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M

y, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego obrani na Króla
– Elekta 16 dnia lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie, Król Polski
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów,
Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski,
Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński,
Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i Barrois, etc., etc.,
wszem wobec i każdemu z osobna, komu to należy wiedzieć przekazujemy
niniejszą Kronikę II Zjazdu Katolickiego, który z natchnienia Ducha
Świętego Trzema Wiciami zwołaliśmy do Rydzyny na obrady w dniach 12-14
września A.D. 2016 roku, w 90 rocznicę I Zjazdu Katolickiego z 1926 roku w
Warszawie, gdy Prymasem Królestwa Polskiego – Interrexem był abp
Aleksander Kakowski, oraz w 333 rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej Króla Jana
III Sobieskiego, w rocznicę wielkiego zwycięstwa polskiej, katolickiej husarii
nad osmańską, mułzumańską nawałnicą w obronie chrześcijańskiej Europy.
Bóg pozwolił abyśmy w tym Zjeździe wzięli czynny udział.
Uważamy, że II Zjazd Katolicki pod przewodnictwem Marszałków Mariana
Redesa i Andrzeja Marcina Piszczek spełnił z nawiązka pokładane w nim
nasze nadzieje. Mimo braku powszechnego zainteresowania oraz mimo
braków mediów udało się obrady Zjazdu upublicznić dzięki rejestracji obrad
video i umieszczeniu ich na You Tube.
Kronika Zjazdu jest swoistym Diariuszem Zjazdu, jako, że formuła Zjazdu
polegała, z niewielkimi wyjątkami, na wolnych głosach Uczestników, a nie
na wygłaszanych, uprzednio przygotowanych referatach. W ten sposób Zjazd
praktycznie na bieżąco mógł reagować na aktualne wydarzenia, a mowy
uczestników wynikały z natchnienia Ducha Świętego.
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Szczególne podziękowania za przebieg Zjazdu kieruję na ręce Marszałków
Zjazdu: Wielmożnego Mariana Redesa oraz Wielmożnego Andrzeja Marcina
Piszczek.
Dziękuję wszystkim Uczestnikom Zjazdu za ich uduchowione i mądre mowy.
Dziękuję Dyrekcji Zamku w Rydzynie w osobie Pana Dyrektora Zdzisława
Molińskiego. Osobne podziękowania składam Panu Pawłowi Pecyna.
Victoria in Christo!
Ad perpetuam rei memoriam - na wieczną rzeczy pamiątkę.
Dano 3 grudnia A.D. 2016 w Myszkowie na Ziemi Królestwa Polskiego.
W pierwszym roku naszego panowania.

Wojciech Edward Rex Poloniae
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KRONIKA
II ZJAZDU KATOLICKIEGO
RYDZYNA
12-14 września A.D. 2016
Dzień I – 12 września A.D. 2016
Zagajenie Króla Wojciecha Edwarda
- Patronat Zjazdu abp Aleksander Kakowski – ostatni Prymas Królestwa
Polskiego
- W 333 rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej - polskiej husarii pod dowództwem
Hetmana – Króla Polski - Jana III Sobieskiego – zwycięstwa nad Imperium
Osmańskim, w obronie chrześcijańskiej Europy.
Głos zabiera Marian Redes – Marszałek II Zjazdu Katolickiego – Archidiecezja
szczecińsko-kamieńska
- Inwentaryzuje Uczestników – Reprezentantów Archidiecezji i Diecezji.
Reprezentowane na Zjeździe katolickim są:
- Archidiecezja szczecińsko-kamieńska.
- Diecezja koszalińsko-kołobrzeska.
- Archidiecezja katowicka.
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- Diecezja opolska.
- Archidiecezja częstochowska.
- Archidiecezja warmińska.
Głos zabiera Król Wojciech Edward
- Mówi o kościele katakumbowym i pokonstantyńskim.
- Mówi o I Zjeździe Katolickim z 1926 roku.
Głos zabiera Andrzej Marcin Piszczek – Diecezja opolska – V-ce Marszałek II
Zjazdu Katolickiego:
- Mówi o Wiktorii Wiedeńskiej z 12 września 1683 roku – zwycięskiej bitwy Jana
III Sobieskiego z Imperium Osmańskim w obronie europejskiego
chrześcijaństwa
- Czyta przemówienia biskupa Stanisława Okoniewskiego wygłoszone
podczas I Zjazdu Katolickiego w 1926 roku.
- Mówi o sytuacji kościoła w Polsce.
- Kościół potrzebuje reform, a nie reformacji!
Wojciech Edward Rex Poloniae mówi o Wiktorii Wiedeńskiej.
Głos zabiera Andrzej Marcin Piszczek – Diecezja opolska – V-ce Marszałek II
Zjazdu Katolickiego:
- Czyta Referat Posłanki Ireny Puzynianki wygłoszony podczas I Zjazdu
Katolickiego z roku 1926 – „Przyczyny polityczne dzisiejszego upadku rodziny
katolickiej i polskiej”.
Głos zabiera – Wojciech Edward Rex Poloniae
Głos zabiera Cezary Mariusz Tousty – Diecezja koszalińsko-kołobrzeska:
- „Człowiek powinien przychodzić do kościoła w nadziei, a wychodzić z
nadzieją, a nie odwrotnie. Z kościoła wychodzimy bez nadziei”.
- „Jeżeli będziemy karmieni sokiem życia, będziemy dobrzy, jeżeli będziemy
karmieni sokiem zła, będziemy źli!”
Głos zabiera – Wojciech Edward Rex Poloniae
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- Ryt Trydencki mszy świętej wznieca ducha, Ryt Rzymski posoborowy zabija
ducha.
- Przyszedł czas, by omówić problem bierzmowania Polski.
- „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi to Królestwo; pozwoli zbudować nam
Królestwo Polskie”.
- Europę się delatynizuje (pozbawia języka łacińskiego).
- Musimy z powrotem zlatynizować Europę!
- Należy krytykę umieścić w formule działania!
- Dekret Bieruta – zbolszewizowanie własności. Naruszenie świętego prawa
własności.
- Apel do 5 biskupów o ustąpienie z urzędu biskupiego:
1.
2.
3.
4.
5.

Biskup Kazimierz Nycz – Metropolita warszawski.
Biskup Wiktor Skworc – Metropolita katowicki
Biskup Stanisław Dziwisz – Metropolita krakowski
Biskup Wojciech Polak – Metropolita gnieźnieński
Biskup Stanisław Gądecki – Metropolita poznański

- Mowa o encyklice Papieża Benedykta XIV pt. "A quo primum" z 14 czerwca
1751 roku.
- W Polsce stanowiska publiczne powinni zajmować wyłącznie Polacy –
katolicy.
- W Królestwie Polskim urzędy publiczne zajmować będą rdzenni Polacy z
dziada pradziada, z metrykami i genealogią; i to Polacy ochrzczeni w wierze
rzymsko-katolickiej.
- Pilnując świętej wiary naszych przodków, rzymsko-katolickiej wiary w Jezusa
Chrystusa – to co nam mówił głosił i dał przykład życia jako prawo Boże –
możemy pokonać masonerię w Polsce, w Europie i na Świecie.
- Musimy mówić prawdę i być odważni.
- Obecnie 75% rządzących Polską nie są Polakami.
Transmisja z You Tube prelekcji Grzegorza Brauna nt. Mszy Świętej Trydenckiej.
Głos zabiera – Wojciech Edward Rex Poloniae
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Mówi o partiach katolickich jako próbie rozbijanie kościoła katolickiego.
- Ponieważ w różnych partiach są katolicy, to katolik w walce politycznej staje
przeciwko katolikowi.
- Przedstawia reprint Encykliki Papieża Benedykta XIV „A quo primum” w której
Papież apelował do polskich Biskupów, by nie zgadzali się na zajmowanie
urzędów publicznych przez Żydów.
- Apeluje do polskich Biskupów aby nie umieszczać Żydów na urzędach
kościelnych.
- Apeluje do Watykanu nad przywróceniem Urzędu Prymasa Królestwa
Polskiego.
Głos wolny zabiera Marszałek Zjazdu Marian Redes - Diecezja szczecińskokamieńska:
- Czyta komentarz do clipu o Wiktorii Wiedeńskiej 1683 roku.
Głos zabiera – Wojciech Edward Rex Poloniae
- Mówi o Encyklice Piusa X "Il fermo proposito" z 11 czerwca 1905 roku o Akcji
Katolickiej.
- Wyraża wolę powołania królewskiej „Husarii Katolickiej” na wzór Akcji
Katolickiej Piusa X, jako duch katolicki w każdej diecezji, w każdej parafii w
Królestwie Polskim.
- W każdej parafii, przy każdym kościele powinna powstać królewska „Husaria
katolicka” jako grono osób działających, sprzeciwiających się wszelkim
nieprawidłowościom w kościele katolickim oraz broniących go przed
protestantyzacją oraz islamizacją.
- Król zadaje pytanie Uczestnikom Zjazdu: czy jest zgoda na powołanie
„Husarii katolickiej”?
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UCHWAŁA
II ZJAZDU KATOLICKIEGO
z 12 września A.D. 2016
o powołaniu ruchu katolickiego
pn. „Husaria Katolicka”©2016
II Zjazd Katolicki w Rydzynie w dniu 12 września A.D. 2016, w 333 rocznicę
zwycięskiej bitwy pod Wiedniem w obronie europejskiego chrześcijaństwa,
jednogłośnie postanowił powołać do życia społeczny, narodowy ruch
katolicki pod nazwą „Husaria Katolicka” mający za zadanie czynnie bronić
katolicyzmu na Ziemi Korony Królestwa Polskiego Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej, Europy i Świata”.

Zarządza głosowanie w tej sprawie:
1. Cezary Mariusz Tousty – Diecezja koszalińsko-kołobrzeska na „tak”
2. Marian Redes, Alfred Łubniewski – Archidiecezja szczecińsko-kamieńska
na „tak”
3. Małgorzata Ewa Piszczek - Archidiecezja katowicka na „tak”
4. Adrianna Dominika Chmiel - Archidiecezja warmińska na „tak”
5. Andrzej Marcin Piszczek - Diecezja opolska na „tak”
6. Wojciech Edward Leszczyński - Archidiecezja częstochowska na „tak”
Nie było głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”
Głos wolny zabiera Marszałek Zjazdu Marian Redes - Diecezja szczecińskokamieńska – Marszałek Zjazdu:
- Czyta dalszy porządek obrad.
- Porusza problem szykanowania ks. Jacka Międlara i ks. Piotra Natanka.
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Głos wolny zabiera Małgorzata Ewa Piszczek - Diecezja katowicka:
- Proponuje utworzenie Funduszu zadośćuczynienia przy Watykanie za
wszystkie krzywdy jakie Watykan wyrządził Polsce.
- Wnioskuje, aby Papież przestał zarządzać kontem bankowym.
- Dużo Żydów – przechrztów znajduje się w kościele katolickim.
- Proponuje lustrację genealogiczną papieży, biskupów, księży.
- Nastąpiła głęboka judaizacja kościoła.
- Bronimy na Zjeździe prawdziwego katolicyzmu!
Głos wolny Małgorzata Ewa Piszczek - Diecezja katowicka:
- Wnioskuje o objęcie infamią biskupów: Wiktora Skworca, Stanisława
Dziwisza, Kazimierza Nycza, Stanisława Gądeckiego, Wojciecha Polaka.
- Ma prośbę aby Jarosław Kaczyński przedstawił swoje drzewo
genealogiczne.
- Dlaczego Pan Jarosław Kaczyński zataja swoje żydowskie pochodzenie?
- Chciałabym abyśmy wrócili do fundamentów wiary.
- Nie można zamieniać naszej wiary na judaizm!
- Dlaczego Żydzi nie stawiają krzyży w swoich synagogach?
- Żydzi dokonują zamachu na naszą wolność!
- Wojnę duchową wygramy my Polacy!
- Pan Prezydent Andrzej Duda powinien przedstawić swoją genealogię?
- Wnioskuje aby przeprowadzić ekspulsję Józefa Piłsudskiego i małżeństwa
Marii i Lecha Kaczyńskich z Wawelu. Lech Kaczyński był masonem.
- Za granica są zamykane szkoły polskie!
- Panie Kaczyński! Skazujecie nas na banicje ekonomiczną!
- Dlaczego kościół milczy, że po „Magdalence” dostał dużo ziemi?
- Sprawa majątku kościelnego.
- Watykan wygrał II wojnę światową!
- Cmentarze są przepełnione! [w domniemaniu odbywa się holocaust
Polaków!]
- Jarosław Kaczyński jako sprawca ewentualny katastrofy smoleńskiej?
- Sprawa kłamstwa w mediach!
- W 98% są to media niemieckie.
- Za kłamstwo medialne należy się odszkodowanie!
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- Polacy powinni wysłać partiom faktury!
- Powinniśmy zabronić Watykanowi prowadzeni konta bankowego!
- Chcemy przejrzystości od 1770 roku!
- Ile się Watykan wzbogacił na rozbiorach Polski?
- Kościół nie dba o rodziny i wychowanie młodzieży.
- Chciałabym aby na Zjeździe Katolickim powstały Komisje problemowe.
- Jestem za Orderem Ducha Świętego.
- Jako Polacy jesteśmy niewolnikami Świata.
Głos zabiera – Wojciech Edward Rex Poloniae:
- Powinniśmy właściwie nazwać Bitwę pod Wiedniem 1683 roku jako „Bitwę
religijną w obronie katolicyzmu w Europie i odparcie ataku islamu na Europę”.
- Odmawia Modlitwę za uczestników bitwy poległych pod Wiedniem w 1683
roku.
- Dziękuje obrońcom katolicyzmu!
- Proponuje aby każdy Marszałek Sejmiku Ziemskiego był automatycznie
Marszałkiem chorągwi (roty) „Husarii Katolickiej”.
- Książka Benedykta XVI „Ostatnie rozmowy” – wydanie niemieckie - zostaje
dzisiaj tj. 12 września 2016 zaprezentowana w Monachium.
Głos zabiera Marian Redes – Marszałek Zjazdu:
- Zamyka pierwszy dzień obrad.
Dzień II – 12 września A.D. 2016
Wojciech Edward Rex Poloniae:
- Zagaja obrady.
Głos wolny Małgorzata Ewa Piszczek - Archidiecezja katowicka:
- Zdrada Polaków w XVIII wieku przez biskupów.
- Zdrada Polaków w Magdalence.
- Jesteśmy pod niewolą Chazarów.
- Pięć warunków dobrej spowiedzi.
- „Przedsiębiorstwo holocaust”.
- Polacy żyją w niewoli ekonomicznej.
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- Osoby na stanowiskach publicznych powinny pokazać swoją genealogię.
- Zamach Żydów na Polaków trwa nadal!
- Narzucana jest nam wielokulturowość.
- Kogo Watykan reprezentuje? Banki? Przedsiębiorstwo holocaust?
Głos zabiera Wojciech Edward Rex Poloniae
- Wnioskuje o ustanowienie każdego 12 września Uroczystości - Święta
Zwycięskiej Bitwy Wiedeńskiej 1683 roku pod przywództwem Jana III
Sobieskiego i polskiej husarii w obronie europejskiego chrześcijaństwa i świętej
wiary katolickiej oraz cywilizacji „Christianitas”.
Głos wolny zabiera Andrzej Marcin Piszczek – Diecezja opolska.
- Popiera wniosek Króla.
- Nie jest problemem ustanowienie tej Uroczystości w dniu 12 września.
- Dzień 7 października na pamiątkę bitwy pod Lepanto w 1571 roku Uroczystość Matki Bożej Różańcowej winien być obchodzony jako Święto
Matki Bożej Zwycięskiej, jak ustanowił to pierwotnie papież Pius V, a zmienił
jego następca.
- Jest krótka ścieżka ustanowienia tej Uroczystości kościelnej w Polsce, bo 12
września jest Świętem Matki Boskiej Piekarskiej, niestety obchodzonym tylko w
Archidiecezji katowickiej.
- Można rozciągnąć tę uroczystość na całą Polskę.

NOTA
Uroczystość Matki Boskiej Piekarskiej, głównej patronki archidiecezji katowickiej,
obchodzona jest tego samego dnia, w którym w całym Kościele przypada
wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi. To wspomnienie można podnieść do
rangi Uroczystości.
Wspomnienie Najświętsze Imię Maryi, imieniny Matki Bożej:
Obchodzone w Hiszpanii w XVII wieku na pamiątkę odniesionego w tym dniu (1683)
zwycięstwa przez polskiego króla Jana III Sobieskiego nad Turkami; wprowadził
je bł. Innocenty XI także w Austrii, Polsce i Niemczech.
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We wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi obchodzimy rocznicę bitwy pod
Wiedniem (12 IX 1683).
Venimus, vidimus et Deus vicit - "Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył" - takie
słowa napisał Król Polski Jan III Sobieski do Ojca Świętego po zwycięskiej bitwie z
Turkami 12 września A.D. 1683.
Drugi list, do swojej żony Marysieńki zaczął od słów "Bóg i Pan nasz na wieki
błogosławiony dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe
nigdy nie słyszały".
12 września, z okazji wielkiego pogromu Turków pod Wiedniem, Papież Innocenty
XI corocznie kazał obchodzić pamiątkę Najświętszego Imienia Maryi.
W dniu Narodzenia Maryi – 8 września - wojska polskie przybyły pod Wiedeń.
12 września król wraz z wojskiem polskim był na Mszy na Kahlenbergu, służył do
Mszy, przyjął Komunię świętą i na chorągwiach rycerskich polecił wypisać imię
Maryja. Z takim też okrzykiem wojska polskie ruszyły do bitwy z Turkami.
Dzień ten powinien być wolnym od pracy a młodzież winna brać udział w
uroczystych akademiach.
Głos zabiera Wojciech Edward Rex Poloniae.
Głos zabiera Cezary Mariusz Tousty – Diecezja koszalińsko-kołobrzeska:
- Tworzony jest system wygaszania Ducha.
- Władza chce zniszczyć Ducha. Zniszczyć więź społeczną.
Głos zabiera Wojciech Edward Rex Poloniae:
- Nie jest przypadkowe, że trzy główne tygodniki katolickie nie umieściły w
2016 roku wzmianki o Wiktorii Wiedeńskiej 1683 roku.
- Apeluje do Polaków o bojkot tych czasopism.
- Sejm Walny powinien ustanowić to Święto z apelem do kleru o odśpiewanie
w tym dniu podczas Mszy Świętej pieśni: „Te Deum” lub „Veni Creator”
- Pod Wiedniem było 24 chorągwi husarskich z czego po dwie Leszczyńskich i
Sobieskich:
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1. Chorągiew husarska koronna królewska, pod dowództwem Aleksandra Polanowskiego (159)
2. Chorągiew husarska koronna królewicza Jakuba Ludwika Sobieskiego, pod dowództwem Mikołaja
Złotnickiego (184)
3. Chorągiew husarska koronna królewicza Aleksandra Sobieskiego, pod dowództwem Zygmunta
Zbierzchowskiego (149)
4. Chorągiew husarska koronna Marcina Zamoyskiego, wojewody lubelskiego (150)
5. Chorągiew husarska koronna Samuela Prażmowskiego, wojewody płockiego (108)
6. Chorągiew husarska koronna Stefana Branickiego, starosty brańskiego (144)
7. Chorągiew husarska koronna Marcina Cieńskiego , chorążego sieradzkiego (71)
8. Chorągiew husarska koronna Józefa Lubomirskiego, starosty sandomierskiego (124)
9. Chorągiew husarska koronna Jana Cetnera, starosty szczurowieckiego (100)
10. Chorągiew husarska koronna Michała Warszyckiego, miecznika koronnego (135)
11. Chorągiew husarska koronna Jana Andrzeja Morsztyna, podskarbiego wlk. koronnego (131)
12. Chorągiew husarska koronna Stanisława Jana Jabłonowskiego, pod dowództwem Michała Rzewuskiego (200)
13. Chorągiew husarska koronna Jana Małachowskiego (biskupa), biskupa krakowskiego, pod
dowództwem Stanisława Małachowskiego (118)
14. Chorągiew husarska koronna Wacława Leszczyńskiego, wojewody podlaskiego (91)
15. Chorągiew husarska koronna Franciszka Bielińskiego, wojewody malborskiego (118)
16. Chorągiew husarska koronna Jana Dobrogosta Krasińskiego, referendarza koronnego (128)
17. Chorągiew husarska koronna Mikołaja Hieronima Sieniawskiego, pod dowództwem Mikołaja Żaboklickiego (200)
18. Chorągiew husarska koronna Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, marszałka wielkiego koronnego (120)
19. Chorągiew husarska koronna Stanisława Dąbskiego, biskupa płockiego (97)
20. Chorągiew husarska koronna Wojciecha Urbańskiego, kasztelana wieluńskiego (112)
21. Chorągiew husarska koronna Jana Myszkowskiego, kasztelana bełskiego (96)
22. Chorągiew husarska koronna Andrzeja Potockiego, kasztelana krakowskiego, pod dowództwem Stanisława
Potockiego (121)
23. Chorągiew husarska koronna Feliksa Kazimierza Potockiego, wojewody krakowskiego, pod
dowództwem Krzysztofa Skarbka(120)
24. Chorągiew husarska koronna Rafała Leszczyńskiego, chorążego nadwornego (133)
Król prosi Marszałka o głosowanie nad Rezolucją – Petycją – Uchwałą
w sprawie Uroczystości – Święta 12 września.
Marian Redes – Marszałek Zjazdu zarządza głosowanie nad ustanowieniem
12 września każdego roku Narodowym Świętem Zwycięstwa Korony Królestwa
Polskiego.
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UCHWAŁA – REZOLUCJA – PETYCJA
II ZJAZDU KATOLICKIEGO
z 13 września A.D. 2016
o ustanowieniu 12 września każdego roku
Dniem Zwycięstwa
w Koronie Królestwa Polskiego
1. II Zjazd Katolicki w dniu 13 września A.D. 2016 podjął Uchwałę –
Rezolucję – Petycję o ustanowieniu „Święta Zwycięstwa” („Dnia
Zwycięstwa”) Korony Królestwa Polskiego, obchodzonego corocznie
w dniu 12 września, na pamiątkę Zwycięskiej Bitwy Wiedeńskiej
polskiej husarii 12 września 1683 roku pod dowództwem Króla Jana
III Sobieskiego, w obronie europejskiego chrześcijaństwa i świętej
wiary katolickiej oraz w obronie cywilizacji „Christianitas”.
2. "Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwo i sławę
narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały" z listu
Jana III Sobieskiego.
3. II Zjazd Katolicki apeluje jednocześnie do hierarchów Kościoła o
obchodzenie w Polsce 12 września Uroczystości Najświętszego
Imienia Maryi wprowadzonego na pamiątkę zwycięskiej Bitwy
Wiedeńskiej przez Innocentego XI.
- Marian Redes, Alfred Łubniewski – Archidiecezja szczecińsko-kamieńska ”za”
- Małgorzata Ewa Piszczek – Archidiecezja katowicka – „za”
- Adrianna Dominika Chmiel – Archidiecezja warmińska – „za”
- Andrzej Marcin Piszczek – Diecezja opolska – „za”
- Wojciech Edward Leszczyński – Archidiecezja częstochowska – „za”
- Cezary Mariusz Tousty – Diecezja koszalińsko-kołobrzeska – „za”
Nie było głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.
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Małgorzata Ewa Piszczek – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Zjazdu
Katolickiego ogłasza wynik głosowania.
Marian Redes – Marszałek Zjazdu - zatwierdza Uchwałę i następnie oficjalnie
otwiera drugi dzień zjazdu
Głos zabiera Wojciech Edward Rex Poloniae
Mówi o wspomnieniu dnia.
Wtorek, 13 września 2016
ŚW. JANA CHRYZOSTOMA, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
Wspomnienie obowiązkowe
KOLEKTA
Boże, mocy ufających Tobie, Ty sprawiłeś, że święty Jan Chryzostom wsławił się wymową
i męstwem w znoszeniu prześladowań, † oświeć nas jego nauką i umocnij przykładem
nieugiętej cierpliwości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z
Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia:
Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki
ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy
bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi,
czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem.
Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki.
Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. I tak
ustanowił Bóg w Kościele naprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli,
a następnie tych, co mają moc czynienia cudów, potem tych, którzy uzdrawiają, którzy
wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy przemawiają rozmaitymi językami. Czyż
wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy
wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy
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wszyscy mówią językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? Lecz wy starajcie się o
większe dary.
Oto słowo Boże.
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a podążali z Nim Jego uczniowie
i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego –
jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta.
Na jej widok Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: «Nie płacz». Potem przystąpił,
dotknął się mar – a ci, którzy je nieśli, przystanęli – i rzekł: «Młodzieńcze, tobie mówię,
wstań!» A zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce.
Wszystkich zaś ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: «Wielki prorok powstał wśród
nas, i Bóg nawiedził lud swój». I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej
okolicznej krainie.
Oto słowo Pańskie.
Głos zabiera Andrzej Marcin Piszczek – Diecezja opolska - V-ce Marszałek
Zjazdu.
Głos zabiera Cezary Mariusz Tousty – Diecezja koszalińsko-kołobrzeska.
- Płaczemy nad Polakami – masonami.
- Słowa Jezusa Chrystusa: „Niebo i ziemia przeminą, a moje słowa nie
przeminą.”
Łk 21,29-33
Głos zabiera Wojciech Edward Rex Poloniae:
- Mówi o masonerii.
- Wypowiada wojnę masonerii, wszystkim lożom masońskim.
- Napomina bratersko i synowsko hierarchów kościoła katolickiego,
szczególnie z Konferencji Episkopatu Polski w tym abp Stanisława Dziwisza.
- Mamy nadzieję i żądamy, by na miejsce ustępujących biskupów masonów
[do czasu respektowania prawa królewskiego powoływania biskupów] byli
powołani biskupi – nie masoni.
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Andrzej Marcin Piszczek – Diecezja opolska - V-ce Marszałek Zjazdu czyta
Ewangelię dnia i rozważa Słowo Boże
- Niewola duchowa prowadzi do utraty państwowości.
- Musimy dbać o ducha. Nie możemy umrzeć śmiercią duchową.
Głos Wojciech Edward Rex Poloniae:
- Mówi o Duchu Narodu.
Głos zabiera Alfred Łubniewski – Archidiecezja szczecińsko-kamieńska
- Odczytuje list.
Głos zabiera Wojciech Edward Rex Poloniae.
Głos zabiera Andrzej Marcin Piszczek – V-ce Marszałek Zjazdu - Diecezja
opolska:
- Składa wniosek o uchwalenie Dezyderatu aby hierarchami nie mogli być
Żydzi.
- Czyta Encyklikę Papieża Benedykta XIV "A quo primum" z 1751 roku.
Głos zabiera Wojciech Edward Rex Poloniae:
- Mówi o encyklice „A quo primum” – Papieża Benedykta XIV, o zakazie
zajmowania stanowsk publicznych w Polsce przez Żydów
Król Wojciech Edward nakazuje:
- Polacy nie mogą uczestniczyć w ingresie żadnego Biskupa – Żyda!
- Każdy nowy Biskup musi złożyć przysięgę antymodernistyczną
wg roty Piusa X.
Król żąda od:
1. Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka
2. Abpa Stanisława Gądeckiego
3. Abpa Stanisława Dziwisza
4. Abpa Wiktora Skworca
5. Abpa Kazimierza Nycza
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i pozostałych wszystkich biskupów polskich złożenia w terminie
do 29 października A.D. 2016 – wigilia Święta Chrystusa Króla – ustnego, przy
krzyżu oświadczenia, że nie są Żydami i masonami.
Każdy Biskup po 16 lipca A.D. 2016 mianowany przez papieża, a bez
pisemnej zgody Króla Polski jest wadliwie nominowany – jest „uzurpatorem”.
Wojciech Edward Król Polski żąda:





od Andrzeja Dudy – Prezydenta - oświadczenia, że nie jest Żydem i
masonem,
od każdego bez wyjątku Ministra - oświadczenia, że nie są Żydami i
masonami,
od każdego przywódcy partyjnego - oświadczenia, że nie są Żydami i
masonami,
od każdego urzędnika i funkcjonariusza - oświadczenia, że nie są
Żydami i masonami,

Głos zabiera Marian Redes – Marszałek II Zjazdu Katolickiego – Archidiecezja
szczecińsko-kamieńska
- Czyta fragment Kroniki I Zjazdu z 1926 roku
- Głos zabiera Cezary Mariusz Tousty – Diecezja koszalińsko-kołobrzeska
- Chce dodać do powyższych oświadczeń: „nie byłem i nie jestem
współpracownikiem obcych służb”.
- Charakteryzuje naród żydowski,
Głos zabiera Wojciech Edward Król Polski:
- Nie słuchajcie słów kleru poza wypowiedziami ex katedra!
- Żydzi traktują nie Żydów jako „goje” – jako coś gorszego – podludzi - Żydzi są
szowinistami!
- Zgodnie z encykliką papieża Benedykta XIV „A quo primum” Polak katolik
nie może służyć i pracować u Żyda!
Apel Króla Polski: przestańmy pracować i służyć Żydom!
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Głos zabiera Andrzej Marcin Piszczek – V-ce Marszałek Zjazdu - Diecezja
opolska
- Mówi o pierwszych gettach żydowskich, które powstawały w XI-XII wieku na
półwyspie apenińskim.
Głos zabiera Wojciech Edward Król Polski:
- Mówi o tradycji żydowskiej Judyty opisanej w Księdze Judyty – o
podstawianych władcom kochankach – casus Esterki - kochanki Króla
Kazimierza Wielkiego
NOTA
Księga Judyty – fragment
Pozostaje tylko Judyta i pijany Holofernes leżący na łóżku. Teraz kobieta
może spełnić swój zamiar. bierze miecz wiszący na słupie, chwyta
Holofernesa za włosy i po odmówieniu stosownej modlitwy oraz zdania: Daj
mi siłę w tym dniu, Panie, Boże Izraela! dwukrotnie uderza mieczem i
odrąbuje głowę. Głowę daje służącej, ta chowa ją do kosza i razem
wychodzą pod pretekstem udania się na modlitwę poza obóz, prosto pod
bramy Betulii.
Głos zabiera Alfred Łubniewski – Archidiecezja szczecińsko-kamieńska:
- Zapala świeczkę – ogarek na książce „Lenin”,
- Czyta tekst: „ A co by było?”
Głos zabiera Wojciech Edward Król Polski:
- Chcemy uzdrowić duszę Polaków!
- Mówi o Patronie dnia: Janie Chryzostomie Złotoustym
- Orędzie Adama Człowieka z 12 września A.D. 2013
- Mówi o obronie ks. Piotra Natanka i ks. Jacka Międlara
Głos zabiera Marian Redes - Marszałek Zjazdu Katolickiego - Archidiecezja
szczecińsko-kamieńska
- Czyta fragment Kroniki Zjazdu z 1926 roku wygłoszony przez Irenę Puzyniankę
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Głos zabiera Wojciech Edward Król Polski:
Po śmierci papieża Leona XIII konklawe w 1903 kardynał Puzyna zgłosił w
imieniu cesarza Franciszka Józefa I (któremu zawdzięczał wybór na
kardynała) protest zwany ekskluzywą wobec próby wyboru na papieża
kardynała Mariana Rampolli del Tindaro. W takiej sytuacji wybrano
kardynała Giuseppe Sarto, który jako papież Pius X zniósł prawo ekskluzywy.
Zgłoszenie protestu przez kard. Puzynę wynikało z faktu, że Rampolla
próbował wkraść się w łaski Rosji i Niemiec i obiecał wcześniej władzom
carskim, że w razie wyboru na papieża wprowadzi język rosyjski zamiast
polskiego do kościołów katolickich na terenach zaboru rosyjskiego.

Głos zabiera Małgorzata Ewa Piszczek - Archidiecezja katowicka
- Staje w obronie ks. Piotra Natanka i ks. Jacka Międlara

UCHWAŁA – REZOLUCJA
II ZJAZDU KATOLICKIEGO
z 13 września A.D. 2016
o objęciu ochroną
ks. Piotra Natanka i ks. Jacka Międlara
w Koronie Królestwa Polskiego
1. II Zjazd Katolicki w dniu 13 września A.D. 2016 podjął Uchwałę –
Rezolucję o objęciu ochroną ks. Piotra Natanka i ks. Jacka Międlara,
aby nie stała im się żadna krzywda na Ziemi Królestwa Polskiego.
2. II Zjazd Katolicki apeluje jednocześnie do hierarchów Kościoła o
zdjęcie suspensy z ks. Piotra Natanka i do generałów zakonu o zdjęcie
zakazu wypowiadania się przez ks. Jacka Międlara.
Głosowanie:
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- Marian Redes, Alfred Łubniewski – Archidiecezja szczecińsko-kamieńska ”za”
- Małgorzata Ewa Piszczek – Archidiecezja katowicka – „za”
- Adrianna Dominika Chmiel – Archidiecezja warmińska – „za”
- Andrzej Marcin Piszczek – Diecezja opolska – „za”
- Wojciech Edward Leszczyński – Archidiecezja częstochowska – „za”
- Cezary Mariusz Tousty – Diecezja koszalińsko-kołobrzeska – „za”
Nie było głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.
Małgorzata Ewa Piszczek – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej II Zjazdu
Katolickiego ogłasza wynik głosowania.
Marian Redes – Marszałek Zjazdu - zatwierdza Uchwałę
II Zjazd Katolicki napomina bratersko napomnieniem Prymasa Polski abp
Wojciecha Polaka aby zapoznał się z Kroniką I Zjazdu Katolickiego z 1926 roku
w części dotyczącej wykładni nacjonalizmu.
Król Wojciech Edward potwierdza napomnienie.
Małgorzata Ewa Piszczek – Archidiecezja katowicka:
- Zaprasza Prymasa na kolejny Zjazd katolicki z drzewem genealogicznym
Głos zabiera Alfred Łubniewski – Archidiecezja szczecińsko-kamieńska:
- Nowa planetarna religia.
Głos zabiera Wojciech Edward Król Polski:
- Jan Chryzostom Złotousty.
Głos zabiera Andrzej Marcin Piszczek – V-ce Marszałek Zjazdu - Diecezja
opolska:
- Mówi o Świętym Janie Chryzostomie.
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Głos zabiera Wojciech Edward Król Polski:
- Mówi o Papieżu Franciszku.
Głos zabiera Adrianna Dominika Chmiel – Diecezja warmińska
- Wygłasza referat o aborcji i eutanazji, czyli o cywilizacji śmierci,
Głos zabiera Wojciech Edward Król Polski:
- Mówi o intronizacji Jezusa Chrystusa.
Głos zabiera Andrzej Marcin Piszczek – V-ce Marszałek Zjazdu - Diecezja
opolska:
- Nie ma kompromisów z Episkopatem!
- Miejsce intronizacji – Wawel.
- Obecność Króla Polski.
Głos zabiera Wojciech Edward Król Polski
Głos zabiera Cezary Mariusz Tousty – Diecezja koszalińsko-kołobrzeska:
- Intronizacja powinna odbyć się w formie ślubów.
- Dlaczego Episkopat nie chce wypowiedzieć na intronizacji słów: „Jezus Król
Polski”?
Głos zabiera Wojciech Edward Król Polski:
- Mówi o poddanych.
- Mówi o królowaniu i panowaniu.
Głos zabiera Alfred Łubniewski – Archidiecezja szczecińsko-kamieńska:
- Wyznaczanie biskupów.
- My Lachy Bogiem stoimy.
Małgorzata Ewa Piszczek – Archidiecezja katowicka:
- Episkopat powinien brać przykład z Króla Polski Wojciecha Edwarda.
Głos zabiera Cezary Mariusz Tousty – Diecezja koszalińsko-kołobrzeska:
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- Jeśli Król Polski uznaje Jezusa Chrystusa Królem Polski to wszystko jest jasne i
oczywiste!
Głos zabiera Wojciech Edward Król Polski:
- Składa oświadczenie i ślubowanie na Biblię i krzyż – mękę Pańską, kładąc
rękę na biblii i trzymając się za krzyż:
„Uznaję Jezusa Chrystusa jako Króla Wszechświata, Króla Polski, Króla Ziemi,
Króla Królów i Pana Panów. Tak mi dopomóż Bóg!”.
- Proponuje skład Delegacji przyjętą przez aklamację Zjazdu Katolickiego do
rozmów z biskupem Andrzejem Czają ds. rozmów intronizacyjnych:
1. Andrzej Marcin Piszczek – Diecezja opolska – Przewodniczący
2. Marian Redes – Archidiecezja szczecińsko-kamieńska
3. Cezary Mariusz Tousty – Diecezja koszalińsko-kołobrzeska
Głos zabiera Marian Redes – Marszałek Zjazdu
- Zamyka II dzień Zjazdu.
Dzień III – 14 września A.D. 2016
Głos zabiera Wojciech Edward Król Polski:
- Mówi o Święcie Podwyższenia Krzyża.
- Mówi o swoistym Triduum 12,13,14 września.
- Musimy się podnieść tak w Polsce, Europie jak i na Świecie.
- Europa wymaga reanimacji!
- Chrześcijaństwo z Europy wyparowuje!
- Mówi o ryngrafie i szkaplerzu.
Głos zabiera Marszałek Zjazdu Andrzej Piszczek – Diecezja opolska:
- Czyta Psalm i Ewangelię dnia.
- Dokonuje rozważenia.
- Czyta porządek obrad III Dnia Zjazdu.
Głos zabiera Wojciech Edward Król Polski:
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- Dziękuje Andrzejowi Marcinowi Piszczek – Marszałkowi Zjazdu za wygłoszony
referat.
- Mówi o podatku od pracy.
- Mówi o roli matki.
- Mówi o prawie do godziwego wynagrodzenia.
- Mówi o matronach.
- Mówi o infamii dla bolszewii jeśli nie będzie szanowała kobiet.
- Musimy być silni rodziną!
- Obowiązek opieki nad rodzicami przez dzieci.
- Polityka emerytalna uzależniona od posiadania dzieci.
- Mówi o „Ślubach Lwowskich” Króla Jana Kazimierza z 1656 roku.
- Wzywa Polaków do odnawiania „Ślubów Lwowskich”!
- Prosi Andrzeja Marcina Piszczek o odczytanie Roty „Ślubów Lwowskich”.
Głos zabiera Marszałek Zjazdu Andrzej Piszczek – Diecezja opolska:
- Czyta Rotę „Ślubów Lwowskich” z 1656 roku.
Głos zabiera Wojciech Edward Król Polski:
- Mówi, że intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski winna być dokonana
w tej samej konwencji co „Śluby Lwowskie”.
- „Śluby Lwowskie” miały spełnić określony cel: wyzwolić Rzeczpospolitą –
Królestwo Polskie z protestanckiego potopu Szwedów.
- Sytuacja obecnie jest podobna: mamy zalew islamu, protestantów,
masonów, judaistów.
- Kler unika w swojej rocie słów: „Król Polski”, „nie będziemy uciskać”
- Mamy zatrutą duszę! Musimy się odtruć!
- Polska powinna jak najszybciej stać się w pełni monarchią – Królestwem!
- Wybór pomiędzy monarchią a demokracją jest de facto wyborem
pomiędzy Bogiem a szatanem.
- Polak – katolik nie może należeć do partii politycznej; działalność partii
politycznych jako organizacji satanistycznych powinna być zabroniona!
- Opowiada się za Rzeczpospolitą królewską z kulturą – cywilizacją
„Christianitas” (panowanie Chrystusa-Króla Jezusa).
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- Hierarchowie kościoła rzymsko-katolickiego nie mogą popierać demokracji!
Obecny kler współpracuje z demonem! Kler jako monarchia katolicką
współpracuje z „rewolucją francuską!
- Polski kościół katolicki potrzebuje zdecydowanych reform!
- Potrzebne są zmiany w prawie kanonicznym!
- Potrzebny jest powrót do ekskomuniki!
- Każdy ksiądz, zakonnik, biskup powinni składać przysięgę
antymodernistyczną Piusa X.
- Co z kanonami kościoła katolickiego?
- Co ma oznaczać „nowa ewangelizacja”? Prawdopodobnie ma nas
przeprowadzić z katolicyzmu do judaizmu w sposób niedostrzeżony!
- Co to jest neokatechumenat? Przeprowadzenie w sposób niezauważalny do
innej religii?
- Chcemy kolejnego Soboru powszechnego; opowiadamy się za
postanowieniami Soboru Trydenckiego.
- Co z polską Akcją Katolicką? Zinfiltrowana i nieprzydatna!
- Czy potrzebne jest bierzmowanie Polski? Tak!
- Masoneria jest ruchem pseudoreligijnym, popieranym przez islam i judaizm.
Gromadzi wszelkiej maści degeneratów! Próbują rozprzęgać wartości
chrześcijańskie!
- Czy jest potrzebny Prymas Królestwa Polskiego? Tak!
- Czy są potrzebne synody w polskim kościele katolickim? Tak!
- Konferencja Episkopatu Polski – do likwidacji!
- Synod ma proponować biskupów, a Król ma wybierać!
- My nie mamy już kościoła rzymsko-katolickiego ale kościół masońskokatolicki!
- Synody plenarne – ogólnokrajowe są potrzebne co najmniej co trzy lata!
- Synody diecezjalne powinny odbywać się co rok!
- Synody winny odbywać się z udziałem osób świeckich lub winny odbywać
się tzw. Zjazdy!
- Czy nadal mamy być podporządkowani Papieżowi? Papieżowi rzymskiemu
katolikowi - tak! Papieżowi masonowi – nie!
- Mamy podejrzenia, że masoneria zdobyła Watykan!
- Boimy się, że Rzym stanie się wkrótce niepotrzebny! Że Papież zostanie bez
wiernych! Rzymski katolicyzm może stać się upadłą religią!
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- Co z odpowiedzialnością Watykanu za rozbiory Polski? Powinien ze
zgromadzonych
pieniędzy
zaproponować
Królestwu
Polskiemu
odszkodowanie i zadośćuczynienie za pomocnictwo w rozbiorze Polski!
Wyceniamy je wyjściowo na 500 mld złotych.
- Za błędy Watykan powinien zapłacić!
- Nie akceptujemy Watykanu z własnym Bankiem, nazywanym obecnie
Instytutem Dzieł Religijnych!
- Należy zweryfikować jak zachowali się nuncjusze papiescy w Polsce, wobec
kodeksu Andrzeja Zamoyskiego w XVIII wieku, wobec Konstytucji Sejmu
Czteroletniego, etc!
- Należy wyjaśnić rolę Banku Watykańskiego w operacji „Odessa” tj.
ukrywania zbrodniarzy niemieckich i ukraińskich – dokonujących masowych
mordów na Polakach.
- Uważamy że mamy zbyt niską reprezentację kardynałów na konsystorzach i
konklawe!
- W Instytucie Dzieł Religijnych do czasu jego likwidacji musi być co najmniej
jeden Polak delegowany - rekomendowany przez Królestwo Polskie, który
podejmie się likwidacji tego funduszu - parabanku!
- Za niska jest reprezentacja polskich biskupów na synodach biskupich w
Rzymie.
- Polski kardynał powinien być dziekanem w Kolegium Kardynałów przy
Watykanie!
- Czy jako Królestwo Polskie akceptujemy rozdzielność kościoła od państwa?
Nie! Jest to fikcja!
- Może być porozumienie Królestwo Polskie - Watykan ale nie w kategoriach
rozdzielności państwa od kościoła!
- Musimy bardziej skatolicyzować siostrami zakonnymi służbę zdrowia!
- Czy akceptujemy nuncjusza papieskiego? Nie! Wystarczy Prymas Królestwa
Polskiego legatus natus.
- Nie akceptujemy biskupów z pochodzeniem żydowskim!
- Nie akceptujemy biskupów – współpracowników tajnych związków i służb!
- Majątek kościelny? Tak! Fundusz kościelny – Nie!
- Architektura sakralna? Proponujemy neobarok!
- Nie akceptujemy modernizmu w kościele!
- Ołtarze? Barokowe, bez elementów masońskich!

Kronika II Zjazdu Katolickiego - Rydzyna - 12-14 września A.D. 2016

www.zjazdkatolicki.org.pl

e-mail: zjazd.katolicki@gmail.com

Zjazd Katolicki

XXVII

- Chcemy powrotu balasek!
- Chcemy przyjmowania Komunii Św. na klęcząco!
- Czytania Ewangelii i głoszenie kazań - z ambon!
- Tabernakulum w centralnej części ołtarza!
- Muzyka sakralna – muzyka sakralna Stanisława Moniuszki, chorały
gregoriańskie!
- Jaką liturgię wybieramy: trydencką czy posoborową? Raz w tygodniu, co
najmniej jedna msza św. w rycie trydenckim!
- Czy akceptujemy religię judeochrześcijańską? Nie!
- Od zawsze byliśmy etno-chrześcijanami!
- Za Papieżem Pawłem IV możemy sprzeciwić się Papieżowi gdy odstępuje od
wiary!
- Czy akceptujemy islam na ziemi Korony Polskiej? Nie! Ta religia powinna
być zabroniona, a meczety za odszkodowaniem zlikwidowane!
Głos wolny zabiera Małgorzata Ewa Piszczek – Archidiecezja katowicka:
- Kościół jest niszczony od środka.
- W ONZ trwa proces kościoła katolickiego.
- Problem pedofilii w kościele.
- Służby niszczą kościół od środka.
- Muszą być sprawdzone korzenie genealogiczne księży i biskupów.,
- Służby rozbijają Polonię za granicą.
- Wszystkie partie powstały z PZPR.
- Rządzą nami żydokomuniści i to żydokomuniści przejęli kościół katolicki.
- Fałszywi kapłani powinni odejść z kościoła.
- Likwidacja Instytutu Dzieł Religijnych.
- Wiara nie polega na tym, aby grać swoją rolę.
- Zbrodnie komunizmu muszą być osądzone.
- Problem lóż masońskich. Jest niedopuszczalne, by Polakami rządzili masoni!
- Modlę się za Papieża Franciszka aby się opamiętał!
Głos zabiera Marszałek Zjazdu Andrzej Piszczek – Diecezja opolska:
- Oddaje głos Cezaremu Mariuszowi Tousty.
Głos zabiera Cezary Mariusz Tousty – Diecezja koszalińsko-kołobrzeska:
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- Mówi o cierpieniu i miłości.
- Mamy budować państwo miłości, a nie śmierci!
- Nazwanie Jezusa Chrystusa Królem Polski powinno być jasno określone!
- Schowano „Śluby Lwowskie”!
- Rządzący nie mogą uciskać pracowników!
- Praca nie może być opodatkowana!
- Matce nie oferuje się wsparcia za wychowanie ale za urodzenie - płaci się
500 PLN za seks, a nie za miłość!
- Świat nie jest modernistyczny, świat jest konserwatywny!
- Człowiek potrzebuje określonej tradycji - czegoś stałego!
- Demokracja nie może oceniać Jezusa Chrystusa!
- Pewne rzeczy trzeba uznać!
- Nie można czekać!
- Nie można się bać!
- Trzeba działać!
- Nie wolno się pogodzić z tym co dzisiaj jest!
- Wystarczy powiedzieć „nie!”, „nie zgadam się!”
- Mamy system wyborów „panów”, a nie „sług”!
- Systemy, które obecnie istnieją nie mają szacunku dla pracy, mają szacunek
dla mamony!
- Hierarchowie kościelni mają służyć kościołowi i narodowi!
- Naród przestał mieć wpływ na hierarchów.
- Władza świecka i duchowna gwałci nasze prawa i prowadzi nas na
manowce.
- Dlaczego nie nazywacie rzeczy po imieniu?
- Dlaczego czarne owce nami rządzą?
- Dlaczego Bank Watykański wspierał morderców i bandytów?
- Dlaczego Watykan wspiera Unię Europejską, która niszczy Polskę?
- Na zewnątrz musimy czynić świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa!
- Godzimy się na to, by w nas zagościła pustka!
- Praca ma być chroniona, nie urzędowanie!
- Bolszewia przy pomocy demokracji stworzyła utopijny system!
Głos zabiera Wojciech Edward Rex Poloniae:
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- Relacjonuje wydarzenie w Sejmie na Wiejskiej z 12 września 2016 z Panem
Pawłem Bednarzem z Fundacji „Dobrego Pasterza” w Sosnowcu, który
podczas konferencji prasowej Pana Ryszarda Terleckiego – V-ce Marszałka
tegoż sejmu, chciał poinformować go o fakcie losu wielu dzieci z domów
dziecka, a konkretnie o zagranicznej adopcji, która wygląda na proceder
sprzedaży polskich dzieci za granicę.
- Informuje o akcji „Dzieci Zamojszczyzny” z czasów II Wojny Światowej - Dzieci
Zamojszczyzny –
określenie
dotyczące
dzieci
mieszkających
na Zamojszczyźnie, które podczas II wojny światowej objęto przymusowymi
wysiedleniami, w celu założenia tu nowych osad dla ludności etnicznie
niemieckiej z innych krajów Europy. Według szacunków historyków, Niemcy
wysiedlili z Zamojszczyzny ponad 30 000 dzieci w czasie Aktion Zamość która
trwała zaledwie kilka miesięcy od końca listopada 1942, do marca 1943 roku
- Król Wojciech Edward obiecuje, że o każde dziecko przekazane za granicę
się upomni!
- Napomina: „Nie róbcie tego więcej”!
- „Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy
wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić
go w głębi morza”.
- Mówi o Rycie Trydenckim.
- Transmisja z wykładu ks. Romana Kneblewskiego nt. Mszy Trydenckiej.
Głos zabiera Marszałek Zjazdu Andrzej Marcin Piszczek – Diecezja opolska:
- Wygłasza referat o Mszy Trydenckiej:
- Gdzie jest chorał gregoriański?
- Obowiązuje język łaciński.
- Tylko kazanie w językach ojczystych.
- Dlaczego nie uczy się łaciny i responsariów po łacinie?
- Papież Jan XXIII żądał przywrócenia łaciny tam gdzie zanikła!
- Zastąpienie niewątpliwie katolickich modlitw podczas ofiarowania chleba i
wina modlitwami zaczerpniętymi z tradycji żydowskiej.
- Opuszczenie wymieniania Świętych w Modlitwie Eucharystycznej.
- Opuszczeni w modlitwie mszalnej fragmentu mówiącego, że Msza Święta
jest bezkrwawą Ofiarą.
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- Usunięcie większości znaków krzyża czynionych przez kapłana i przyklęknięć
oraz pokłonów.
- Usunięcie balasek, ambon.
- Przenoszenie tabernakulum w inne mniej godne miejsce.
- Pozwolono celebransowi być „kreatywnym”.
- Świeccy w mszy trydenckiej nie mają dostępu do naczyń liturgicznych.
- Według kardynała Ratzingera (późniejszego papieża) po II Soborze
wprowadzono liturgię sfabrykowaną (produkt chwili).
- Człowiek, który nie ma czasu na ciszę i skupienie to biedny człowiek!
- Msza Trydencka – msza kontemplacyjna!
- Dlaczego zaniechano Mszy Trydenckiej? Bo była antysemicka! (sic!)
Czyta artykuł z „Nowego Dziennika”:
Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Robert
Sarah zaproponował, aby począwszy od tegorocznego Adwentu księża znów
zaczęli odprawiać Msze św. twarzą „ad orientem”, czyli „na wschód”, a nie
do wiernych. – Jest bardzo ważne, aby kapłani i wierni jak najszybciej razem
zwrócili się w tym samym kierunku – na wschód lub przynajmniej ku absydzie,
ku Panu, który przychodzi – powiedział gwinejski kardynał kurialny na
konferencji „Sacra Liturgia” w Londynie 5 lipca. Ksiądz kardynał Sarah
zachęcił również do klękania przy przyjmowaniu Komunii Świętej.
Głos zabiera Cezary Mariusz Tousty – Diecezja koszalińsko-kołobrzeska:
- Majstrowanie przy mszy św. to jest rozbrajanie „bomby atomowej”.
- Nie na współpracy między hierarchami a wiernymi.
- Musimy pilnować Mszy Św. bo to jest nasze życie!
Głos zabiera Marszałek Zjazdu Andrzej Marcin Piszczek – Diecezja opolska:
- Komentuje ćwiczenia seminaryjne Mszy Trydenckiej wyświetlanej z You Tube.
Głos zabiera Wojciech Edward Rex Poloniae:
- Pewnie pierwsi odbudujemy ryt trydencki mszy świętej.
- Słowianie austriaccy wchodźcie w skład Korony Polskiej!
- Najjaśniejsza Rzeczpospolita była Unią wielu narodów obecna Unia chce
być jednonarodowa i wiadomo jakiego jednego narodu - niemieckiego!
- Niemcy nie mają najmniejszego moralnego prawa przewodzić Europie!
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Król proponuje przyjęcie Uchwał Zjazdu Katolickiego!

Uchwała – Rezolucja
01/14/09/2016
II Zjazd Katolicki pragnie przywrócenia na Ziemiach Korony Królestwa
Polskiego Mszy Trydenckiej.
Uchwała przyjęta przez aklamację.

Uchwała – Dezyderat
02/14/09/2016
II Zjazd Katolicki żąda od pierwszej niedzieli adwentu A.D. 2016 na Ziemiach
Korony Królestwa Polskiego odprawiania obligatoryjnie, co najmniej jednej
mszy w tygodniu, w niedzielę – najlepiej na Sumie – w rycie trydenckim.
„Husaria Katolicka” ma tego dopilnować.
Uchwała przyjęta przez aklamację.

Uchwała – Rezolucja
03/14/09/2016
1. II Zjazd Katolicki opowiada się za tym aby to Król Polski nominował
Prymasa Królestwa Polskiego legatus natus etc.
2. II Zjazd Katolicki jednocześnie uznaje Nuncjusza Apostolskiego w
Królestwie Polskim za persona non grata.
Uchwała przyjęta przez aklamację.
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Uchwała – Dezyderat
04/14/09/2016
1. II Zjazd Katolicki opowiada się za koniecznością zwoływania synodów
katolickich, tak plenarnych, jak diecezjalnych jako organy
uchwałodawcze.
2. II Zjazd Katolicki nie uznaje Konferencji Episkopatu Polski jako organu
uchwałodawczego, a jedynie jako organ wykonawczy dla synodów.
Uchwała przyjęta przez aklamację.

Uchwała – Rezolucja - Dezyderat
05/14/09/2016
1. II Zjazd Katolicki opowiada się za likwidacją Instytutu Dzieł Religijnych
przy Watykanie jako ex Banku Watykańskiego.
2. Likwidatorem Instytutu Dzieł religijnych powinien być jeden z polskich
Biskupów.
3. Większość funduszy tego Instytutu winna trafić do Królestwa Polskiego
jako odszkodowanie za zabory Królestwa Polskiego (1795-1916)
spowodowane m.in. zgodą Watykanu.
Uchwała przyjęta przez aklamację.

Uchwała – Dezyderat – Rezolucję
06/14/09/2016
1. II Zjazd Katolicki opowiada się za tym aby kandydatów na biskupów
wyłaniały poszczególne synody diecezjalne.
2. Powinno być wyłonionych 5 kandydatów przedstawionych do
akceptacji przez Króla Polski.
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3. Kandydaci powinni przedstawić swoje genealogie oraz złożyć
oświadczenia, że nie są Żydami, masonami ani modernistami.
4. Król tylko raz może odrzucić wszystkie kandydatury, po czym gdy
kolejne kandydatury nadal nie spełniają warunków, Król może
wyjątkowo zaproponować swojego kandydata papieżowi (Biskup
synodalny, Biskup królewski).
5. Król Polski winien z tych 5 kandydatów, przedstawić papieżowi do
akceptacji od 1 do 5 kandydatów, z zastrzeżeniem pkt.4.
Uchwała przyjęta przez aklamację.

Uchwała – Rezolucja
07/14/09/2016
II Zjazd Katolicki opowiada się za powrotem balasek przy których winna
być rozdawana Komunia Święta osobom klęczącym.
Uchwała przyjęta przez aklamację.

Uchwała – Rezolucja
08/14/09/2016
1. II Zjazd Katolicki opowiada się za powrotem balasek.
2. II Zjazd Katolicki opowiada się za przyjmowaniem Komunii Świętej
klęcząc.
3. II Zjazd Katolicki nie zgadza się na wydawaniem Komunii Świętej na
rękę.
Uchwała przyjęta przez aklamację.
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Uchwała – Rezolucja
09/14/09/2016
1. II Zjazd Katolicki uważa, że szafarze winni być należycie wykształceni
liturgicznie (2-3 lata nauki).
2. Szafarze winni być odróżniani strojem od kapłanów i mieć swoje
jednolite stroje.
3. II Zjazd Katolicki uważa, że obecnie szafarzy jest za dużo i jest to
nadużycie liturgiczne.
4. Szafarze nie powinni zajmować się rozdawaniem Komunii podczas
Mszy Świętej.
5. Szafarze mogą zastępować kapłanów tylko wówczas, gdy ci z
nadmiaru obowiązków, choroby, itp., nie mogą iść do chorego z
Komunią Świętą.
Uchwała przyjęta przez aklamację.

Uchwała – Rezolucja
10/14/09/2016
1. II Zjazd Katolicki opowiada się za neobarokiem jako właściwą
architekturą sakralną.
2. II Zjazd Katolicki opowiada się za pieśniami tradycyjnymi oraz
chorałem gregoriańskim.
Uchwała przyjęta przez aklamację.
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Uchwała – Dezyderat
11/14/09/2016
II Zjazd Katolicki apeluje do władz świeckich i duchownych o nauczanie
łaciny począwszy od szkół elementarnych.
Uchwała przyjęta przez aklamację.

Uchwała – Rezolucja
12/14/09/2016
II Zjazd Katolicki uważa, że intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla
Wszechświata, Króla Królów, Pana Panów etc., winna odwoływać się do
koncepcji i treści „Ślubów Lwowskich” Króla Jana Kazimierza z 1 kwietnia
1656 roku.
Uchwała przyjęta przez aklamację.

Uchwała – Rezolucja
13/14/09/2016
II Zjazd Katolicki uważa, że intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla
Wszechświata, Króla Królów, Pana Panów etc., winna odbyć się w
historycznym i zacnym miejscu np. na Wawelu, w Licheniu, itp., z udziałem
przedstawicieli kleru i władz świeckich.
Uchwała przyjęta przez aklamację.
Ostatnie słowo od Króla.
- Podziękowania.
Głos zabiera Marszałek Zjazdu Andrzej Marcin Piszczek – Diecezja opolska:
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- Proponuje, by kolejny, tj. III Zjazd Katolicki odbył się w dniach 12-14 września
A.D. 2017.
Król akceptuje ten termin.

Uchwała – Dezyderat
14/14/09/2016
II Zjazd Katolicki postanowił, by kolejny Zjazd Katolicki odbył się w dniach
12-14 września A.D. 2017
Uchwała przyjęta przez aklamację.
Marszałek Zjazdu Andrzej Marcin Piszczek – Diecezja opolska zamyka II Zjazd
Katolicki.
Sporządzono: 3 grudnia A.D. 2016

Wojciech Edward Rex Poloniae

www.zjazdkatolicki.org.pl
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Obrady video
II Zjazdu Katolickiego
można obejrzeć
na You Tube
„Zjazd Katolicki”
https://www.youtube.com/channel/UCL0dG0saJkSC1_ZW0bK3VlQ

Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego „QUOMODO”
www.quomodo.org.pl
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