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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.”
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Wszechwładny rozdawco koron i tronów – Boże!
Nieśmiertelny Królu Królów - Jezu Chryste!
Szlachetni!
Lachy, Lechy, Lehici, Wenedowie, Sarmaci, Polachy, Polacy!
Laudetur Jesus Christus!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica!

Podaruj Lehii Pokój i połamane strzały!

Zacznijmy od Ewangelii dnia dzisiejszego:
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Łk 8, 4-15
Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im
przypowieść: «Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a
ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne
znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię
żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny».
To mówiąc, wołał: «Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!»
Pytali Go więc Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: «Wam dano poznać wprost
tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, „aby patrząc, nie widzieli, i słuchając, nie
rozumieli”.
Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają
słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę
pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w
chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem
odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia, nie wydają owocu.
Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i
dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości».
Oto słowo Pańskie.
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Naszego usilnego nawoływania, Orędziem Wiosennym z 1 maja A.D.2020, (vide:
www.metrykakoronna.org.pl), Pan Andrzej Duda nie zrzekł się urzędu Prezydenta do 8 maja A.D.2020
i tym samym nie uratował konstytucyjności, a więc legalności Wyborów Prezydenckich A.D.2020.
Wybory 28 czerwca br. I 12 lipca br., były niekonstytycyjne, a tym samym Prezydent III RP Andrzej
Duda jest Prezydentem niekonstytucyjnym, z wszelkimi tego konsekwencjami.
W Naszym Orędziu z 1 maja A.D.2020 zarzucaliśmy rządzącym w III RP („kaczystom” vel
„neopiłsudczykom”), że dążą do anarchii i rozbiorów Polski poprzez nieudolne zorganizowanie Wyborów
Prezydenckich A.D.2020, a tym samym narażenie Polski na zarzut „chorego człowieka Europy”.
Niestety, Nasze prognozy sprawdziły się w 100% i o ile „kaczyści” vel „neopiłsudczycy” mogą dzisiaj
udawać, że nic się nie stało i że niekonstytucyjny (nielegalny) Prezydent III RP, może normalnie
funkcjonować, to My konsekwentnie, poprzez wybór Prezydenta in spe oraz V-ce Prezydenta in spe
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego, musimy w konsekwencji zabezpieczyć również Polskę
i Polaków przed niekonstytucyjnymi Ministrami III RP (powoływanymi przez niekonstytucyjnego
Prezydenta), a w konsekwencji przed niekonstytucyjnym Rządem III RP (szykowana tzw. rekonstrukcja)
oraz przed niekonstytucyjnym Sejmem na Wiejskiej, z uwagi na to, że każda Ustawa przegłosowana
przez ten Sejm nie może być uznana za zgodną z konstytucją, skoro podpisze ją niekonstytucyjny
Prezydent.
Naszym zdaniem nie ma dalszej racji bytu, Sejm na Wiejskiej, ale rozwiązanie go, spowoduje brak
możliwości powołania kolejnego konstytucyjnego Sejmu, bo wybory do Sejmu ogłasza Prezydent, a ten
jest niekonstytucyjny. Koło się zamyka.
Ostrzegaliśmy i uprzedzaliśmy o tym wszystkim, pisząc i mówiąc m.in., że wady kardynalne Wyborów
Prezydenckich się nie przedawniają.
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Zacytujmy fragmenty z Naszego Orędzia Wiosennego z 1 maja A.D.2020:
Zarzucaliśmy w Orędziu z 1 maja A.D.2020 „obecnie rządzącym, w tym szczególnie Andrzejowi Dudzie,
Jarosławowi Kaczyńskiemu i Mateuszowi Morawieckiemu, że wspólnie i w porozumieniu realizują od
2015 roku tzw. Rządy Pośrednie (indirect rule), przekształcając III RP de facto w Protektorat USA.
Obecna sytuacja anarchizacji Polski, prawdopodobnie na zamówienie USA, Rosji i Niemiec, może
spowodować wybuch zaplanowanej, ludobójczej wojny, na terenach Polski, pomiędzy USA a Rosją w
koalicji z Niemcami, gdzie strony będą „zaciekle” walczyły, a masowo będą ginęli Polacy; wszystko to
w ramach „poprawionego” dokończenia II Wojny Światowej i nowego podziału Świata (Rosja – Wschód
Europy, Niemcy – Zachód)”.
Podtrzymujemy w pełni to Stanowisko, szczególnie w kontekście wydarzeń na Białorusi.
Żądaliśmy w Orędziu z 1 maja A.D.2020: „Rząd III RP powinien jak najszybciej tzn. bez zbędnej
zwłoki, przywrócić w państwie status quo ex ante sprzed 13 marca A.D.2020, czyli wrócić do sytuacji
wolności obywatelskich Polaków sprzed ogłoszenia Stanu Zagrożenia Epidemicznego, kasując ten stan
„aresztu domowego Polaków”, bez zbędnej zwłoki”.
Podtrzymujemy w pełni to Stanowisko.
Żądaliśmy w Orędziu z 1 maja A.D.2020: „Rząd III RP jako rekompensatę za dolegliwości
wprowadzonego Stanu Zagrożenia Epidemicznego – ograniczenia wolności obywatelskich Polaków, winien
wypłacić bez zbędnej zwłoki każdemu dorosłemu Polakowi po 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych)
rekompensaty lub przyznać Mu, jako ekwiwalent tej kwoty, ziemię należącą do Agencji Rolnej Skarbu
Państwa lub inne aktywa, realizując jednocześnie projekt powszechnego uwłaszczenia Polaków na tym,
co de facto do Polaków należy”.
Podtrzymujemy w pełni to Stanowisko.
Żądaliśmy w Orędziu z 1 maja A.D.2020: „Rząd III RP po zrealizowaniu działań, jak wyżej oraz po
Wyborach Prezydenckich A.D.2020 i po zaprzysiężeniu Prezydenta, winien podać się do dymisji z uwagi
na utratę zaufania publicznego do rządzenia Polakami”.
Z powodów jak wyżej Rząd III RP ipso facto staje się niekonstytucyjny, a jego dymisja, tego stanu
rzeczy nie zmieni. Problem należy rozwiązać systemowo.
Żądaliśmy w Orędziu z 1 maja A.D.2020: „Po ważnym i powszechnie uznanym międzynarodowo wyborze
Prezydenta, Sejm III RP winien niezwłocznie ulec rozwiązaniu z uwagi na utratę zaufania społecznego
do sprawowania swoich mandatów przez Posłów i Senatorów tegoż Sejmu. Wcześniej tenże Sejm winien
zmienić Konstytucję zakazując działalność partii politycznych na rzecz Sejmików Ziemskich różnych
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szczebli, które odtąd odpowiadałyby za wybór Posłów Ziemskich z własnych Ziem (koniec z
powszechnymi wyborami do Sejmu i Senatu)”.
To Nasze Stanowisko ulega zmianie, jako, że Wybory Prezydenckie A.D.2020 okazały się
niekonstytucyjne. Nie jest już możliwa zmiana Konstytucji ani nawet Ordynacji Wyborczej, bo
podpisałby te dokumenty niekonstytucyjny Prezydent.
Proponujemy powolne przekazywanie władzy na rzecz Królestwa Polskiego, a konkretnie na rzecz:
 Króla
 Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego
 Sejmu Walnego
 Rządu Jego Królewskiej Mości
Żądaliśmy w Orędziu z 1 maja A.D.2020: „Stary” Sejm winien konstytucyjnie zaakceptować istniejący
równolegle od 2016 roku królewski Sejm Walny Konstytucyjny, który ma za zadanie do końca 2024
roku uchwalenie szeregu konstytucji ustrojowych dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, funkcjonującej w
„królewskich szatach” od 2025 roku; oraz winien tenże „stary” Sejm zaakceptować Nas i Naszą żonę
jako odpowiednio dziedzicznego Króla Polski i Królową Polski z ustaleniem daty Naszej koronacji i
pełnego przejęcia obowiązków królewskich”.
Podtrzymujemy Nasze Stanowisko, szczególnie w świetle Sejmu Walnego Konstytucyjnego z 2-3 sierpnia
A.D.2020 w Gdańsku Oliwie i „ Konstytucyi o ustroju Państwa”.
Żądaliśmy w Orędziu z 1 maja A.D.2020: „Oceniamy hierarchów Kościoła rzymsko-katolickiego [w
Polsce] a konkretnie Episkopat Polski, że w sytuacji ogłoszenia Stanu Zagrożenia Epidemicznego
zachowały się haniebnie z punktu widzenia Polaka-katolika. Zarzucamy Stanisławowi Gądeckiemu i
Wojciechowi Polakowi zdradę nauczania Jezusa Chrystusa! Obejmujemy ich razem z Jarosławem
Kaczyńskim, Mateuszem Morawieckim, Łukaszem Szumowskim, Andrzejem Dudą Naszą niełaską
królewską! Wspólnie i w porozumieniu, osoby te działają, w kierunku zniszczenia Kościoła katolickiego
w Polsce, budując na gruzach chrześcijaństwa judeochrześcijaństwo.
Żądamy przywrócenia jak najszybciej Mszy świętych w rycie chrześcijańskim, z pełnym dostępem do
właściwie sprawowanych i udzielanych Sakramentów.

Stanisław Gądecki i Wojciech Polak, z powodu przeniewierstwa, powinni jak najszybciej ustąpić ze
swych urzędów kościelnych tj. odpowiednio Przewodniczącego Episkopatu i Prymasa Polski.
Przypominamy, że zostali oni złożeni ze swych urzędów przez Nas w dniu 17 lipca A.D.2016.
Kolejny raz nawołujemy biskupów polskich o zwołanie Synodu Plenarnego pod przewodnictwem Prymasa
Królestwa Polskiego Legatus Natus J.E. abp Jana Pawła Lenga. Sugerujemy wybór na Przewodniczącego
Episkopatu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego J.E. abpa Marka Jędraszewskiego
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oczywiście pod warunkiem, że wcześniej uzna Nas jako Króla Polski elekta i uzna J.E. abpa Jana Pawła
Lenga jako Prymasa Królestwa Polskiego”.
Podtrzymujemy Nasze Stanowisko.
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Orędziem z 1 września A.D.2020, nawiązującym do Naszego Orędzia Wiosennego z 1 maja A.D.2020
chcieliśmy odnieść się na zasadzie ciągłości do problemów, jakie mamy z okupacyjną władzą Chazarów w III
RP. Generalnie, chcieliśmy dokonać pokojowej transformacji, z ustroju okupacyjnego III RP, na rzecz
odwiecznego ustroju Polaków tj. Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego. Doradzaliśmy, więc w
dobrej wierze, by sukcesywnie władza okupacyjna była przekazywana na rzecz Królestwa Polskiego, bez
okresu anarchii i chaosu. Niestety, okupanci tj. „kaczyści” vel „neopiłsudczycy” nie słuchali Nas i
doprowadzili do procesu samo-wygaszania swojego bytu państwowego tj. III RP poprzez Oświadczenie
Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina z 6 maja A.D.2020, że „Wyborów 10 maja 2020 roku nie
będzie!” czytaj „Państwa III RP nie będzie!”.
Konsekwentnie, Premier Rządu III RP Mateusz Morawiecki oraz Marszałek Sejmu na Wiejskiej Elżbieta Witek
robili wszystko, by legalnych Wyborów Prezydenckich nie było i aby w konsekwencji Polacy stali się
bezpaństwowcami.
Widząc jednak, że Królestwo Polskie, prawem zwyczajowym, poprzez tzw. Zjazdy Elit Narodowych w sytuacji
„bezprezydencia” zapewni jednak legalną Prezydenturę III RP, podjęli oni próbę wolniejszego wygaszania III
RP, poprzez niekonstytucyjne Wybory Prezydenckie A.D.2020 ogłoszone w terminie 28 czerwca – 12 lipca
br., a tym samym, wygaszanie III RP poprzez niekonstytucyjnego Prezydenta III RP.
Co ciekawe, zarządzone przez Elżbietę Witek – Marszałek Sejmu na Wiejskiej w dniu 5 lutego A.D.2020
Wybory Prezydenckie na 10 maja A.D.2020 już od samego początku były niezgodne z Ustawą „Kodeks
Wyborczy” z 5 stycznia 2011 roku, a konkretnie z Rozdziałem V „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej” i
art. 289, który brzmi:
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Skoro 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta upływały w dniu 23 maja 2020,
(Vide: https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1446474,wybory-prezydenta-2020-kiedy-sie-odbeda.html)
to dwie tury wyborów mogły się odbyć zgodnie z Ustawą jedynie w terminach: 28 kwietnia – 10 maja,
oraz 3 maja – 17 maja. Wówczas i pierwsza i druga tura Wyborów Prezydenckich mieściła się w
ustawowych „widełkach”.
W zarządzonych przez Elżbietę Witek (po konsultacji z PKW), w dniu 5 lutego 2020 roku Wyborów
Prezydenckich, w dniach 10 maja – 24 maja w „widełkach” mieściła się tylko pierwsza tura. Druga tura
naruszała Kodeks Wyborczy.
Rodzi się, więc pytanie: czy świadomie, od samego początku, zaplanowano niezgodne z Ustawą Wybory
Prezydenckie? Przypomnijmy, że pandemia w Polsce wybuchła dopiero 7 marca 2020 roku.
Wydaje się słuszne podejrzenie, że w sytuacji, gdy Andrzej Duda mógł wygrać w I turze z Małgorzatą
Kidawą-Błońską, czyli w terminie konstytucyjnym i ustawowym, to niecny plan obsadzenia na Urzędzie
Prezydenta niekonstytucyjnego i nielegalnego, mógł być zniweczony zbytnią przewagą Andrzeja Dudy nad
Małgorzatą Kidawą-Błońską i jego wygraną w terminie konstytucyjnym i ustawowym.
Stąd zapewne Oświadczenie Kaczyński-Gowin z 6 maja 2020 roku „Wyborów 10 maja nie będzie!” Należy to
parafrazować: „Nie pozwalamy na Prezydenta legalnego i konstytucyjnego!”
Wybory 10 maja 2020 roku były legalne i konstytucyjne!
Fakt, że Andrzej Duda nie zawetował Ustawy o wyborach korespondencyjnych w dniu 8 maja 2020 roku i
jednocześnie nie zrezygnował w tym dniu z Urzędu Prezydenta oznacza, że i on nie miał woli ratować
legalności Urzędu Prezydenta III RP i zgodził się (domniemanie) na inny termin, czyli na Wybory
Prezydenckie nielegalne i niekonstytucyjne.
Dlaczego tak się stało? Jeszcze dzisiaj tego nie wiemy.
Możemy tylko domniemywać, że chodzi o wygaszenie całej III RP w przyszłości jednym orzeczeniem, w
jednym dniu, np. Orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego i to w sytuacji gdy nielegalny Prezydent zwoła w
międzyczasie nowy (nielegalny (Sejm), powoła nowy (nielegalny) Rząd, powoła wielu nowych (nielegalnych)
sędziów, a przede wszystkim podpisze wiele nowych (nielegalnych) Ustaw, etc.
Niemożliwe?
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A gdy takie Orzeczenie wyda Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i nagle zdelegalizuje Prezydenta III
RP, a w konsekwencji wszystkie główne urzędy państwowe, w tym Sejm, Rząd, Sądy?
Czy nie warto by zapytać prejudycjalnie Trybunał Konstytucyjny i TSUE o legalność Wyborów Prezydenckich
A.D.2020, by rozwiać problemy na przyszłość?
Skoro Unia Europejska potrafi nie uznawać wyborów Prezydenckich na Białorusi, to czy będzie miała
skrupuły wobec Polski?
Naszym zdaniem, po 6 sierpnia 2020 roku, III RP rozmywa się w nielegalności i niekonstytucyjności,
świadomie dążąc do nicości.
Nie dziwi, więc manewr Jarosława Kaczyńskiego w pełni świadomego doprowadzenia do kryzysu
parlamentarnego, by zorganizować nowe niekonstytucyjne i nielegalne Wybory Parlamentarne, a być może,
by szybciej wygasić III RP?
Nie dziwi też próba Jarosława Kaczyńskiego zrzucenia z siebie oraz z Jarosława Gowina, z Małgorzaty Witek
oraz z Mateusza Morawieckiego odpowiedzialności za majowy ZAMACH STANU (bezprawne oświadczenie z 6
maja 2020 roku Kaczyński-Gowin) i jego realizację, w postaci projektu Ustawy o bezkarności urzędników i
funkcjonariuszy w „dobie pandemii”. Ustawa ta jest rządzącym potrzebna, by dalej realizować nadużycia
prawa „na pandemię”, do eksterminacji Polaków włącznie (czerwone powiaty jako zapowiedź oznaczania
konkretnej populacji z osobnikami „chorymi”, którą można, a nawet należy póki, co „leczyć” ale z możliwą
docelową eksterminacją całej populacji). Trenowano już ten sposób „leczenia” na zwierzętach (ptasia grypa,
afrykański pomór świń ASF, etc.). Wybijano całe stada drobiu i świń, bo chore były jednostki.

Zwróćmy też uwagę, że brakuje w oświadczeniu z 6 maja 2020 roku osoby Zbigniewa Ziobry, który
obecnie jest szykanowany i sekowany. Czyżby Zbigniew Ziobro nie chciał się wówczas zgodzić na nielegalne
Wybory Prezydenckie?

Widząc to zagrożenie postanowiliśmy szybko zareagować poprzez jeszcze lepsze zorganizowanie Sejmu
Walnego z przepisami przejściowymi.
Otóż postanowiliśmy, że funkcjonujący obecnie dwuizbowy Sejm Walny Najjaśniejszej Rzeczypospolitej
Królestwa Polskiego będzie się składał z:
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 IZBY POSELSKIEJ, którą tworzyć będą przedstawiciele Rady Powiatów po jednym z każdego
Powiatu Ziemskiego i po dwóch z każdego Powiatu Grodzkiego. W III RP mamy 314 Powiatów
Ziemskich oraz 66 Miast na prawach Powiatu (Powiaty Grodzkie). Stąd Izba Poselska składać się
będzie z 446 Posłów Powiatowych. 14 miejsc poselskich będzie wakujących. Już we wrześniu –
październiku br. zwołamy Zjazd Starostów Powiatowych, by omówić te kwestie. Być może
zaczniemy konsultacje w tej sprawie od Zjazdu Starostów Powiatowych danej Prowincji (część
Województwa), a następnie od Zjazdu Starostów jednego Województwa. Jak z powyższego widać
klasycznych wyborów parlamentarnych jakie narzucili nam okupanci, gwarantując sobie władzę
okupacyjną „na zawsze” już więcej nie będzie! Sejm zacznie być przedstawicielski ziemsko, a nie
partyjnie. Zacznie obowiązywać zakaz działalności partyjnej!
 SENATU, który tworzyć będzie 100 Senatorów wybranych po trzech przez Sejmiki Wojewódzkie, co
daje 16 x 3 = 48 oraz po 13 wybranych przez Prezydenta i V-ce Prezydenta oraz 26
wybranych przez Króla. Prosimy Prezydenta in spe oraz V-ce Prezydenta o przygotowanie Listy 13
Senatorów Prezydenckich. Sami Listę 26 Senatorów Królewskich przygotujemy niezwłocznie. Jeśli
chodzi o Senatorów Ziemskich (wybieranych przez Sejmiki Wojewódzkie) to na początek
Senatorami winni zostać Marszałkowie i V-ce Marszałkowie Sejmików Wojewódzkich. Z czasem
Sejmiki te mogą wyznaczać inne osoby. Posiedzenie takiego Senatu przewidujemy w październiku
– grudniu br., tak by z końcem roku odbyło się I Inauguracyjne Posiedzenie Sejmu Walnego
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego jako Zgromadzenie Narodowe. Po tej dacie Sejm
na Wiejskiej winien się samorozwiązać (o ile nie nastąpi to wcześniej), a niekonstytucyjny
Prezydent winien zrzec się urzędu lub współpracować z Prezydentem in spe Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego w celu wyłonienia w porozumieniu z Królem i Sejmem
Walnym, Rządu J.K.M. Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego.

Polacy-Lehici!

Obecnie rządzący, w

ramach III RP, których konsekwentnie nazywamy okupantami lub Bolszewią,

próbują na rozkaz światowej masonerii, kolejny (trzeci) raz przygotować Polaków na „ubój rytualny”.
Przypomnijmy w tym miejscu tekst ODEZWY EPISKOPATU POLSKI DO BISKUPÓW ŚWIATA z 7 lipca 1920
roku, wydanej przed Bitwą Warszawską.
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„W liście „Do biskupów świata” z 7 lipca 1920 r. biskupi polscy pragnęli
poruszyć sumienia i apelowali do międzynarodowej społeczności katolickiej
uświadamiając niebezpieczeństwo, przed jakim stanąłby katolicyzm,
gdyby Polska uległa bolszewickiej nawale.
“Zwracamy się do was, najczcigodniejsi księża biskupi całego katolickiego
świata, z wołaniem gorącym o pomoc i ratunek dla Polski.
Zwracamy się w chwili tak bardzo dla nas krytycznej, kiedy to wróg
potężny staje na naszych rubieżach, zagrażając nam podbojem i
zniszczeniem. (…)
Wszak nie szukała Polska tej walki, narzucona jej ona została. I nie
walczymy zupełnie z narodem, walczymy raczej z tymi, którzy Rosję
zdeptali, jej krew i duszę wyssali, idąc po nowe zabory. Jak szarańcza,
zniszczywszy wszelkie życia ślady w jednym miejscu, wędruje do miejsc
innych, pędzona z dawnych granic własnym dziełem zniszczenia, podobnie
bolszewizm, zatruwszy Rosję, splądrowawszy ją, na Polskę swoje otwiera
gardziele. Nie upadamy wcale na duchu, bo znamy żywotność naszego
narodu, bo żywo ufamy opatrznym rządom Bożym, ale jednak w ciężkiej
potrzebie czujemy się całkiem odosobnieni. (…)
Bo nie my sami zagrożeni jesteśmy. Dla wroga, który nas zwalcza, nie jest
bynajmniej Polska ostatnią przystanią dla jego trofeów; lecz jest mu
raczej etapem tylko i pomostem do zdobycia świata. (…)
Bolszewizm idzie istotnie na podbój świata. Rasa, która nim kieruje, już
przedtem podbiła sobie świat przez złoto i banki, a dziś, gnana odwieczną
żądzą imperialistyczną, płynącą w jej żyłach, zmierza już bezpośrednio do
ostatecznego podboju narodów pod jarzmo swych rządów. Ci, którzy są
sterownikami bolszewizmu, noszą w swej krwi odwieczną nienawiść ku
Chrystusowi. (…)
Polska w pochodzie bolszewizmu na świat jest już ostatnią dla niego
barierą, a gdyby się ta załamała, rozleje się on świecie falami zniszczenia.
I jakżeż straszliwa jest ta fala, która dziś światu zagraża.
Bo bolszewizm jest ostatnim wykwitem wszelkich zasad negacji,
chowanych przez całe stulecie, które godziły w rodzinę, w wychowanie, w
ustrój socjalny, w religię… (…) Oprócz doktryny i czynu, nosi jeszcze
bolszewizm w swej piersi nienawiścią zionące serce. (…)
Bolszewizm prawdziwie jest żywym wcieleniem i ujawnieniem się na ziemi
ducha antychrysta. (…)”
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Przedstawionej przez biskupów polskich diagnozie, towarzyszy – w dalszej
części listu – apel o solidaryzm duchowy modlitewnego świata z narodem
polskim, uwikłanym w straszliwą wojnę a pragnącym pokoju. Uderza
zdecydowany ton oczekiwań biskupów.
“Podnosząc dziś głos za Polską, podnosimy go na świat cały. Gdy mówimy
o nas, mówimy zarazem o Was najczęściej: bracia.
I w ogóle mówimy o Europie i o dzisiejszym świecie, Bo gdyby świat chciał
być nawet obojętnym na losy Kościoła, nadprzyrodzonego życia i
chrześcijańskiego ducha, to jeszcze i wtedy nie będzie przecie obojętny na
zniszczenie, zagrażające jego kulturze własnej, jaką z chrystianizmu
wyniósł.
Zwracamy się przeto… z prośbą o ratunek; nie o pieniądze was prosimy,
nie o amunicję, nie o wojskowe zastępy, nie prosimy was o to, zwłaszcza
że nie wojny pragniemy, lecz jedynie pokoju, byleby tylko pokój ten nie
był nowym u nas podbojem, a światu zagrożeniem. Pokoju pragniemy i o
pokój się modlimy i was dlatego, najczcigodniejsi bracia, o broń prosimy
pokoju, jaką jest modlitwa. Prosimy was dzisiaj o szturm modłów do Boga
za Polską. (…)
Gdy słały narody tak niedawno wojska i amunicję na pokonanie
bolszewizmu, to dziś zimnym zdają się patrzeć okiem, jak w krwawych
zapasach pławi się Polska, a nieraz odnosi się wrażenie, jak gdyby
państwa niektóre, miast odgradzać zarazę wschodu przez Polskę jak
najsilniejszą, rade by ją jednak raczej widzieć małą i słabą. (…)”

Źródło: https://ekai.pl/kosciol-polski-w-roku/

Mieliśmy wówczas mocny Episkopat i mocna wiarę. Wygraliśmy!
W roku 1939 Episkopat był słaby i wiara mniejsza. Przegraliśmy!
W roku 2020 Episkopat jest bardzo słaby, a wiara maleje z dnia na dzień. Wygramy czy przegramy?
Jesteśmy wyraźnie przygotowywani (preparowanymi) na OSTATECZNE ROZWIĄZANIE KWESTII POLSKIEJ. Nie
możemy zakładać, że światowa masoneria zrezygnowała ze zniszczenia chrześcijańskiej Polski. Nigdy
formalnie nie zakończono II Wojny Światowej. Zbrodniarze i ludobójcy w większości uciekli, ciesząc się z
wojennych zdobyczy! Polacy jako goje zostali w części uratowani, by jako niewolnicy, odbudowali zniszczenia
wojenne. Jest tylko kwestią czasu, gdy światowa Bolszewia rozpocznie wojnę na zgube Słowian a szczególnie
Polaków. Już obecnie, po dwóch stronach, szczuje się na siebie Polaków i Białorusinów? Brata na brata.
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Naszym królewskim zdaniem ratunek, jak w roku 1920, nadejść może jedynie od Maryi - Matki Bożej
Łaskawej ze strzałami - Królowej Królestwa Polskiego. Musimy się jednak modlić i prosić Matkę Bożą o
Łaskę wybawienia nas Polaków - Lehitów od niechybnej śmierci.

Zachęcamy wszystkich na publiczną
MODLITWĘ WOTYWNĄ
do Matki Bożej Łaskawej ze strzałami

w dniu 7 października A.D.2020
O OCALENIE POLAKÓW – LEHITÓW oraz LEHII
PRZED ZARAZĄ BOLSZEWICKĄ
Aby zrozumieć kult Matki Bożej Łaskawej musimy sięgnąć do historii Cudownego Obrazu Matki Bożej
Łaskawej ze strzałami w Warszawie.
„W wigilię uroczystości Zwiastowania Pańskiego, 24 marca 1651 roku,
w obecności nuncjusza papieskiego arcybiskupa Jana de Torres świeżo
namalowany obraz Matki Bożej Łaskawej, z namalowaną koroną na głowie,
został uroczyście wprowadzony do kościoła pijarów pw. Świętych Prima i
Felicjana przy ul. Długiej (obecnie katedra polowa) i ukazany ludowi
Warszawy.
Nuncjusz odprawił uroczystą mszę św., poświęcił obrzędem pontyfikalnym
ołtarz i obraz i odczytał bullę papieża Innocentego X ustanawiającą święto
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odpustowe Mater Gratiarum Varsaviensis na drugą niedzielę maja (obecnie
przeniesiony na drugą sobotę maja).
Było to pierwsze na terenach polskich papieskie poświęcenie obrazu z Matką
Bożą w koronie.
Od tego momentu obraz otaczany był niezwykłą czcią wiernych w kościele
pijarów do Powstania Listopadowego.
[Przypomnijmy, że 3 miesiące później, odnieśliśmy wielkie zwycięstwo nad
Kozaczyzną i Chanatem Krymskim pod Beresteczkiem w dniach 28 czerwca –
10 lipca 1651 roku].
W roku 1652, wobec szerzącej się zarazy,
magistrat miasta Warszawy z inicjatywy księdza
Orsellego
zarządził
szczególne
modlitwy
przebłagalne przed wizerunkiem Matki Bożej
Łaskawej, niosąc obraz wzdłuż wewnętrznych
murów miasta, a po ustaniu epidemii podjął
Uchwałę, w której ogłoszono Matkę Bożą
Łaskawą Patronką Warszawy.
W podzięce od uratowania przed zarazą nastąpiła uroczysta ceremonia
przed kościołem w miejscu dzisiejszego placu Krasińskich by móc pomieścić
tysiące mieszkańców Warszawy, w której uczestniczyła prawie cała
Warszawa.
Po odśpiewaniu Te Deum laudamus został odczytany Akt Zawierzenia, tzw.
Śluby Warszawy.
Potem nastąpiło udekorowanie obrazu koroną królewską (ośmioobłękową,
zamkniętą, zwieńczoną globem ziemskim z
krzyżem) ufundowaną przez rajców stolicy
wspólnie z ludem Warszawy.
Kapłan przytwierdził do obrazu wotywną
koronę z pozłacanego srebra i ozdobioną
perłami. Nie była to jednak koronacja
obrazu zgodnie z wymogami papieskimi,
które w tym czasie już były określone i
obowiązywały od roku 1630 (jednak była
to pierwsza koronacja obrazu Matki Bożej
w Polsce wcześniejsza o 66 lat w stosunku do koronacji papieskiej obrazu
Matki Bożej na Jasnej Górze).
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VOTVM VARSAVIAE

VARSAVA NUNC ETIAM VOTIS TE VIRGO SALUTAT
URBS CUPIT EFFIGIEM POPULIS REGIBUSQUE SALUBREM
PALLADIUM VELUTI TEMPLO SERVARE PIORUM
SIS EADEM HESPERIO FUERAS SUB SIDERE QUALIS
SIS CUSTOS LECHIAE PATRONA ADMITTE VOCARI
ARCTOI POPULI CASIMIRIA SCEPTRA FOVETO
ET PACEM LECHIAE FRACTASQUE OFFERTO SAGITTAS
BELLAQUE CUM MORBIS OTHOMANICA PELLE SUB ARVA
ATQUE TUOS AEDEMQUE TUAM DEFENDE MARIA.
tłumaczenie, o. Witold Koper SJ:
"Warszawa również teraz pozdrawia Cię, Dziewico, i składa Ci śluby.
Miasto pragnie zbawienny, dla ludów i królestw, obraz zachować,
jako tarczę ochronną w kościele pijarów.
Bądź taką gwiazdą wieczorną, jaką byłaś pod niebem Południa.
Bądź strażniczką Lehii.
Pozwól nazywać Cię Opiekunką Ludu Północnego.
Wspieraj berło Kazimierzowe.
Podaruj Lehii pokój i połamane strzały.
Wojny osmańskie oraz choroby odpędź daleko i broń także, Maryjo, swoich
czcicieli i swoją świątynię."
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Jest to pierwsze w historii oficjalne nazwanie Maryi Strażniczką Polski. Oficjalne
nazwanie Matki Bożej Królową Polski nastąpiło dopiero w roku 1656. Na
pamiątkę błagalnego pochodu z tego roku zaczęły się odbywać coroczne
procesje, które wyruszały z ul. Długiej, przez dzisiejszy plac Krasińskich, skręcały
w Świętojerską, potem szły ul. Freta i zatoczywszy koło powracały ul. Długą do
kościoła pijarów. Ta procesja odpustowa w drugą niedzielę maja była w
powszechnym odczuciu momentem odnowienia przyjęcia przez Maryję
patronatu nad miastem.
Źródło: http://laskawa.pl/historia

Zwracamy uwagę, że w roku 1652 modlono się do Matki Bożej Łaskawej ze strzałami o Patronat dla
Lehii oraz o Pokój dla Lehii.
Nie ma mowy o pomyłce!
To później zamieniono modlitwę o Patronat dla Polski i Pokój dla Polski.
Wielu dzisiaj wyśmiewa się z Lehii, naszej prawdziwej Ojczyzny. Jesteśmy Lehitami a nie poLehitami.

Mamy Strażniczkę Lehii i do Niej się módlmy 7 października A.D.2020.
Sursum Corda!
Victoria in Jesu Christo!
Do zwycięstwa, przez Maryję Łaskawą ze strzałami!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!

Dano 19 września A.D. 2020 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej; w Piątym Roku Naszego
Panowania.

Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae
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WPIS Nr 64/09/2020
DO METRYKI KORONNEJ

z 19 września A.D.2020
www.metrykakoronna.org.pl

www.królpolski.org.pl
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A.D.1920 – A.D.2020

100-lecie zaślubin Błękitnej (Maryjnej) Armii
gen. Józefa Hallera z Bałtykiem
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A.D.1320 – A.D.2020

700-lecie koronacji Władysława Łokietka
700-lecie odzyskania królewskiej państwowości
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