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Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !

Drogi  Arcybiskupie,  w  duchowym   Dziele   Pana   mego,   które   prawie   ca³e   ¿ycie
prowadzê  w  Nim  musia³am   mieæ   okres  przygotowawczy   do   prze¿ywania   m i s t e r i u m 
Jego,   tak   jak   Zbawiciel  mia³  okres  do  czynienia  cudów  i  naucza³  ( Dz  1, 1 ),  aby  rzuciæ 
œwiat³o  w  dzieje  Starego  Testamentu  i  nawi¹zaæ  do  proroctw,  tak¿e po wielkim wieloletnim 
milczeniu   w   Ukochanym    przysz³a    chwila    walki    w    Imiê   Jego,    aby    móc   ods³oniæ
zdemoralizowanemu  œwiatu  moje  odwieczne  powo³anie,  co  jest  owocem Bo¿ej uœwiêcaj¹cej 
obecnoœci,  gdzie  na  plan  pierwszy  wysuwa  siê  dzia³anie  Ducha  Œwiêtego,  poprzez  którego
dochodzimy  do  zjednoczenia  z  Ojcem  przez  Chrystusa,   i   przechodzimy  w  Nim  w  obszar 
œwiata  nadprzyrodzonego.

K  Na  samym  wstêpie  dodam,   ¿e   obecnie  odwaga  bêdzie  u³atwiona  w  otworzeniu
przewodu  badawczego  nadprzyrodzonej  misji  mej  w  Kongregacji Nauki Wiary i to w obliczu
tak   du¿ej   iloœci   wymonitorowanych   moich  duchowych  komentarzy  w  Radiu  Maryja  ( 86
komentarzy )  pod   emailem:   anna  z  Lublina,   gdzie   po   pewnym   czasie   w   treœci  listów 
dopisa³am   Anna   Aniela   F.,   a   poza   tym   z   wyj¹tkiem   pocz¹tkowych   emailów   zawsze
koñczy³am    swoje    zdanie    napisane   w   Chrystusie:    Szczêœæ   Bo¿e !   Pragnê   zaznaczyæ, 
¿e  wszystkie  moje  komentarze   s¹   skrupulatnie   udokumentowane   w   tej   obecnej  23 - ciej 
duchowej  ksi¹¿ce,  która  jest  nagrana  na  za³¹czonych  dyskietkach  CD - R. 

Jak  z  tego  wynika,   ¿e   duchowni   synowie  Pana  naszego  nie  przewidzieli  jednego,
¿e  jeszcze  bêd¹  pisaæ  komentarze  w  Umi³owanym  i  to  do  Radia  Maryja,  które skierowane 
s¹  do  ca³ego  œwiata,  i  je¿eli  mia³abym  napisaæ  komentarz  na  temat  niesamowitej biernoœci 
kap³anów,   do   których   wysy³a³am   Dzie³o   Boskiego   Odkupiciela   z  wyj¹tkiem  Nuncjusza 
Apostolskiego   Pietra   Sambi  z  Waszyngtonu  i  kap³ana  tysi¹clecia  ojca  Tadeusza  Rydzyka, 
to  on  by³by  negatywny,  i  tak  szczerze  mówi¹c  bolejê w Ukochanym,  ¿e takich przeciêtnych 
ma  kap³anów,  którzy  nie  reaguj¹  na  tak  wa¿ne  duchowe  przesy³ki  ode mnie, które przecie¿ 
maj¹  uzdrowiæ  ca³¹  ludzkoœæ.

Bierni  duchowni  do  których  wysy³am  duchowe  przesy³ki  zwi¹zane  z  Dzie³em  Pana
naszego  b³êdnie  myœl¹,  ¿e  pewnie  wprowadz¹  mnie  w upokarzaj¹c¹ bezczynnoœæ, i wszystko
rozmyje  siê  w  nicoœci,   tylko   zapominaj¹   oni  o  tym  czy  te¿  wiedzieæ  nie  chc¹,   ¿e  moje
odwieczne  powo³anie  realizowane  jest  w  prawdzie  i  sprawiedliwoœci  Boskiego  Oblubieñca,
tak¿e   dziêki   mocy   wewnêtrznej   tj.  duchowej   nikt   mnie   nie  oderwie  od   Umi³owanego, 
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a  co  za  tym  idzie  i  od  duchowego  Dzie³a  Jego,  które  z  wielk¹  mi³oœci¹  wykonujê w Nim
na  wiekuist¹  Chwa³ê  Jego.

Nie   zwa¿am   na   ciszê   na   moje   duchowe  listy  od  duchowieñstwa,   jedynie   tylko 
wype³niam  wolê  Bo¿¹  w  moim  odwiecznym  powo³aniu,  które jest powo³aniem do œwiêtoœci, 
gdzie  wesz³am  w  monastyczne  ¿ycie  Ukochanego   i   idê   drog¹  ¿ycia  wiecznego,  tj.  drog¹
odkupienia    i   wolnoœci   Pana   naszego,    który   w   nieprzeniknionych   ciemnoœciach,   jakie 
ogarniaj¹   duszê   m¹   na   moment  wyzwala  j¹  z  czasu  i  przestrzeni,   i   to   na   dwa   ró¿ne 
sposoby,  kiedy  ona  jest  w  ciele  i  poza  cia³em.

Ze   s³odkiego   rozkazu  Pana  naszego  Jezusa  Chrystusa  z  pomoc¹  Stolicy  M¹droœci,
Maryi   nie   mogê   zmarnowaæ   owoców   Jego,   które  dojrzewaj¹  w  duszy  mej,  a  poniewa¿
obecnie   zakoñczy³am   ju¿   23 - ci¹   duchow¹  ksi¹¿kê  napisan¹  w  Ukochanym  pt.:   ¡ ¯ycie 
mistyczne   Anny  Flak  na  ciernistej  i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci  ¢,  czêœæ  9 - ta  ( 116 stron, 
1, 96 MB ),  tak¿e  ta  duchowa  ksi¹¿ka  zamyka  Dzie³o  Ukochanego,  które  w  sumie  obecnie 
sk³ada  siê  z  30 - tu  folderów,    które   s¹   za³¹czone   na   dwóch   takich   samych   nagranych 
dyskietkach,   co  by³o  wymagan¹  koniecznoœci¹,    aby   poprzez  ³añcuch  mistycznej  cyfry  30
wejœæ  otwartymi  drzwiami  do  Kongregacji  Nauki  Wiary  w  Watykanie.  

Dzie³em   zmartwychwsta³ego,   jedynego   Pana   mego  jestem  ca³kowicie  poch³oniêta, 
tak¿e   pomimo  mojej  nêdzy,  braków  i  grzechów  stawiam  odwa¿nie  czo³o  przeciwnoœciom,
aby  móc   z   rozwiniêtymi  ¿aglami  duszy  mej  dop³yn¹æ  do  wiekuistego  portu  zbawienia  tj.
do  Nieba,   dlatego   te¿   poprzez   moje   duchowe   teksty  napisane  w  Chrystusie  ¡ zarzucam 
sieci  Ewangelii  na  wzburzone  morze  obecnych  czasów,  aby  pozyskaæ  ludzi dla Chrystusa ¢
( Benedykt  XVI - ty ).   Na   mej  drodze  doskona³oœci  w  prawdziwej  i  nieœmiertelnej  mi³oœci 
Wszechmocnego   pokornie   naœladujê   Jego,   tak¿e   z   mi³oœci   do   Niego  i  w  mi³oœci  Jego 
staram  siê   ¿yæ   charyzmatem   najwiêkszych  œwiêtych,   którzy  wspó³pracowali  z  wol¹  Pana 
naszego  w  urzeczywistnieniu  odwiecznego  planu  Jego  wzglêdem  ich  dusz.

Z   woli   Wszechmocnego   dusza   ma   wesz³a   w   bezdenne  mi³osierdzie  Jego,  tak¿e 
w  duchu  skupienia  Jego,  w  wewnêtrznej  harmonii  œwiata  doczesnego  i  duchowego,  ulegle
i pokornie  w  oderwaniu  od  wszystkiego,  co  przemijaj¹ce  wype³niam wyroki i obietnice Jego, 
i   skoro  rozpoczê³am  i  ju¿  praktycznie  skoñczy³am  Dzie³o  Jego  pod  wzglêdem  pisemnym, 
tak¿e  nie  odst¹piê  od  Prawdy  Bo¿ej,  bo  ona  gwarantuje  wieczne  zbawienie  dla duszy mej.

Wzrastaj¹c  w  Panu  naszym  pog³êbia³am  swoj¹  wiedzê  teologiczn¹,   i   tak   szczerze
mówi¹c   ja   ju¿   wszystko   wyczyta³am,   co  by³o  mo¿liwe  do  wyczytania  w  dziedzinie  tak
niepojêtych  spraw  Umi³owanego,  do  których  dusza  ma  zosta³a  odwiecznie  powo³ana, tak¿e 
obecnie   jedynie   tylko   dalej   z   pokor¹   i  niestrudzenie  pe³niê  wolê  Boskiego  Oblubieñca,
który za pomoc¹ Ducha Œwiêtego  wprowadza  duszê  m¹  w  coraz  g³êbsze  g³êbie  paschalnych 
tajemnic  Najœwiêtszego.
 

Jestem   œwiadkiem   zmartwychwsta³ego  Chrystusa,   w   zwi¹zku  z  czym  kontemplujê 
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mêkê  i  œmieræ  Jego  a¿  po  zmartwychwstanie,  i  w  drodze  na  Golgotê  duchowo dojrzewam
w  Nim   dosyæ   czêsto   rozwa¿aj¹c   s³owa   Jego,   dlatego   te¿   zawsze   patrzê  oczyma  Jego 
i  myœlê  jak  On,   przez   co   ¿yjê   mi³oœci¹  i  moc¹  w  prawdzie  Jego  w  niepojêtym  œwiecie
Jego.  W  kontemplacji  mi³oœci  Umi³owanego  ¿yjê  ¿yciem  Jego  i  Matki Jego, Maryi czerpi¹c
pociechê  i  radoœæ  w  g³êbokim  ¿yciu  duchowym,  i  pogr¹¿ona  w  modlitwie  g³ównie pisanej 
natchniona   mi³oœci¹   Pana  naszego  adorujê  Jego   przez   mistyczne   teksty,   które  wyraŸnie 
mówi¹  o  mej  wielkiej  rozpalonej  mi³oœci  do  Przewodnika  Niebieskiego.
 

Ogarniêta   i   przesi¹kniêta   nieskoñczon¹   mi³oœci¹  Pana  swego  jestem  uwra¿liwiona
na  wszystkie  znaki  czasu,  które  s¹  znakami  obecnoœci  Jego,   aby   móc   jak  najprzejrzyœcie
wy³o¿yæ  duchowe  Dzie³o  Jego,  które  prowadzê  w  pe³nej  jednoœci w Nim,  który jest naszym 
¿yciem  i  bez  Niego  nie  sposób  jest  ¿yæ,  dlatego  te¿  w  moim  odwiecznym  powo³aniu ca³y 
czas   mam   przeznaczony   jedynie  do  dyspozycji  Stwórcy  i  w  niczym  nie  oszczêdzam  siê,
bo  wiadomo,  ¿e  ten  kto  oszczêdza  siê  traci  stokroæ  wiêcej  ( Herbert  Madinger ).

W   znaku   Bo¿ej   mi³oœci   mam   wiele   ³ask  Bo¿ych,  tak¿e  zanurzona  w  paschalnej
tajemnicy   Umi³owanego   moc¹   mi³oœci   Jego   i   w   pe³ni  Jego  umiejêtnie  odczytujê  znaki 
czasu   i   zestawiam   je   w   poszczególnych   ³añcuchach   mistycznych,   które   wzajemnie   s¹
powi¹zane  i  tworz¹  przepiêkn¹  nadprzyrodzon¹  harmoniê,   bo   miêdzy   znakami  czasu  jest
wielka  zgodnoœæ,  tak  jak  miêdzy  wiar¹  Pana  naszego  a  rozumem  ( Tomasz  z  Akwinu ).

K  Na   mej  ciernistej  i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci  w  ca³ej  pe³ni  zaanga¿owa³am  siê
w  Dzie³o  Pana  mego,   które   na   obecnym   etapie   podda³am   pod   os¹d   pasterzy  Koœcio³a
katolickiego,  tj.  do  Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie, aby mog³a wype³niæ siê odwieczna 
wola  we  mnie,  która  by³a  przewidziana  na  obecn¹ pe³niê czasu, gdzie wiecznoœæ przeniknê³a 
w  czas,   tak   jak   przesz³o  2000  lat   temu   przyszed³  czas,   gdy   Chrystus   przyszed³  przez
Œwiêt¹  Bo¿¹  Rodzicielkê,  Maryjê,  aby  mog³y  wype³niæ  siê  odwieczne  wyroki  Bo¿e.

W  jednej  jednoœci  w  harmonii  objawienia  Kap³ana Niebieskiego, w mi³osnym pokoju
i  sprawiedliwoœci  dusza  ma  wesz³a  w  Boskie skarby Pana swego, tak¿e odrobinê skosztowa³a
ona  przedsmak  wiecznej  szczêœliwoœci,   dlatego   te¿   ona  tak  bardzo  rwie  siê  do  jedynego
prawdziwego   piêkna,   które   wystêpuje   w   wolnoœci   i   prawdzie   Ukochanego,  tj.  w  Nim
Samym.  

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

Dzie³o   ¿ycia   mego   skoñczy  siê  z  chwil¹  œmierci  mej,  tak¿e  w  Umi³owanym  pod 
natchnieniem   Ducha   Œwiêtego  napiszê  jeszcze  jedn¹   czyli   ju¿   24  - t¹  duchow¹  ksi¹¿kê
i   zatytu³ujê  j¹   “ Zdobywanie  mistycznego  szczytu  Góry  Karmel ”,   co   jest   równoznaczne
z  otwarciem  przewodu  badawczego  nadprzyrodzonej  misji  mej  w  Kongregacji Nauki Wiary
w  Watykanie  czyli  z  wype³nieniem  woli  Najœwiêtszego.  

Wszystkie   moje   mistyczne   ksi¹¿ki   pisane  by³y  na  rozkaz  S³owa  Wcielonego,  aby 
w  pe³ni czasu po g³êbokim przestudiowaniu ich duchowieñstwo uwierzy³o mi w nadprzyrodzon¹ 
misjê  m¹,  która  skierowana jest dla ca³ego zniewolonego œwiata, a poniewa¿ one przedstawiaj¹ 
œwiadectwo  mojego  duchowego  ¿ycia,  tak¿e  z  ich  tekstów  wyraŸnie  widaæ  czym  ja ¿y³am, 
dlatego  te¿  w  wielkiej  odwadze  tak  wiernie  walczê  o  duchowe  Dzie³o  Ukochanego,   które 
odwiecznie  przeznaczone  by³o  na  duszê  m¹.

Z   niez³omn¹   ufnoœci¹   dajê   ¿ywe,  ewangeliczne  œwiadectwo  nadprzyrodzonej  misji
mej,   a   tak   liczne   znaki   czasu,   które  maj¹  wymowê  opatrznoœciow¹  utwierdz¹  ludzkoœæ 
o  mym  g³êbokim  ¿yciu  duchowym,  które  wysz³o  poza  przemijaj¹c¹  rzeczywistoœæ, w której
mieszcz¹  siê  ostateczne  i  jedyne  niepojêtoœci  S³owa  Przedwiecznego,  które  nie  maj¹ koñca 
w  nieskoñczonoœciach  Jego.

We  wspólnym  zjednoczeniu   z   nieœmiertelnym   Kap³anem  Niebieskim,  w  kontakcie 
substancjalnym,   dziêki   doœwiadczeniom   mistycznym   za   pomoc¹   Ducha   Œwiêtego,  który 
¡ rozmi³owa³  duszê  m¹  w  Sobie  ponad  wszelk¹  Chwa³ê,  ponad  wszelkie  pojêcie w Swoich 
g³êbokoœciach  wiecznej  Ojczyzny  ¢ ( Œwiêty  Jan  od  Krzy¿a ),  dusza  moja  przenika  g³êbiny 
niepojêtych   tajemnic   Bo¿ych.   Jezus   Chrystus   rozpali³   duszê   moj¹   p³omieniem   mi³oœci
odpowiadaj¹cym  zamiarom  Jego,  tak¿e  On  jedyny  przygotowuje i nieustannie umartwia moje 
zmys³y  i  w³adze  duszy  do  nadprzyrodzonego œwiata, abym pozby³a siê wszelkich niepokojów, 
i  lêków,  i  cieszy³a  siê  jedynie  nieziemskim  spokojem.

Na   mistycznych   schodach,   które  prowadz¹  na  umi³owan¹  Górê  Karmel  z  pomoc¹
Ró¿y  Duchowej,   Maryi   wyniszczam  siê  w  sobie  i  zapominam  o  sobie  samej,   aby   dojœæ 
do  ofiarnej  mi³oœci  w  Panu  naszym,  który   w   odwiecznych  zamys³ach  swych  przygotowa³
duszê   m¹   do   tak   trudnego   powo³ania,   dziêki   któremu  tak  czêsto  ona  wchodzi  w  Nim 
w  Bosk¹  rzeczywistoœæ  Jego,  która  nape³nia  j¹  niewys³owion¹  s³odycz¹.  

W  jaœniej¹cej,  niewidzialnej  dla  naszych  zmys³ów  chwale  Ojca  Niebieskiego,   który
jest   jedynym   naszym   umocnieniem  i  nadziej¹,  w   mi³oœci  i  pokorze  jestem  wierna  Jemu
i   Koœcio³owi   Jego,   który   daje   nam   przyk³ady   licznych   mêczenników,  b³ogos³awionych 
i  œwiêtych,   którzy   tak   bardzo   umacniaj¹   nas   na   drodze   krzy¿owej,  która  prowadzi  do
wiekuistego  zbawienia.  Moja   wêdrówka   na   ziemi,   która   oœwietlona   jest   œwiat³em  Pana 
naszego  wraz  z  Jego  œwiêtymi  znakami  dobiega  ju¿  koñca,   i   zanim   rozstanê   siê   z  tym 
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ca³ym   zniewolonym   œwiatem,   gdy   dusza  ma  odejdzie  na  wiekuiste  poza  czasy  do  domu 
Przedwiecznego  Ojca,   to   muszê  w  Umi³owanym  skoñczyæ  testament  Jego  w  stosunku  do 
duszy  mej  na  wiekuist¹  chwa³ê  Jego.

W  Panu  naszym  nigdy  nie  by³o,  nie  ma  i  nie  bêdzie  niepewnych  dróg  i  wszystkie
problemy  mo¿emy  rozwi¹zaæ  jedynie  tylko  w  Nim  poprzez  Bramê  Niebios, Maryjê, dlatego
te¿   poprzez   pokarm   nieœmiertelnego   ¿ycia,   jakim   jest   Œwiêta  Eucharystia  niestrudzenie 
kontynuujê   tak   trudne   i   upojne   Dzie³o   Niebios,   które   w   obecnej   dobie  czasu  zosta³o
w  pe³ny  sposób  nale¿ycie  wy³o¿one  w  Chrystusie.

 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.

K  D r o g a    E k s c e l e n c j o    na    mej    ciernistej    i    mi³osnej   drodze  œwiêtoœci
zwyciêsk¹  moc¹  zmartwychwstania  Pana  naszego  wszystko pokonam w Nim z pomoc¹ Matki 
Bo¿ego  Mi³osierdzia,  Maryi,  dlatego  te¿  wewnêtrznie  zjednoczona  z  Umi³owanym w jednej 
jednoœci  z  Nim  z  tak  wielk¹  ³atwoœci¹  prowadzê  Dzie³o  Jego,   które  niesie  zniewolonemu 
œwiatu  prawdziw¹  œwiat³oœæ  Jego,  i  na  obecnym  etapie zakoñczonego ju¿ Dzie³a Bo¿ego pod 
wzglêdem  pisemnym   powinnam  dostaæ  od  Waszej  Ekscelencji  jak¹œ  konkretn¹  odpowiedŸ, 
ale  je¿eli  jej  nie  dostanê,   co   zreszt¹   by³oby  takie  nieludzkie  i  wielk¹  te¿  znieczulic¹,  to 
przyjmê  to  z  pokor¹  w  Ukochanym,  bo  przecie¿  nic  dzieje  siê  bez  woli  Jego.
 

Na  rêce  Waszej  Przewielebnej  Ekscelencji wysy³am dwie takie same dyskietki CD - R, 
na  których  nagrane  jest  ca³e  Dzie³o  Pana  mego,  które  prowadzê  w  Nim   oraz   kopiê  listu
skierowanego  do  Ojca  Œwiêtego  Benedykta  XVI - go   i   Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary 
kard.  Gerharda  Ludwiga  Müllera  oraz  ojca  Tadeusza  Rydzyka.   

Zgodnie   z   wol¹   Bo¿¹   wysy³am    równie¿    listy   do   Przewodnicz¹cego   Polskiego 
Episkopatu  abp.  Józefa  Michalika,  Prymasa  Polski  abp. Józefa Kowalczyka, kard. Stanis³awa 
Dziwisza,   kard.  Kazimierza  Nycza,   abp.  Stanis³awa  Budzika,   abp.  Andrzeja   Dziêgi   oraz 
Przeora   Jasnej   Góry   ojca   Romana   Majewskiego,   które   bez   trudu   mo¿na   odczytaæ  na 
za³¹czonych  dyskietkach  CD - R. 

         Szczêœæ  Bo¿e !

                                Anna  Aniela  Flak
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