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28 czerwca 2019 r. rozpoczê³am umieszczanie swoich             

                             komentarzy na Twitterze

Miesi¹c  temu  zakoñczy³am  definitywnie  umieszczanie moich komentarzy na YouTube,
a  obecnie  od  Œwiêta  Najœwiêtszego  Serca  Pana  Jezusa  tj.  od 28 czerwca rozpoczê³am nowy
etap  mojej  drogi  krzy¿owej,   który  zwi¹zany  jest  z  umieszczaniem  moich  komentarzy  tzw.
tweetów  na  Twitterze.  Swoje  tweety  bêdê  umieszcza³a  jak na pocz¹tek g³ównie przy polskim 
Episkopacie  i  Papie¿u  Franciszku,   do   którego   ju¿   wys³a³am   tweeta   nastêpuj¹cej   treœci:
¡ W   sprawie   misji   mej   bez   ¿adnego   efektu   wys³a³am  ju¿  do  Watykanu  52 - e  wysy³ki 
w  przeci¹gu  14 - tu  lat  i  do  Waszej  Œwi¹tobliwoœci  napisa³am  ju¿  31  listów  na  318 stron, 
a  do  Kongregacji  Nauki  Wiary  37 listów na 451 stron, co mo¿na sprawdziæ to na internetowej
stronie  mej. ¢  Jak naciœnie siê na moim profilu na Twitterze Anna Aniela Flak (@AnielaFlak)
| Twitter  komendê “ Tweets & replies ”  to  wyœwietlaj¹  siê  moje  tweety,  które umieœci³am na 
innych  profilach,  tak¿e  jest  to  wielkie  udogodnienie  dla  wszystkich  zainteresowanych.

Duchowe   Dzie³o   Wszechmog¹cego  pod  wzglêdem  pisemnym  zosta³o  wykonane  co
do  ka¿dej  litery  S³owa  Bo¿ego,   ale  przecie¿  jeszcze  ¿yjê  i  wykonywanie  nadprzyrodzonej
misji  mej  wygaœnie  z  chwil¹  œmierci  mej,  dlatego  te¿ od Nieœmiertelnego dosta³am nastêpne
wezwanie,  abym  jeszcze  umieszcza³a  komentarze  na  Twitterze,  tak¿e  wype³niê  i ten rozkaz
Ukrzy¿owanego,   a   przysz³o   to   do   mnie   tak   niedawno,   gdy   na  portalu  wiary  na  Bo¿e
Cia³o  przeczyta³am  tak¹  oto  wiadomoœæ  cyt.:  �  # Procesja   to   tak¿e  budowanie  wspólnoty
w  internecie,  czyli  wype³nienie  s³ów  œw.  Jana  Paw³a  II,  który  wzywa³,  byœmy  nie  bali  siê
wyp³yn¹æ  na  g³êbiê  cyberprzestrzeni.  Z mediów spo³ecznoœciowych korzysta³ papie¿ Benedykt
XVI,  którego  profil  dostêpny  by³  na  Twitterze,   dziœ  taki  profil  posiada  te¿  Ojciec  Œwiêty
Franciszek - podkreœli³  rzecznik  Episkopatu.     Z  woli  Pana  naszego  rozpoczê³am  te¿  pisaæ
nastêpn¹  duchow¹  ksi¹¿kê,   któr¹   bêdê   pisa³a   do   samej   œmierci   mej,   a  tytu³  jej  brzmi: 
“ Przedœmiertne  wypiski  wraz  z  umieszczaniem  moich  komentarzy na Twitterze ”,  któr¹  byæ 
mo¿e  nigdy  nie  wyœlê do Papie¿a Franciszka, ani te¿ do Kongregacji Nauki Wiary,  bo przecie¿ 
dopóki  nie  odezwie  siê  do  mnie  Stolica  Piotrowa,   to   nie   mam   z   czym  wyskakiwaæ  po 
14 - tu  latach  bezowocnego  pisania  do  tych  biernych  i  na pó³ gwizdka ksiê¿y, którzy w pe³ni 
czasów  niech  nie  zapomn¹  powiedzieæ  o  tym,   ¿e   ja   wiele   razy   pisa³am  do  nich,  a  oni 
zawsze  mnie  ignorowali  i  nigdy  te¿ nie odpisywali, jedynie tylko parê lat temu co poniektórzy 
w  swoim  przemyœleniu  napisali  mi  coœ  na  odczepnego  traktuj¹c  mnie  jako najgorszy odpad 
tego spo³eczeñstwa,  tak¿e  zachowywali  siê jak niewierni Tomaszowie, a nawet jak Judaszowie, 
bo   po   prostu   zale¿a³o   im   na  takim  prowadzeniu  sprawy,  aby  wszystko  utopiæ  w  morzu 
bezprawia  i  zapomnienia. 

Dziêki   najprzeró¿niejszym   cierpieniom,   które  nieod³¹cznie  towarzysz¹  mi  w  mojej
drodze  œwiêtoœci  mam  sta³y  udzia³  w  Krzy¿u  Chrystusowym,  dziêki któremu poprzez Matkê
Bo¿¹  uczestniczê  w  misterium  ¿ycia,  œmierci  i  zmartwychwstania Jej Syna Jezusa Chrystusa,
w   którym   napiszê   dos³ownie   na   ka¿dy  temat  zarówno  duchowy,  jak  i  polityczny,  tak¿e
we  wszystkim  odda³am  siê  Ukochanemu,  który  nieustannie  interweniuje  w nadprzyrodzonej 
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misji  mej,   w   której   jako   jedynej   w   ca³ej  pe³ni  mogê  spe³niæ  siê  na  Chwa³ê  Królestwa
Niebieskiego.  W  paschalnym  ¿yciu zmartwychwsta³ego Chrystusa nie zwa¿am na jakiekolwiek
docinki  i  przeciwnoœci,  ani  te¿  nieludzk¹  ciszê  z  Watykanu  na duchowe przesy³ki me, które 
czasami  spowalniaj¹  wype³nianie  woli  Pana  naszego,  ale  po  wszystkich  duchowych  czy te¿ 
cielesnych  zadraœniêciach  zawsze wychodzê wzmocniona w Bogu, aby móc z niepokonan¹  si³¹ 
Jego  kontynuowaæ  wolê  Jego,   która   coraz   bardziej   wprowadza   duszê  m¹  w  niedostêpne
œwiat³oœci  Niebios,  które  przepojone  s¹  m¹droœci¹  i  mi³oœci¹  samego  Trójjedynego  Boga.

Kocham  wszystkie  owce  Pana  naszego  nawet  i  te,   które   nas  obra¿aj¹  i  krzywdz¹,
ale  nie  znaczy  to,   ¿ebym   jako   odwa¿ny   œwiadek   mêki   i   zmartwychwstania  Zbawiciela
zamknê³a  siê  na  pod³oœæ,  nienawiœæ  i  przemoc  ludzk¹,  i  nic  na  ten  temat  nie  pisa³a, tak¿e 
oparta   o   Ukrzy¿owanego  na  drodze  ofiary  i  mi³oœci  z  radoœci¹  i  nadziej¹  robiê  wszystko 
to  co  mogê,   aby   ul¿yæ   w   mêce   Pañskiej,   podczas   której  Umi³owany  w  dalszym  ci¹gu 
w   dzieciach   Swych   jest   niemi³osiernie   wyszydzany,   opluwany,   bity,   a  nawet  zabijany.
Pasterz   Niebieski  w  ³askach  Swych  parê  razy  powiedzia³  mi,  aby  pisa³a  do  samej  œmierci 
mej,  co  nad  wyraz  mi  to  odpowiada,   tak¿e  nie  wiem  jak  ten  mój  Twitter  siê  rozwinie ?, 
a   w  ka¿dym  b¹dŸ  razie  postaram  siê  odezwaæ  przy  najwa¿niejszych  wiadomoœciach,  które
dotycz¹   ca³ego   zdemoralizowanego  œwiata  i  Koœcio³a  Boskiego  Odkupiciela  tym  bardziej,
¿e  jestem  oddan¹  córk¹  Najœwiêtszego.

Z  woli  Boskiego  Oblubieñca  zag³êbiam  siê  w  ciemnoœciach  Jego,  które  dla rozumu
s¹   nieprzeniknione   i   Ukochany   wci¹ga   duszê   moj¹  w  Swoje  Boskie  zjednoczenie,   aby
wyda³a  ona  b³ogos³awiony  owoc  z  Winnicy  Jego  nie  tylko  dla tyranów tego œwiata, ale i dla
ca³ej  ludzkoœci  oraz  wszystkich  nastêpnych  pokoleñ.  Odda³am  siê  ca³kowicie  Zbawicielowi
i  odrzucam  wszelkie  pragnienia  zmys³owe,   które   nie  zmierzaj¹  wprost  do  Czci  i  Chwa³y
Jego,  aby  byæ  w  pe³ni  uczennic¹  Jego,  bo nikt nie mo¿e byæ uczniem Jego, kto nie wyrzeknie
siê  wszystkiego,  co  posiada  (£k 14, 33).  Z  woli  Pana  naszego  posiadam  jedynie  to  co  jest
niezbêdne    do    wykonania    testamentu   Jego   wzglêdem   duszy   mej   i   zawsze   przyjmujê
z  najwiêkszym  uwielbieniem  ka¿d¹  wolê  Jego,  która  odwiecznie przeznaczona by³a na duszê
m¹  i  w  wewnêtrznej  samotni  kontemplujê  Umi³owanego, który przebywa w wewnêtrznej celi 
mojego  serca  i  duszy mej.  Moje  myœli  i  pragnienia  zgadzaj¹  siê  z  wol¹  Bo¿¹,  dlatego  te¿
zwróci³am  siê  do  centrum  swojej  nicoœci   i   stanê³am   przed   Rodzicami   Niebieskimi,   aby 
mogli  Oni  prowadziæ  duszê  m¹  jak  najgodniej  i  najpokorniej  do  Siebie.

Wiele   popleczników   z³a   uwielbia   swoje   dyktatury  i  opluwa  niewygodnych  ludzi,
dlatego   te¿   rozkoszuj¹   siê   w   k³amstwach,   wojnach,   torturach,   oszczerstwach   i  innych
wypaczeniach,   bo   to   wszystko   o¿ywia   ich   w   diabelskim   œwiecie,  które  jest  zadatkiem 
wiekuistego  piek³a.   Oczernianie  i  najprzeró¿niejsze  k³amstwa,   w³¹cznie  ze  z³ymi  czynami
wkrad³y  siê  nawet  do  umi³owanego  Koœcio³a,  tak¿e  w  obecnej cywilizacji ob³udy, k³amstwa 
i  œmierci  coraz  trudniej  o  prawego  kap³ana,  który  z  ca³ym oddaniem pe³ni³by swoj¹ pos³ugê 
kap³añsk¹,  dlatego  te¿  nie ma co dziwiæ siê, ¿e spotykam siê z takim nieludzkim ignorowaniem
moich  duchowych  przesy³ek  w  sprawie  nadprzyrodzonej misji mej.  Na krzy¿owej drodze mej
mia³am  szczêœcie  do  mœciwych,  nie¿yczliwych  i  g³upich ludzi, którzy nasi¹kniêci byli jedynie 
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przemijaj¹cym  œwiatem,  a  moje  pojedyncze,  bardzo wywa¿one zdania nie dochodzi³y do nich, 
a  je¿eli  dochodzi³y,  to  powala³y  ich,  ¿e  dostawali  szoku,  co  momentalnie  odczuwam to, bo 
oni niezwykli byli s³uchaæ spraw duchowych.  Najukochañszy Boski Oblubieniec w odwiecznych 
zamys³ach  Swych  w  moim  odwiecznym  powo³aniu   nie   postawi³   mi   ¿adnej   osoby,  która
mog³aby  pojmowaæ  umys³em Jego tak trudne sprawy duchowe (z wyj¹tkiem paru duchownych), 
które  prowadzê  w  Imiê  Jego,  dlatego  te¿  zaakceptowa³am  tak¹  formê  zbawienia duszy mej, 
która  ze  wszystkim ma zwracaæ siê jedynie do Najœwiêtszego.  Jako córka Najmi³osierniejszego
jestem  ws³uchana  jedynie  w  s³owa  Jego,   dlatego   te¿  niezmiernie  trudno  rozmawia  siê  mi 
z  bliŸnimi,   którzy   maj¹   zatrute   serca  i  dusze  urazami  i  nienawiœci¹  do  bliŸnich,   bo  ich 
fa³szywy  œwiat,  który  g³uchy  jest  na  s³owa  Pana  naszego  i  zamkniêty  na  œwiat³o  Jego nad 
wyraz  zak³óca  mi  spokój  ducha,  a  co  za  tym  idzie  dusza  ma  nie  mo¿e wejœæ  w  bezcenne 
i  niewyczerpane  ³aski  Ukochanego.   Z   w³asnego   doœwiadczenia  mogê powiedzieæ, ¿e osoby 
uduchowione  tak  bardzo  wyczuwaj¹  ducha,  jak i myœli  bliŸnich,  ¿e jakiekolwiek t³umaczenia 
czy  te¿  wciskane  k³amstwa  s¹  zbyteczne,  ale  za  wrogów  nale¿y  modliæ  siê, przebaczyæ im, 
odcinaæ  siê  od  nich  oraz  dawaæ  im  przyk³ad  ¿yciem  swym,  które ma  byæ ¿yw¹ ksiêg¹ Pana 
naszego,  które  czasami  spowoduje  nawrócenie  nawet  najgorszych  grzeszników.

W  œwiecie  mi³oœci,  który przepojony jest trzema teologicznymi cnotami (mi³oœæ, pokora
i czystoœæ)  nikt  nikomu  nic  nie  zazdroœci  ani  ³ask  Bo¿ych,  ani te¿ dobroczynnych uczynków
dla bliŸnich, natomiast w œwiecie œmierci w sposób okrutny ³amane s¹ prawa Bo¿e i krzywdzi siê
nagminnie  dzieci  Bo¿e,  tak¿e  te dwa przeciwstawne œwiaty stoj¹ w opozycji i one ¿adn¹ miar¹
nie  dojd¹  do  porozumienia.  W  œwiecie mi³oœci owce Bo¿e pocieszenie znajduj¹ w Oblubieñcu
Niebieskim,   bo   przecie¿   On   jest   dla   nich  jedynym  przyjacielem  i  one  swoje  cierpienia
prze¿ywaj¹  w  Nim,  natomiast  w  œwiecie  k³amstwa  i  œmierci  owce  Bo¿e  prze¿ywaj¹  swoje
udrêki  w  samotnoœci,  tak¿e  znik¹d  nie  maj¹  one  pocieszenia.  

K  W  moim  odwiecznym  powo³aniu  mam  przeolbrzymi¹  si³ê  przebicia,  która p³ynie 
od  Ukrzy¿owanego,   dlatego   te¿   z   góry  wiem,  ¿e  wszystko  pokonam  w  Nim  i  wype³niê 
odwieczny   plan   Jego  w  stosunku  do  duszy  mej,  tak¿e  w  obecnej  dobie  czasu  nie  ma  to 
dla   mnie   znaczenia,   ¿e   jeszcze   nie  otrzymujê  odpowiedzi  od  Ojca  Œwiêtego  czy  te¿  od 
Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary  na  zakoñczone  pod wzglêdem pisemnym duchowe Dzie³o 
Niebios.  Wiadomo  te¿,  ¿e  w  dzie³ach  ludzkich,  gdzie  szuka  siê  pochwa³ i sukcesów wa¿ny 
jest  nacisk  opinii  publicznej  na  dane  sprawy, bo cz³owiek jako jednostka nie ma si³ przebicia,
natomiast   w   Dzie³ach   Boskich   dusze   wybrane   zdane   s¹   jedynie  tylko  na  Pana  swego,
który  poi  je  nie  tylko  prawd¹,  radoœci¹  i  mi³oœci¹  Sw¹,  ale  równie¿  goryczami,  udrêkami, 
chorobami  i  przeciwnoœciami,  aby  by³a  przeciwwaga  w  tych  wielkich  niepojêtoœciach Jego, 
które  tak  bardzo  uœwiêcaj¹  je  na  wzór  Jego.  Z  pomoc¹  Opatrznoœci  Bo¿ej w odosobnieniu, 
ale  w  mi³osnej  pokorze  uœmierzam  w  sobie  wszystko  to,  co  œmiertelne,  aby  jak najgodniej 
wspó³pracowaæ  w  zbawczej  misji  Koœcio³a,  poprzez  któr¹  w  sercach  ludzkich  ma  zagoœciæ 
zmartwychwsta³y  Jezus, ¡ który  jest  prawdziwie  obecny  w  Swoim  S³owie,  w  zgromadzeniu 
ludu   Bo¿ego   z   jego   pasterzami,   a   w   sposób   szczególny   w  Sakramencie  Swego  Cia³a 
i  Swojej  Krwi ¢ (Benedykt  XVI - ty).  Wszystkich  czytaj¹cych  mnie  serdecznie  pozdrawiam.
Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak
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