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          W a t y k a n   
          

Niech  bêdzie  pochwalony  Jezus  Chrystus !  
Szanowny   K s i ê ¿ e    A r c y b i s k u p i e   od   14 - tu   lat   bezowocnie   dobijam  siê

do   Stolicy  Piotrowej  z  duchowym  Dzie³em  Bo¿ym  i  to  jest  ju¿  moja  52 - ga  wysy³ka  do 
Watykanu,   a   do   Kongregacji   Nauki   Wiary   37 - ma,   do   której  to  z  woli  Pana  naszego
wys³a³am  ju¿  37  duchowych  listów  na  451  stron  wraz  z  tym  obecnym  listem.  Do samego
“sumienia”  Koœcio³a  Katolickiego  wys³a³am  ju¿  jedn¹  grub¹  i  bardzo  wartoœciow¹  ksi¹¿kê,
a  nikt  tego  absolutnie  nie  czyta,   a   przecie¿  ja  tych  duchowych  listów  do  duchowieñstwa
wys³a³am  moc  i  to  s¹  dodatkowe  duchowe  ksi¹¿ki,  o  czym  piszê  na  ten  temat w obecnym
liœcie  do  Papie¿a  Franciszka.  Wasza  Ekscelencja  zaniedbuje swoje obowi¹zki na tak wa¿nym
i  odpowiedzialnym  stanowisku   czyli   jest   nim   Ksi¹dz   zmêczony,  dlatego  te¿  nie  dostajê
¿adnej  odpowiedzi,  co  jest  wyraŸnym  sygna³em, ¿e Ksi¹dz idzie zmys³ow¹ drog¹ pozbawion¹
œwiat³a Bo¿ego,  w  zwi¹zku  z  czym  jest  Ksi¹dz  zatrut¹  sol¹  dla katolickiego Koœcio³a, który
obecnie  znalaz³  siê  w  wielkim  kryzysie  przez  plagê  ksiê¿y  wykonuj¹cych  swoje  obowi¹zki
na  pó³  gwizdka,   tak   jak   Wasza   Ekscelencja  oraz  przez  plagê  homoseksualizmu,  pedofili
i  innych  wypaczeñ. 

Cisza   na   moje  duchowe  listy  by³a  wielkim  b³ogos³awieñstwem  za  kadencji  dwóch
poprzednich  Prefektów  Kongregacji  Nauki  Wiary,  tak¿e ich to jeszcze mo¿na usprawiedliwiæ,
bo  to  wszystko  zdopingowa³o  mnie, ¿e przez tak wiele lat zrobi³am parê korekt Dzie³a Bo¿ego
i  wszystko  te¿  dopracowa³am  dos³ownie  co  do  ka¿dej  litery S³owa Bo¿ego, tak¿e u¿yŸni³am
swoj¹  pracê  apostolsk¹,  która  sta³a  siê  bardziej  doskonalsza  i  czytelna  dla  owiec Boskiego
Odkupiciela  na  wiekuist¹  Chwa³ê  Jego  czyli  duchowy  owoc  ¿ycia  mego,  który  jest  przede
wszystkim  duchowym  owocem  z oliwnego ogrodu Pana naszego powinien ju¿ byæ spróbowany
czyli  szczegó³owo  przebadany  w  d³ugim  procesie  badawczym  w  Kongregacji  Nauki Wiary.
Latami   w   Kap³anie   Niebieskim   dojrzewa³a  dusza  ma  wraz  duchowym  Dzie³em  Jego,  co
widaæ   to   by³o   po   moich   chocia¿by   wysy³anych   duchowych  listach,  nie  wnikaj¹c  nawet
w  mistyczne  ksi¹¿ki  i  za³¹czone  wa¿ne dokumentacje.  By³y miesi¹ce, a nawet lata, ¿e w tyglu 
dotkliwego  cierpienia  bardzo  intensywnie  pracowa³am  w  Imiê  Pana  swego przy komputerze
nawet  po  8 - 10  godzin  dziennie  pisz¹c  nowe  teksty   czy   te¿  “ wyplewiaj¹c ”  niepotrzebne 
chwasty   z   Dzie³a   Jego  czyli  szlifowa³am  go  poprawiaj¹c  g³ównie  b³êdy  literowe  czy  te¿
wyg³adzaj¹c  tekst,  bo  je¿eli  chodzi  o  b³êdy  dogmatyczne  to tutaj ich nigdy nie by³o i nie ma.

W  Boskiej  œwiat³oœci,  w  blasku  Chwa³y  Najœwiêtszego przez tak wiele lat przeora³am
bardzo  dok³adnie  ka¿de  s³owo,   które   napisa³am   pod   wp³ywem   Ducha  Œwiêtego  w  Panu
naszym,   tak¿e   dojrzewa³am   w   Ukochanym   do   nadprzyrodzonej  misji  mej  tym  bardziej,
¿e   On   wypala³   w   duszy   mej   wszelkie  jej  niedoskona³oœci,  dlatego  te¿  mog³am  w  Nim
wyjœæ   na   narody   œwiata   z   duchowym   Dzie³em   Jego   poprzez   moj¹   stronê  internetow¹
/ http:annaanielaflak.eu /,  która  obecnie  przekroczy³a  ju¿  prawie  530 000  odwiedzin.
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Jako  duchowa   córka  Najœwiêtszego  przyobleczona  w  mistyczn¹  szatê  Jego w wieku
66  lat doprowadzi³am  w  Nim   do   samego   koñca  duchowe  Dzie³o  Jego  czyli  definitywnie 
z a k o ñ c z y ³ a m   go,   o   czym   mówi   nawet   tytu³   o s t a t n i e j   ju¿   mojej  ksi¹¿ki  pt.:
“ Wszystko   wykona³o   siê   zgodnie   z   odwiecznym   planem   Bo¿ym ”,   która   znajduje  siê
w 42-gim tematycznym folderze na za³¹czonej p³ycie kompaktowej CD-R.  Za wstawiennictwem 
Niepokalanej  moc¹  Ducha  Œwiêtego  w  chrystusowej  apostolskiej  odwadze  wypowiedzia³am
siê  w  ca³ej  pe³ni  na  temat  ca³ej  nadprzyrodzonej  misji  mej   i   nie  mam  ju¿  wiêcej  nic  do
powiedzenia,  bo  wszystko  jest  zawarte  w  moich  33-ech mistycznych ksi¹¿kach i tak licznych
duchowych  listach  skierowanych  do  duchowieñstwa.   Co   do   ka¿dej   litery   S³owa  Bo¿ego 
w y p e ³ n i ³ a m    w o l ê   B o ¿ ¹   jaka   by³a   przewidziana   na   duszê   m¹,  tak¿e  w  ka¿dej 
chwili   jestem   gotowa   na   zaœniêcie   wiekuiste   w   Panu  naszym  a  to,  ¿e  jeszcze  nie  jest 
wszczêty  proces  badawczy  nadprzyrodzonej  misji  mej,   to   przecie¿  nie  jest  to  moja  wina,
a  poza  tym  Nieœmiertelny  w  pe³ni  czasów  i  tak  upomni  siê  o  Dzie³o  Swe,   w  którym  po
raz   kolejny    ukaza³    ca³emu    zdemoralizowanemu    œwiatu    o    wielce   niepojêtej   mi³oœci 
i   mi³osierdziu   Swym,   ¿e   podczas   snów  dusza  ma  tysi¹ce  razy  opuszcza³a  w  Nim  cia³o
wchodz¹c   w   niepojêtoœci   Jego,   co   jest   szokiem  i  nieprawdopodobnoœci¹  dla  wszystkich 
faryzeuszy  Jego,  którzy  nie  chc¹  w  Nim  wejœæ  na  drogê  pokuty  i  pojednania.

 
Podczas   prowadzenia  mojej  nadprzyrodzonej  misji  zawsze  by³am  spokojna  w  Panu

naszym,   a   wszystkie   przeciwnoœci  i  nawarstwiaj¹ce  siê  trudnoœci,   które  pojawia³y  siê  na
d³u¿szy   czy   te¿   krótszy  czas  hartowa³y  ducha  mego,   abym  mog³a  w  jak  najidealniejszej 
doskona³oœci   bez   ¿adnych   w¹tpliwoœci   przede   wszystkich   dla   duchowieñstwa   wykonaæ 
Dzie³o  Bo¿e,   które   jest   ofiar¹   za   nawrócenie   grzeszników.   Zdajê  sobie  sprawê  z  tego,
¿e  swoj¹  wiedz¹  teologiczn¹,   któr¹   posiad³am   w  Trójjedynym   Bogu   zawstydzam   nawet 
“ wielkich ”  teologów  tego  œwiata,  którzy  tak  bardzo  ignorowali  mnie,   bo   po   prostu   nie 
dojrzali  oni  do  misji  mej,   bo   ona   przerasta   ich   horyzonty   myœlowe,  tak¿e  ich  ciasnota 
i   zaœlepienie   umys³owe   nie   pozwala³o,  aby  zapoznaæ  siê  z  ni¹,  w  zwi¹zku   z   czym  nie 
mogli   jej   zrozumieæ.   Przez   14  lat   od   momentu  wysy³ania  moich  duchowych  listów  do
duchowieñstwa   nikt   nie   zajmowa³  siê  misj¹  m¹,    która   jako   gotowa   zosta³a  podana  na 
“ mistycznym  o³tarzu ”,  tak¿e  celowo  uciekano  od  odpowiedzi  poprzez  milczenie,  co  jest
charakterystyczne  dla  kap³anów,   którzy  pe³ni¹  swoj¹  pos³ugê  na  pó³  gwizdka,   dlatego  te¿
zawsze   oni   milcz¹   w   trudnych  i  niewygodnych  sprawach,  a  zabieraj¹  g³os  wówczas  jak
sprawa  jest  nag³oœniona  i  jak  ju¿  nie  maj¹  wyjœcia.   

K  Wszystkie   Dzie³a   Ojca   Niebieskiego  maj¹  swój  czas  odwiecznie  zaplanowany 
przez   Niego,  i  czas  prowadzenia  przez  wybrane  owce  Bo¿e,   i  mój  czas  na  wykonywanie
nadprzyrodzonej   misji   mej   definitywnie   siê    za k o ñ c z y ³    w   momencie   bezowocnych
14-letnich  wysy³ek  do  duchowieñstwa  na  intencjê  14-tej stacji Ukrzy¿owanego, który zostaje
z³o¿ony  do  grobu,   tak¿e   owoc   Bo¿y   pod   postaci¹   Dzie³a   Bo¿ego,   które  osi¹gnê³o  jak
najwiêksz¹   doskona³oœæ   jaka   tylko  by³a  mo¿liwa  do  osi¹gniêcia  w  tym  doczesnym  ¿yciu
równie¿  z³o¿y³am  do  Grobu  Pañskiego,  a  rzeczy  samej  jest  on  mistycznym  ziarnem,  który 
w  pe³ni  czasów  wykie³kuje   i   przyniesie   plon   obfity  w  zmartwychwsta³ym  Panu  naszym,
dla  którego  w  ca³ej  pe³ni  poœwiêci³am  nêdzne  ¿ycie  swe.
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Oblubieniec   Niebieski   odwiecznie   przygotowa³  mi  tak¹  drogê  krzy¿ow¹,  abym  nie 
mia³a  ziemskiej  radoœci,  która  zreszt¹  i  tak  jest  nic  niewarta, i abym we wszystkim zwraca³a
siê  do  Niego  i  tylko  Jemu  ufa³a  we  wszystkim,   dlatego   te¿   nie   chcia³am   znaæ  niczego 
innego,   ani  te¿  nikogo,   jak   tylko   Jezusa  Chrystusa i to Ukrzy¿owanego  (1Kor 2, 2),  który 
udziela³   duszy   mej   mi³oœci   Swej   i   przemawia³  do  niej  w   jêzyku  Swym.   D z i ê k u j ê
Pasterzowi  Niebieskiemu,   ¿e   przygotowa³   duszê   m¹   do  tak  wielkiego duchowego  Dzie³a 
Swego,   dziêki   któremu  mog³a  ona  wchodziæ  w  Nim  w  niezg³êbione  tajemnice  Jego  przy
jednoczesnym  uderzaniu  prawd¹  Jego we wszystkich zniewolonych masonów, którzy poci¹gaj¹
dusze  na  wieczne  zatracenie.   W   moim   odwiecznym   powo³aniu  dziêki  Opatrznoœci  Bo¿ej
wszystko  wykona³o  siê  to,  co  by³o  najwa¿niejsze i najistotniejsze, tak¿e zakoñczy³am Dzie³o
Bo¿e,   które   z   mojego   powodu   nic  siê  nie  opóŸni³o,  i  które  odwiecznie  otrzyma³am  nie
dla  siebie,  lecz  dla  ca³ego  zniewolonego  œwiata,   dlatego  te¿  w  Ukochanym  wysz³am  poza
siebie  i  wyp³ynê³am  na  najg³êbsze  g³êbie  Jego  ( £k 5, 4 ),   tak¿e  nie  zmarnowa³am  swoich
talentów  danych  mi  od  Ducha  Œwiêtego,   który  spoczywa  na  mnie,   bo   przecie¿   namaœci³
Duchowe   Dzie³o   Swe  ( £k 4, 18 ),    które   odwiecznie   przygotowane   by³o   na   duszê  m¹,
i  dziêki  któremu  sta³am  siê  œwiadkiem  Ojca  Niebieskiego  ( Dz 1, 8 ).  

Gdybym  nie  wysy³a³a  do  duchowieñstwa  duchowych listów i nie pisa³a te¿ duchowych 
ksi¹¿ek  nie  mia³abym absolutnie ¿adnych szans na obronienie swojego odwiecznego powo³ania,
i   nigdy  w  ¿yciu  nie  zakoñczy³abym  go,  bo  na  s³owa  nikt  nie  uwierzy³by  mi,   tak¿e   ca³a
moja  nadprzyrodzona  misja  polega³a  g³ównie   na   p i s a n i u,  dlatego  te¿  Umi³owany  parê 
razy   rzek³   mi   czy   te¿   duszy   mej,   abym   pisa³a   do   samej   œmierci  mej,  co  nad  wyraz
odpowiada³o  mi  to,   bo   wówczas   bez   ¿adnych  barier  w  wolnoœci  i  sprawiedliwoœci  Ojca
Niebieskiego  pod  wp³ywem  Ducha  Œwiêtego  zawsze  napisa³am  to,   co  mia³am  napisaæ  dla 
dobra  Dzie³a  Bo¿ego  i  Koœcio³a  Najœwiêtszego.     
 

S z a n o w n a   E k s c e l e n c j o   jako  duchowa  córka  Pana naszego, w którym nigdy
nie   by³am   rozczarowana   mimo   nieludzkiej   ciszy   na  duchowe  przesy³ki  me  z  Watykanu
pokona³am   wszystkie   poprzeczki   tego   œwiata   i   zakoñczy³am   duchowe   Dzie³o   Niebios,
tak¿e  na  ¿adne  pó³œrodki  czy  te¿  chore  przemyœlenia  nie  pójdê z ¿adnym kap³anem w mojej
nadprzyrodzonej  misji,  i  mam  otrzymaæ  tylko  jedn¹  odpowiedŸ,  ¿e  rozpocz¹³  siê  jej proces
badawczy   lub,   ¿e   nareszcie   wszystko   jest   czytane   przez   kompetentne   duchowieñstwo,
w  razie  innej  odpowiedzi  proszê  mi  nie  odpowiadaæ.  Najwa¿niejsze  jest  to, ¿e z pomoc¹
i moc¹  Ducha  Œwiêtego   w s z y s t k o   w y k o n a ³ a m,   co   odwiecznie  by³o  przewidziane 
na  duszê  m¹.  Modlê  siê,  aby  Duch  Œwiêty  przenikn¹³  Wasz¹  Ekscelencjê,  bo  bez  pomocy 
Jego  ani  ja,  ani  te¿  Ksi¹dz  nic  nie  mo¿emy  zrobiæ,   bo   Duch  daje  nam  moc,  byœmy  szli 
naprzód,  tak  jak  ca³e  ¿ycie  Jezusa  by³o  o¿ywiane  przez  Ducha,  bo  przecie¿  zosta³ poczêty 
za  spraw¹  Ducha  Œwiêtego  i  swoj¹  misjê  rozpoczyna  po  namaszczeniu  przez  Ducha, który
zstêpuje  i  spoczywa  na  Nim,  po  tym  jak  On  wychodzi  z  wód  Jordanu  (Mk 1, 10;  J 1, 32;
Papie¿ Franciszek).  Do  listu  do³¹czam  kopiê  listu skierowanego do Ojca Œwiêtego Franciszka
oraz  dwie  takie  same  p³yty  kompaktowe  CD-R,  na  których  w  programie  PDF  nagrane jest 
ca³e  Dzie³o  Pana  naszego.   Szczêœæ  Bo¿e !

         Anna Aniela  Flak
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