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Króla Polski 

 
KKKrrróóólllaaa   PPPooolllssskkkiii   LLLeeehhhaaa   XXXIII   WWWooojjjccciiieeeccchhhaaa   EEEdddwwwaaarrrdddaaa   III      

zzz   dddnnniiiaaa   222111   mmmaaarrrcccaaa   AAA...DDD...222000222000   
www   dddzzziiieeeńńń   ppprrrzzzeeesssiiillleeennniiiaaa   wwwiiiooossseeennnnnneeegggooo   

 
A.D.2020 - ROK ŁOKIETKOWY ZJEDNOCZENIA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO 

 
„Ojcze, spraw, aby wszyscy stanowili jedno” — Ut unum sint (por. J 17, 21) 
„Błogosławieni, Pokój czyniący, albowiem nazwani będą Synami Bożymi”    

 

My, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego, obrani na Króla elekta dnia 16 
lipca A.D.2016 w Gdańsku-Oliwie, w Święto Matki Bożej Szkaplerznej, Król Polski - Lehii, 
elekt Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Lehitów, Sarmatów, 
Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, 
Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski, 
Łużycki, Obodrycki, Wielecki, Lutycki; Książę Lotaryngii i Barrois, Książę Bari i Rosano 
etc., etc., wszem wobec i każdemu z osobna, komu to należy wiedzieć, niniejszym 
Komunikatem informujemy Poddanych Królestwa Polskiego o Naszym Stanowisku 
dotyczącym stanowiska Biskupów III RP na czas epidemii virusa. 

KKK OOO MMM UUU NNN III KKK AAA TTT    
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Czcigodni Radcowie, Urzędnicy Królestwa Polskiego! 

Czcigodni Poddani!  

Szanowni Polacy! 

SSSPPPRRRAAAWWWYYY   FFFOOORRRMMMAAALLLNNNEEE   

Przypominamy, że w dniu 6 stycznia A.D.2018 nominowaliśmy na Urząd Prymasa Królestwa Polskiego 

Legatus Natus J.E. abpa Jana Pawła Lenga. Jego słuchajcie!  

Rozwiązaliśmy Konferencję Episkopatu Polski i powołaliśmy do życia Konferencję Episkopatu Królestwa 

Polskiego pod przewodnictwem J.E. abpa Jana Pawła Lengi do czasu zwołania Posiedzenia Plenarnego 

Konferencji i obrania innego Przewodniczącego.  

By to się stało musimy w najbliższym czasie wyznaczyć Biskupów królewskich do każdej Diecezji i Metropolii 

z uwagi na fakt, że żaden z Biskupów III RP nie wyraził akcesu zostania Biskupem królewskim.  

 

Prosimy, więc Polaków o traktowanie obecnych Biskupów III RP jako biskupów przeznaczonych do złożenia 

z urzędu.  

 

Za już złożonych z urzędu Biskupa Królestwa Polskiego prosimy traktować:  

 Wojciecha Polaka 

 Stanisława Gądeckiego 

 Kazimierz Nycz 

 Wiktora Skworca  
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Za Biskupów królewskich prosimy uważać: 

 Abp Jan Paweł Lenga  

 Abp Henryk Hoser 

 Abp Mieczysław Mokrzycki 

 

NNNIIIEEEPPPOOOSSSŁŁŁUUUSSSZZZEEEŃŃŃSSSTTTWWWOOO   OOOBBBYYYWWWAAATTTEEELLLSSSKKKIIIEEE   

Od dawien dawna Polacy, a co najmniej od królewskiego Przywileju Mielnickiego z 1501 roku mieli 

zapewnione prawo „De Non Praestanda Oboedientia” – do uznania za niemoralnego każdego władcę, który 

nie szanowałby wolności, swobód i praw własności obywateli i którego jako Tyrana wolno było obalić siłą 

(najczęściej poprzez konfederację). 

Prawo to rozciąga się w pełni wobec Władzy Duchownej, która sprzeniewierza się wierze katolickiej i Nauce 

Jezusa Chrystusa!  

Obecnie zaakceptowana przez Polaków – katolików doktryna katolicka wyrażona przez Papieża – Polaka 

Jana Pawła II – „Nie lękajcie się! Otwórzcie Drzwi Chrystusowi!” została zamieniona przez Episkopat III RP 

doktryną antykatolicką „Lękajcie się! Zamknijcie Drzwi Chrystusowi!”.  

Ta antykatolicka doktryna przejawia się w limitowanych ilościowo do 50 osób Mszach Świętych, zakazie 

procesji, w tym Drogi Krzyżowej, w zakazie święcenia Pokarmu Wielkanocnego, etc.   

 

Wszystkich tych pseudo biskupów (wilków w owczej skórze) ostrzegamy przed karami królewskimi, a przede 

wszystkim przed Karą Bożą!       
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CCCZZZYYY   WWW   TTTWWWOOOJJJEEEJJJ   PPPAAARRRAAAFFFIIIIII   BBBÓÓÓGGG   ZZZNNNAAAJJJDDDZZZIIIEEE   PPPIIIĘĘĘĆĆĆDDDZZZIIIEEESSSIIIĘĘĘCCCIIIUUU   SSSPPPRRRAAAWWWIIIEEEDDDLLLIIIWWWYYYCCCHHH???   

Przypomnijmy tekst z Księgi Rodzaju:  

Bóg w gościnie u Abrahama 

(...) 

16 Potem ludzie ci odeszli i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich 

odprowadzić,  

17 a Pan mówił sobie: «Czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić?  

18 Przecież ma się on stać ojcem wielkiego i potężnego narodu, i przez niego otrzymają 

błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi.  

19 Bo upatrzyłem go jako tego, który będzie nakazywał potomkom swym oraz swemu rodowi, aby 

przestrzegając przykazań Pana postępowali sprawiedliwie i uczciwie, tak żeby Pan wypełnił to, co 

obiecał Abrahamowi».  

20 Po czym Pan rzekł: «Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich 

[mieszkańców] są bardzo ciężkie.  

21 Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; 

dowiem się».  

22 Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem.  

23 Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł: «Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z 

bezbożnymi?  

24 Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie 

przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają?  

25 O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to 

samo, co bezbożnemu! O, nie dopuść do tego! Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby 

postąpić niesprawiedliwie?»  

26 Pan odpowiedział: «Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu 

miastu przez wzgląd na nich».  

27 Rzekł znowu Abraham: «Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem 

pyłem i prochem.  
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28 Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy z braku tych pięciu zniszczysz 

całe miasto?» Pan rzekł: «Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu».  

29 Abraham znów odezwał się tymi słowami: «A może znalazłoby się tam czterdziestu?» Pan rzekł: 

«Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu». 

30 Wtedy Abraham powiedział: «Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam 

trzydziestu?» A na to Pan: «Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu».  

31 Rzekł Abraham: «Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu?» 

Pan odpowiedział: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu». 

32 Na to Abraham: «O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam 

dziesięciu?» Odpowiedział Pan: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu».  

33 Wtedy Pan, skończywszy rozmowę z Abrahamem, odszedł, a Abraham wrócił do siebie. 

 

Z głębokim smutkiem konstatujemy, że w wielu Parafiach Pan Bóg nie może doliczyć się pięćdziesięciu 

sprawiedliwych; nie może doliczyć się 45, 40, 30, 20, 10 sprawiedliwych!  

 
Warunki naśladowania Jezusa 

 

23 Potem mówił do wszystkich:, «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech, co 

dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!  

24 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten 

je zachowa.  

25 Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?  

26 Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy 

przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów.  

27 Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo 

Boże».  

  

Prosimy, by Wierni w całej Polsce organizowali się w małe grupy i wspólnie w ramach obowiązującego 

prawa świeckiego (bolszewickiego) modlili się na Nobożeństwie Drogi Krzyżowej!  
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By, przede wszystkim nie rezygnowali z Nabożeństwa (Modlitwy) Drogi Krzyżowej, które można odprawić 

nawet indywidualnie (choć idea nabożeństwa, to wspólna modlitwa), tak w kościele, modląc się pod każdą 

Stacją, jak na Drogach Krzyżowych (Kalwariach) rozsianych po całej Polsce!  

Właśnie te zewnętrzne Kalwarie, a szczególnie Golgoty czekają na wiernych!  

Nie zostawmy Chrystusa samego na krzyżu, jak to zrobili prawie wszyscy Uczniowie.  

Stańmy przy krzyżu jak Maryja i „umiłowany Uczeń” Jezusa – Jan.  

Bądźmy wszyscy „Janami” naszych czasów! 

Na Kalwariach - Golgotach nie ma drzwi! Pojedynczo lub w grupach 10–osobowych można przejść całą 

Drogę Krzyżową modląc się Modlitwami Drogi Krzyżowej, których jest wiele drukowanych książkowo, 

broszurowo oraz w internecie (dbajmy o imprimatur).   

W ostateczności nich znajdzie się w każdej Parafii, choć jeden ewangeliczny Jan!    

Przykład dali nam Wejherowianie, Poddani Królestwa Polskiego, którzy 20 marca A.D.2020, mimo odwołania 

przez Biskupa Miejsca Drogi Krzyżowej, nie zostawili na Kalwarii Wejherowskiej Jezusa samego! Chwała Im 

za to!  

    

Sursum Corda! 

Victoria in Jezu Christo! 

Dano 21 marca A.D.2020 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w Piątym Roku Naszego Panowania.     

 Leh XI Wojciech Edward I Rex Poloniae-Lehiae  
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WWWPPPIIISSS   NNNrrr   222111///000333///222000222000      

DDDOOO   MMMEEETTTRRRYYYKKKIII   KKKOOORRROOONNNNNNEEEJJJ    

zzz   222111   mmmaaarrrcccaaa   AAA...DDD...222000222000   
www.metrykakoronna.org.pl  

   

   
 

www.sejmwalny.org.pl  
 

                         
 

www.królpolski.org.pl   
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A.D.1920 – A.D.2020 
111000000---llleeeccciiieee   zzzaaaśśśllluuubbbiiinnn   gggeeennn...   JJJóóózzzeeefffaaa   HHHaaalllllleeerrraaa   zzz   BBBaaałłłtttyyykkkiiieeemmm   
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A.D.1320 – A.D.2020 
777000000---llleeeccciiieee   kkkooorrrooonnnaaacccjjjiii   WWWłłłaaadddyyysssłłłaaawwwaaa   ŁŁŁoookkkiiieeetttkkkaaa   

777000000---llleeeccciiieee   ooodddzzzyyyssskkkaaannniiiaaa   kkkrrróóóllleeewwwssskkkiiieeejjj   pppaaańńńssstttwwwooowwwooośśśccciii   

 
222000   sss tttyyyccczzznnniii aaa   AAA...DDD...111333222000   –––   KKKooorrrooonnnaaacccjjjaaa   WWWłłłaaadddyyysssłłłaaawwwaaa   ŁŁŁoookkkiiieee tttkkkaaa   nnnaaa   KKKrrróóólllaaa   PPPooolll ssskkkiii    

pppooo   111888222   lllaaatttaaaccchhh   tttzzzwww...   rrrooozzzbbbiii ccciiiaaa   dddzzziiieeelllnnn iii cccooowwweeegggooo...       
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