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     Zdobywanie  mistycznego  szczytu  Góry  Karmel  czêœæ  2 - ga

Przesi¹kniêta   œwiat³em   m¹droœci   Mistrza   Niebieskiego  po  d³u¿szej  przerwie  ( dwa
i  pó³   miesi¹ca )  13  czerwca  br.   napisa³am  3  komentarze   do   Opoki  L’ OSSERVATORE
ROMANO   i   to   tylko   dlatego,   ¿e   pragnê³am   pocieszyæ  Umi³owanego  swego,   który  tak
bardzo   cierpi   w   dzieciach   swych,    a   poniewa¿   minê³o  3  miesi¹ce   jak   mamy   nowego
Papie¿a,  to  mia³am  dobry  pretekst, ¿eby napisaæ komentarze jedynie tylko do Opoki, poniewa¿ 
osoby  odbieraj¹ce  komentarze  z  tego  portalu  nigdy  nie  odrzucili  mi  ich. 

P i e r w s z y    komentarz   by³   do   artyku³u  zatytu³owanego:   “ Biskupi  w  Krakowie,
Wieliczce  i  Oœwiêcimiu ”,   a   oto   treœæ   jego:   � Dziêki  prawowitym  ksiê¿om,  którzy  ¿yj¹ 
wybitnie  w  œwiecie  ducha,   wspominamy  uroczyœcie  wiele  nad  wyraz  bolesnych  i  wa¿nych 
rocznic,    do   których  zalicza  siê  miêdzy  innymi  niesamowita  rzeŸ  wo³yñska,   któr¹  mo¿na 
jedynie  porównaæ  z  mordowaniami  niechcianych,   nienarodzonych  dzieci  w  krematoryjnych 
p³odach  matek.  To  niewygodne  œwiadectwo  przez katów i najprzeró¿niejszej maœci oprawców 
latami  by³o  si³¹   wyciszane  i  wymazywane,  abyœmy  ¿yli  w  ciemnoœciach i mrokach œmierci, 
maj¹c  za  nic  mi³oœæ,  sprawiedliwoœæ  i  pokój  Ukochanego,   ale   nad   wszystkim  ma  pieczê 
transcendentalny Trójjedyny  Bóg,   i   prawda  wczeœniej  czy  te¿  póŸniej,  ale  sama  obroni siê 
w  tej  przemijalnej  egzystencji  cz³owieka,   w   której   wszystko   powinno   byæ   oparte  o  jak 
najwy¿sze  wartoœci  moralne  i  duchowe  zakorzenione w najukochañszym Oblubieñcu naszym,
z  którym  ³¹czymy  siê  za  poœrednictwem  Matki  Jego,  Maryi.   Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela 
Flak  z  Lublina  

D r u g i   komentarz  by³  do  artyku³u  zatytu³owanego:  “ Spotkanie  Franciszka  z  Rad¹
Sekretariatu   Synodu   Biskupów”,   a   oto   treœæ  jego:   �  Z  pogod¹  ducha  w  œwietle  wiary, 
pokory,   mi³oœci   i   prawdy  Ojciec  Œwiêty  Franciszek  realizuje  swoje  odwieczne  powo³anie 
dla  dobra  ca³ego  Koœcio³a  Pana naszego, tak¿e wyp³yn¹³ On na najwiêksze g³êbie Mistycznego 
Morza  ( £k 5, 4 ),   aby   móc   za   wstawiennictwem   Niepokalanej   w   Ukochanym   zarzuciæ 
mistyczne  sieci  na  grzeszne  dzieci  Jego, które sumienia swe maj¹ niejednokrotnie zniewolone 
grzechem,  a  serca  zatrute  jadem  wê¿a,  jak to mówi nam Pismo Œwiête.  Dziêkujemy Stwórcy, 
¿e  postawi³  nam na tak trudne zsekularyzowane czasy tak nad wyraz pokornego i œwiêtobliwego 
Papie¿a  Franciszka,  który  tak  aktywnie  pracuje  w  winnicy  Pana  naszego  i to na wszystkich 
frontach,  dziêki  czemu  nigdy  nie  zagubimy  siê  w  mira¿ach naszego doczesnego ¿ycia, które 
prowadzi   dusze   nasze   przez   otch³añ   cierpienia   i   mi³oœci   do   wiekuistej   wiecznoœci  na 
wieczne  odpoczywanie  w  Boskim  Oblubieñcu  naszym.  Anna  Aniela  Flak  z  Lublina   

T r z e c i    komentarz    by³    do   artyku³u    zatytu³owanego:   “ USA:  opinie  teologów
o   Papie¿u  Franciszku ”,   a   oto   treœæ   jego:   �  Z  pomoc¹  niepojêtej  ³aski  Nieœmiertelnego 
Papie¿   Franciszek    jest   nad   wyraz   wiernym   œwiadkiem   Boskiego   Oblubieñca   naszego, 
tak¿e  w  niewidzialnym  œwietle  Jego   dokonuje   On   wielkie   dzie³a   dla   dobra  agonalnego 
Koœcio³a,  daj¹c  œwiadectwo  o  Panu  naszym  wszystkim  grzesznym  owcom  Jego,  które maj¹ 
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byæ   jako  pielgrzymowie  wiary,   która  dope³nia  w  nas  to,   co   jest   niepojête   dla  zmys³ów 
( Œwiêty  Tomasz   z   Akwinu ).   Nasz   ukochany   Ojciec   Œwiêty   Franciszek   ma   ju¿   ma³y 
jubileusz,  bo  ju¿  3 miesi¹ce  pe³ni  On  tak  wielk¹  i  odpowiedzialn¹  pos³ugê  piotrow¹, tak¿e 
przy  tej  okazji  pragnê  zaznaczyæ,  ¿e  bardzo  modlê  o  naszego  Papie¿a,   który   nauczaniem 
swoim  trafia  nawet  do najgorszych  zacietrzewieñców,  którzy  p³yn¹c  ³odzi¹  miotan¹ poprzez 
burze  ( Mk 4, 35 - 41)  czasami  pragn¹  wydostaæ  siê  z  tej  ciemnej  doliny  œmierci,  w  której
panuj¹  wojny,  terroryzm,  nienawiœæ,  przemoc   oraz  wielka  niesprawiedliwoœæ.  Anna  Aniela 
Flak  z  Lublina   

Te   moje   3  powy¿sze   komentarze   pisane   ca³ym  sercem   i   dusz¹  w  Panu  naszym 
zosta³y  wymonitorowane  dopiero  po  4 - ech  dniach,   tak¿e   wcale   nie   dziwiê  siê,  ¿e  tutaj 
praktycznie   ludzie   nigdy  nie  pisz¹  komentarzy,   ale   postanowi³am,   ¿e   wyœlê   tam  trochê 
komentarzy,  aby  cyfrê  wyemitowanych  moich  komentarzy  na  arenie  ca³ego  œwiata zamkn¹æ
na  144 - ech,  tak  jak  pierwotnie  zamierza³am  tym  bardziej,   ¿e  w  emailu  bêdê  mia³a  cyfrê 
44  czyli  zosta³o  mi  do  wys³ania  jedynie 17 komentarzy.

O¿ywiona  Duchem  Œwiêtym  w  duchu  Eucharystii Pana naszego p³ynê na najg³êbszych
g³êbiach  Jego,  do  których  zosta³am  odwiecznie  powo³ana,  i  latami  te¿  przygotowywana  na 
s³u¿bê   nowej   ewangelizacji,   bo   przecie¿   w   swoich   mistycznych   ksi¹¿kach   napisanych
w  Ukochanych  g³oszê  prawdê  o  zbawczej  mi³oœci  Jego,  który  tak  czêsto  porywa  dusz¹ m¹ 
w  Sobie,  ¿e  ona  podczas  mistycznych  nocy  na  czas  okreœlony   wychodzi  w  Nim   z   cia³a, 
tak¿e  na  podstawie  jej  prze¿yæ  dajê  te¿  œwiadectwo  niewielkiej  namiastki  tego, co znajduje
siê  za  progiem  wiecznej  œmiertelnoœci.

        
17  czerwca    wys³a³am   3  komentarze    do   Opoki   L’ OSSERVATORE   ROMANO,

p i e r w s z y   do   artyku³u  zatytu³owanego:  “ Dzieñ  Evangelium Vitae:  mówiæ  “ tak ”  Bogu 
¿yj¹cemu  i  mi³osiernemu ! ”,   a   oto   treœæ   jego:    � Deprawatorzy  tego  œwiata,  którzy  ¿yj¹ 
w  odmêtach  z³a  i  œmierci  zauroczeni  diabelskim  jadem  wiadomo,   ¿e   nie   maj¹   nie  tylko 
¿adnego  bogactwa  duchowego,   ale   i   ludzkiego,   dlatego   te¿   w   swoim   samouwielbieniu 
i   pysznoœci  prezentuj¹  jedynie  grzeszne  marnoœci  nad  marnoœciami  pragn¹c,   aby   wszyscy
topili  siê   w   ich   œmierdz¹cych  i  gnij¹cych  ideologiach,  które  zniewa¿aj¹  i  zhañbiaj¹  Pana
naszego,  dziêki  któremu  przeszliœmy  ze  œmierci  do  ¿ycia  wiecznego  ( J 5, 24 ).  W zwi¹zku 
z  czym  ¡ proponowana  przez  Jezusa  i  wspierana  przez  Ducha Œwiêtego droga ¿ycia Bo¿ego 
bywa  odrzucana ¢,   jak   to   trafnie   uj¹³   nasz   umi³owany   Ojciec  Œwiêty  Franciszek,  tak¿e
jedynie  tylko  nieliczni  stawiaj¹  czo³o  si³om  z³a,  którzy  s¹  wzmocnieni  S³owem Wcielonym 
poprzez  przyjmowanie  ¿yciodajnego  pokarmu  Jego  tj.  Œwiêtej  Eucharystii.   Szczêœæ   Bo¿e ! 
Anna  Aniela  Flak  z  Lublina  

D r u g i    komentarz   by³    do    artyku³u   zatytu³owanego:   “ Urugwaj:  g³os  biskupów 
przed  referendum  w  sprawie  ¿ycia ”,   a  oto  treœæ  jego:  � Ten  obecny  sodomistyczny  œwiat 
wy¿ywa  siê   w   potwornych   zbrodniczych   aktach   w   krematoryjnych   p³odach  matek,  i  te 
odra¿aj¹ce   zbrodnie   ludzkoœci   sta³y  siê  ju¿  podstawowym  prawem  prawie  we  wszystkich 
krajach  œwiata,  i  w  imiê  wynaturzonego  œwiatopogl¹du  liberalno - lewackiego  ³amie  siê  nie 
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tylko  podstawowe  prawa   naturalne,  ale  i  Bo¿e,   a   najgorsze   z   tego   wszystkiego  jest  to, 
¿e   tê   niesamowit¹  “ rzeŸniê”  nienarodzonych,  niechcianych  dzieci  si³¹  narzuca  siê  ca³emu 
œwiatu  promuj¹c  taki  ba³wochwalczy,  zwyrodnieniowy  styl  ¿ycia,  co  tak naprawdê wszystko 
to   wo³a  o  pomstê  do  Boga,  i  przeklêty  jest  ten,  kto  nie  trzyma  siê  nakazów  prawa  Pana 
naszego  i  nie  wype³nia  ich  ( Pwt  27,  26 ).   Nasi   bracia  i  siostry,  którzy  s¹  przeciw  ¿yciu 
zapominaj¹  o  tym,  ale  te¿  i wiedzieæ nie chc¹, ¿e przemija bowiem postaæ tego przemijalnego, 
zdemoralizowanego   œwiata,   w   którym   epoki  ci¹gle  siê  zmieniaj¹,   a   nasz  najukochañszy 
Jezus  Chrystus,   który   jest   prawdziw¹  Opok¹  os¹dzi  nasze  dusze  na  S¹dzie  Ostatecznym, 
tak¿e  wszyscy  powinniœmy  byæ  wierni  Panu  naszemu  gardz¹c  przyjemnoœciami œwiatowymi 
i  zwyrodnieniowymi  prawami,  które  s¹  przeciw  ¿yciu  i  dobru,  bo  to  wszystko odwraca nas 
od  wiekuistego  szczêœcia.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  z  Lublina  

Natomiast    t r z e c i    komentarz    dotyczy³    artyku³u   zatytu³owanego:     “  Papieskie
wezwanie  do  zniesienia  kary  œmierci ”,   a   oto  treœæ  jego:   � Gdyby  nie  by³o  kary  œmierci, 
ani   te¿   mordowania  niechcianych,  nienarodzonych  dzieci,   to   œwiat  by³by  o  wiele  lepszy, 
dlatego   te¿   Ojciec   Œwiêty  Franciszek  kontynuuj¹c  drogê  swoich  poprzedników  w  sposób 
jasny,   pokojowy   i   odwa¿ny  sprzeciwia  siê  wszelkiej  tyranii  liberalno - lewackiej,   abyœmy 
nie  byli  zaœlepieni  w  materializmie  i  wynaturzonych  prawach,  lecz  ¿yli  jedynie w g³êbokiej 
jednoœci   z   Boskim   Oblubieñcem  w  duchowej,  kontemplacyjnej  oazie  Jego,   która  jedynie 
tylko   dla   niewielu   staje   siê   Przedsionkiem   Nieba  w  tej  przemijalnej  doczesnoœci,  która 
prowadzi  dusze  nasze  do  wiekuistego  zbawienia,  potêpienia   czy   te¿   do  czyœæca.  Szczêœæ 
Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  z  Lublina   

Te  3 powy¿sze  komentarze   zosta³y   wymonitorowane   zaraz   nastêpnego  dnia,  tak¿e 
w  swoich  porywach  mi³oœci  do  Boskiego  Oblubieñca,  dziêki  któremu  przyjmujemy pokarm
¿ycia   wiecznego,    w    duchowoœci    karmelitañskiej    w    prawdzie    i    z    jak    najwiêksz¹
wielkodusznoœci¹  dalej  wype³niam  odwieczne  zamys³y  Najœwiêtszego  wzglêdem  duszy mej. 

18  czerwca  wys³a³am  komentarz  do  Opoki  do  artyku³u zatytu³owanego: ¡ Franciszek
o  walce  “ niczego ”  ze  “ wszystkim ” ¢,   a   oto   treœæ   jego:   �  “ Jezus  jest  dla  wierz¹cych 
wszystkim i z tego w³aœnie wynika chrzeœcijañska wielkodusznoœæ ” ( Ojciec Œwiêty Franciszek), 
bo    tylko   dziêki   Boskiemu   Oblubieñcowi   mo¿e   byæ   mi³osna   harmonia   w   pokojowym
wspó³¿yciu  miêdzy  bliŸnimi,  którzy  niejednokrotnie  s¹  wiêŸniami  nie  tylko  przesz³oœci,  ale 
równie¿  teraŸniejszoœci   i   ¿yj¹c  w  k³amstwie  niesamowicie  lêkaj¹  siê  prawdy,   dlatego  te¿ 
ich  sprawiedliwoœæ  oparta  jest  na  sile  i  wynaturzonych  prawach. W mi³oœci, radoœci i pokoju 
Pana   naszego   mo¿emy   wszyscy   stanowiæ   w   Nim   jedno  ( J 17, 21 ),   tak¿e  pamiêtajmy, 
¿e  Mistrza  Niebieskiego  trzeba  bardziej  s³uchaæ  ni¿  ludzi (Dz 5, 29) , bo  tylko dziêki Niemu 
mo¿emy  przebywaæ   w   œwiecie  duchowym,  “ gdzie  ani  mól,  ani  rdza  nie  niszcz¹,  i  gdzie 
z³odzieje  nie  w³amuj¹  siê  i  nie  kradn¹ ” ( Mt 6, 20 ),   a   poza   tym   On   jedyny  zaprowadzi 
dusze  nasze   w   Sobie   do   uszczêœliwiaj¹cej   wiecznoœci   Swej   na   wieczne  odpoczywanie 
w   Sobie,   oczywiœcie,   je¿eli  sobie  na  to  zas³u¿ymy  ¿yciem  swym.   Szczêœæ  Bo¿e !   Anna 
Aniela  Flak  z  Lublina   
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19  czerwca  pod  wp³ywem  Ducha  Œwiêtego   wys³a³am  kolejny  komentarz  do  Opoki 
do  artyku³u  zatytu³owanego: “ Franciszek  o  mi³oœci  nieprzyjació³ ”,  a  oto  treœæ jego:  � Nasi 
nieprzyjaciele,   którzy   maj¹   za   nic   nie   tylko   wartoœci   duchowe,    ale  i  moralne  pragn¹
kszta³towaæ nas o swe wynaturzone upodobania,  abyœmy  ¿yli  w  k³amliwych i œmiercionoœnych 
totalitaryzmach  w  lewicowo - liberalnej  wolnoœci  bez  ¿adnej  nadziei   na   lepsz¹  przysz³oœæ, 
ale   nad   wszystkim  ma  pieczê  nasz  najukochañszy  transcendentalny  Trójjedyny  Bóg,  tak¿e 
za    wstawiennictwem    Niepokalanej    w    duchu    pojednania,   pokoju   i   mi³oœci   Boskiego 
Nauczyciela  wczeœniej  czy  póŸniej,  ale  dobro  zwyciê¿y  na  Chwa³ê  Królestwa Niebieskiego. 
Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  z  Lublina     

20 czerwca   wys³a³am   dwa   komentarze  do  Opoki,    p i e r w s z y   by³   do   artyku³u 
zatytu³owanego:  “ Franciszek:  ob³uda  gasi  radoœæ i niszczy wielkodusznoœæ ”,  a oto treœæ jego:
� Ojciec  Œwiêty  Franciszek  nad  wyraz  m¹drymi  zdaniami  trafia   do   naszych  serc   i   dusz,
abyœmy   mogli   wejœæ   na   drogê  œwiêtoœci  w  tym  mocno  zrelatywizowanym  wspó³czesnym 
œwiecie,  w  którym  wystêpuj¹  najprzeró¿niejsze  nadu¿ycia,  zbrodnicze  ustawy przeciw ¿yciu, 
niejednokrotnie  te¿  manipuluj¹c  embrionami  ludzkimi,   tak¿e  dziêki  bezbo¿nej  ideologii  na 
si³ê  wprowadza  siê   zafa³szowan¹   godnoœæ   cz³owieka   i   wolnoœæ  s³owa,  w  któr¹  na  sta³e 
wpl¹tana  jest  ob³udna poprawnoœæ polityczna, która pomówieniami, znies³awieniami pacyfikuje 
niewygodnych,  prawych  ludzi.  Dziêki  ³asce  radoœci,  wielkodusznoœci  i  wspania³omyœlnoœci, 
która  przychodzi  od  Chrystusa  ( Papie¿ Franciszek )  mamy  nieustannie  przebywaæ  w  Ÿródle 
³ask Najœwiêtszego burz¹c najprzeró¿niejsze mury nienawiœci,  promuj¹c inicjatywê wzajemnego 
braterstwa, pokoju i mi³oœci,  abyœmy  w  prawdzie  wszyscy  stali  siê  jednym  duchem  i sercem 
w  najukochañszym  Niebieskim  Oblubieñcu  naszym (Dz 4, 32),  który tak bardzo nas umi³owa³ 
i  to  do  samego  koñca  ( J 13, 1 ).  Anna  Aniela  Flak  z  Lublina  

Natomiast    d r u g i    komentarz    by³    do    artyku³u    zatytu³owanego:   “ Abp.   Depo
o  obecnoœci  mediów  katolickich  w  Polsce ”,  a  oto  treœæ  jego:  � Media liberalno - lewackie, 
nie  broni¹ce  wartoœci  chrzeœcijañskich niesamowicie dyskryminuj¹ katolickie media, z którymi 
nie  uda  siê  im  wyrwaæ  chrzeœcijañskich korzeni, dlatego te¿ przy narzuconych ideologicznych 
prawach  robi¹  wszystko,   aby  nie  przyznaæ  miejsca  na  multipleksie  telewizji  Trwam,  która
stara  siê   wiele   trudnych   spraw   przekazywaæ   nam   w   œwietle   m¹droœci,  mocy  i  mi³oœci
Boskiego  Odkupiciela.  Zarówno   libera³owie,   jak   i   lewacy   postawili  na  swe  partykularne
interesy,  w  zwi¹zku  z  czym  pragn¹,  aby  wszyscy  mówili  jednym  zniewolonym  g³osem jak
oni,   aby   mo¿na   by³o   prezentowaæ   wypaczon¹   wizjê   rodziny,  ¿ycia,  moralnoœci  i  religii 
( B³.  Jan  Pawe³  II - gi ),   a   poniewa¿   dobro   zawsze  zwyciê¿a,  tak¿e  jest  wielka  nadzieja,
¿e  obecne  dyktatury  i  tyranie,  które tak bardzo zniewalaj¹ œwiat przejrz¹ na oczy i zrozumiej¹, 
¿e  ludzkoœæ  potrzebuje  “ chleba  ¿ywego,  który  zst¹pi³  z  Nieba ” ( J 6, 51)  tj.  Pana naszego. 
Szczêœæ  Bo¿e !   Anna  Aniela  Flak  z  Lublina  

20  czerwca   póŸnym   wieczorem   wys³a³am   jeszcze   d w a   komentarze   do   Opoki,
p i e r w s z y   by³   do  artyku³u  zatytu³owanego:  “ Niemcy: podsumowanie 100 dni pontyfikatu
Papie¿a   Franciszka ”,    a   oto   treœæ   jego:   � Nasz  przewielebny  Ojciec  Œwiêty  Franciszek, 
którego  pontyfikat przekroczy³  ju¿  100 dni,  urodzi³  siê  16 lat póŸniej jak nasz B³ogos³awiony 
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Jan  Pawe³  II - gi,   który   zosta³   wybrany   na   Stolicê  Piotrow¹  16 - go  paŸdziernika  1978 r. 
o  godz. 16.16, i kontynuuje on drogê jego, jak i Papie¿a Benedykta 16 - go, emeryta urodzonego 
16 - go  kwietnia  1927 r. , tak¿e  jako  wielki  nauczyciel  wiary  w  apostolskiej odwadze kieruje 
on  nasze  serca  i  dusze  na  drogê  œwiêtoœci,  na  której  bêdziemy siê przemieniali,  oczywiœcie 
przy  pe³nym  zawierzeniu  w  Opatrznoœæ  Bo¿¹.  Jak  wszyscy  teologowie  o tym bardzo dobrze 
wiedz¹,  ¿e  w  znakach  czasu  ukryte  s¹  tajemnice  Boga,  które  dzia³aj¹  nie  tylko w Koœciele 
Jego,   ale  i  w  ca³ym  zniewolonym  œwiecie,   tak¿e  w  tym  króciutkim  zestawieniu  odnoœnie 
mistycznego  ³añcucha  cyfry  16   widaæ   wyraŸne   przejawy  dzia³ania  Samego  Pana  naszego, 
który  odwiecznie  przygotowa³  Papie¿a  Franciszka  do  pe³nienia  tak trudnej, odpowiedzialnej, 
a  zarazem  przeb³ogiej  pos³ugi  dla  dobra  ca³ego  Koœcio³a  agonalnego.  Szczêœæ Bo¿e !  Anna 
Aniela  Flak  z  Lublina  

Natomiast   d r u g i   komentarz   by³   do   artyku³u   zatytu³owanego:   “ Franciszek:  jak
modliæ  siê  Ojcze  nasz ? ”,  a  oto  treœæ  jego:   � Œwiêtobliwy   Papie¿  Franciszek  swoimi  tak 
m¹drymi,  krótkimi  zdaniami  czy  te¿  d³u¿szymi  homiliami wypowiedzianymi w Panu naszym 
trafia  do  naszych  serc  i  dusz,  abyœmy  w  przedziwnym  œwietle Najœwiêtszego mogli pod¹¿aæ 
bezpiecznymi   drogami   wiary  i  Ewangelii   do   wiekuistego   portu   zbawienia.   Jako   bracia 
i   siostry   w   Jezusie   Chrystusie   na   miarê   swoich   mo¿liwoœci   powinniœmy  zag³êbiaæ  siê 
w  misterialnych  tajemnicach  Umi³owanego,  dziêki  któremu  wejdziemy  w  przebogate skarby
niepojêtych  tajemnic  Jego.

Ojciec   Œwiêty   Franciszek  wyró¿nia  siê  wielk¹  osobowoœci¹  i  charyzm¹,   tak¿e  sta³ 
siê  on  czytelnym i ¿ywym p³omieniem Wszechmocnego dla wszystkich tych, którzy pozbawieni 
s¹  upojnego  ¿ycia  wewnêtrznego,   tak¿e   osoby   uduchowione   od   razu  odczytuj¹  prawego 
ducha   jego,   który   rozpalony   mi³oœci¹   Oblubieñca  Niebieskiego,  wszystko  mo¿e  zdzia³aæ 
w  Nim,  bo  On  umacnia  go  ( Flp 4, 13 ).  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  z  Lublina  

21  czerwca   z   samego   rana   wys³a³am   nastêpny   komentarz  do  Opoki  do  artyku³u
zatytu³owanego:  “ Papie¿  do  FAO:   miliony  umieraj¹cych  z  g³odu  to  prawdziwy  skandal ”,
a   oto   treœæ   jego:   �  W   wypaczonej   sprawiedliwoœci   i   mi³oœci,    która   zniewolona   jest 
systemami  totalitarnymi  w  wielu  krajach  miliony  ludzi  umiera  z  g³odu, tak¿e miliony owiec
Bo¿ych ¿yje w niesamowitych ciemnoœciach nêdzy i rozpaczy,  i na tê wizytówkê niesamowitego
koszmaru fa³szywej wolnoœci,  w  której  umieraj¹ nasi bliŸni  “ wielcy ” tego œwiata zobojêtnieli,
bo  oni  przesi¹kniêci  s¹  koszmarem  nienawiœci  i  znieczulicy,  w  zwi¹zku z czym przebywaj¹
oni  w  otch³aniach  niesamowitego  k³amstwa  i  œmierci,   mówi¹c   te¿   jêzykami   tej   wielkiej
k³amliwoœci  i  œmiercionoœnoœci,  która  chroniona  jest  przez  ob³udn¹  poprawnoœæ  polityczn¹.
Ojciec   Œwiêty   Franciszek   ma   oczy   serca   i   ducha   otwarte  na  wszystkie  problemy  tego
przemijaj¹cego  œwiata,  tak¿e  wie  do  kogo  mówiæ  i  co  mówiæ,   aby   zaradziæ  tym  wielkim
niesprawiedliwoœciom  i  bezprawiom,   w  którym  czerpie  siê  zyski  z  nêdzy,  biedy  i  œmierci
s³abych,  bezbronnych  ludzi.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  z  Lublina  

Gdy  wróci³am  z  cmentarza,   i   gdy   trochê   odpoczê³am,  to  napisa³am  jeszcze  jeden 
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komentarz   do   Opoki   do   artyku³u   zatytu³owanego:   “  Ewangelicy  w  Niemczech:  zwi¹zki 
homoseksualne   to   te¿   rodzina ”,    a    oto   treœæ   jego:   �  Wszyscy   ci,   którzy  przebywaj¹ 
w  mocach  z³a  i  œmierci,  które  przecie¿  zosta³y  zwyciê¿one  przez Pana naszego,  “ serwuj¹ ” 
nam  ba³wochwalcz¹,   wypaczon¹   wizjê   œwiata   we   wszystkich   kierunkach,   maj¹c  za  nic 
wartoœci   moralne   i   duchowe,    abyœmy    mogli    zadowoliæ   siê   ich   pr¹dami   myœlowymi
inspirowanymi  przez  utylitaryzm  i  hedonizm (Jan Pawe³ II-gi),  ale  nawet w najciemniejszych
nocach   œwiata   upada³y  pseudoautorytety,   imperia,   systemy   i   najprzeró¿niejsze  ideologie, 
tak¿e  z  czasem,  ale  w  pe³ni  czasów  upadn¹ i obecne totalitarne, nieludzkie re¿imy promuj¹ce 
miêdzy  innymi  zwi¹zki  homoseksualne, aborcjê czy te¿ eutanazjê. Szczêœæ Bo¿e ! Anna Aniela 
Flak  z  Lublina  

Zawsze   jadê   na   cmentarz   trolejbusem,   który   ma   numer  153,   i   ostatnim  razem
pomyœla³am  sobie  o  opowieœci  mówi¹cej o 153 - ech du¿ych rybach, które podczas ogromnego 
po³owu  wraz  z  ogromem  ryb  by³y  w  sieci,   gdy   uczniowie   Pana  naszego  na  proœbê  Jego 
po  nieudanym  po³owie  ponownie  wyp³ynêli  na  po³ów  ( J 21, 11 ),   tak¿e   zawsze  odczytujê 
znaki   czasu   w   œwietle   Opatrznoœci   Bo¿ej.    Poprzez    duchowe   ¿ycie   me   przewija   siê 
nieprzerwany  ³añcuch  ³ask,  cudów  i  znaków  czasu,  bo  przecie¿  urodzi³am  siê  w 1953 roku 
i   obecnie   w   Lublinie  swoje  duchowe  wysy³ki  zawsze  wysy³am  z  poczty  nr.  53,  o  czym 
ju¿  wczeœniej  pisa³am.   Z  ostatnich  znaków  czasu,   z   którymi  jestem  zwi¹zana,  to  podam,
¿e  w  œwiatowych  dniach  m³odzie¿y,  które  odbêd¹  siê  od  22  do  28 lipca  w  Rio w Brazylii,
bêdzie  z  Polski  uczestniczyæ  1953  osoby,  jad¹ce   w   ponad  100 - tu grupach  ( portal  wiara.
pl,  22. 06. 2013 r. ). 

Odwiecznie  zosta³am  stworzona  dla  wielkich  rzeczy dla dobra ca³ej zdemoralizowanej 
ludzkoœci,  dlatego  te¿  mam  tak  wielki  ogrom  znaków  czasu,   abym   mog³a  z  zrz¹dzeniem
Bo¿ej   Opatrznoœci   przemówiæ   nimi  przede  wszystkim  do  tych  grzesznych  dzieci  Bo¿ych,
które   jako   latoroœle   odciête   s¹   od   winnego  krzewu  Pana  naszego,  przez  co  tak  bardzo 
zniewalaj¹  serca,  jak  i  ducha  swego.   

OPOKA  L’ OSSERVATORE  ROMANO  jest  nad  wyraz  szanuj¹cym  siê  pismem  na 
arenie  ca³ego  œwiata,   a   je¿eli   chodzi  o  stronê  internetow¹,   to  z  w³asnego  doœwiadczenia
mogê  powiedzieæ,  ¿e  zbyt  wiele  dni  czeka  siê  na  wyemitowanie  komentarzy  czyli nie maj¹
tam   zbyt   wiele   zatrudnionych   osób,   które  odbiera³yby  te  komentarze,  i  nasuwa  siê  tutaj
jasny  wniosek,  ¿e  na  tê  stronê  internetow¹  ma³o  ludzi  wchodzi,  aby j¹ czytaæ, bo wiadomo, 
¿e  wiêkszoœæ  owiec  Bo¿ych  bez  motywów  ¿ycia  i  nadziei  nie  interesuje  siê  sferami  ¿ycia
duchowego  w  tym  relatywistycznym,  bezprawnym  œwiecie,   w   którym  mamy  do  czynienia
z  pokojem  bez  sprawiedliwoœci  i  mi³oœci.  

W  duchowym  Dziele  Pana  mego,   nie  moja  wola,  lecz  wola  Jego  ma  siê  staæ  ( £k
22, 42 ),  i  by³abym  przeklêta  gdybym  niedbale  wykonywa³a odwieczne zamys³y Ukochanego, 
bo   poprzez   tzw.   “olewanie ”   cofniête   by³yby   zamiary   Bo¿e  w  stosunku  do  duszy  mej,
tak¿e  pod  mi³osnym,  ojcowskim  spojrzeniem  Boskiego  Odkupiciela w pe³nej komunii z Nim 
Samym  z  niestrudzon¹  odwag¹  kontynuujê  swe odwieczne powo³anie, aby w ¿yciu przysz³ym 
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dusza  ma  od  razu  mog³a  osi¹gn¹æ  pe³niê  ¿ycia  wiecznego.

Ca³a  moja  nadprzyrodzona  misja  w  sposób  szczególny  naznaczona  jest  krzy¿em, ale 
poprzez   wszystkie   bolesne   wstrz¹sy   nad   wyraz   radoœnie   przylgnê³am   do   woli  Mistrza
Niebieskiego,   dziêki   któremu   znajdujê  siê   w   duchowej  bliskoœci  drogich  mi  dusz,  które
znajduj¹  siê  za  progiem  wiecznej  œmiertelnoœci,  tak¿e  wszystko  to  pozwala  mi  ju¿ tutaj na
tej  grzesznej  ziemi   z  niegasn¹cym  entuzjazmem   pod¹¿aæ  w  prawdzie  niezawodnego  Pana 
naszego  do  Niebieskiego  Królestwa  Jego.  Na  mej  drodze  doskona³oœci nale¿ê we wszystkim 
ca³kowicie   do   Pana   mego,    który    jest    kamieniem   wêgielnym   Koœcio³a   Swego,   tak¿e
w  nieustannej  relacji  z  Nim  Samym  z  ufnoœci¹  i  pogod¹  ducha  ca³ym  sercem,  jak  i dusz¹ 
zaanga¿owa³am   siê   w   duchowe   Dzie³o   Jego   p r a g n ¹ c    uratowaæ   chocia¿   niektórych
zacietrzewieñców,   którzy   rozmi³owani   s¹   w   nierz¹dzie,   narkotyzowaniu   siê,    poni¿aniu 
bliŸniego  i  promowaniu  ba³wochwalczego,  zwyrodnieniowego kultu bogactwa, które prowadzi
jedynie  na  wieczne  zatracenie  zniewolonych  dusz.

Z  woli  Ojca  Przedwiecznego  w  Chrystusie prowadzê niezwyk³e duchowe Dzie³o Jego,
i  dziêki  Niemu  mam  te¿  tak  bardzo  niezwyk³e  i  bogate  ¿ycie  wewnêtrzne,  które  nigdy nie 
zamieni³abym  na  inne,  tak¿e  jednocz¹c  siê  z  Panem  swym  obecnym  w Œwiêtej Eucharystii,
w  pokorze  Jego  s³owem   i   ¿yciem  dajê  œwiadectwo  o  Nim,   dziêki  któremu  mo¿emy  byæ 
zbawieni,  bo  On  pragnie,  abyœmy  wszyscy  doszli  do  poznania  prawdy  Jego  ( 1 Tm 2, 4 ).  

Dziêki   odkupieñczej   mi³oœci   Najœwiêtszego  me  ciemne  noce  ducha  s¹  rozjaœnione
blaskiem  Ukochanego  i  za  wstawiennictwem macierzyñskiej Przewodniczki Duchowej, Maryi
moje  ¿ycie  jako  pustelniczki  wewnêtrznej  ³¹czê  z  dzia³alnoœci¹  misyjn¹, która wyra¿ona jest
w  moich  duchowych  ksi¹¿kach,  tak¿e  gdy  ju¿  wkrótce  nag³oœniê  swoj¹  stronê internetow¹,
na   której   bêdzie   niewielka   namiastka   nadprzyrodzonej   misji   mej,   to   odetchnê  z  ulg¹,
¿e  mog³am  wykonaæ  odwieczny  plan   Pana  naszego  w  nieskoñczonej  mi³oœci  Jego.

Za   poœrednictwem   Niepokalanej,    która    wspomaga    naœladowaæ  mi   Syna   Swego
jednoczê  siê  duchowo  z  duchowym  œwiatem,   który   nasi¹kniêty   jest   niepojêt¹   wolnoœci¹,
mi³oœci¹,  pokojem,  jak  i  sprawiedliwoœci¹,  a  poniewa¿  dla  mnie ¿yæ to Chrystus  (Flp 1, 21), 
dlatego   te¿   nie   ma   co   dziwiæ  siê  duszy  mej,   ¿e   jej   tak   bardzo   têskno   za  wiecznym
odpoczywaniem,  bo  ona  ju¿  pragnie  przebywaæ  w  doskona³ej  i  nieskoñczonej  mi³oœci  jaka
istnieje  nierozerwanie  miêdzy  Ojcem  Przedwiecznym,  Synem  i  Duchem  Œwiêtym.
 

Ca³e   moje   powo³anie   powoli   urzeczywistnia  siê  w  Panu  naszym,   który  w  duchu
mi³oœci   i   prawdy  Swej   przeprowadza   mnie  w  Sobie  poprzez  najprzeró¿niejsze  cierpienia
i  przeciwnoœci  czyli  pod¹¿am  œwietlistym  szlakiem  Stwórcy  odwiecznie  przeznaczonym  na
dusz¹  m¹.   Jak  ju¿  wielokrotnie  zaznaczy³am,   ale  nie  zaszkodzi  jak  jeszcze  raz  powtórzê,
¿e   w   tak  wielkim  i  trudnym  Dziele  Pana  mego  sama  z  siebie  nic  nie  mogê  uczyniæ,  ale
tylko  dziêki  Panu  memu  i  to  w  pe³nej  prawdzie  Jego.  

W  œcis³ym  zjednoczeniu  z  Boskim  Mistrzem  w  Jego  ukrzy¿owanej mi³oœci nie tylko 
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radujê  siê,   ale   i   cierpiê   i   tak  np.  obecnie  niesamowicie  piecze  mnie  zgaga,   boli  prawa 
powieka,  w¹troba  i  krêgos³up  oraz  rana  na  prawej  nodze,  poniewa¿  niedawno  skaleczy³am 
siê,  ale  przecie¿  na  œwiecie  jest  miliony  cierpi¹cych,  w¹tpi¹cych, odrzuconych i niechêtnych 
na  S³owo  Bo¿e,   jak   to   niejednokrotnie   Ojcowie   Œwiêci  zaznaczali  w  swoich  homiliach, 
i   skoro   dusza  moja  zosta³a  przygotowana  na  te  obecne  zdemoralizowane  czasy,  to  muszê 
podzieliæ  siê   z   bliŸnimi   nieskoñczonym  mi³osierdziem  Boskiego  Oblubieñca,  który  niesie 
jedynie  radoœæ  i  mi³oœæ. 

W   duchowym   Dziele   niezwyciê¿onego   Pana   mego   z   wielk¹    odwag¹   czyni³am 
i   czyniê   wszystko   to,   co   jest   mo¿liwe  do  spe³nienia  na  tej  ziemi,   tak¿e  znalaz³am  siê
w   bólach   rodzenia   zadania   Wszechmocnego   daj¹c   przez  to  przyk³ad,  ¿e  mo¿na  zawsze
trwaæ  z  Ukochanym,  dziêki  któremu  jesteœmy  skoncentrowani  jedynie  na  duchowym  ¿yciu.
Tak   szczerze   mówi¹c,   gdy   ju¿   za³o¿ê   swoj¹  stronê  internetow¹  i  nag³oœniê  j¹,  o  czym
wy¿ej   ju¿   wspomnia³am,   to   tak   naprawdê,   to   dopiero  wówczas  mogê  z  wielk¹  pokor¹
wypowiedzieæ:  “ wykona³o  siê  ”  czyli  pe³nia  na  te  Boskie  S³owo  przypad³a  na  teraz.  Gdy 
zaczyna³am  duchowe  Dzie³o  Pana  mego,  to  by³  dosyæ  du¿y  wysi³ek,  a  obecnie z  lekkoœci¹ 
p³ynê   i   oddycham   w   Oblubieñcu   swym,   którego   w   szczególny   sposób   adorujê,  tak¿e 
w  moich  s³aboœciach  jestem  silna   i   na   wskroœ   przepojona  duchem  Umi³owanego,  pisz¹c 
w  mi³osnej  prawdzie  Jego  duchowe  teksty  ku  Chwale  Imienia  Jego  ( Rz 1, 5 ).

Duchowe  Dzie³o  Pana  mego,  które  z  bezgraniczn¹  wiernoœci¹  i  oddaniem prowadzê
w  Nim   skierowane   jest   do   wszystkich   ludzi   naszych  zdemoralizowanych  czasów,  tak¿e 
w  atmosferze  ¿ywej  pisanej  modlitwy  przekazujê  swe  duchowe  ¿ycie  na  podstawie prze¿yæ 
duszy  mej,  aby  w  pe³ni czasów pobudziæ do ¿ycia duchowego nie tylko wszystkich cierpi¹cych 
pod  wp³ywem  nêdzy,  choroby,  bezprawia   czy   te¿   braku  pracy,  ale  wszystkich  faryzeuszy 
Boskiego  Odkupiciela,  którzy  za  nic  maj¹  wartoœci  ludzkie  i  chrzeœcijañskie. 

Poprzez   moje   odwieczne   powo³anie   dane   mi   od    Ojca  Niebieskiego  uczestniczê 
w   zbawczej   misji   Jego,   tak¿e   po   mojej   œmierci   pozostawiê   swój   duchowy   testament
w  postaci  moich  duchowych  ksi¹¿ek  napisanych  w  Ukochanym,  który  z  wielkiego  niebytu
wyprowadzi³  duszê  m¹  do  istnienia  w  Sobie  i  z  Sob¹,  dlatego  te¿  w  samotni kontemplujê 
Pana  mego  jednocz¹c  siê  coraz  bardziej  z  Nim  przy jednoczesnym realizowaniu duchowego
Dzie³a  Jego,  które  wprowadzi³o  duszê  m¹   do  pe³ni  wiekuistego  ¿ycia  Jego.

W   tym   doczesnym    pielgrzymowaniu   nieustannie   ¿yjê   Panem   mym,   który   ¿yje 
w  duszy  mej,   i   dziêki  czu³ej  ³asce  i  mi³oœci  Jego,  która  nigdy  nie  opuszcza  mnie,  dusza
ma   jest   nad    wyraz   rozkochana  w  Nim,   tak¿e  wewnêtrznie  rozmawiam  i  obcujê  z  Nim 
poprzez  teksty  Jego,  które  niejednokrotnie  czytam w Œwiêtej Ewangelii Jego i niejednokrotnie
te¿   przelewam   na   ekran  komputerowy  w  duchowym  Dziele  Jego.   Wiadomo,   ¿e   Dzie³o
Bo¿e,  które prowadzê,  to  nie  jest  na  moje  mo¿liwoœci,  ale  w  Boskim Oblubieñcu wszystko 
zrealizujê,   co   odwiecznie   przeznaczy³  On   na   duszê   m¹,   dlatego  te¿  dziêki  ³asce  Bo¿ej 
w  swym  wewnêtrznym  ¿yciu  w  wielkim  uciszeniu  i  czujnoœci na sprawy Stwórcy przyjmujê 
prawdy  Jego,  które  zosta³y  objawione  przez  Niego.
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23  czerwca   w   niedzielê  pod  silnym  natchnieniem  Ducha  Œwiêtego  z  samego  rana 
napisa³am   i   zaraz   wys³a³am  dwa  komentarze  do  Opoki,   p i e r w s z y   komentarz  by³  do 
artyku³u  zatytu³owanego:  “ Franciszek:  nie  gubmy  siê  w  teraŸniejszoœci ”,  a  oto  treœæ  jego: 
� Ojciec  Œwiêty  Franciszek  jest  ¿ywym  S³owem  Boga  ¿yj¹cym jedynie wed³ug odwiecznych 
nakazów  Jego,  tak¿e  jego  mowa  nasi¹kniêta  jest  prawd¹ i mi³oœci¹ Wszechmocnego,  co jest 
przeciwstawne  kulturze  k³amstwa  i  œmierci,  która  nie  tylko  wzgardza i odpycha prawe owce 
Nieœmiertelnego,  ale  równie¿  Jego  Samego.  Skoro  przewielebny  Papie¿  Franciszek ¿ywi siê 
chlebem  ¿ywym  Boskiego  Odkupiciela  czyli  przyj¹³  w  ca³ej  pe³ni tylko wolê Jego, i nale¿¹c 
tylko  i  wy³¹cznie  do  Ukochanego  ofiarowa³  siebie  Jemu  pe³ni¹c  z  oddaniem,  bez  ¿adnych 
kompromisów  swoj¹  papiesk¹  pos³ugê.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  z  Lublina  

Natomiast   d r u g i   komentarz   by³   do   artyku³u   zatytu³owanego:   “ Biskupi  poparli
spo³eczne  protesty ”,  a  oto  treœæ  jego:  � Ta  nowoczesnoœæ  nad  nowoczesnoœciami obecnego
totalitarnego  re¿imu  wdar³a siê nie tylko do Brazylii, gdzie spo³eczeñstwo poprzez manifestacje 
¿¹da  zmian  w  wielu  dziedzinach  ¿ycia  spo³ecznego,   co   mówi   nam  o  tym  przedstawiony
artyku³,   ale  do  wszystkich  krajów  na  ca³ym  œwiecie,   tak¿e   poprzez   œwiat  przesuwaj¹  siê 
najprzeró¿niejsze   plagi   pocz¹wszy   od   plagi   g³odu  i  niedo¿ywienia,  plagê  niesamowitego
mordowania  nienarodzonych, niechcianych dzieci, plagê terroryzmu, wojen, przemocy, nadu¿yæ,
korupcji  politycznych  i  gospodarczych,   plagê   zabójstw,   wynaturzonych  praw,   bezrobocia,
a   skoñczywszy  na  pladze  bezprawia,   k³amstwa  i  œmierci.   “ Wielcy ”  tego  œwiata  zatracili
poczucie  grzechu  maj¹c  za  nic  odwieczne  zamys³y  Stwórcy wzglêdem cz³owieka i przyrody,
dlatego  te¿  tak  bardzo uderzaj¹  w  bliŸnich,  Koœció³  Pana  naszego  i  Samego Ojca Œwiêtego, 
który  s³owem  i  ¿yciem  g³osi  Ewangeliê  Pasterza  Niebieskiego,  bo  po prostu oparci o rzeczy
nietrwa³e   i   przemijaj¹ce  nie  mog¹  oni  znieœæ  mocnych  argumentów  prawdy,   która  niesie
mi³oœæ,  nadziejê  i  wiarê.  Szczêœæ  Bo¿e !  Anna  Aniela  Flak  z  Lublina   

23  czerwca   póŸnym   wieczorem   wys³a³am   jeszcze   jeden  komentarz  do  Opoki  do 
artyku³u  zatytu³owanego:  “ Anio³  Pañski  z  Papie¿em:  o  potrzebie  pójœcia  pod  pr¹d ”,  a oto
treœæ  jego:   �  Papie¿  Franciszek  dziêki  darowi  Bo¿ej  mi³oœci  bardzo  aktywnie  pe³ni  misjê
sw¹,   i   swoimi  s³owami  nape³nia  dusze  i  serca  nasze  m¹droœci¹,  radoœci¹  i  mi³oœci¹  Pana
naszego,  abyœmy  w  heroicznej  œwiêtoœci  mogli  zmierzaæ   do   wiekuistego  portu  zbawienia. 
Ojciec  Œwiêty  w  ca³ej  pe³ni  poœwiêci³  ¿ycie  swe  Trójjedynemu  Bogu,   i   on  wie  jak  trafiæ
nawet  do  najgorszych  popleczników  z³a,  ucz¹c  ich,  ¿e  nie tylko wa¿ny jest rozwój osobowy,
ale  równie¿  i  duchowy,   bo   przecie¿   cz³owiek  nie  samym  chlebem  ¿yje  ( Mt 4, 4 ).  W tej
mrocznej   otch³ani   rozpaczy   nigdy   nie  jesteœmy  samowystarczalni,  bo  nad  wszystkim  ma
pieczê  nasz  Pan  Jezus  Chrystus,  i  je¿eli  ca³kowicie  i  ufnie  zawierzymy  Mu we wszystkim,
to   pokonamy   zsekularyzowane   fale   obecnego   bezprawia,   które  proponuj¹  nam,   abyœmy
zadowolili  siê  “minimum”,  albo  te¿  nicoœci¹  nad  nicoœciami,   która  niesie  jedynie  ubóstwo
i  niesprawiedliwoœæ.  Szczêœæ  Bo¿e  !  Anna  Aniela  Flak  z  Lublina   

Z  11  moich  duchowych  komentarzy,  które  czeka³y na moderacjê w Opoce nie zosta³y 
wymonitorowane  ku  wielkiemu  mojemu  zaskoczeniu,  a  by³am  pewna,   ¿e   w   poniedzia³ek
przyjdzie  kompetentna  osoba  i  przepuœci  je,   tak   jak   to  by³o  w  poprzednim  tygodniu,  ale 
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myœlê,  ¿e  g³ówn¹  przyczyn¹  jest  to,  ¿e  ja  ¿adnych  finansów  nie  ³o¿ê na utrzymanie Opoki, 
która  ci¹gle  reklamuje  siê,  ¿eby  wspieraæ  dobro  w  sieci,  tak¿e  obecnie  mam  ju¿  na  dobre 
 “ podciête  skrzyd³a ”   w   tej   materii,   i   dam   sobie   spokój   z   wysy³aniem   jakichkolwiek 
komentarzy,  aby  móc  dalej  kontynuowaæ  wolê  Oblubieñca  swego.  

Tak   bardzo   pragnê³am   d o b i æ   do  144 - ech   wyemitowanych   moich   komentarzy 
na   arenie  œwiata,   tym   bardziej,   ¿e   piszê  je  z  ³atwoœci¹  i  mi³oœci¹  Chrystusow¹,  ale  jak 
widaæ   jest   mi   to   nie   s¹dzone,   i   to   tylko   dlatego,   abym   mog³a  w  sposób  szczególny
uczestniczyæ   w   tajemnicy   Chrystusowego   Krzy¿a,    dziêki    któremu    dusza   ma  wchodzi
w   g³êbie   Boskich   niepojêtoœci   i   odrobinê   przebywa   w   transcendentalnych   tajemnicach 
Stwórcy.   Z  dobrymi  komentarzami  to  nawet  ciê¿ko  jest  przebiæ  siê  do  katolickich  portali,
które  pewnie  te¿  narzuci³y  sobie pewne wymogi, których trzymaj¹ siê, ale zawierzy³am w ca³ej 
pe³ni  Rodzicom  Niebieskim  i wierzê, ¿e Oni wszystko wynagrodz¹ mi, chocia¿by w przysz³ym 
¿yciu,  gdy  dusza  ma  przejdzie  na  ca³¹  wiekuistoœæ  ze  œmierci  do  ¿ycia  wiecznego.

Zniewolony  œwiat,   który   wydaje  barbarzyñskie  owoce  miêdzy  innymi  pod  postaci¹ 
zamordowanych,   niechcianych   dzieci   odbiera   mi   si³y,    ale   moc¹   Ojca   Przedwiecznego 
z  wielkim  trudem  odcinam  siê  od  tego  wszystkiego   dojrzewaj¹c   duchowo  do  poznawania 
niezg³êbionego  bogactwa  zbawczego  misterium  Nieœmiertelnego,   który   bardzo  dobrze  wie,
¿e  dusza  ma  pragnie  jedynie  wiecznej,  nienasyconej ¿ywej wody Jego. W tym przemijaj¹cym
doczesnym   pielgrzymowaniu  przenikniêta  ¿ywym  Duchem  Pana  mego  podczas  tajemniczej 
Œwiêtej  Eucharystii,  kontemplacji  czy  te¿  podczas  duchowego  pisania  Dzie³a  Umi³owanego 
wchodzê  w  pe³n¹  komuniê  z  Nim,  w  tajemnicze  ¿ycie  Jego,  dlatego te¿ tak bezwarunkowo 
pe³niê  nad  wyraz  upojn¹  wolê  Jego.

Na  drodze  nadziei,  mi³oœci  i  zbawienia  dusza  ma  niezmiernie jest spragniona jedynie 
prawdy,  pokoju  i  mi³oœci  Zbawiciela,  a  wszystko  to  zapewnione  ma  w  cierpieniach swych, 
dziêki    którym    znajduje   siê   ona   w   odkupieñczych   cierpieniach   Ukrzy¿owanego,   które 
zapewni¹  jej  wiekuiste  ¿ycie,  wiekuist¹,  weseln¹   ucztê  w  doskona³ej   Bo¿ej   Chwale. 

W   ostatniej  chwili  tu¿  przed  wysy³k¹  strony  internetowej  pod  silnym  natchnieniem
Ducha Œwiêtego po dwóch tygodniach sprawdzi³am  czy  faktycznie moje komentarze nie zosta³y
wyemitowane  w  Opoce ?,   i   by³am   bardzo   zaskoczona,  ¿e  jednak  wszystkie  te  powy¿sze 
komentarze  zosta³y  wymonitorowane, tak¿e za jakiœ czas wyœlê do Opoki jeszcze 3 komentarze, 
aby  zakoñczyæ  je  na  liczbie  144  - ech  wyemitowanych.  A m e n !

                                Szczêœæ  Bo¿e !

                                                                                                       Anna  Aniela  Flak
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