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Wiadomoœæ do Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski 

Zawsze  w  dany  profil  czy  te¿  kana³   wchodzi  wiele  osób  jak  s¹  m¹dre  komentarze
i   prowadz¹cy   te   serwisy   spo³ecznoœciowe   maj¹   te¿  wiêcej  subskrypcji,  i  jako katoliczka
niezmiernie   bolejê   nad   tym,   ¿e   na   tak  wa¿nym  profilu  @EpiskopatNews  sporadycznie
pojawiaj¹  siê  tweety,  a  przewa¿nie  przy  wiadomoœciach  s¹   p u s t k i   czy   te¿  s m r o d k i 
czyli  posty  przepojone  k³amstwami  i  inwektywami.  Mam  tak  wiele  do  powiedzenia  œwiatu 
w   Niebieskim   Oblubieñcu   naszym  i  materia³u  mam  do  koñca  ¿ycia  swego,  co  nawet  na 
ten  temat  pisa³am  na  twitterowym  profilu  mym,   ale   skoro   otrzyma³am   sta³ego   bana   od
@Abp_Gadecki. ego,   to   wycofa³am   siê   z   umieszczania  swoich  komentarzy,  bo  przecie¿
zarówno  profil  @EpiskopatNews,  jak @Abp_Gadecki  prowadzone jest przez Biuro Prasowe
Konferencji  Episkopatu  Polski.   Wszyscy   wiedz¹   dok³adnie  co  ja  piszê  i  jak  piszê,  i  gdy
bêdê  mia³a  odblokowane  konto  @Abp_Gadecki,   na  którym  nie  bêdê  umieszcza³a  ¿adnych 
tweetów,  to  wówczas  z  niewielkimi  przerwami  bêdê  bardzo aktywna z komentarzami swymi 
na   profilu  @EpiskopatNews   a¿   do   samej   œmierci   swej.  Nie  ¿¹dam  ¿adnej  odpowiedzi 
tylko  odblokowania  konta  @Abp_Gadecki,  a  w  razie  dalszej blokady nie bêd¹ mieæ Pañstwo 
sta³ej,   chocia¿   nieudolnej   komentatorki,  która  wype³nia  wolê  Bo¿¹  zgodnie  z  dogmatami
prawd  wiary  katolickiej.  

Jest  to  moja  jedyna  i  ostatnia  proœba w tej przedstawionej wy¿ej sprawie, a zwróci³am
siê  tylko  dlatego  do  Pañstwa,  poniewa¿  profil  @EpiskopatNews w rzeczy samej najbardziej
odpowiada  mi  ze  wszystkich  profili  na  Twitterze,  bo  tutaj  czêsto  podawane  s¹ wiadomoœci
dotycz¹ce spraw ca³ego Episkopatu, jak i katolickiego Koœcio³a,  natomiast np. na @Pontifex_pl, 
to przewa¿nie raz na  dobê. Mimo, ¿e obecnie nie umieszczam komentarzy na @EpiskopatNews,
ale  i  tak  tutaj  codziennie  wchodzê,   a   gdyby   zablokowano   mi   nawet  @EpiskopatNews,
to  by³oby  oznak¹,   ¿e   profil  ten  prowadzony  jest  przez  osobê  niespe³na  rozumu,  tak¿e  na
przysz³oœæ  jak  komuœ  daje  siê  sta³e  bany  tak  jak  w  moim  wypadku,  to  proszê  siê g³êboko
zastanowiæ,  bo  mo¿na  cz³owiekowi  zrobiæ  wielk¹  krzywdê,  jak  i  profilowi  swemu,  bo  nie
bêdzie  mia³  kto  rozkrêcaæ  internetowe  fora.  Rzecz  charakterystyczna,  ¿e  nie otrzymali bany
ludzie  szkaluj¹cy  wiarê  katolick¹,  tylko  w³aœnie  ja  otrzyma³am  ten  ban,  która  broni kultury
prawdy   i   ¿ycia   wraz   z   Koœcio³em   Pana   naszego,  a  problem  jest  w  tym,   ¿e  prowadzê
nadprzyrodzon¹  misjê,  która  przedstawiona jest na internetowej stronie mej /annaanielaflak.eu/,
co  jest  szokiem  dla  niektórych  kap³anów,  którzy  wol¹  siê  nie  wychylaæ dopóki nie zabierze
g³os  @Pontifex_pl.

 
Szanowni  kap³ani   z   Biura   Prasowego  Konferencji  Episkopatu  Polski  wyka¿cie  siê

odwag¹   Bo¿¹   i   odblokujcie   mi   konto   @Abp_Gadecki,   abym   mog³a   poprzez  duchowe
komentarze  pisane  na  @EpiskopatNews  ul¿yæ odrobinê w mêce Ukrzy¿owanemu, a gdy dusze
i  serca  Wasze  bêd¹  zatwardzia³e  i  nic  nie  zrobicie  z  tym,  to  i  tak  bêdê umieszcza³a sporo
duchowych  tweetów  na  katolickich  profilach  na  Twitterze,   które  zawsze  mo¿na  sprawdziæ 
na  moim  twitterowym  koncie,  gdy  naciœnie  siê  komendê “Tweets & replies.” Szczêœæ Bo¿e !
Anna  Aniela  Flak
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