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B Ó G  M I Ł O Ś Ć  H O N O R  O J C Z Y Z N A  

W I A R A  O J C Z Y Z N A  T O Ż S A M O Ś Ć  S Z L A C H E T N O Ś Ć  W O L N O Ś Ć  

„Victoria in Jesu Christo”   

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.  
Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot 

Antistites & Archiepiscopos numerare licet.” 
 

                                               

 

 

  

                   WWWIIIEEELLLKKKAAANNNOOOCCCNNNEEE   KKKRRRÓÓÓLLLAAA   PPPOOOLLLSSSKKKIII   
                                                                              AAA...DDD...222000111999   
 
                   Wszechwładny rozdawco koron i tronów – Boże! 
                       Nieśmiertelny Królu Królów - Jezu Chryste! 
 

OOORRRĘĘĘDDDZZZIIIEEE   
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Szlachetni!  

Lachy, Lechy, Lechici, Wenedowie, Sarmaci, Polacy! 

Nadchodzi kolejne Święto Zmartwychwstania Pańskiego. Trzecie za 

czasów Naszego panowania.  

Każde Święto Wielkiej Nocy, obchodzone na pamiątkę zmartwychwstania 
Pańskiego, będzie przez Nas utożsamiane z pamiątką ukrzyżowania 
Królestwa Polskiego i Jego zmartwychwstania.  
 
Dane nam jest, miejmy nadzieję z woli Opatrzności i Łaski Bożej, trzeci raz 
rozważać Mękę Pańską, jako Król Polski elekt.  
 
Każde cierpienie na Ziemi, nawet największe, ma swój kres. Pamiętamy 
Jezusa Chrystusa modlącego się na kolanach, samotnie, na Górze Oliwnej. 
Zdał On sobie sprawę, że Jego ziemskie pielgrzymowanie kończy się!  
Kończy się Jego Ofiarą, Jego ukrzyżowaniem, za Prawdę, za grzechy 
ludzkości, za Nowe Przymierze Ludzi z Bogiem.  
 

Bóg, poprzez śmierć Syna zmienił Stary Testament w Nowy Testament. 

Jezus poprzez swoją śmierć napisał swoisty kodycyl do Starego Testamentu – 
zawarł z Ludźmi Nowe Przymierze Boga-Człowieka.  
 
Co zmieniło się w Nowym Przymierzu?  
 
Wiemy, że Jezus swoim życiem wypełnił proroctwa Starego Testamentu do 
końca mówiąc: „wykonało się” („dokonało się”).  
 
Co może zmienić Syn w testamencie Ojca?  
 
Przede wszystkim może zmienić spadkobiercę, dziedzica, wybrańca!   
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Jezus zmienił wybraństwo, odbierając je Żydom i dając Narodom, które w 
niego uwierzą! Zmienił Stare Przymierze z Żydami (narodem żydowskim) na 
Nowe Przymierze z Ludem Wierzącym.  
 
Czy Jezus był zesłany, by odebrać Wybraństwo Żydom?   
 
Żydzi mieli do końca szansę uznać Jezusa za Mesjasza. Nie dokonali tego i w 
związku z tym Wybraństwo zostało Żydom odebrane Nowym Przymierzem. To 
nie Bóg Ojciec odebrał Żydom Wybraństwo, ale sami Żydzi je porzucili.     
 
Nie dziwmy się, więc, że wielu Żydów nie uznaje nadal Jezusa Chrystusa jako 
Boga-Człowieka, bo chcą nadal być narodem wybranym, a nie 
dziedzicami morderców Jezusa–Boga–Człowieka, czyli ex narodem 
wybranym.   
 
My Polacy, wierząc w Jezusa Chrystusa stajemy się jako Lud Wierzący 
szeroko rozumianym „Narodem Wybranym” – dziczką oliwną, jaką wszczepił 
Jezus Chrystus w drzewo oliwne Starego Testamentu.  
 
Mamy z Żydami ten sam pień wiary, ale gałęzie są już inne; gałąź żydowska 
usycha, aż do całkowitego odpadnięcia, o ile Żydzi się nie nawrócą. 
 
Nasza gałąź wiary kwitnie, choć ogrodnicy – pasterze w ostatnim czasie zbyt 
mocno tą gałąź przycinają.  
 
Co jest tego przyczyną? 
 

Stolica Apostolska w 1929 roku zamieniła się Traktatami Laterańskimi w 

Państwo Watykan, w Państwo Kościelne.  
 
Historia Państwa Kościelnego sięga 754 roku, gdy Król Franków Pepin Krótki 
nadał Papieżowi Stefanowi II prawo władania państwem, jako świecki 
monarcha, na terytoriach zdobytych podczas wojen z Longobardami.  
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Stan taki trwał do 1870 roku, czyli do Zjednoczenia Włoch, by następnie 11 
lutego 1929 roku, za Papieża Piusa XI, Państwo Kościelne zostało znów 
reaktywowane tzw. Traktatami Laterańskimi, tym razem jako Państwo 
Watykan.   
 
Można przyjąć, że 11 lutego A.D.1929 Stolica Apostolska została 
sekularyzowana w protestanckie Państwo Watykan, gdzie władza 
duchowna i świecka znajduje się w jednym ręku. 
 
Formuła ustrojowa nowego Państwa Kościelnego była jednak już nieco inna.  
 
Przede wszystkim Papież od 1929 roku nie jest już monarchą, ale Głową 
Państwa Watykan – Prezydentem Państwa Watykan, będąc jednocześnie 
biskupem Rzymu – Papieżem - Głową Kościoła Katolickiego, stanowiąc Unię 
Personalną pomiędzy Stolicą Apostolską a Państwem Watykan.  
 
Widać wyraźny brak rozdziału władzy świeckiej od duchownej.  
 
Państwo Watykan nie mogło sobie formalnie pozwolić na rozdział władz tj. 
na Prezydenta jako przedstawiciela władzy świeckiej i Papieża jako 
przedstawiciela władzy duchownej. W rzeczywistości problem ten już 
rozwiązano w XVI wieku poprzez urząd Sekretarza Stanu, który pełnił i pełni 
obowiązki „Premiera” Państwa Watykan.    
 
Władzą wykonawczą Państwa Watykan jest Sekretarz Stanu, a Prezydentem 
in spe zastępującym Papieża w wykonywaniu władzy świeckiej, jest 
Prezydent Gubernatoriatu Państwa Watykan.  
 
Cały ten galimatias ustrojowy związany jest z odejściem Watykanu od 
koncepcji Stolicy Piotrowej, czyli koncepcji, że każdorazowy Biskup Rzymu 
jest następcą Świętego Piotra zwany Papieżem – Ojcem Świętym.  
Koncepcja ta ma poważne wady ewangeliczne, jako, że Jezus rozesłał 
dwunastu Apostołów i utworzył Kościół Apostolski, z jednym Apostołem na 
czele. Jezus nie ustalił Stolicy Piotrowej ani nie ustalił Jednego Naczelnego 
Apostoła. 
 
Mt 10,1-8: Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy 
nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie 
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słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat 
jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, 
Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz 
Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im 
następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta 
samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i 
głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie 
umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, 
darmo dawajcie! 
 

Po zachowaniu Biskupa Rzymu – alter Papieża Franciszka vel Prezydenta 

Jorge Mario Bergoglio widać wyraźnie, że od samego początku przedstawia 
się On jako osoba świecka; jako Prezydent Watykanu. 
  
Po wyborze na Papieża, w pierwszych słowach „Papież” Franciszek nie 
powiedział: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” ale powiedział: 
„Fratelli e sorelle! „Buona sera!” – Bracia i Siostry! Dobry wieczór!  
(vide: https://www.youtube.com/watch?v=Zo0spWYNrWM) 
Było to całkowicie świeckie przywitanie!  
Przywitał się więc Jorge Mario Bergoglio z Wiernymi nie jako Papież, ale 
raczej jako Prezydent Watykanu. 
 
Tak, więc od wyboru alter Papieża Franciszka nastała era Prezydentów 
Watykanu pełniących jednocześnie funkcję Biskupa Rzymu i Papieża - 
przedstawiciela Stolicy Apostolskiej. Mamy, więc tu do czynienia z 
klasycznym państwem wyznaniowym lub protestanckim, gdzie nie ma 
wyraźnego rozdziału władz.  
 
Wydaje się na pozór, że jest to ex definitione państwo wyznaniowe, ale po 
głębszej obserwacji widać, że jest to państwo protestanckie w sensie 
ustrojowym, które jak gdyby dokonało apostazji i konwersji, a konkretnie 
sprzeniewierzyło się nauczaniu Jezusa Chrystusa (oddajcie Cesarzowi, co 
cesarskie, Bogu, co boskie).    
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Jezus Chrystus nic nie mówił o Państwie Kościelnym, ale mówił o 
apostolacie, kapłaństwie służebnym i Kościele jako wspólnocie ducha - 
wiary. Mówił też „nie będziesz wiernie dwom Panom służył”.  
 
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że od 1929 roku Papież jest 
wykorzystywany jako Wysoki Urzędnik Watykanu, kryjący się za parawanem 
Stolicy Apostolskiej do zdobywania coraz większych wpływów przez Państwo 
Watykan. Niestety odbywa się to kosztem wiary katolickiej i kosztem 
chrześcijaństwa.  
 
W dzień kapłaństwa apelujemy, by Stolica Apostolska odseparowała się od 
Państwa Watykan! W innym przypadku, jako Król Polski nie możemy 
zaakceptować tego anty-chrześcijańskiego stanu rzeczy.  
Opowiadamy się konsekwentnie, za chrześcijańskim CREDO, za: Jednym, 
Świętym, Powszechnym, Apostolskim Kościołem, z dwunastoma Apostołami 
na czele dwunastu Apostolatów.  
Tych dwunastu Apostołów może obierać na stałe lub rotacyjnie stojącego 
na ich czele Ojca Świętego - Papieża. 
 
Nie akceptujemy Państwa Watykan z „Papieżem” na czele!       
 
To nie z Rzymu wypływa źródło wiary chrześcijańskiej, ale z Ziemi 
chrześcijańskiego Królestwa Polskiego!  
 
Obecnie, Pierwszą Córą Kościoła Katolickiego jest Polska, która zajęła 
miejsce Francji.  
Pożar katedry Notre Dame z 15 na 16 kwietnia A.D.2019, podczas Wielkiego 
Tygodnia, jest na pewno Znakiem Czasu. Duch Święty nie mógł pozwolić na 
dalszą profanację Katedry Notre Dame, traktowanej przez masonów od 
czasu rewolucji francuskiej jako Świątynia Rozumu. 
 
Niech Francuzi się zdecydują: albo masoneria albo Bóg? Albo Świątynia 
masońska albo chrześcijańska! 
 
Kult Rozumu rozwijał się w latach 1792-1794, od masakr wrześniowych. Głosił 
odrzucenie wszelkiej religii, atakował Kościół katolicki jako instytucję związaną z 
obaloną monarchią absolutną, propagował rezygnację ze stosowania zasad 
moralnych o korzeniach chrześcijańskich. Od początku związany był z najbardziej 
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radykalnym ugrupowaniem rewolucji francuskiej, hebertystami. Organizowali oni 
święta Rozumu, które miały charakter publicznych parad połączonych z niszczeniem 
przedmiotów sakralnych (zwłaszcza obrazów), śpiewem pieśni antykrólewskich i 
antykatolickich oraz utworów na cześć męczenników Rewolucji, niekiedy również z 
demolowaniem kościołów. Za każdym razem święto kończył publiczny obiad, 
któremu patronowała „bogini Rozumu” – wybrana wcześniej piękna młoda kobieta. 
Zwolennicy kultu Rozumu siłowo przejęli szereg kościołów w całej Francji, w tym 
katedrę Notre Dame w Paryżu.  
Wikipedia: hasło: „Kult Rozumu”. 
  

W Ameryce Łacińskiej znajduje się ponad połowa katolików na świecie.  

Kościół katolicki w Ameryce łacińskiej bardzo szybko protestantyzuje się oraz 
ateizuje. Badania „Pew Research Center” jednoznacznie o tym mówią 
(vide: http://www.rp.pl/artykul/1157235-Ameryka-Lacinska-coraz-mniej-katolicka.html ).  
  
Można przyjąć za pewnik, że nacisk na ostatniego (póki co) katolickiego 
Papieża Benedykta XVI aby abdykował i wybór na to miejsce jezuity z 
Ameryki Łacińskiej, był spowodowany chęcią szybszej protestantyzacji 
kościoła rzymsko-katolickiego w pozostałej części świata, w tym w Polsce.  
 
Stąd właśnie wybór padł na przedstawiciela szkoły jezuickiej z Ameryki 
Łacińskiej, potrafiącego błyskawicznie protestantyzować kraje 
chrześcijańskie.  
 
Dlaczego Państwo Watykan i Prezydent Jorge Mario Bergoglio vel Papież 
Franciszek promują protestantyzm zamiast chrześcijaństwo?  
 
Odpowiedzi może być wiele ale najważniejsze z nich to: 
 walka z chrześcijaństwem; 
 dopasowanie się do masońskiego i protestanckiego świata (USA, 

Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Rosja, Chiny, etc.);  
 dopasowanie się do protestanckiej i ateistycznej Europy Zachodniej; 
 dopasowanie się do sytuacji po II Wojnie Światowej, podczas której 

wielu przestępców wojennych uciekło via Watykan do Ameryki 
Łacińskiej; 
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 możliwość funkcjonowania Żydów w pseudochrześcijańskich 
państwach poprzez promocję fałszywego ekumenizmu oraz 
judeochrześcijaństwa; 

 inne.  
 

Przyjmując, że światowa masoneria i lichwa, opanowały w 1929 roku 

Watykan jako państwo, jego zadaniem od tego czasu jest zniszczenie 
najbardziej katolickiego i chrześcijańskiego państwa na przestrzeni dziejów tj. 
Polski.   
 
Odnosi się wrażenie, obserwując na przestrzeni dziejów historię 
chrześcijaństwa i cywilizacji Christianitas, że Jezusowe wybraństwo, z 
momentem Jego męczeńskiej śmierci, zostało przeniesione na Naród 
Lechów, Lechitów, Lachów, Polaków jako najwierniejszy Naród na świecie. 
 
Mimo niszczenia Polski przez Rzym, od czasów Chrobrego do czasów 
współczesnych, nie udało się chrześcijańskiej Polski pokonać.  
 
Nie może być przypadkiem, że wielu polskich Królów było 
ekskomunikowanych przez biskupów i Papieży.  
Stolica Apostolska na przestrzeni dziejów chwytała się wszelkich sposobów, 
by zniszczyć chrześcijańską Polskę.  
 
Apogeum tych starań przypadło na początek XVIII wieku za pontyfikatu 
Klemensa XI, gdy Stolica Apostolska poparła na tronie Króla Polski, 
protestanckich Sasów: Augusta II i Augusta III, a nie poparła 
chrześcijańskiego Króla Polski: Stanisława Leszczyńskiego.  
 
Warto przypomnieć, że Sekretarzami Stanu Państwa Kościelnego byli 
wówczas: Fabrizio Spada i Fabrizio Paolucci, a Legatami Papieskimi i 
nuncjuszami apostolskimi w Polsce byli: Gianantonio Davia, Francesco 
Pignatelli, Settimo Paluzi, Orazio Filippo Spada, Nicola Spinola, Giulio Piazza.  
 
Udało się w końcu XVIII wieku przybić Królestwo Polskie do krzyża, instalując 
na tronie Króla masona – Stanisława II Poniatowskiego oraz na czele 
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kościoła w Polsce Prymasów – masonów:  Gabriela Jana Podoskiego (1767-
1777) i Michała Jerzego Poniatowskiego (1785-1794).  
Stolica Apostolska nie może w żaden sposób wyprzeć się tych nominacji 
(kontrasygnat), a więc nie może skutecznie wyprzeć się do przyczynienia się 
do upadku (rozbioru) Królestwa Polskiego w XVIII wieku.    
 
Jak Królestwo Polskie było ważne dla Stolicy Apostolskiej, świadczy fakt, że 
na 19 nuncjuszy papieskich w XVIII wieku, ostatnich 14 zostało Kardynałami.  
 
Opatrzność chciała, że Królestwo Polskie Aktem 5 listopada A.D.1916 
zmartwychwstało!   
 
Stolica Apostolska zrobiła wszystko, by zmartwychwstałe Królestwo Polskie 
zamieniło się w republikę masońską! 
 
Zaraz po odzyskaniu niepodległości, pojawia się w Polsce, już w 1918 roku ex 
bibliotekarz, ksiądz – wizytator apostolski w Polsce Achile Ratti, który zostaje 
wyświęcony na biskupa w Polsce w 1919 roku, następnie zostaje nuncjuszem 
apostolskim w Polsce (1919-1921), a następnie... kardynałem i Papieżem 
Piusem XI. A wszystko na przestrzeni 4 lat.  
 
Przypadek? 
 
Co bardzo ciekawe, podczas pierwszego po rozbiorach zjazdu polskich 
biskupów w Gnieźnie (26-30 sierpnia 1919) biskup krakowski Adam Sapieha 
poprosił tegoż nuncjusza apostolskiego (Achile Rattiego) o opuszczenie sali 
obrad argumentując: iż „Kościół Polski chce rozstrzygać swoje sprawy bez 
wpływów zewnętrznych”.   
 
Można, więc przyjąć, że pierwszy synod plenarny biskupów polskich po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1919 roku wyraźnie uznał 
nuncjusza apostolskiego za persona non grata w Polsce, dając jasno do 
zrozumienia, że to papiestwo i nuncjatura stała za zaborami Polski.  
 
II RP autoryzowała jednak kolejnych nuncjuszy papieskich, a w 1925 roku 
podpisała konkordat ze Stolicą Apostolską. 
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Ważne!  
 
„Stolica Apostolska w czasie II wojny światowej, wbrew postanowieniom 
Konkordatu z Polską, lecz zgodnie z postanowieniami konkordatu z III 
Rzeszą (1935), włączyła w 1939 części diecezji częstochowskiej, diecezji 
katowickiej i archidiecezji krakowskiej, które znalazły się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, anektowanych przez III Rzeszę, do 
niemieckiej archidiecezji wrocławskiej oraz ustanowiła niemieckich 
administratorów apostolskich diecezji chełmińskiej i archidiecezji 
gnieźnieńsko-poznańskiej, co stanowiło jawne pogwałcenie art. 9 
konkordatu.” (Wikipedia) 
     
Czy mamy spokojnie czekać na trzecią zdradę Stolicy Apostolskiej – Państwa 
Watykan?  
 

PPPooolllaaacccyyy!!!      
 

Polska chrześcijańska jest potrzebna Europie i Światu!  

Stajemy się Pierwszą Córą Kościoła mimo, że wyraźnie hierarchowie 
papiescy w Polsce, robią wszystko, co możliwe, by tak się nie stało! 
 
Nadchodzi czas próby! Czas Triduum Paschalnego!   
 
Kolejny raz usłyszymy: 
- Uwolnijcie Barabasza! Uwolnijcie Polin!  
- Na krzyż Jezusa! Na krzyż Polskę! 
  
Czy przypadkiem jest, że Polską A.D.2019 nadal rządzą Żydzi i Faryzeusze? 
 
Znów nas oskarżają przed całym światem za czyny, których nie popełniliśmy! 
Oprawcy łatwo nie zaniechają kolejny raz włożyć zmartwychwstałej Polski na 
krzyż!  
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Naszym obowiązkiem, jako Króla Polski elekta jest rzetelnie informować 
Rodaków o grożącym niebezpieczeństwie! 
 
Ziemie Korony Polskiej są obecnie okupowane przez III RP – uzurpatorski twór 
państwowy o ustroju republiki masońskiej, reprezentowany w większości 
przez żydomasonerię, a wspierany przez Faryzeuszy.  
 
Aplikują oni Polakom ustrój masoński – szatański, pod oficjalną nazwą 
demokracji.  
 
Kler katolicki został przenicowany na religię judeochrześcijańską.  
 
Hierarchowie katoliccy w III RP to często Żydzi lub masoni mający za zadanie 
pełzająco zamienić kościoły katolickie w synagogi.  
 
II Sobór Watykański sprotestantyzował religię rzymsko-katolicką.  
 
Odejście od Rytu Trydenckiego w liturgii Mszy Świętej pozbawiło kościoły 
katolickie obecności Ducha Świętego.  
 
Znikanie tabernakulum, sprawowanie Mszy Św. tyłem do ołtarza, dawanie 
Komunii na stojąco, a nawet na rękę, prowadzi wiernych w zupełny 
protestantyzm, na zatracenie.  
 
Dalsze podleganie hierarchów Watykanowi prowadzi katolicką Polskę ku 
ostatecznej zgubie jaką Żydzi gotują Polakom – etnicznym Chrześcijanom!  
 
Królestwo Polskie przyjęło wiarę chrześcijańską jako podwaliny budowy 
cywilizacji CHRISTIANITAS.  
 
Nie rezygnujemy jako Król Polski z nominowania biskupów w Polsce. Wręcz 
przeciwnie. Uważamy, że mamy do tego pełne historyczne prawo.  
 
W dniu 6 stycznia A.D.2018 nominowaliśmy na Prymasa Królestwa Polskiego 
Legatus natus J.E. abp Jana Pawła Lenga. 
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W dniu 19 marca A.D.2018 Edyktem Królewskim postawiliśmy w stan likwidacji 
Konferencję Episkopatu Polski vulgo (alias) Episkopat Polski, jednocześnie 
powołując do życia z dniem 1 lipca A.D.2018 Episkopat Królestwa Polskiego. 
(vide: www.metrykakoronna.org.pl).  
 
Złożyliśmy z Urzędu pięciu biskupów i jednocześnie dokonaliśmy ingresu J.E. 
abpa Jana Pawłą Lenga na Urząd Prymasa Królestwa Polskiego w dniu 16 
czerwca A.D.2018 w Licheniu Starym.  
 
Wyznaczyliśmy datę graniczną 30 czerwca A.D.2019 na złożenie przez 
każdego polskiego biskupa homagium przed Prymasem królestwa 
Polskiego z jednoczesną przysięgą antymodernistyczną. Możemy ten termin 
wydłużyć do końca bieżącego 2019 roku ponieważ chcemy w II połowie 
tego roku przeprowadzić rozmowy z klerem wyższym na ten temat.   
 
Uznajemy nadal Nuncjusza Apostolskiego Salvatore Pennacchio jako 
persona non grata na Ziemi Korony Polskiej i wyznaczamy Mu kolejny 
graniczny termin na opuszczenie Ziemi Królestwa Polskiego do 31 grudnia 
A.D.2019 pod karą uznania Go za wroga Narodu Polskiego.  
 

Królewskie ponowione żądania! 

 
I. Żądamy od Stolicy Apostolskiej do dnia 31 grudnia A.D.2019 oficjalnych 
przeprosin Królestwa Polskiego i Narodu Polskiego za błędy i zaniechania, 
jakich dopuściło się Państwo Kościelne – Stolica Apostolska w XVIII wieku, 
które doprowadziły do rozbiorów Królestwa Polskiego.  
 
II. Żądamy od Stolicy Apostolskiej do dnia 31 grudnia A.D.2019 oficjalnego 
cofnięcia wszystkich ekskomunik nałożonych w historii na Królów Polski oraz 
na Naród Polski, pod karą infamii ipso facto dla Stolicy Apostolskiej i Państwa 
Watykan.  
 
III. Żądamy od Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykan przystąpienia do 
Traktatu Pokojowego z Królestwem Polskim i wypłaceniu słusznych 
rekompensat Królestwu Polskiemu i Narodowi Polskiemu za szkody, jakie 
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wywołała Stolica Apostolska Królestwu Polskiemu oraz jakie wywołała Stolica 
Apostolska i Państwo Watykan wobec Polski w XX wieku.  
 
Dopiero po uregulowaniu tych kwestii Królestwo Polskie może przystąpić do 
rokowań w sprawie współpracy Królestwa Polskiego ze Stolicą Apostolską.  
Warunkiem niepodlegającym negocjacji jest królewskie prawo mianowania 
biskupów na Ziemi Korony Polskiej.  
Sugerujemy, by Stolica Apostolska odseparowała się od Państwa Watykan.  
 
Do polskich kapłanów!  
 
Drodzy kapłani służebni!  
 

Kończy się czas Waszego bezwarunkowego posłuszeństwa biskupom, 

którzy sprzeniewierzyli się nauczaniu Jezusa Chrystusa!  
 
Waszym przełożonym jest J.E. abp Jan Paweł Lenga. Jemu prosimy być 
bezwarunkowo posłusznymi.  
 
Zakładamy, że Wasi biskupi miejsca złożą homagium przed J.E. abp Jana 
Pawła Lenga i złożą przysięgę antymodernistyczną Piusa X, a tym samym 
zgodzą się na reorganizację Episkopatu Polski w Episkopat Królestwa 
Polskiego.  
 
Od tej pory to synody diecezjalne mają obierać bezpośrednio kandydatów 
na biskupów lub pośrednio, obierając Kapituły Diecezjalne.  
 
Tylko księża najzacniejsi i najwierniejsi Jezusowi, spośród Was, mogą 
zostawać w przyszłości biskupami.  
Mogą nimi zostawać wyłącznie rdzenni Polacy!  
 
Proście J.E. abpa Jana Pawła Lenga o zwoływanie okresowych Synodów 
Diecezjalnych.     
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Polacy!  
 
To Wy jesteście depozytariuszami Wiary chrześcijańskiej!  
 
Jesteście biblijnymi kapłanami królewskimi! Pilnujcie Świętej Wiary Katolickiej 
Waszych przodków.  
 
Nie pozwólcie się protestantyzować ani judeizować!  
  
Królestwo Polskie stoi na straży Świętej Wiary Katolickiej!  

Wszystkim Polakom, a szczególnie kapłanom służebnym życzymy 
duchowego wzmocnienia Świętami Zmartwychwstania Pańskiego. Świętami 
zmartwychwstania Naszego duchowego Króla i Pana!  

Wraz z Jezusem – Królem królów, Królem Polski, kolejny raz zmartwychwstaje 
ukrzyżowane przez Żydów Królestwo Polskie!  

Właśnie dzisiaj mija 994 rocznica Koronacji 
Bolesława I Chrobrego na suwerennego 
Króla Polski. Dnia 18 kwietnia A.D.1025 
metropolita – arcybiskup gnieźnieński 
Hipolit włożył koronę królewską na skronie 
Bolesława I Wielkiego. 

Pamiętajmy o naszym dziedzictwie 
królewskim, a szczególnie o chrześcijańskim dziedzictwie królewskim, które 
sięga prawie 1000 lat wstecz.     

Victoria in Jesu Christo!   
 
Dano 18 kwietnia A.D. 2019 w Wielki Czwartek, w Myszkowie, na Ziemi 
Korony Polskiej; w Czwartym Roku Naszego Panowania.  
 

    Wojciech Edward Rex Poloniae 
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OOOrrręęędddzzziiieee   
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hhhttttttpppsss::://////wwwwwwwww...yyyooouuutttuuubbbeee...cccooommm///wwwaaatttccchhh???vvv===000888bbbiiiKKKsssrrrKKK888000000      
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WPIS Nr 34/04/2019  

DO METRYKI KORONNEJ 

z 18 kwietnia A.D.2019 
www.metrykakoronna.org.pl  

   

   www.królpolski.org.pl   
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