jest  stracone  na  drodze,  która  prowadzi  do  zbawienia,   ale  pamiêtajcie  nigdy  nie
dla  Pana  naszego,  którego  chcecie  wyeliminowaæ  z  ¿ycia  naszego.  Nie   zamykajcie  siê  na 
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¿ycie  wewnêtrzne  i  nie  depczcie  dekalogów  Nieœmiertelnego, dziêki którym mo¿ecie czerpaæ
¿ycie  ze  Ÿród³a  Umi³owanego,  który   otacza   nas   bezgraniczn¹  mi³oœci¹  Sw¹  mimo  naszej
grzesznoœci.    Nigdy   nie   bêdziecie   samowystarczalni   w   tym   tak   krótkim  przemijaj¹cym
pielgrzymowaniu,   nad   którym   pieczê   ma   nasz  nieœmiertelny  Stwórca,   tak¿e  pamiêtajcie, 
¿e  z  prochu  powstaliœcie  i  w  proch siê obrócicie  (Rdz 3, 19),  dlatego  te¿  póki jeszcze dusze 
wasze przebywaj¹ w waszych cielesnym kratach,  to  wejdŸcie  jak  najszybciej  w  nieskoñczon¹ 
mi³oœæ  Oblubieñca  Niebieskiego  bogatego  w  mi³osierdzie  i  dobroæ  dla  wszystkich. 

Z  Panowie   rz¹dz¹cy   -   pomimo    waszych   nagonek   na  prawdziwy   Koœció³   Pana
naszego,   On   i   tak   zawsze   bêdzie   przemawia³   do  zniewolonego  œwiata,  a  wasze  ci¹g³e 
zmieniaj¹ce  siê  wynaturzone  prawa    wraz   z   krematoryjnymi   p³odami   matek,   w   których 
mordowane  s¹  niechciane  dzieci,   prowadz¹   nas  jedynie  poprzez  hedonizm  i  sekularyzacjê 
do  raju  diabelskiego,   dlatego   te¿   nie   pozwolimy   na   to,   bo  my  pragniemy  odrodziæ  siê 
w  Boskim  Odkupicielu,   aby   w   œwietle   prawdy   Jego   rozpatrywaæ   wszelkie   niejasnoœci, 
a   nie   w   œwietle   waszych   libertyñsko   -   lewackich   poczynañ,    które   chroni   zak³amana 
poprawnoœæ  polityczna. 

Z  Szanowni  libera³owie  i  lewacy  -  wasze  serca,  jak  i  dusze przepojone s¹ diabelsk¹
ciemnoœci¹,   tak¿e   jesteœcie   jak  najwiarygodniejszymi  œwiadkami  szatana  i  pouczenia  jego
wiernie  przenosicie  na  bliŸnich,   bo   przecie¿  rozmi³owani  jesteœcie  w  zamachach  na  ¿ycie
nienarodzonych,   niechcianych  dzieci  i  na  rodzinê,   dlatego   te¿   tak   bardzo   przeœladujecie 
chrzeœcijan,   którzy   za   ¿ycia   swego   pragn¹   osi¹gn¹æ   szczyt   prawdziwego   zjednoczenia
mistycznego  z  Boskim  Oblubieñcem.   Dopóki   bêdziecie  oddani  przewodnictwu  szatana,  to
nigdy   nie   zaznacie   ojcowskiej   mi³oœci   transcendentalnego  Trójjedynego  Boga,  który  jest
jedynym  w³adc¹  ca³ego  Wszechœwiata. 

Z  Do   zwyrodnia³ych   dzieci   Pana   naszego  ( Pwt  32,  5 )   w   ca³ym  rz¹dzie,   które 
g³êbok¹  rozwi¹z³oœæ  ¿ycia  naszego  opart¹  o  zwyrodnieniowe  prawa  pragn¹ przelaæ nie tylko 
na  osoby  doros³e,   ale  równie¿  i  na  dzieci  w³¹cznie  z  duchowieñstwem.   W  tych  waszych 
wynaturzonych  prawach,  które  s¹  moralnie  niedopuszczalne,   i  które  s¹  tworzone  z  waszej 
bezczynnoœci  na  jakiekolwiek  dobra,   nie  ma  nic  nadziei  nie  tylko  na  dzieñ  dzisiejszy,  ale 
równie¿  i  na  przysz³oœæ,   dlatego   te¿   nie   broñcie   owocowaæ   Koœcio³owi,   który  przecie¿ 
buduje  i  rozwija  jednoœæ  miêdzy  nami  wszystkimi.

Z  Do  przedstawicieli  sodomii  -  œwiat³o  Ewangelii  rozjaœnia  pracê  cz³owieka,  a  nie 
diabelskie   œwiat³o   waszej   œmiercionoœnej   ideologii,    która    doprowadzi³a     do   katastrofy
we  wszystkich  dziedzinach  ¿ycia  naszego.  Zachowanie  wasze  budzi  wielkie  ubolewanie, bo 
przecie¿    na   naszych  oczach   grzêŸniecie   w   tej   zdemoralizowanej   demokracji    liberalno
- lewicowej,  któr¹  tworzy  siê  z  inicjatywy waszej  w  oparciu  o zniewolone ideologie, dlatego 
te¿  nie  chcecie  oczyœciæ  siebie,   jak   i   swoich   towarzyszy   poprzez  wyjaœnienie  wszelkich 
niewygodnych   prawd,    bo   idziecie   w   kierunku   bezprawia   i   najgorszego   barbarzyñstwa 
mordowania  nienarodzonych,  niechcianych  dzieci,  w  zwi¹zku z czym nie mo¿ecie uto¿samiaæ 
siê  ze  Stwórc¹. 
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Z  Do  ugrupowañ  liberalno - lewicowych ! -  wasze  faryzejskie  ugrupowania postawi³y 
na  walkê  Koœcio³a  Pana  naszego,   a  przecie¿  wy  nie  macie  najmniejszego  pojêcia  o  ¿yciu 
wewnêtrznym,    w    którym    wchodzimy    w    trynitarne   tajemnice   Wszechmocnego,   który
w  ¿arliwej  i  g³êbokiej  mi³oœci  poci¹ga  nas  ku  Sobie,  dlatego  te¿  nie  macie  najmniejszego 
prawa  wypowiadaæ  siê  na  ten  temat,  bo  ¿eby  zabraæ  g³os  w  tak  wielkiej  sprawie, to mo¿e 
tylko  cz³owiek  ducha,  ale  nigdy,  przenigdy  cz³owiek  zmys³ów,  jakimi  to  wy sami jesteœcie, 
tak¿e  najwy¿sza  ju¿  pora,   ¿eby   zacz¹æ   czytaæ   podstawowe   rzeczy   ze   spraw  ascetyczno
- mistycznych,  co  wam  serdecznie  tego  ¿yczê,  bo  wówczas zacznie powoli spadaæ bielmo z³a 
z oczu i serc waszych,  i  jako marnotrawni synowie powrócicie na ³ono wymiaru Najœwiêtszego.

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

Z  Poplecznicy  zniewolonej  ideologii  nawracajcie siê i zacznijcie wierzyæ w Ewangeliê 
( Mk 1, 15 ),   a   wówczas   poprzez   dar   nawrócenia  staniecie  siê  odblaskiem  Pana  naszego 
i   zacznie   owocowaæ   rz¹dzenie   wasze,    które    jak    do   tej   pory   jest  przeciwstawne   do
twórczego   i   opatrznoœciowego  dzia³ania  Ojca  Przedwiecznego,   dlatego  te¿  nie  ma  u  was 
absolutnie  ¿adnych  gestów  solidarnoœci,  pokoju  i  przebaczenia,  a  poniewa¿ emanuje od was 
ci¹gle  z³o,  w  zwi¹zku  z  czym  brak  jest  harmonii, natomiast widoczny rozpad we wszystkich 
dziedzinach   naszego   ¿ycia,  tak¿e  z  tej  waszej  nienawiœci  do  opozycji  i  Koœcio³a  Kap³ana 
Niebieskiego   mamy  w  znacznym  stopniu  zablokowany  dostêp  do  ¿ycia  nadprzyrodzonego, 
w  którym  Nieœmiertelny  jest  Ÿród³em  niewyczerpanej  energii  Swej.

Z   pomoc¹    Boskiego   Odkupiciela   oczyszczamy    siê    wewnêtrznie,   a   libera³owie 
i    lewicowcy    zaœmiecaj¹    nas    swoimi   wynaturzonymi   prawami   i   poczynaniami,   które
doprowadzi³y  ludzkoœæ  do  takiego  kryzysu  moralnego  i  gospodarczego,   z   którego   mo¿na
wyjœæ  jedynie  poprzez  prawdê,   mi³oœæ  i  respektowanie  ¿ycia  od  poczêcia  a¿  do  naturalnej
œmierci,  dziêki  czemu  bêd¹  nastêpowaæ  nadzwyczajne,  zbawcze  interwencje  Boga.
 

Najmi³osierniejszy  i  najukochañszy  Nauczyciel  Niebieski  cierpieniami,   osch³oœciami,
udrêkami   i   najprzeró¿niejszymi   przeciwnoœciami   ubogaca  nas  w  Sobie,  a  ekipa  rz¹dz¹ca 
jako    nauczyciele    tej   obecnej   sodomii   ubogacaj¹   nas   œmiercionoœnymi,   wynaturzonymi 
prawami,  które  si³¹  narzucaj¹  spo³eczeñstwu,   aby   nas   bez   reszty   zniewoliæ,   dlatego  te¿ 
w   cierpieniach  duchowo  odradzamy,  uœwiêcamy  i  wzmacniamy  siê  w  Panu  naszym,  i  nie
damy siê  tym  pobratymcom szatana, którzy swoimi zwyrodnieniowymi prawami i zachowaniem 
tak  bardzo  bezczeszcz¹  serca  i  dusze  nasze. 

U  libera³ów,  jak  i  lewicowców  duchowoœæ  jest  nie  tylko p³ytka, ale nawet jej nie ma, 
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tak  jak  i  nie  ma  w  nich  oznak  wiary,   dlatego   te¿  tak  bardzo  ociemniaj¹  nas  oni  swoimi 
wynaturzonymi  prawami  i  knowaniami   oraz   przeœladowaniami  prawych,  niewinnych  ludzi, 
którzy   pragn¹   przebywaæ   we   wioœnie   zmartwychwsta³ego   Pana  naszego,  dziêki  któremu 
mog¹  osi¹gn¹æ  szczyt  doskona³oœci,  tak¿e  najwy¿sza  ju¿  pora,  aby  ci  faryzeusze  Boskiego 
Odkupiciela  zwrócili  siê  ku  dobru  w  Imiê  Umi³owanego  na  wiekuist¹  chwa³ê  Jego. 

K  Pod  wp³ywem  Ducha  Œwiêtego  zajrza³am  na  stronê  internetow¹  dotycz¹c¹ Radia
Maryja  i  a¿  szkoda  siê  mi  zrobi³o,  ¿e  nie  ma  tam  tak  m¹drych  komentarzy, które przecie¿
ja  napisa³abym,   dlatego   te¿  wyœlê  tê  wysy³kê  nie  9 marca   lecz   11 lutego  br.,  i  wówczas
bêdê  wiedzia³a  czy  faktycznie  uwzglêdni¹  moj¹  proœbê zawart¹ w liœcie skierowanym do ojca
Tadeusza  Rydzyka,   aby   kompetentna   osoba  odbiera³a  moje  komentarze,  czy  te¿  zamilkn¹ 
w  obawie,  ¿e  mam  zbyt  wielkie  Dzie³o  Bo¿e,   ale   przecie¿,   gdy  piszê  komentarze,  to  ja 
nigdy  nie  piszê,  ani  te¿  pisaæ  nie  bêdê  o  sobie,  tak¿e  mówiê  w  tej  materii  wola  Bo¿a.

Ojciec  Przedwieczny,   który   jest   jedyn¹   mi³oœci¹   i   œwiat³oœci¹  m¹  niewyra¿alnie
cierpi  przez  tych  przedstawicieli  sodomii,   którzy   w   pustym   egzystowaniu  krocz¹  jedynie
drog¹  k³amstwa  i  œmierci,  bo  przecie¿  nastawieni  s¹  oni  jedynie  na przemijaj¹ce, zwierzêce
przyjemnoœci,    g³osz¹c   wypaczony   idea³   sukcesu   i   kariery,   opartej    na    wy³adowaniach 
popêdów  p³ciowych,   czyli   jak   widaæ   sodomici   wielk¹   wagê  przywi¹zuj¹  do  uprawiania 
nierz¹du  tj.  ¿ycia  seksualnego,   w   którym  mog¹  wytarzaæ,  zbrukaæ  i  w  ca³ej  pe³ni  spe³niæ
siê,  oczywiœcie  jako  dzieci  diab³a,  w  zwi¹zku  z  czym  pozwala  im  to  przebywaæ  w nicoœci 
nad  nicoœciami  bez  ¿adnej  wartoœci  i  idea³ów.

Poplecznicy  diab³a  nie  s¹  uwra¿liwieni  na  wymagania  prawdziwego  pokoju, a swoje 
tzw. cywilizacyjne  podstawowe  standardy  demokracji  bior¹  z  zachodu,  które  przecie¿ oparte 
s¹  o  wynaturzone  prawa,   gdzie  miêdzy  innymi  nieustannie  zabijaj¹  Dawcê  ¿ycia   tj.  Pana 
naszego   i   to   w   ka¿dym   nienarodzonym   dziecku,   chrzeœcijaninie   czy  te¿  niewygodnym
cz³owieku,   o   czy  ju¿  to  parê  razy  zaznaczy³am  w  swoich  duchowych  ksi¹¿kach,  tak¿e  ci
tyrani   tej   obecnej  Sodomy  i  Gomory  si³¹  narzucaj¹  ba³wochwalcz¹  tyraniê  wynaturzonych 
praw,   odrzucaj¹c  Trójjedynego  Boga  wraz  z  Koœcio³em  Jego,   abyœmy   byli  w  ich  pêtlach
niewoli  liberalno - lewackiej,  która  tak  naprawdê  to  wo³a  o  pomstê  do  Nieba.

Pod wp³ywem grzecznoœciowego listu, który otrzyma³am z Radia Maryja, po miesiêcznej 
przerwie  w  pisaniu  komentarzy  22 lutego  w  pi¹tek wys³a³am z samego rana 5 komentarzy do
tego niezale¿nego radia,  a  po  godzinie  13.00  jeszcze 2,  które  ju¿  nie  zosta³y  wyemitowane.

P i e r w s z y   komentarz   by³   do   artyku³u   zatytu³owanego   “ Pos³owie   przes³uchali
Dworaka  i  Grabosia ”,  a  oto treœæ jego:  � Od zarania dziejów ludzkoœci zacietrzewieñcy Boga
postawili  na  ³amanie praw cz³owieka,  bagatelizuj¹c  prawa  Bo¿e,  do  których  miêdzy  innymi
zalicza  siê  ca³a  bezprawna  ekipa  KRRiT  na  czele  z  panem  Dworakiem i Grabosiem, bo oni
pragn¹,  abyœmy jako niewolnicy ¿yli w bezprawiu,  ale  nie  uda  siê  im  spacyfikowaæ sumienia
oddanych owiec Pana naszego, które pracuj¹ dla wiecznoœci, a nie dla czasu jak oni,  tak¿e wœród
trudów  i  cierpieñ,   ale   w   wolnoœci   i   spokoju   Umi³owanego   dojdziemy  swoich  praw  na 
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chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego. Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  

D r u g i   komentarz  by³  do  artyku³u  zatytu³owanego  “ Senat  zezwoli³   na  ratyfikacjê
paktu  fiskalnego ”,  a  oto treœæ jego:  � Zniewolony  liberalno - lewacki  re¿im  powoli  zaczyna 
odbieraæ  suwerennoœæ  naszemu  krajowi  czego  przyk³adem  jest  opisywana  sprawa ratyfikacji 
paktu  fiskalnego,  tak¿e  jak widzimy dawni  “ wielcy ” z  Ja³ty zostali obecnie zast¹pieni panem 
Tuskiem,  Komorowskim,  Sikorskim,  Bonim,  Dworakiem, ... , którzy w zaprowadzonym przez 
siebie  porz¹dkiem  nie  broni¹  wolnoœci  s³owa,  a  wrêcz  przeciwnie nak³adaj¹ na ni¹ kaganiec, 
nie  broni¹  te¿  ubogich,  ani  te¿  ¿ycia  i  godnoœci,  bo  oni  to  wszystko  maj¹  za  nic, dlatego
te¿  najwa¿niejsze  problemy  pomijaj¹,  a  skupiaj¹  siê  na  tym,   aby  zniewoliæ  bliŸnich  przez 
zdemoralizowanie,  ¿e  nawet  ju¿  dosz³o  do  tego,  ¿e  kwestionuje siê  istotê  trwa³ego zwi¹zku 
mê¿czyzny  i  kobiety,   jakim   jest   rodzina,   tak¿e   na   ka¿dym   kroku   mamy   niewole  nad 
niewolami,  która  z  czasem  i tak obróci siê przeciwko tym nowoczesnym Barabaszom, Pi³atom
i Judaszom,  jak  to  dobrze  pokazuje  nam  historia  ca³ej  ludzkoœci, bo przecie¿ nad wszystkim
ma  pieczê  nasz  niezast¹piony  Ojciec  Przedwieczny.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.    

T r z e c i     komentarz   by³   do   sprawy   zatytu³owanej:  “  G³os  Polski  -  pos.  Antoni
Macierewicz ”,   a   oto   treœæ  jego:   �  Dziêki   takim  odwa¿nym  owcom  Bo¿ym  do  których 
zalicza  siê  pan  pose³  Antoni  Macierewicz nigdy nie  umrze nadzieja w ludziach, która zmierza
do ¿ycia wiekuistego,  tak¿e dziêkujemy Wszechmocnemu, ¿e da³ nam jego, bo on przecie¿ ¿yj¹c
charyzmatem  Boskiego  Odkupiciela   z   niezmiernie   wielk¹   wiar¹   i   pokor¹  wyjaœnia  nam 
niezmiernie   trudne    i    zawi³e   sprawy   dotycz¹ce   naszej   ukochanej   Ojczyzny,    i    gdyby 
wszyscy   byli   takimi   niez³omnymi   œwiadkami   nieskoñczonego  mi³osierdzia  Pana  naszego 
jak  on,  to  ¿ylibyœmy ju¿ tutaj na ziemi w Przedsionku Nieba.  Szczêœæ Bo¿e ! Anna Aniela F.  

C z w a r t y   komentarz   by³   do   artyku³u  zatytu³owanego:   “ 28 lutego Benedykt XVI
spotka  siê  z  kardyna³ami ”,  a  oto treœæ jego:  � Œwiêtobliwy Benedykt XVI - ty zaanga¿owany 
jest  w  ca³ej  pe³ni  w  dobro  Koœcio³a Pana naszego, który poprzez Maryjê narodzi³ siê z Ducha 
Œwiêtego,   a   poniewa¿   obecnie  pracowa³by  na  mniejszych  obrotach  dla  niego  ze  wzglêdu 
na  niesamowite  os³abienie  fizyczne,  choroby,  jak  i  wiek,  co  sam  to  bardzo  dok³adnie nam 
wszystkim  przedstawi³,  dlatego te¿ wzniós³ siê w Panu naszym ponad wszystko co przemijaj¹ce 
i  abdykowa³,  aby  móg³  go  zast¹piæ  bardziej  zdrowszy  i  m³odszy nastêpca Stolicy Piotrowej, 
który  z  bezgraniczn¹  wiernoœci¹  niestrudzenie  bêdzie  pracowa³ w winnicy S³owa Wcielonego 
w tak trudnym zsekularyzowanym œwiecie,  który promuje jedynie swoje zwyrodnieniowe prawa.
Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  

P i ¹ t y   komentarz  by³  do  artyku³u  zatytu³owanego:   “ Kluby podzielone ws. projektu
o mowie nienawiœci.  Dziœ  g³osowanie ”,  a  oto  treœæ jego:   � Zwyrodnia³e dzieci Pana naszego 
(Pwt 32, 5),  które  niestety  s¹  w   ca³ym  naszym  rz¹dzie,  pragn¹  przelaæ  na  wszystkie  owce
Bo¿e  nie  tylko  g³êbok¹  rozwi¹z³oœæ  ¿ycia opart¹ o zwyrodnieniowe prawa, ale równie¿ pragn¹
narzuciæ  zwyrodnia³y  projekt o mowie nienawiœci co moralnie jest niedopuszczalne, a wszystko 
to  tworzone  jest  z  ich  wielkiej  bezczynnoœci  na  jakiekolwiek dobra i po to, abyœmy nie mieli 
nic  nadziei  nie  tylko na  dzieñ  dzisiejszy,  ale  równie¿  i  na  przysz³oœæ, czyli w sposób jawny 
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broni¹   oni   owocowaæ  Koœcio³owi,   który   przecie¿  buduje  i  rozwija  jednoœæ  miêdzy  nami 
wszystkimi.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  

S z ó s t y    i   s i ó d m y   komentarz  by³   do  artyku³u  zatytu³owanego “ Tusk wypycha
konserwatywn¹ czêœæ PO ”, a oto treœæ pierwszego komentarza:  � Panie  Tusk - dla dobra naszej
umi³owanej  Ojczyzny  powinien  pan  wzi¹æ przyk³ad z Ojca Œwiêtego Benedykta XVI-go  i  jak
najszybciej abdykowaæ ze swojego urzêdu, abyœmy mogli podnieœæ siê  z  tej niesamowitej ruiny,
któr¹  mamy  dziêki  panu  oraz  odci¹æ  siê  od  wynaturzonych  praw,  które  tak pan bezprawnie
forsowa³ i forsuje, aby przypodobaæ siê “wielkim” tego œwiata, którzy pragnêliby nas doszczêtnie
zniewoliæ.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  

A  nastêpny  komentarz do tego samego artyku³u brzmia³:   � Szanowny panie Tusk - jest 
pan  poplecznikiem  zniewolonej  ideologii,  tak¿e  najwy¿sza ju¿ pora,  aby pan zacz¹³ nawracaæ 
siê,  aby  móc  wierzyæ  w  Ewangeliê  (Mk 1, 15),   a  wówczas  poprzez  dar  nawrócenia  stanie 
siê  pan  odblaskiem  Pana  naszego  i   zacznie   owocowaæ   rz¹dzenie   pana,   które  jak  do  tej 
pory  jest  przeciwstawne   do  twórczego  i  opatrznoœciowego  dzia³ania  Ojca  Przedwiecznego, 
dlatego  te¿  nie  ma  u  pana  absolutnie  ¿adnych  gestów  solidarnoœci,  pokoju  i  przebaczenia, 
a   poniewa¿  emanuje  od  pana  ci¹gle  z³o,  w  zwi¹zku  z  czym  brak  jest  harmonii, natomiast 
widoczny  rozpad  we  wszystkich  dziedzinach  naszego  ¿ycia,  tak¿e  z  tej  pana  nienawiœci do 
opozycji  i  Koœcio³a  Kap³ana  Niebieskiego  mamy  w  znacznym  stopniu  zablokowany  dostêp 
do  ¿ycia  nadprzyrodzonego,   w   którym   Nieœmiertelny  jest  Ÿród³em  niewyczerpanej  energii 
Swej.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  F.  

Jestem  pewna,  ¿e  po  po³udniu  by³a ju¿ inna osoba, która odbiera³a komentarze, bo ona
ju¿  nie  wypuœci³a  tak  m¹drych  komentarzy,  które  wys³a³am  tylko  dlatego, bo tak nakaza³ mi 
Duch  Œwiêty,  i  przyrzek³am sobie ju¿ du¿o wczeœniej,  ¿e  jak po tak d³ugim okresie skrzywdz¹
mnie  ponownie,  to  ju¿  wiêcej  komentarzy  nie  bêdê  pisaæ  dla mego dobra, tak¿e ten moment
nadszed³  obecnie,   w   zwi¹zku  z  czym  wyciszê  siê  w  Umi³owanym,   aby  w  pokorze  dalej
wype³niaæ  wolê  Jego  i  zdobywaæ  œwiêty szczyt Góry Karmel, co zapewni duszy mej wiekuiste
zbawienie.

Mimo,  ¿e  taka kolejna drobna krzywda spotka³a mnie od niekompetentnej osoby z Radia
Maryja,  ¿e  nie  wyemitowano  moich  dwóch  komentarzy,  ale  przecie¿  nie mogê zamkn¹æ siê
w  sobie w obliczu takiego rozpanoszonego bezprawia, tak¿e z pomoc¹ Oblubieñca Niebieskiego
w  Jego  niepojêtych  tajemnicach  Misterium Paschalnego bêdê otwarcie przemawia³a w obronie
ka¿dej s³usznej sprawy,  aby  ulgê  przynieœæ  Panu  swemu,  i  aby  przelaæ  odrobinê  mi³oœci dla
zagubionych  owiec  Bo¿ych,  które  nie  dopuszczaj¹  do  swoich  serc  i  dusz nieprzemijaj¹cych
wartoœci  duchowych.

   Szczêœæ  Bo¿e !

                        Anna  Aniela  Flak
                   @  Ci¹g  dalszy  w  nastêpnym  folderze
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