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„Victoria in Jesu Christo”
„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.
Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot
Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

ORĘDZIE
KRÓLA POLSKI
„Na 4 października A.D.2018”
Wszechwładny rozdawco koron i tronów – Boże!
Nieśmiertelny Królu Królów - Jezu Chryste!
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Szlachetni!
Lachy, Lechy, Lechici, Wenedowie, Sarmaci, Polacy!

N

adszedł dzień 4 października A.D.2018.

Na ten dzień przypada rocznica koronacji na Króla Polski Stanisława
Leszczyńskiego w Katedrze Warszawskiej pw. św. Jana.
Mija też 4 rocznica wskrzeszenia obrad Sejmu Walnego, który po wielu
latach zapomnienia, odbył się w dniach 4-5 października A.D.2014 na
Zamku w Niepołomicach pod Naszą laską marszałkowską jako Marszałka
Sejmu Walnego.
Ma to dla Nas szczególne znaczenie w sytuacji, gdy obchodzona jest w
tym roku przez III RP rocznica 550 lat obrad dwuizbowego Sejmu Walnego.

DEMOKRACJA KRÓLEWSKA: SEJM WALNY, SEJMIKI ZIEMSKIE.

K

rólestwo Polskie zorganizowane jest oddolnie w Sejmiki Ziemskie różnych

szczebli, w sposób hierarchiczny połączonych, od Zebrań Wiejskich na wsi
poprzez Sejmiki Ziemskie Powiatowe, Prowincjonalne, Wojewódzkie,
Generalne do Sejmu Walnego.
Niepotrzebne są nam, Polakom cykliczne bolszewickie „wybory” ani
bolszewickie referenda (kolejny wynalazek masonerii)!
Nota bene, w sprawie imigrantów, dostępu do broni, gender, czy
sprowadzenia obcych wojsk do Polski, III RP nie kwapi się z referendami!
Między innymi jutro tj. 5 października A.D.2018 odbędzie się uroczysta Msza
Święta rocznicowa oraz zostanie odsłonięty kamień pamiątkowy i otwarta
wystawa na Zamku Królewskim w Piotrkowie Trybunalskim – stolicy Sejmów
Walnych.
Paradoksalnie, dokonają tego wspólnie
przedstawiciele kościoła
katolickiego w ramach III RP oraz przedstawiciele Sejmu i Senatu III RP, czyli
przedstawiciele z jednej strony Kleru, który zapomniał skąd bierze swój
początek na Ziemiach Polski oraz z drugiej strony przedstawiciele okupanta
tj. III RP, którzy Sejm i Senat oraz władze samorządowe traktują jako
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prywatne folwarki i jednocześnie jako partyjny instrument pseudolegalizacji
swojej okupacji.
Przypomnijmy w tym miejscu, co pisaliśmy w Orędziu z 30 czerwca A.D.2018:
„Obecny Sejm na Wiejskiej jest Sejmem partyjnym, jest farsą i pośmiewiskiem
dla Sejmu Walnego Królestwa Polskiego.
Posłowie i Senatorowie Sejmu na Wiejskiej reprezentują partie, a nie Ziemie, z
których zostali wybrani. Jeden Poseł dyryguje całym Sejmem. Przecież to
parodia PARLAMENTARYZMU!
Polski parlament znaczył Głos Wolny (parlare – mówić, mente – myśl), czyli
miejsce gdzie mówi się to, co się myśli. Znaczył ponadto coś więcej znaczył
„siejm”, „siemia”, czyli znaczył: RAZEM, RODZINA.
Polski królewski Sejm Walny był i jest miejscem wypowiadania Głosu
Wolnego w ramach wspólnoty narodowej, porównywanej do dużej rodziny.
Obecny Sejm na Wiejskiej wyraża myśli prezesów partii rządzących, czyli
został zredukowany do reprezentowania partyjnej prywaty, a nie do
reprezentowania dobra wspólnego.”
********
Hierarchia Sejmików Ziemskich reprezentujących oddolnie dany obszar
samorządowy konkretnej ziemi była i jest zwieńczona Sejmem Walnym
reprezentującym całą Najjaśniejszą Rzeczypospolitą (rzecz wspólną).
W okupacyjnym tworze III RP „Sejmiki Wojewódzkie” są oderwane od
Sejmików Prowincjonalnych i Powiatowych, które w III RP nie istnieją.
„Sejmiki Wojewódzkie” są oderwane również od Sejmu III RP na Wiejskiej.
Do „Sejmików Wojewódzkich” są wybierani w wyborach samorządowych
posłowie zwani w III RP Radnymi Wojewódzkimi, a posłowie do Sejmu III RP
są wybierani bezpośrednio w wyborach parlamentarnych, w innym
terminie niż wybory do „Sejmików Wojewódzkich”.
Radny Wojewódzki nie może uczestniczyć w Sejmie III RP! I vice versa!
Przecież to absurd!
Orędzie Króla Polski „Na 4 października A.D.2018”

Strona 3

Widać wyraźnie, że tzw. Poseł na Sejm w III RP nie reprezentuje Ziemi i
Wyborców skąd został wybrany ale reprezentuje w rzeczywistości partię lub
ugrupowanie, które go desygnowało na Listę Wyborczą! Po co więc ta
farsa i fasada wyborcza?
Niech partia lub ugrupowanie wybiera bezpośrednio swojego delegata na
Sejm, a nie poprzez „wybory” dokonuje mistyfikacji stanu oczywistego. Po
co to cykliczne oszukiwanie Polaków?
Domyślamy się, o co tu chodzi?
Chodzi o legalizację i odpowiedzialność a raczej brak odpowiedzialności!
W partyjnych „wyborach” III RP odpowiedzialność za Posła – kanalię,
nieudacznika lub zdrajcę spada na Polaków!
Fakt, zrobił (zrobili) zadłużenie ale to wyście go (ich) wybrali i to wy, to
zadłużenie spłacajcie!
Kto idzie na „wybory” w III RP podpisuje Listę Obecności, a de facto weksel
in blanco. Pamiętajmy o tym i nie tłumaczmy się, żeśmy o tym nie wiedzieli.
Obecna Ordynacja Wyborcza III RP, jako całość, rodzi zaplanowany chaos
i anarchię, bo układ partyjny i niepartyjny w „Sejmikach Wojewódzkich” III
RP z uwagi na różnicę czasową pomiędzy wyborami samorządowymi a
parlamentarnymi, jest inny niż układ partyjny i niepartyjny w Sejmie III RP na
Wiejskiej.
Jest to, więc zaplanowany chaos prowadzący do anarchii. Jest to jakby
„skrzynia biegów”, w której nie da się przełączać biegów, bo tarcze lub
koła zębate nie zachodzą na siebie. Panuje ciągły „zgrzyt” (partyjny
klangor) prowadzący do zniszczenia całej skrzyni biegów.
„Koła zębate” (partie polityczne) zamiast harmonijnie ze sobą
współpracować, to z istoty swojej, jako niepasujące do siebie, walczą ze
sobą, który bieg akurat obowiązuje. Ponieważ prawie nigdy nie zachodzą
na siebie (koalicje), to słyszymy ciągły zgrzyt powodujący, że pojazd
(Polska) de facto jedzie na jałowym biegu. Oczywiście w ramach tej walki
„kół zębatych” jest też koło walczące o jazdę wstecz, które niestety, co
jakiś czas wygrywa.
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Taka jazda z trzeszczącą „skrzynią biegów” jest świadomie zaplanowana i
realizowana.
Już niedługo, bo na 21 października A.D.2018 zaplanowano okupowanym
Polakom „wybory” „kół zębatych” m.in. w postaci Sejmiku Wojewódzkiego,
który jest tak zaprojektowany, że „zęby partyjne” będą w nim różne (każda
partia wymyśliła inny kształt „zębu”); a jednocześnie Sejmik ten
(Wojewódzki) ma za zadanie współpracować z samorządem lokalnym
(opartym na innej technologii „skrzyni biegów”) oraz z Sejmem i Senatem,
obranymi kilka lat wcześniej, gdzie „koła zębate” nigdy nie będą w pełni
kompatybilne z „kołami” wojewódzkimi.
Ten świadomie idiotyczny, całkowicie niekompatybilny, ustrój państwa, ktoś
z premedytacją zaplanował i realizuje, jak jazdę po drodze ze świadomie
wykopanymi dziurami. Po takiej drodze nie da się szybko jechać, bo szybka
jazda grozi katastrofą.
Rozum i logika podpowiada, że Sejmik Ziemski Powiatowy deleguje swoich
Posłów na Sejmiki Prowincjonalne, Wojewódzkie i na Sejm Walny.
Nie potrzeba wówczas żadnych fasadowych wyborów, a tylko są cykliczne
(roczne) Sejmiki Powiatowe relacyjne (rozliczeniowe) i deputackie
(elekcyjne). Tak było i jest w Królestwie Polskim.
Partie polityczne, jako masoński wynalazek lewarowania „swoich”,
zniszczyły i nadal niszczą polską samorządność, która w czasach
królewskich była zorganizowana w postaci demokracji szlacheckiej vel
królewskiej (na dole demokracja oparta na najszlachetniejszych, u góry
Senat (izba refleksji) i monarchia oparta na chrześcijańskim Królu).
Zamiast prawdziwej demokracji królewskiej mamy demokrację partyjną,
czyli ochlokrację. Taki ustrój pod pozorem demokracji pozwala grupce
cwaniaków obsadzać władzę w samorządach oraz we władzach
centralnych poprzez fasadowe „wybory”.
Co bardzo smuci, oddolne inicjatywy tzw. niezależnych Komitetów
Wyborczych Wyborców jeszcze ten chaos zwiększają.
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Słusznie, bowiem Polacy, nie chcą rządów partyjnych na swoim terenie,
ale z kolei ich pełna niezależność nie jest państwotwórcza, bo nie chcąc
się standaryzować po królewsku w Sejmiki Ziemskie tworząc na wzór partii
politycznych tysiące różnych niepasujących do siebie „kół zębatych”.
Zamiast więc odpartyjnienia samorządów w kierunku ich harmonizacji
poprzez standaryzację (Sejmiki Ziemskie), samorządność lokalna zmierza w
kierunku ich jeszcze większej anarchizacji i niekompatybilności (niezależne
Komitety Wyborcze Wyborców), co spowoduje, że „skrzynia biegów” jaką
jest Polska nadal będzie rzęzić, aczkolwiek innym głosem.
Kluczową wartością w sprawnym państwie jest współpraca
współdziałanie samorządowców, jak w grach zespołowych.

i

Nawet największe indywidualności w samorządach muszą umieć ze sobą
współpracować, tak w poziomie jak i w pionie. Gdy Gminy, Miasta,
Powiaty, Województwa są zantagonizowane partyjnie lub źle pojętą
niezależną samorządnością, nie da się realizować twórczych pomysłów czy
projektów. Budowa zwykłej drogi gminnej, powiatowej czy budowa
szpitala, basenu, hali sportowej staje się wówczas indywidualną ambicją
danego samorządu lub nawet osoby, podczas gdy można budować
infrastrukturę transportową, szkolną, naukową, kulturalną, sportową,
rekreacyjną etc., służącą większemu obszarowi. Można wówczas
oszczędzać środki, a jednocześnie maksymalizować rezultaty.
Warunkiem
takiej
współpracy
jest
kompatybilność
samorządów
zorganizowanych w ten sam sposób, czyli w Sejmiki Ziemskie.
Na wsiach - Zebrania Wiejskie, w gminach Wiece Gminne, w Miastach –
Sejmiki Grodzkie, w powiatach Sejmiki Powiatowe, etc.
Żadnych partii politycznych!
Uważając, że „wybory” w ramach III RP są hucpą polityczną, nie
potępiamy jednocześnie tych, którzy pójdą świadomie, a nie na rozkaz
głosować, choć głosujący muszą się liczyć z pełną odpowiedzialnością za
ten krok.
Apelujemy, więc do tych, którzy czują paradygmat obywatelskiego
obowiązku pójścia na „wybory”, o nie głosowanie na żadnego kandydata
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z partii politycznej, bo takie głosowanie z jednej strony oznacza utratę
suwerenności lokalnej społeczności na rzecz partii politycznej, a z drugiej
strony jest to świadomym sypaniem partyjnego piasku w tryby próbujących
się zazębić samorządów.
Prosimy tez nie głosować na kandydatów z wybujałym ego, a wyłącznie
na kandydatów nastawionych na współpracę!
Prosimy głosować na ludzi młodych, ale nie z „dynastii partyjnych” i nie na
synów i córki lokalnych kacyków.
Pamiętajmy przy głosowaniu, że nadal trwa walka kolejnego pokolenia AK
z potomkami ich morderców!

7 PAŹDZIERNIKA A.D.2018 – DZIEŃ MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

D

ziękujemy Bogu za wysłuchanie naszych Modlitw wypowiedzianych

rok temu przez wszystkich Polaków na krucjacie „Różaniec bez granic” w
dzień Matki Bożej Zwycięskiej – Różańcowej 7 października A.D.2017.
My modliliśmy się wówczas w Zawoi.
Od tego czasu udało się nam nominować i dokonać ingresu Prymasa
Królestwa Polskiego legatus natus J.E. abpa Jana Pawła Lenga w Licheniu
Starym.
W dniu 19 marca A.D.2018 wydaliśmy Edykt „O likwidacji Episkopatu Polski
i powołaniu do życia Episkopatu Królestwa Polskiego”.
(www.metrykakoronna.org.pl).
Przypomnijmy treść tego Edyktu:

PREAMBUŁA
Zatroskani o stan kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce; przeświadczeni o tym, że tak
silne jest Królestwo Polskie jak silny jest jego Episkopat; pragnąc wspólnie budować w
Koronie Królestwa Polskiego cywilizację „Christianitas”, opartą na nauczaniu Jezusa
Chrystusa; uznając Jezusa Chrystusa za duchowego Króla Polski, a Matkę Bożą za
duchową Królową Polski, postanawiamy, co następuje.
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PREFACYA

„Nikt rozumem nie wątpi, ze Wiara Święta, nie tylko tego nas uczy, co do wiecznego
zbawienia należy, ale oraz co do szczęścia doczesnego; żadna bowiem civilis societas
subsistere {ucywilizowana społeczność istnieć] nie może, tylko się rządząc maksymami,
które nam ewangelia przykazuje, ani żadna polityka światowa nie może być pewniejsza,
jako ta, która się zgadza z przykazaniem Boskiem. Więcej rzekę, że nikt nie może być
dobrym obywatelem i patriotą, jeżeli nie jest dobrym chrześcijaninem.
Nie trzeba mi wzbudzać celum [Nieba] Wiary Świętej w państwie naszem, gdzie za łaską
boską prawo ewangelii jest prawo panujące. Ani też moja profesja zalecać, co ad cultum
divinum {do kultu Bożego] należy, i traktować duchowną materię; przeto też non alto
intuitu [nie tak głęboko] ją wspominam, tylko żebym dowiódł, że wszystkie doczesne
interesa [sprawy], aby miały stabilitatem [stabilność], referować [odnosić] się powinny do
Wiary Świętej, która najgruntowniej wszystkie utrzymuje pospolitości.”
Król Polski Stanisław Leszczyński – „Głos wolny wolność ubezpieczający” – Rozdział I
„Clerus” – fragment.
MEMENTO
1. Przypominamy hierarchom kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce, że początki
Kościoła rzymsko-katolickiego i jego historia związane są z Królestwem Polskim.
2. Przypominamy hierarchom kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce, że co najmniej
od czasów koronacji Króla Bolesława Chrobrego w 1025 roku Polska była
Królestwem.
3. Przypominamy hierarchom kościoła rzymsko-katolickiego, że w roku 2018 mija
600 lat od dnia, w którym abp Mikołaj Trąba na Soborze w Konstancji otrzymał od
papieża Marcina V Tytuł i Urząd „Primas Regni” Prymas Królestwa [Polskiego]. W
roku 1515 na podczas Soboru Laterańskiego V, Prymas Królestwa Polskiego abp
Jan Łaski otrzymał dodatkowo od papieża Leona X Tytuł i Urząd „legatus natus” –
legat urodzony.
4. Przypominamy hierarchom kościoła rzymsko-katolickiego o prawie Prymasa
Królestwa Polskiego zwoływania synodów prymacjalnych (plenarnych) i
przewodniczenie im. Synody takie gromadziły cały episkopat i odbywały się już od
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XV wieku trwając do 1643 roku. W następnych latach Prymas Królestwa Polskiego
przewodniczył Konferencjom Episkopatu Polski.
5. Przypominamy hierarchom kościoła rzymsko-katolickiego, że zwyczajem było w
początkach chrześcijaństwa w Królestwie Polskim, o czym pisze Gall Anonim,
nadawanie wszelkich godności kościelnych przez Królów Polski. Następnie jest
okres w XIII – XV wieku obsadzanie stanowisk kościelnych w tym biskupich przez
tzw. Kapituły Diecezjalne. Następnie Król Zygmunt Stary podczas rozmowy z
papieżem na przełomie 1511/1512 ustalił, że to Król Polski będzie nominował
biskupów. Z czasem musiało to ulec zmianie skoro zaczynają się problemy.
Przytoczmy fragment pewnego epizodu: „ Dnia 22 września 1522 roku zmarł
wybitny polityk, biskup płocki Erazm Ciołek. Wraz z jego śmiercią
opustoszał stolec biskupi, będący intratną posadą i kluczem do senatu.
Kandydatem królewskim na to miejsce był dawny przyjaciel monarchy,
wówczas biskup przemyski, Rafał Leszczyński. Wybór ten, mimo
wszystko, musiał być zatwierdzony przez papieża, co zwykle było
jedynie formalnością, od której nie często bywały odstępstwa.
Opisywany przypadek okazał się jednak nieco trudniejszy. Papież
Hadrian VI nadał godność biskupa płockiego jednemu z braci
Albrechta Hohenzollerna. Decyzja następcy św. Piotra uderzała w
niezbywalne prawa polskiego króla i naginała porządek Królestwa,
trzeba było temu przeciwdziałać. Do Rzymu w celu odwrócenia
problematycznej decyzji papieża wyruszył, bywały już w krajach
włoskich i samej stolicy, Hieronim Łaski. M.Janakowski „Między
Sulejmanem a Habsburgami. Hieronim Łaski w ogniu wielkiej polityki”.

Widzimy sytuację niedługo po zainicjowaniu rewolucji protestanckiej przez Lutra
(1517r.) w której papież wbrew utartemu zwyczajowi wyznacza na biskupa
płockiego Niemca, z książęcego rodu Hohenzollernów (być może protestanta), a
pamiętajmy o Prusach Książęcych, które w roku 1525 zostaną sekularyzowane i
sprotestantyzowane ale też zhołdowane na rzecz Korony Polskiej. Król Polski
Zygmunt I Stary i Jego następcy toczą spory z kolejnymi papieżami na temat
powoływania biskupów, uzyskiwania: alternat, ekspektatyw oraz koadjutorii, o
czym mowa w: „O Konkordatach Stolicy Apostolskiej z Polską w XV wieku” – Józef
Brzeziński. Możemy suponować z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że
sprawa, kto nominuje biskupów w Polsce jest sprawą być albo nie być Królestwa
Polskiego i Polski jako takiej. Nie do przyjęcia jest z Naszego punktu widzenie
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dalsze mianowanie biskupów w Polsce przez Stolicę Apostolską, która od 1929
jest jednocześnie Państwem Watykan. Jedyny gest jaki możemy uczynić w stronę
Stolicy Apostolskiej jest to prawo kontestacji z uzasadnieniem wobec
nominowanego przez Nas Biskupa, co może ale nie musi spowodować zmianę
nominacji ale tym razem bez prawa do kontestacji ze strony Stolicy Apostolskiej.
6. Przypominamy hierarchom kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce, że w dniu 7
sierpnia A.D.1564 roku na Sejmie Walnym w Parczewie Król Polski Zygmunt
August w obecności Senatu Królestwa Polskiego przyjął, jako pierwsze
chrześcijańskie Królestwo na świecie, Postanowienia Soboru Trydenckiego (15451563), czym przesądził już rok po Soborze, że panującą religią na Ziemi Korony
Królestwa Polskiego będzie religia rzymsko-katolicka. Warto nadmienić, że
biskupi uczynili to dopiero 19 maja 1577 roku na synodzie plenarnym w
Piotrkowie, czyli 14 lat po Soborze.
7. Przypominamy hierarchom kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce o encyklice
papieskiej Benedykta XIV „A quo primum”, którą Episkopat Polski powinien był
wykonać.
8. Przypominamy hierarchom kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce o fakcie, że
trzech ostatnich Prymasów Królestwa Polskiego przed rozbiorami było masonami:
Gabriel Jan Podoski, Antoni Kazimierz Ostrowski, Michał Jerzy Poniatowski.
9. Przypominamy hierarchom kościoła rzymsko-katolickiego, że jako depozytariusze
Królestwa Polskiego oraz jego historyczni dłużnicy, w ostatnich latach niewiele
zrobili w celu wskrzeszenia Królestwa Polskiego. Ostatnim Prymasem Polski, który
utożsamiał się z Interrexem był Kardynał Stefan Wyszyński.
10. Przypominamy hierarchom kościoła rzymsko-katolickiego, że Konferencje
Episkopatu były onegdaj synonimami Synodów Biskupich. Obecna nazwa
Konferencja Episkopatu Polski wprowadza w błąd, jakoby odbywał się
niekończący się Synod – taki Sejm Stały bez wyborów. Taka Konferencja
Episkopatu Polski jest de facto w 100% przedstawicielstwem obcego państwa w
Polsce, jakim jest Państwo Watykan. Taka sytuacja nie może być nadal
tolerowana.
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11. Przypominamy hierarchom kościoła rzymsko-katolickiego, że władzą
uchwałodawczą i elekcyjną wobec funkcji w Episkopacie jest Synod Plenarny –
Powszechny, który powinien być zwoływany co 4-10 lat. Episkopat jest organem
wykonawczym wobec Synodu i nie może na przykład pod rygorem nieważności a
nawet bluźnierstwa i herezji dokonywać interpretacji doktrynalnych encyklik
papieskich dla Kościoła Partykularnego.
12. Przypominamy hierarchom kościoła rzymsko-katolickiego, że tylko Synod
Plenarny – Powszechny jest organem doktrynalnym, który dokonuje wykładni
doktrynalnych dla swojego Kościoła Partykularnego. Swoje zdanie może też
wyrazić Sejm Walny gdy doktryna kościelna zagraża interesowi narodowemu i
Racji Stanu Królestwa Polskiego.
13. Przypominamy hierarchom kościoła rzymsko-katolickiego, że w XXI wieku Polska
znów (XI-XII w.) jest uważana za arcychrześcijańskie państwo – Córę Kościoła
rzymsko-katolickiego, która od czasów rewolucji francuskiej zastępuje, co
najmniej od Pontyfikatu Jana Pawła II, na tym miejscu Francję. Od stanowiska
Episkopatu w Polsce zależy los wielu doktryn i interpretacji w wielu Kościołach
Partykularnych. Stąd na interpretację adhortacji Papieża Franciszka „Amoris
leatitia” – „O miłości w rodzinie”, wyrażoną przez polski Episkopat czeka cały
chrześcijański Świat. Naszym królewskim zdaniem Konferencja Episkopatu Polski
nie ma prawa wydawać oficjalnej interpretacji i wykładni encyklik czy adhortacji
papieskich, co zarezerwowane jest zwyczajem dla Synodów Powszechnych. My
powagą Majestatu Królewskiego tak wydaną interpretację przez Konferencję
Episkopatu Polski uznajemy a priori za nieważną, a Biskupów, którzy podpiszą się
pod takim dokumentem uznamy za tych, którzy popełnili czyn obrazy Majestatu
Królewskiego.
Artykuł 1.
LIKWIDACJA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
1. W nawiązaniu do Naszej Decyzji, wyrażonej wpisem do Metryki Koronnej w dniu
4 października A.D.2016, z dniem 30 czerwca A.D.2018 likwidujemy
„Konferencję Episkopatu Polski” vulgo „Episkopat Polski” jako organ kościoła
rzymsko-katolickiego, działający od 1919 roku, obecnie w III RP.
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2. Do dnia 30 czerwca A.D.2018 od dnia publikacji niniejszego edyktu w Metryce
Koronnej, Konferencja Episkopatu Polski vulgo Episkopat Polski powinien
powstrzymać się od wydawania jakichkolwiek dokumentów doktrynalnych, listów
pasterskich, etc., oraz powstrzymać się od zaciągania zobowiązań majątkowych.
3. Na dzień 30 czerwca A.D.2018 Konferencja Episkopatu Polski vulgo Episkopat
Polski powinien sporządzić Inwentarz Majątkowy oraz Protokół ZdawczoOdbiorczy.
Artykuł 2.
POWOŁANIE DO ŻYCIA EPISKOPATU KRÓLESTWA POLSKIEGO
1. Z dniem 1 lipca A.D.2018 powołujemy do życia Episkopat Królestwa Polskiego
(EKP) pod przewodnictwem Prymasa Królestwa Polskiego J.E. Jana Pawła Lenga.
2. Episkopat Królestwa Polskiego jest sukcesorem prawnym i organizacyjnym
Konferencji Episkopatu Polski vulgo Episkopatatu Polski.
3. Wszyscy biskupi wchodzący w skład Konferencji Episkopatu Polski vulgo
Episkopatu Polski z urzędu, z dniem 1 lipca A.D.2018 wchodzą w skład
Episkopatu Królestwa Polskiego za wyjątkiem:
 J.E. abpa Stanisława Gądeckiego
 J.E. abpa Wojciecha Polaka
 J.E. abpa Wiktora Skworca
 J.E. abpa Kazimierza Nycza
 J.E. abpa Stanisława Dziwisza
4. Do czasu opracowania i przyjęcia nowego Statutu Episkopatu obowiązuje Statut
dotychczasowy z zastrzeżeniem, że Przewodniczącym Episkopatu Królestwa
Polskiego z nadania Króla Polski jest Prymas Królestwa Polskiego.
5. Funkcje w Episkopacie Królestwa Polskiego pozostają bez zmian, po
uwzględnieniu ekspulsji określonych w pkt. 3.
6. Wakaty powinny być uzupełnione w rozsądnym terminie za zgodą Prymasa
Królestwa Polskiego.
7. Episkopat Królestwa Polskiego powinien zająć się organizacją Kapituł
Diecezjalnych reprezentujących kler niższy i wyższy oraz zakonników, które
Orędzie Króla Polski „Na 4 października A.D.2018”
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zajmowałby się zarządzaniem Diecezją razem z Biskupem oraz wybierały
kandydatów na biskupów do przedstawienia Królowi.
Artykuł 3.
GŁOWNE ZADANIE EPISKOPATU POLSKI W OKRESIE LIKWIDACJI
1. Głównymi zadaniami Konferencji Episkopatu Polski vulgo Episkopatu Polski do 30
czerwca A.D.2018 są:
 Godne pożegnanie ekspulsowanych biskupów.
 Wybór 8 biskupów na Pokojowy Zjazd Oliwski w dniach 1-3 maja A.D.2018 w
celu omówienia zasad współpracy z Królestwem Polskim; w Zjeździe może
uczestniczyć Legat papieski vel Nuncjusz Stolicy Apostolskiej.
 Przygotowanie i przeprowadzenie ingresu J.E. abpa Jana Pawła Lenga w
Bazylice Licheńskiej M.B. Królowej Pokoju na Prymasa Królestwa Polskiego z
udziałem władz państwowych III RP, Króla Polski oraz Wiernych. Proponujemy
datę Ingresu – 16 czerwca A.D.2018.
2. Podczas ingresu Prymasa Królestwa Polskiego wszyscy biskupi powinni złożyć
Prymasowi homagium poprzez uklęknięcie przed Nim.
3. Na pierwszym Posiedzeniu Episkopatu Królestwa Polskiego, które wyznaczy
Prymas Królestwa Polskiego biskupi winni in gremio złożyć przysięgę
antymodernistyczną, według roty ułożonej przez papieża Piusa X.
4. Posiedzenia Episkopatu Królestwa Polskiego zwołuje Prymas Królestwa Polskiego
lub wyjątkowo Król z podaniem sprawy, jaka winna być przedmiotem Posiedzenia.
5. Prymas Królestwa Polskiego jest honorowym Marszałkiem Senatu Królestwa
Polskiego.
6. Przedstawiciele Episkopatu Królestwa Polskiego mają określoną ilość miejsc i
głosów w Senacie Królestwa Polskiego; reprezentują stanowisko Episkopatu
Polski wobec procedowanych Ustaw, Uchwał, etc.
Artykuł 4.
GŁOWNE ZADANIE EPISKOPATU KRÓLESTWA POLSKIEGO
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1. Budowanie cywilizacji „Christanitas” w Królestwie Polskim.
2. Szczególną troską należy otoczyć młode pokolenie i rodziny polskie, a szczególną
ochroną objąć Sakrament Małżeństwa, jako nierozerwalny, święty związek przymierze mężczyzny i kobiety, oparty o wzajemną miłość, zawierany w celu
wzajemnego uduchowienia się i wspierania, w celu prokreacyjnym oraz by po
chrześcijańsku wychować potomstwo, a w szczególnych sytuacjach przygarnąć do
własnej rodziny, poprzez adopcję, naturalne lub społeczne sieroty.
3. Patronem rodzin w Królestwie Polskim jest Ojciec Jezusa Chrystusa, Oblubieniec
Maryi – Święty Józef, a wzorem ziemskim dla każdej rodziny powinna być Święta
Rodzina.
44.. ŚŚwwiięętteem
m rrooddzziinnyy ww KKrróólleessttwwiiee PPoollsskkiim
m,, jjaakkoo ffuunnddaam
meennttuu KKrróólleessttwwaa ii KKoośścciioołłaa jjeesstt
1199 ddzziieeńń m
maarrccaa kkaażżddeeggoo rrookkuu..
5. Fundamentem funkcjonowania rodziny jest pokój oraz bezpieczeństwo
egzystencjalne i ekonomiczne.
6. Dbanie o Pokój Boży w Królestwie Polskim.
7. Wspieranie Królestwa Polskiego w zawarciu Pokoju po II Wojnie Światowej.
8. Realizacja Uchwał i Postanowień Synodalnych.
9. Bieżąca współpraca z Prymasem Królestwa Polskiego.
10.Bieżąca współpraca z Rządem J.K.M. oraz Królem Polski.
11.Bieżąca współpraca z Sejmem Walnym, a szczególnie z Izbą Wyższą – Senatem.
12.Wydawanie Komunikatów dotyczących bieżących wydarzeń, szczególnie wobec
projektowanych zmian w prawie świeckim.
13.Nadzór nad właściwym wykonywaniem obowiązków urzędniczych przez Biskupów.
Artykuł 5.
ALTER REX
1. Alter Rex jest podporą duchową Króla Polski.
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2. Prymas Królestwa Polskiego jest alter Rex – drugim Królem, który powinien
wyrażać swoje zdanie w sprawach teologicznych, duchowych, a w wyjątkowych
wypadkach w sprawach wagi Racji Stanu Królestwa Polskiego, również w
sprawach politycznych.
3. Prymas Królestwa Polskiego cyklicznie zwołuje Synod Plenarny – Powszechny,
który powinien być poprzedzony Synodami Diecezjalnymi.
4. Synod Plenarny ocenia pracę całego Episkopatu oraz poszczególnych Biskupów
na ich funkcjach, za wyjątkiem oceny Prymasa Królestwa Polskiego. Może udzielać
lub nie absolutorium poszczególnym biskupom, wprowadzając zmiany personalne
w Episkopacie za wyjątkiem Prymasa Królestwa Polskiego.
5. Prymas Królestwa Polskiego może wyznaczyć Przewodniczącego Episkopatu
Królestwa Polskiego za zgodą Synodu Plenarnego.
********

W

dniu 30 czerwca A.D.2018 wydaliśmy „Orędzie na półrocze

A.D.2018” (vide: www.metrykakornna.org.pl) w którym napisaliśmy:
(...) „W dniu 6 stycznia A.D.2018 nominowaliśmy na Prymasa Królestwa
Polskiego J.E. abp Jana Pawła Lenga.
W dniu 19 marca A.D.2018 Edyktem Królewskim postawiliśmy w stan likwidacji
Konferencję Episkopatu Polski vulgo Episkopat Polski, jednocześnie
powołując do życia z dniem 1 lipca A.D.2018 Episkopat Królestwa Polskiego
pod przewodnictwem J.E. abpa Jana Pawła Lenga.
W dniu 16 czerwca A.D.2018 odbył się w Licheniu Starym Ingres J.E. abpa
Jana Pawła Lenga na Prymasa Królestwa Polskiego Legatus Natus.
Ważne!
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Biskupi którzy nie wzięli udziału w Ingresie i nie złożą homagium wobec J.E.
abpa Jana Pawła Lenga do dnia 16 czerwca A.D.2019 utracą ipso facto
łaskę Króla Polski.
Uznajemy nuncjusza apostolskiego Salvatore Pennacchio jako persona non
grata na Ziemi Korony Polskiej i wyznaczamy Mu graniczny termin na
opuszczenie Ziemi Królestwa Polskiego do 31 grudnia A.D.2018 pod karą ipso
facto infamii.

K

rólewskie żądania!

I. Żądamy od Stolicy Apostolskiej do dnia 31 grudnia A.D.2018 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.2018 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
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.
Do polskich kapłanów!
Drodzy kapłani służebni!
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K

ończy 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.
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.”
********

J

ak widać z powyższego, staraliśmy

się

w I

połowie

A.D.2018

ustabilizować sytuację w kościele rzymsko-katolickim w Polsce, który w
sposób dla nas niezrozumiały, wszedł w ostatnich latach w pełną
kohabitację z okupantem tj. z III RP.
Oprócz problemów doktrynalnych wynikłych z II Soboru Watykańskiego,
sprowadzających się do przekierowania kościoła rzymsko-katolickiego na
protestanckie tory, problemem Racji Stanu Królestwa Polskiego była
wyraźna kohabitacja Episkopatu Polski z władzami III RP na zgubę etnochrześcijańskiego Narodu Polskiego.
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N

iezmiernie Nas cieszy fakt, że nominowany przez Nas Prymas

Królestwa Polskiego J.E. abp Jan Paweł Lenga po Ingresie w dniu 16
czerwca A.D.2018 dokonanym w Licheniu Starym uzyskał możliwość
wypełniania swoich
obowiązków duszpasterskich, liturgicznych
i
urzędowych.
Liczymy na to, że Episkopat Polski, który jak się zdaje zlekceważył Nasz
Edykt „O likwidacji Episkopatu Polski i powołaniu do życia Episkopatu
Królestwa Polskiego” zrozumie, że bez zbędnej zwłoki powinien wykonać
ten Edykt, tzn. sam się rozwiązać i przekazać władzę Prymasowi Królestwa
Polskiego J.E. abp Janowi Pawłowi Lenga jako jednocześnie
Przewodniczącemu Episkopatu Królestwa Polskiego.
Naszym królewskim zdaniem reorganizacja Episkopatu Polski w Episkopat
Królestwa Polskiego winna nastąpić poprzez zwołanie Nadzwyczajnego
Synodu Prymacjalnego vulgo Plenarnego. Mimo, ze mamy prerogatywę
zwołania takiego Synodu liczymy na to, że Episkopat Polski porozumie się z
Prymasem Królestwa Polskiego J.E. abp Janem Pawłem Lenga w sprawie
optymalnego terminu zwołania takiego Synodu. Z Naszej strony
sugerujemy miesiąc czerwiec A.D.2019.
Pragniemy, by biskupi polscy przeszli metanoię i stali się prawdziwymi
wyznawcami Jezusa Chrystusa i prawdziwymi Pasterzami w swoich
diecezjach.
Stolicę Apostolską i Państwo Watykan prosimy o nie przeszkadzanie w
reorganizacji kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce, by ten mógł pełnić
swoją rolę w ramach Królestwa Polskiego.

W

dniu

7

października

A.D.2018

obchodzić

będziemy

Święto

odzyskania niepodległości przez Królestwo Polskie na pamiątkę Proklamacji
Niepodległościowej Rady Regencyjnej wydanej 7 października A.D.1918.
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Wszystkich rdzennych Polaków zachęcamy do Marszu Wolności w tym dniu
pod hasłem:

My chcemy Króla!

C

ieszy

Nas,

że

coraz

więcej

Polaków

chce

świętować

Dzień

Niepodległości
w
dniu
7
października
w
rocznicę
Odezwy
Niepodległościowej Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z 7 października
A.D.1918.
W roku 2018 będziemy obchodzić okrągłą 100 rocznicę wydania tej
Odezwy, która jak nam się zdaje nie została wydana przypadkowo w tym
dniu, a całkiem świadomie w Święto Matki Bożej Zwycięskiej – Różańcowej,
nadane przez papieży: Piusa V i Grzegorza XIII na pamiątkę zwycięskiej
bitwy pod Lepanto w 1571 roku, oraz być może na pamiątkę wyniesienia
na ołtarze Świętej Brygidy 7 października roku 1391.
Wszystkich Polaków prosimy w tym dniu o Modlitwę w intencji Ojczyzny oraz
o odmówienie w tej intencji choć części Różańca Świętego lub choćby
Modlitwy „Pozdrowienie Anielskie - Zdrowaś Maryjo!”.

PAX VOBISCUM!
PAX POLONIA A.D.2018!

R

ówno

rok temu 4

października

A.D.2017

nawoływaliśmy

(vide

www.metrykakoronna.org.pl) liczące się siły polityczne w Polsce do
Spotkania na Konferencji Pokojowej „Pax Polonia” w dniach 1-3 maja
A.D.2018 w Gdańsku-Oliwie. Niestety Nasze zaproszenie zostało przez
prawie wszystkich odrzucone mimo słów „Biada tym, którzy odrzucają
Słowa Jezusa Chrystusa – Pax Vobiscum”.
Mimo Naszej wyciągniętej ręki do pokoju i pojednania odrzucono ją.
Nie zniechęcamy się jednak ani nie obrażamy!
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Ponawiamy, więc słowa Jezusa Chrystusa: Pax Vobiscum i jeszcze raz
nawołujemy do Spotkania „Pax Polonia” liczących się sił politycznych w
dniach 1-3 maja A.D.2019 w Gdańsku Oliwie. Nie możemy organizować
Konferencji Międzynarodowej kończącej II Wojnę Światową, gdy nie ma
zgody wśród Polaków i wśród liczących się sił politycznych.
Każdy, kto reprezentuje siły polityczne w Polsce powinien sam sobie
szczerze odpowiedzieć na pytanie: czy jest w lepszej czy gorszej pozycji
politycznej, a przede wszystkim sytuacji politycznej (otoczenia) niż rok
temu, odrzucając Nasze zawołanie: Pax Vobiscum?
Nikogo nie można zmusić do pokoju i pojednania. Należy jednak ponawiać
takie apele!
Dobrym krokiem ku pojednaniu byłoby wspólne odnowienie Ślubów
Brzeskich, o czym poniżej.

K

ról Polski nie angażuje się w wybory samorządowe, aby pozostały de

facto samorządowe.
Dziwimy się partiom politycznym, które ingerują propagandowo, finansowo
i organizacyjnie w samorządowe Listy Wyborcze. Nie ma to nic wspólnego z
samorządnością!
Partie zamieniły wybory samorządowe w wybory rządowe!
Upartyjnianie samorządów jest dowodem na ich przejmowanie na smycz
partyjną.
Każdy upartyjniony

samorząd jest cudzorządem!

Jakikolwiek samorząd lokalny, z Sejmikiem Wojewódzkim włącznie, który
opanują w większości przedstawiciele partii politycznych winien być
traktowany jak Komitet Partyjny z wszelkimi tego konsekwencjami tzn. za
jego działalność opowiada merytorycznie i finansowo partia polityczna lub
partie politycznie, niezależnie czy są w większości czy w tzw. opozycji.
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W

dniu 28 października w Brześciu Kujawskim odnowimy coroczne Śluby

Intronizacyjne, intronizujące Jezusa Chrystusa na Króla Polski, Króla
Wszechświata, Króla Królów, Pana Panów. Zapraszamy wszystkie liczące się
siły polityczne a szczególnie tych, którzy przekonali się do Królestwa
Polskiego, do współuczestnictwa czynnego i biernego w tym wydarzeniu!

Z

akończymy rok 2018, XI Sesją Sejmu Walnego Konstytucyjnego, na który

już teraz zapraszamy Posłów Poszczególnych pięćdziesięciu Ziem
Sejmikowych Najjaśniejszej Rzeczypospolitej (vide: www.sejmwalny.org.pl).
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Przyjdź Królestwo Twoje!
Victoria in Jesu Christo!
Dano 4 października A.D. 2018 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej;
w Trzecim Roku Naszego Panowania.

Wojciech Edward Rex Poloniae

Orędzie Króla Polski „Na 4 października A.D.2018”

Strona 21

WPIS Nr 75/10/2018
DO METRYKI KORONNEJ
z 4 października A.D.2018
www.metrykakoronna.org.pl

www.królpolski.org.pl
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MMXVIII
Millennium
Pokoju w Budziszynie

1018 – 2018
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MMXVIII
Millennium
Wyprawy Kijowskiej
&
zdobycia Kijowa
przez Bolesława Wielkiego Chrobrego

1018 – 2018
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