
 

Króluj nam Chryste! 

 

Victoria in Jesu Christo! 

 

KKKRRRÓÓÓLLLEEEWWWSSSKKKIIIEEE   ŚŚŚLLLUUUBBBYYY   BBBRRRZZZEEESSSKKKIIIEEE   

IIINNNTTTRRROOONNNIIIZZZAAACCCYYYJJJNNNEEE   HHHOOOMMMAAAGGGIIIAAALLLNNNEEE   

JJJEEEZZZUUUSSSAAA   CCCHHHRRRYYYSSSTTTUUUSSSAAA   NNNAAA   KKKRRRÓÓÓLLLAAA   
odczytane w dniu 30 października A.D.2021  

w kościele farnym  

pw. Piotra i Pawła 

pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika 

w Brześciu Kujawskim 

przez Króla Polski Leha XI Wojciecha Edwarda I 
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HHHooommmaaagggiiiuuummm   
Śluby Brzeskie Króla Polski Leha XI Wojciecha Edwarda I 

 

Wielka Boga-Człowieka Matko, Panno Najświętsza! 

Królowo Korony Polskiej-Lehii! 
 

Ja, Leh XI Wojciech Edward I, z łaski Syna Twego, Króla Królów, a Pana mego, i z Twego 

miłosierdzia Król Polski, upadam do Twych stóp najświętszych i dziękuję za Twoje 

wstawiennictwo abym mógł dzisiaj, Twego Syna Jezusa Chrystusa obrać wraz z Tobą za 

Patronów naszych i Królestwa mego. 

 

Jezu Chryste Boże-Człowiecze Zbawicielu! 

Królu Korony Polskiej-Lehii! 

 
Ciebie i Twoją Matkę za Opiekunów i Patronów moich i mojego Królestwa obieram.   

 

Przepraszam, że Twoja królewskość nie była w pełni i należycie okazywana na Ziemi Korony 

Polskiej-Lehii. 

 

Victoria in Jesu Christo!  

Tylko w Tobie zwycięstwo Nasze i Narodu Polskiego-Lehii! 

 

Jako Król Polski-Lehii uznaję Cię Królem Wszechświata, Królem Królów, Panem Panów, Królem 

Korony Polskiej-Lehii, Królem Królestwa Polskiego-Lehii, Królem Polski-Lehii, z woli Narodu 

Polskiego - duchowego Króla Polaków, Lachów, Lechów, Lehitów, Sarmatów, Wenedów, 

Słowian. 

 

Ślubuję respektować w Królestwie Polskim-Lehii Twoje Prawa i Wyroki podążając wraz z 

Narodem Twoją Drogą, Twoją Prawdą i Twoim Życiem! 

 

Tak Dom Nasz Panujący, jak i Nasze Królestwo Polskie-Lehii, księstwa: Litewskie, Ruskie, 

Kaszubskie, Pruskie, Mazowieckie, Źmudzkie, Kijowskie, Wołyńskie, Podolskie, Inflanckie, 

Smoleńskie, Siewierskie, Czernichowskie, Śląskie, Łużyckie, Wenedyjskie, Wieleckie, Miśnieńskie, 
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Milickie, Lutyckie, Wieleckie, Obotryckie, Lotaryngię i Barrois, Bari i Rossano, etc., wojsko i lud 

cały Twojej osobliwej Opiece i obronie polecam. 

 

Twojej pomocy i litości w tym klęsk pełnym i opłakanym Królestwa mojego stanie, przeciwko 

nieprzyjaciołom św. Rzymskiego Kościoła pokornie błagam. 

 

A że mnie wielkie dobrodziejstwa Twoje z całym Narodem moim do nowego gorliwszego 

służenia Tobie pobudzają, więc przyrzekam też i na przyszłość w moim własnym, Radców, 

Senatorów, Marszałków, Kasztelanów – urzędników moich i Ludów moich imieniu, Tobie Jezu 

Chryste, że cześć i chwałę Twoją wszędzie i zawsze po całym Królestwie Moim Polskim-

Lehickim „Christianitas”, z największą usilnością pomnażać i rozszerzać będę. 

 

Obiecuję nadto i ślubuję, że jeżeli za wielowładną przyczyną Twoją, i wielkim Matki Twojej 

orędownictwem, otrzymam zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a osobliwie nad najezdnikami 

Polski-Lehii, Twoją i Matki Twojej cześć i chwałę wszędzie prześladującymi i zupełnie zniszczyć 

usiłującymi, u Stolicy Apostolskiej starać się będę, aby ten dzień na podziękowanie za tę łaskę 

Tobie i Matce Twojej corocznie jako uroczysty i święty na wieki obchodzono i z Biskupami 

królestwa mojego przyłożę starania, aby to, co przyrzekam, od ludu mojego dopełnione było. 

 

A ponieważ z wielką żałością serca mego wyraźnie widzę, że za jęki i ucisk ludzi wszelkiego 

stanu, w królestwie moim, od wielu już lat dopuszczasz na Królestwo moje plagi: zatrutego 

powietrza, wody i ziemi; zaborów, wojen, okupacji, ludobójczych zbrodni, gwałtów, wszelkiego 

zgorszenia i innych nieszczęść, przeto ślubuję i przyrzekam ponadto, iż ze wszystkimi mymi 

stanami, po przywróceniu pokoju i Prawa Bożego, oraz suwerenności Królestwu memu, użyję 

troskliwie wszelkich środków dla odwrócenia tych nieszczęść i postaram się, aby Lud Królestwa 

mojego od uciemiężenia i niesprawiedliwych ciężarów był oswobodzony. 

 

Ty zaś Maryjo, o najmiłosierniejsza Pani i Królowo Polski-Lehii, jakoś mnie, Radców, Senatorów, 

Marszałków, Wojewodów, Kasztelanów i Stany Królestwa mego myślą tych ślubów natchnęła, 

tak i spraw abym u Syna Twego łaskę do ich wypełnienia uzyskał. 

 

Amen. 

 

Odczytaliśmy w Brześciu Kujawskim, w niedzielę 30 dnia października A.D.2022, 
w Siódmym Roku Naszego Panowania. 
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 Leh XI Wojciech Edward I – Rex Electus Lehiae-Poloniae 

 

 

               LITANIA DO ŚW. STANISŁAWA BPA I MĘCZENNIKA 
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nas nami. 

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nas nami. 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nas nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nas nami. 

Święty Stanisławie, módl się za nami. 

Święty Biskupie, Męczenniku Chrystusowy, módl się 

za nami. 

Kapłanie Jezusa Chrystusa, módl się za nami. 

Światło Kościoła Bożego, módl się za nami. 

Pasterzu owieczek Chrystusowych, módl się za nami. 

Apostole ludu wiernego, módl się za nami. 

Ojcze Ojczyzny Twojej, módl się za nami. 

Ojcze ludu wiernego, módl się za nami. 

Bogu przed narodzeniem ofiarowany, módl się za nami. 

Od dzieciństwa w doskonałości postępujący, módl się za nami. 

Mężu do stanu duchownego przeznaczony, módl się za nami. 

Mężu w stanie duchownym przykładny, módl się za nami. 

Wzorze doskonałości świątobliwej, módl się za nami. 

Wzorze biskupiej godności, módl się za nami. 

Ozdobo Kapłanów, módl się za nami. 

Ozdobo narodu Twojego, módl się za nami. 

Kaznodziejo prawdy, módl się za nami. 

Mowa i dziełami przed Bogiem wielki, módl się za nami. 

Obrońco i karmicielu ubogich, módl się za nami. 

Naśladowco wierny Jana Chrzciciela, módl się za nami. 

Eliaszowi w żarliwości podobny, módl się za nami. 

Pogromco występków, módl się za nami. 

Cnót nauczycielu, módl się za nami. 
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Umarłych wskrzesicielu, módl się za nami. 

Piotrowina na świadectwo prawdy z grobu przed króla prowadzący, módl się za 

nami. 

W wierze wątpiących utwierdzający, módl się za nami. 

Nadzieję zmartwychwstania umacniający, módl się za nami. 

Przy spełnianiu Ofiary Boskiej mieczem od króla zabity, módl się za nami. 

Bogu ofiaro przyjemna, módl się za nami. 

W różnych chorobach lekarzu, módl się za nami. 

Opiekunie całej Ojczyzny, módl się za nami. 

Patronie we wszystkich potrzebach, módl się za nami. 

Patronie na cały świat chrześcijański łaskami słynący módl się za nami., 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

P.: Módl się za nami, św. Stanisławie 

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

P.: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. 

W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 

P.: Módlmy się: 

Boże, za którego cześć chwalebny Biskup Stanisław legł od mieczów ludzi bezbożnych: spraw, prosimy, aby 

wszyscy wzywający jego przyczyny zbawienny skutek swojej modlitwy odnieśli. Przez Chrystusa, Pana naszego.  

                     W.: Amen. 

 

Święty Stanisławie, nieustraszony Pasterzu dusz powierzonych Twej pieczy, który w obronie Swej owczarni 

poniosłeś śmierć męczeńską z rąk bezbożnych siepaczy, wyjednaj nam, prosimy Cię pokornie, zasługami 

Twymi u Boga, abyśmy byli zawsze gorliwymi cnót Twych naśladowcami. Przemożny Patronie ziemi naszej, 

ochraniaj ją od wszelkich klęsk i niedoli, byśmy dochowali statecznie wiary, którą przed wiekami głosiłeś 

naszym praojcom i wytrwali w gorącej miłości, służbie Bożej i w jedności z Kościołem świętym, a tak 

zasłużyli sobie na wieczne zjednoczenie nasze z Bogiem w królestwie niebieskim. Przez Chrystusa, Pana 

naszego. 

 

Amen. 
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Foto kronika 
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WPIS Nr 64/11/2022  

DO METRYKI KORONNEJ 

z 3 listopada A.D.2022 
 

www.metrykakoronna.org.pl  

 

   
   

   www.królpolski.org.pl   

   

   

   

http://www.metrykakoronna.org.pl/
http://www.królpolski.org.pl/
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AAA...DDD...222000222000---AAA...DDD...222000333111   

LLLAAATTTAAA   ZZZJJJEEEDDDNNNOOOCCCZZZEEENNNIIIAAA   ZZZIIIEEEMMM   KKKOOORRROOONNNYYY   KKKRRRÓÓÓLLLEEESSSTTTWWWAAA   

PPPOOOLLLSSSKKKIIIEEEGGGOOO---LLLEEEHHHIIIIII   

 
20 stycznia A.D.1320 – Koronacja Władysława Łokietka 

po 244 latach  
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www.królpolski.org.pl   
 

ŚŚŚLLLUUUBBBYYY   BBBRRRZZZEEESSSKKKIIIEEE   IIINNNTTTRRROOONNNIIIZZZAAACCCYYYJJJNNNEEE   

nnnaaa         

hhhttttttpppsss::://////wwwwwwwww...yyyooouuutttuuubbbeee...cccooommm///wwwaaatttccchhh???vvv===DDDhhhPPPLLLCCCWWW999lllfffFFFccc      

 

MMMMMMXXXXXXIIIIII   

   

http://www.królpolski.org.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=DhPLCW9lfFc

