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Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !

Drogi  Ojcze !   Od  kiedy  wesz³am  w  Chrystusie  na  mistyczne  schody  doskona³oœci, 
które  prowadz¹  na  umi³owan¹  Górê  Karmel,   to   jestem   gotowa   do   wielkich   poœwiêceñ, 
aby   w   heroicznej   mi³oœci   móc   realizowaæ   wolê  Umi³owanego,  który  tak  bardzo  porwa³ 
duszê  m¹   w   Sobie,   ¿e   ona   doskonal¹c   siê   w   Nim   jak   ³ania   biegnie   w   prawdziwej 
œwiat³oœci  Jego  do  Niego,  dlatego  te¿  po  raz  ju¿  8 - my informujê Ojca o duchowym Dziele 
Umi³owanego,  tym  bardziej,  ¿e  napisa³am  kolejn¹  tj. 23 - ci¹ duchow¹ ksi¹¿kê w Oblubieñcu 
mym   pt.    ¡  ¯ycie   mistyczne   Anny   Flak   na   ciernistej   i   mi³osnej   drodze   œwiêtoœci  ¢,
czêœæ  9 - ta,  która  jest  30 - tym  tematycznym  folderem,  i  ona  zamyka  pisemn¹  czêœæ  misji
mej  i  to  w  przeddzieñ  moich  60 - tych  urodzin. 
 

Na   mej   drodze   kalwaryjskiej   moc¹   Ukrzy¿owanego   ¿yjê   w   Nim  i  to  z  wielk¹
poufa³oœci¹   i   mi³oœci¹,   tak¿e   nape³niona   odwag¹  Jego  z  niewys³owion¹  pieczo³owitoœci¹
odwa¿nie  dajê  œwiadectwo  Ewangelii  Jego,   aby   rozproszonym  i  zagubionym  owcom  Jego 
otworzyæ  serca  duszy   i   cia³a   na   nieskoñczone  mi³osierdzie  Jego.  W  swoim  odwiecznym 
i   nad   wyraz   upojnym   powo³aniu   nieustannie   zachowujê   niewzruszon¹   ufnoœæ   w  Bo¿¹
Opatrznoœæ,  która  poprzez  Gwiazdê  Przewodni¹,  Maryjê  prowadzi  duszê  m¹  na  sam szczyt 
¿ycia  duchowego,  tj.  do  pe³nej  prawdy  w  Panu  naszym,  dlatego  te¿  z ca³ym poœwiêceniem 
pracujê  dla  dobra  Koœcio³a,  dla  którego  odda³am  ca³e  ¿ycie  swe,  w  zwi¹zku  z czym przed 
niczym  siê  nie  ugnê.

Z  woli  Pana  naszego   wysy³a³am   w   przeci¹gu   trochê   wiêcej   jak  dwóch  miesiêcy
komentarze do Radia Maryja,  których  zosta³o  wymonitorowanych  86  na  intencjê  86 - ciu  lat
¿ycia  naszego  obecnego  Papie¿a  Benedykta  XVI - go,  który  œwiêtowaæ je bêdzie 16 kwietnia
br.,  a  poniewa¿  7 m¹drych  moich  komentarzy  zosta³o  odrzuconych,  to  ju¿  wiêcej  nie  bêdê 
ich  wysy³a³a,  bo  jak  widaæ  niekompetentne  osoby  zignorowa³y  je,  aby  mnie  zniechêciæ, co 
oczywiœcie  im  siê  uda³o,   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.  

Osoba   odbieraj¹ca  moje  komentarze  zastosowa³a  w  stosunku  do  mnie  jakieœ  swoje
indywidualne  i  niedopuszczalne  prawa,  i  nie  wyemitowa³a  moich  komentarzy, które pisa³am
w  Panu  naszym,   tak¿e   przez   takich   nierzetelnych   odbiorców   cierpi   ca³e  Radio  Maryja, 
a   mnie   z   kolei   wszystko  os³abia,  w  zwi¹zku  z  czym  przechodzê  ból  niemocy  swej,  jak 
i  udrêki  duszy  swej,  i  niewyra¿alnie  cierpiê  w  Panu swym,  który  jest  przecie¿ jedyn¹ moj¹
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moc¹  i  pocieszeniem  we  wszystkich  moich  próbach  i  trudnoœciach,  i  jedynym  te¿ Ÿród³em 
dynamizmu  w  Dziele  Swym,  które  prowadzê  w  Imiê  Jego.

Na  mej  obecnej  drodze  doskona³oœci  duchem  swym  wesz³am  g³êboko  w  szkodliwe 
ideologie,   które  promuj¹  najprzeró¿niejsze  wynaturzenia,   tak¿e  z  tego  wszystkiego  jestem 
niejednokrotnie  nad  wyraz  rozdarta  wewnêtrznie   i   nie  mam   spokoju  ducha  tym  bardziej,
¿e  duch  mój  odbiera  ka¿dego  ducha,   st¹d  nie  mo¿e  byæ  pomy³ki  w  opisywaniu  dusz,  bo 
zawsze  we  wszystko  wchodzê  Bogiem  i  piszê  te¿  Bogiem,  czyli  w  mej duchowej œwi¹tyni 
dusza  ma    nie   zawsze   ¿yje   w   pe³ni   Bo¿ego   œwiat³a,   bo   odg³osy  zewnêtrznego  œwiata
dosyæ  czêsto  zak³ócaj¹  jej  spokój,  ale  ona  zawsze  z  pomoc¹ Najœwiêtszej Maryi w cichoœci, 
pokorze   i   wolnoœci   Umi³owanego   odcina  siê   od   tego  wszystkiego,   aby  móc  ponownie 
przebywaæ  w  kontemplacji  tajemnic  Jego.    Nieœmiertelny  Przyjaciel  Niebieski  wprowadzi³ 
duszê  m¹  w  niewyczerpan¹,  mi³osn¹  g³êbiê  S³owa  Swego,   tak¿e  ona  jako  œwi¹tynia  Boga
( 1 Kor 3, 16 - 17)   przenika   w   Nim   nie   tylko   rzeczywistoœci  naszego  czasu,  ale  równie¿ 
wiecznego  czasu. 

Wszystkie   swoje   komentarze,  jak  i  wszystkie  swoje  duchowe  teksty  pisa³am  moc¹ 
Pana  naszego w duchowej œwietlistej jasnoœci Jego  na  pokrzepienie  zb³¹kanych  dusz,  o  czym
piszê   w   swoich   duchowych   ksi¹¿kach,   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,  aby  móc  ukoñczyæ  duchowe  Dzie³o  Jego,  które  odwiecznie  by³o przeznaczone
na  duszê  m¹.   

Drogi  Ojcze,  pragnê  zaznaczyæ,  ¿e  pocz¹tkowe   moje  komentarze by³y wyemitowane
pod  imieniem  tylko  anna,  i  specjalnie  napisa³am  z  ma³ej litery,  ¿eby  by³o  wiadomo,  ¿e  to 
jestem  ja,  ale  gdy  póŸniej  zobaczy³am,  ¿e  inna  Anna  u¿y³a  równie¿  ma³ej  literki i napisa³a
-  anna,  to  wówczas  dopisa³am  do  imienia  s³owo:  z  Lublina,  i  poŸniej  z  czasem  na koñcu 
zdania  dopisa³am  Szczêœæ  Bo¿e !,  a¿  w  koñcu  pierwsze  moje  imiê  i  drugie  oraz  pierwsz¹ 
literê  mego  nazwiska  czyli  F.  

K  Zanim  zacznê  wyliczaæ  te  niewymonitorowane  komentarze,  to  pragnê  zaznaczyæ,
¿e    wszystkie    moje    komentarze    wraz   z   tymi   niewyemitowanymi    s¹    bardzo   dobrze
udokumentowane  w  tej  ostatniej  ksi¹¿ce,   która   jest  nagrana  na  za³¹czonych  dwóch  takich
samych  dyskietkach  CD - R,  a  ponadto pragnê dodaæ,  ¿e swój email dla mego bezpieczeñstwa 
mam   za³o¿ony   pod   nazwiskiem  panieñskim  mojej  Mamy   czyli   nazwiskiem  mojej  Babci 
Katarzyny  Tañskiej,   a  g³ównym  powodem  tej  zmiany,  która  nast¹pi³a  na  pocz¹tku  2011 r.
by³o to,  ¿e  przez  6 miesiêcy  jakiœ  z³oœliwy  i  niespe³na  rozumu cz³owiek parê razy na tydzieñ 
wysy³a³   mi   puste   emaile   pod   nazwiskiem    G a r y   F l e s z a r,   gdzie    w   temacie   by³o 
napisane  brak  tematu,  tak¿e  w  sumie  dosta³am od  niego  wiêcej  jak  500  emailów,  o  czym
piszê    bardzo   dok³adnie   na   ten   temat   w   ksi¹¿ce   pt.   ¡  ¯ycie  mistyczne  Anny  Flak  na 
ciernistej  i  mi³osnej  drodze  œwiêtoœci  ¢,  czêœæ  5 - ta,  w  rozdziale  43  na  stronie  3  i  4. 
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2  listopada  2012 roku   napisa³am   trzeci   komentarz   do   Radia  Maryja,  który   jako 
pierwszy   by³   odrzucony,    a   by³   on   do   artyku³u   zatytu³owanego:   “  Zagraniczne   media 
o   trotylu  na  Tu - 154  ”,   a   oto   treœæ   jego:   � Repertuar  k³amstw  zaczyna  wykañczaæ  siê 
patriotom  liberalno  -  lewackim,  nie  tylko  w  ujawnieniu  prawdy  katastrofy  smoleñskiej,  ale 
we   wszystkich  ich  niecnych  poczynaniach,   tak¿e   w   tym   mataczeniu   najprzeró¿niejszych 
k³amstw   zaczynaj¹   siê   ju¿  topiæ,  w  zwi¹zku  z  czym  obecnie  za  pomoc¹  swoich  mediów 
mêtnego  nurtu  zaczynaj¹  mówiæ  coœ  nie  coœ  inaczej  w obliczu  coraz  to  nowych dowodów, 
które  nie  s¹  w  stanie  zamieœæ  pod  s³u¿bowy  dywan,  nawet  za  pomoc¹  bezlitosnej  cenzury 
politycznej,  tzw.  poprawnoœci  politycznej,   poniewa¿   tam   ju¿   nie  ma  miejsca,   tak¿e  ca³a 
prawda  le¿y  ju¿  jawnie  obok  dywanu,   która   coraz   bardziej  oœmiesza  i  kompromituje  ich 
na  arenie  ca³ego  zniewolonego  œwiata.  

27  listopada  2012 r.   nie   zosta³   wyemitowany   mój   ju¿  drugi  komentarz  w  Radiu
Maryja   do   artyku³u  pt: “ Ataki  na  Radio  Maryja  i  ojca  Tadeusza  Rydzyka ”,   a   oto  treœæ
jego:   �  Pan  Roman  Gietrych   i   Tomasz   Lis   oraz   wszyscy   podobni  tym  panom,  którzy 
przebywaj¹  w ba³wochwalczym kulcie stworzonym przez nich samych z pomoc¹ wynaturzonych 
praw  nie  tylko  rozmi³owani s¹ w szkalowaniu Koœcio³a i opozycji,  ale  równie¿ w œwiadomym 
lekcewa¿eniu  godnoœci  ludzkiej,  dlatego  te¿  przekazuj¹  swoje  dowody  na podstawie swoich 
przemyœlanych  kryteriów,   które   nie  maj¹  nic  wspólnego  z  nauk¹  Pana  naszego,  a  widz¹c 
wielkie   owoce   ¿ywego   œwiêtego   jakim  jest  ojciec  Tadeusz  Rydzyk  robi¹  wszystko,   aby 
zniszczyæ  go,  ale  trud  jest  daremny,  bo  on  w Eucharystii czerpie duchowe si³y Pana naszego 
do    pe³nienia    misji    swej,    i    jako    ¿ywy    kamieñ   duchowej   Œwi¹tyni   ukrzy¿owanego 
i  zmartwychwsta³ego  Jezusa  Chrystusa,   gdzie  kamieniem  wêgielnym  jest  On  Sam,   jak   to 
powiada  nam  Pismo  Œwiête,  wszystko  pokona  w  prawdziwej  œwiêtoœci i mi³oœci Oblubieñca 
Niebieskiego  na  chwa³ê  Jego.  

13  grudnia  2012  r.  nie  zosta³y  wyemitowane  dwa  moje komentarze, które wys³a³am 
do  Radia  Maryja,  pierwszy to by³ do artyku³u zatytu³owanego:  “ Fa³szywe s³owa prezydenta ”, 
a  oto  treœæ  jego:  � Dziêki  specjalnej  ³asce  Boskiego  Nauczyciela  naród  zaczyna  budziæ siê 
w   tym   wielkim   uciemiê¿eniu   serwowanym   nam   przez   naszych   zak³amanych  przyjació³ 
liberalno  -  lewackich   na   czele  z  panem  Komorowskim,  Tuskiem  i  Sikorskim,   którzy  tak 
naprawdê  nie  s¹  tacy  Ÿli,   tylko  po  prostu  s¹  oni  chorzy  na  nienawiœæ,   tak¿e  musimy  ich
wyleczyæ    poprzez   szko³ê   mi³oœci   Umi³owanego,    który    zapewni³    nam    wolnoœæ   Sw¹
w    cierpliwoœci,    radoœci    i    pokoju    Swym,      tak¿e     umocnieni    przyk³adem    œwiêtych
i   b³ogos³awionych  pod¹¿ajmy  szlakiem  Ewangelii  Pana  naszego  w  g³êbokiej  i  tajemniczej 
wiêzi  z  Nim,  aby  dusze  nasze  mog³y  otrzymaæ wiekuiste zbawienie w Nim.  Nasi umi³owani 
wrogowie  mog¹  nas  tylko  do  czasu  urabiaæ  na  podobieñstwo  Pana naszego, bo na wszystko 
jest  pe³nia  czasu  wyznaczona  przez   Niego,  bo  przecie¿  On  nad  wszystkim ma pieczê i nad 
wyraz  troszczy  siê  o  dzieci  Swe,    tak¿e   poplecznicy   z³a   nie  bêd¹  nas  wiecznie  trzymaæ 
w  Ogrójcu  Jego,  bo  wiecznoœæ  istnieje jedynie w niepojêtej OjczyŸnie Jego. Szczêœæ Bo¿e !  

Nastêpny   niewyemitowany   komentarz   tego   samego   dnia   tj.  13  grudnia   2012  r.
dotyczy³   sprawy   zatytu³owanej:   “  Zbrodniarze  PRL  powinni  byæ  os¹dzeni   -   konferencja 
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prasowa   P i S ”,   a  oto  treœæ  tego komentarza:   �  Niewidzialny  Król  ca³ego  Wszechœwiata,
nasz   najukochañszy  Przewodnik  Niebieski  poprzez  nasz¹ nêdz¹ i s³aboœci, które zna najlepiej 
przeprowadza  nas  poprzez  ciemnoœci  nocy  wiary  i  ducha do Niebieskiego Królestwa Swego, 
a   przewodnicy   liberalno - lewaccy  drog¹  rozpusty  i  bezprawia  prowadz¹  nas  do  królestwa 
diabelskiego,  i  dziêki  te¿  nim  zosta³  wprowadzony  stan  wojenny w PRL.  W  Panu  naszym, 
Jezusie    Chrystusie    mamy    odkupienie   i   odpuszczenie   wszystkich    grzechów,   a   wœród 
popleczników    szatana    mamy    niewolnicz¹    pracê,    bezrobocie, ... ,   i   nêdzê.   Pan  czasu 
i  wiecznoœci,   który   jest   Alf¹  i  Omeg¹  ( Ap 1,  8 )  daje  nam  wolnoœæ  w  Sobie,  a  masoni 
tego  œwiata  daj¹  nam  wolnoœæ,  ale  zniewolon¹,  któr¹ wprowadzaj¹ poprzez zwyrodnieniowe 
ustawy  i  niejednokrotnie  przy  u¿yciu  si³y  czy  te¿  s¹dów.

Boski   Odkupiciel   da³   nam  dekalogi  Swe,  abyœmy  siê  wzajemnie  mi³owali  i  sobie 
wybaczali    buduj¹c    cywilizacjê    mi³oœci   opart¹   o   poszanowanie   praw   Jego,   natomiast
przyjaciele  Lucypera  buduj¹  cywilizacjê  k³amstwa  i  œmierci,  która  oparta o dekalogi obecnej 
Sodomy  i  Gomory  jest  przeciwstawnym  kierunkiem  do  od¿ywota  wiecznego. Nieœmiertelny 
Kap³an  Niebieski,  Pan  ¿ycia  i  œwiêtoœci  da³  nam  ¿ycie,  aby  nigdy  nie  by³o dzieciobójstwa,
ludobójstwa,   ani   te¿   ¿adnych   zbrodni   wojennych,   natomiast  poplecznicy  z³a  na  szerok¹ 
skalê  rozwinêli  przemys³  aborcyjny,  zbrojeniowy  i  wszystko  to co uderza w godnoœæ ludzk¹.

W   nieskoñczonej   mi³oœci  Pana  naszego  moc¹  Jego  tajemnicy  paschalnej  mamy  siê 
wznosiæ  ca³ym  sercem  i  dusz¹  do  Niego,  bo  On  zaprowadzi dusze nasze do raju wiecznego, 
natomiast  decydenci  z³a  wznosz¹  nas  do  raju  diabelskiego  na  wiekuiste  potêpienie naszych 
dusz,  tak¿e  mamy  zd¹¿aæ  do  Oblubieñca  Niebieskiego,  dziêki  któremu  odzyskaliœmy  ¿ycie 
wieczne.  Szczêœæ  Bo¿e !  

10  stycznia 2013 r.  nie  wyemitowano  mojego  ju¿  z  kolei  pi¹tego  komentarza, który
wys³a³am  do  Radia  Maryja,  a  dotyczy³  on  artyku³u  zatytu³owanego: “ Parlamentarne zespo³y
broni¹   Wyszkowskiego ”,   ale   z   tym   to  w  pe³ni  zgodzê  siê,   bo  on  by³  za  mocny,  a  po
drugie  powinnam  tam  na  wstêpie  napisaæ np:  “ Ca³e  ugrupowanie  liberalno - lewackie  wraz
z  panem  Wa³ês¹  ...  i  tak  dalej ”,  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.   

18  stycznia 2013 r.,  gdy  póŸnym  wieczorem  wys³a³am  komentarz  do  Radia  Maryja 
do  artyku³u  zatytu³owanego:  “ Mamy  prawo  do  monitoringu  spo³ecznego ”,  to  nie zosta³ on 
jako  szósty  wyemitowany,  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 
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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.  

23  stycznia  o  godz. 7. 57  wys³a³am  w  Chrystusie  komentarz   do   Radia   Maryja  do 
artyku³u  zatytu³owanego: “ Przeciw  zrównaniu  ma³¿eñstwa  z  homo - zwi¹zkiem ”,  i  on  jako
siódmy  nie  zosta³  równie¿  wymonitorowany,   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.  

Myœlê,   ¿e  g³ównym  powodem  moich  niewyemitowanych  komentarzy by³o to, ¿e zbyt 
wiele  wysy³a³am komentarzy,  bo nieraz tak bywa³o,  ¿e  wysy³a³am  dziennie  po  4,  5 , a nawet
8  stycznia  br.  wys³a³am  ich  a¿  7 ,   i  to  pewnie  co  poniektórym  osobom  nie  podoba³o  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   tych   tak   krzywdz¹cych   opiniach
odechcia³o  mi  siê  pisaæ  cokolwiek  do  Radia  Maryja,   tym   bardziej,  ¿e  bywa³y  te¿  i  takie
wypadki,  ¿e  mój  komentarz  by³  niewyemitowany  i  by³a  adnotacja,   ¿e  komentarz  oczekuje 
na  moderacjê  i  po   nim   ju¿  by³y  nastêpne,  i  dopiero   po  paru  godzinach  by³  on  w koñcu
upubliczniony,  jak  ju¿  prawie  nikt  do  niego  nie  zagl¹da³  czyli  z  tego  wniosek, ¿e przysz³a
kompetentna  osoba  i  puœci³a  go.

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  nie  chc¹  emitowaæ  moich  duchowych  komentarzy  w  Radiu  Maryja czyli nasuwa siê
jasny  wniosek,  ¿e  nie  pasujê  do  tej  strony  internetowej  i  dam  sobie  œwiêty  spokój,  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.

Nie  dam  poch³on¹æ  siê  przeciêtnoœci  tych  osób,  które  w zmys³owym duchu odbieraj¹
moje  komentarze,  tak¿e  nie  chcê  byæ  uzale¿niona  od  ich  kaprysu,  który  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   definitywnie   przerwa³am   ten  epizod  z  ¿ycia 
mego,  aby  od¿yæ  w  Oblubieñcu  mym,  który  przecie¿  jest  obecny  wœród nas w Sakramencie 
Eucharystii,  Chlebie  ¯ywym,  jak  to  powiada  nam  Pismo Œwiête.
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 D r o g i    O j c z e,     gdy    z³o    jest    tak    jawnie    propagowane,    to    trzeba   tylko 
duchowymi  komentarzami  trafiæ  do  grzeszników,   którzy   nie   weszli  na  drogê  wiary,  a  co 
za  tym  idzie  nie  ¿yj¹  oni  ¿yciem  Pana  naszego,  i  skoro  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  czym  w  rozdziale  76 - tym
tej   duchowej   ksi¹¿ki   od   strony   8  do  strony  13 - tej   napisa³am   tak  mniej  wiêcej ze  30 
duchowych  komentarzy,  które  dotycz¹  tej  obecnej  sodomii,  tak¿e  po  zapoznaniu  siê z  tym, 
nie  bêdzie  Ojciec  mia³  ju¿  absolutnie  ¿adnych  w¹tpliwoœci,  ¿e  w  tej  materii  jestem mocna 
Bogiem,   i   mog³abym   takich   komentarzy   napisaæ   parê  setek,   tyle   ile   Pan  Jezus  dosta³
uderzeñ,  tym  bardziej,  ¿e  w  swoich  duchowych  ksi¹¿kach przemawiam do ca³ej zniewolonej 
ludzkoœci,  i  ogrom  materia³u  jest  w  nich.

K  W  g³êbokiej  wewnêtrznej  wolnoœci  poprzez Ducha Œwiêtego w Panu naszym dusza 
ma  wchodzi  w  coraz  g³êbsz¹  jednoœæ  w  Ukochanym,  tak¿e  ma  duchowa  energia ci¹gle jest 
odnawiana,   dlatego   te¿   tak   niestrudzenie   z   jak   najwiêksz¹  gorliwoœci¹  i  poœwiêceniem 
nieustannie  odpowiadam  na  swoje  odwieczne  powo³anie, które jest powo³aniem do œwiêtoœci,
a   pisanie   komentarzy   to   by³a   jedynie   tylko   niewielka   odskocznia,    która   ugruntowa³a
duchowieñstwo,  ¿e  ja  jestem  ju¿  gotowa  w  Panu  naszym,   aby   ca³a  ludzkoœæ  dowiedzia³a
siê  o  mojej  nadprzyrodzonej  misji  czyli  te  przedostatnie  (70 stron )  i  te  obecne  (30 stron)
duchowe  listy  powinny  byæ  ju¿  upublicznione  na  ca³y  zdemoralizowany  œwiat,  aby ratowaæ 
agonalny  Koœció³  Pana  naszego.

Boski   Oblubieniec   powierzy³  mi  specjaln¹  misjê,   dlatego   te¿   zaprosi³   mnie   do 
œwiêtoœci  w  Sobie,   w   zwi¹zku   z   czym  bezwarunkowo  odda³am  siê  Mu  i  nie  lêkam  siê  
¿adnych  trudnoœci  w  Nim,    i    swoj¹   misjê   wykonujê  z  niezwyk³ym  zapa³em  i  oddaniem 
bior¹c  przyk³ad  z  Niepokalanej,   która   w   ograniczonej   przestrzeni  i  czasie  pomaga  duszy
mej  przejœæ  ze  œmierci  do  ¿ywota  wiecznego  w  nieocenione  œwiête  tajemnice  Syna Swego.
Z   woli   Pana   mego   przez   wiele   lat   ukrywa³am  swoj¹  nadprzyrodzon¹  misjê,  a  obecnie
przysz³a   chwila   walki   w   Imiê   Najmi³osierniejszego,    aby    móc    potrz¹sn¹æ   wszystkimi 
niewolnikami  samych  siebie,  którzy  wegetuj¹  wœród zsekularyzowanej wolnoœci pozbawionej 
jakiejkolwiek  wartoœci,  bo  przecie¿  lansowane  s¹  antymoralne  prawa.

 W  tym  doczesnym  pielgrzymowaniu   poprzez   wzburzone  nurty  mojego  ¿ycia,  które
naznaczone   jest   ogromem   przeszkód   i   przeciwnoœci,   w   prawdziwym  i  trwa³ym  pokoju
dusza  ma  zmierza  do  Wszechmocnego,  aby  w  weselnej  nadprzyrodzonej  szacie Jego mog³a 
wejœæ  do  niepojêtego  Królestwa  Jego.
 

Cierpienia,   przeciwnoœci,   a   w   szczególnoœci   cisza   na   me  duchowe  przesy³ki  od
duchowieñstwa  dodaj¹  mi  si³y  Pana  naszego,   tak¿e   przepe³niona  radoœci¹  Ewangelii  Jego
z  ca³¹  pasj¹  w  Nim  z  pomoc¹  Królowej  Aposto³ów  i  Matki  Koœcio³a,  Maryi  przekaza³am 



- 7 -

ju¿  ostatnie  dowody  w  pe³ni  prawdy  Ducha  Œwiêtego,  które  mog³am  uchwyciæ w Nim, aby
móg³  byæ  otworzony  w  Kongregacji  Nauki  Wiary  w  Watykanie  przewód  badawczy  Dzie³a
Umi³owanego,  które  prowadzê  w  Nim  na  Chwa³ê  Królestwa  Niebieskiego. 

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.

Jako  wewnêtrzna  duchowa  pustelniczka,   k a r m e l i t a n k a   mojego    umi³owanego 
wewnêtrznego   Karmelu   o  z³agodzonej  regule,   który   znajduje   siê   wewn¹trz   duszy   mej,
i   zarazem   jako   aposto³ka   prawdy  Chrystusowej  w  mi³osnej  mi³oœci  Ukochanego  poprzez
Dzie³o  Jego,  które  prowadzê  w  Nim,  piszê  ksi¹¿ki  duchowego  ¿ycia  mego,  aby mog³y one
pomóc  w  pe³ni  czasów  zb³¹kanym  owcom  rozproszonym  po  ca³ym  œwiecie,  które  topi¹ siê 
w  ideologicznych  ideologiach,   które  d¹¿¹  do  odciêcia  chrzeœcijañskich  korzeni,  a  przecie¿ 
“ nie  mo¿na  odcinaæ  korzeni,  z  których  wyros³o  siê ” ( B³ogos³awiony  Jan  Pawe³  II - gi ).

K  D r o g i    O j c z e    -   ¿yjê   tylko   dla   dobrotliwego  i  troskliwego  Pana  naszego 
i   Koœcio³a   Jego,   który   dosyæ   czêsto   dog³êbnie   przenika  mnie  Bosk¹  moc¹  Sw¹,  abym 
poprzez  najprzeró¿niejsze  trudnoœci   i   cierpienia  na  wytrwa³ej,   g³ównie   pisanej  modlitwie 
wyda³a   jak   najdoskonalszy   owoc   Jego   na   chwa³ê   Imienia   Jego,   tak¿e   we  wszystkich
poczynaniach   swych   jestem   zdana   na   Ukochanego   swego,   dziêki  któremu  wype³nia  siê
odwieczna  wola  Jego  we  mnie.  Pragnê   te¿   dodaæ,   bo  ju¿  zmiêk³o  mi  serce,  jak  i  dusza 
ma,  ¿e  je¿eli  dostanê  odpowiedŸ  z  gwarancj¹,  ¿e  moje  duchowe  komentarze bêd¹ oceniane
przez  kompetentne  osoby,  to  wówczas  nie  zawiodê  Radia  Maryja,  jak  i zagubionych owiec
Najœwiêtszego   i   bêdê   pisa³a  je  w  Oblubieñcu  swym  tak  jak  dotychczas,  tj.  na  pierwszej
linii  frontu  szczególnie  w  sprawach  trudnych  i  beznadziejnych,  oczywiœcie  jedynie z punktu
widzenia  ludzkiego,  ale  nigdy  Bo¿ego.

Na  rêce  Przewielebnego  Ojca  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,   Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary  kard.  Gerharda 
Ludwiga  Müllera  oraz  Nuncjusza  Apostolskiego  abp.  Celestino  Migliore.   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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