
 

 

 

Victoria in Jesu Christo! 
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HHHooommmaaagggiiiuuummm   
ŚŚŚllluuubbbyyy   CCChhhooojjjeeeńńńssskkkiiieee   KKKrrróóólllaaa   PPPooolllssskkkiii   LLLeeehhhaaa   XXXIII   WWWooojjjccciiieeeccchhhaaa   EEEdddwwwaaarrrdddaaa   III   

 

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. 

 

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

Twoją Drogą, Twoją Prawdą i Twoim Życiem! 

 

Tak samego siebie, jak i Nasze Królestwo Polskie-Lehii, księstwo Litewskie, Ruskie, Kaszubskie, 

Pruskie, Mazowieckie, Źmudzkie, Kijowskie, Wołyńskie, Podolskie, Smoleńskie, Siewierskie, 



 3 

Śląskie, Inflandzkie i Czernichowskie, 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, wojewodów, kasztelanów 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: 

zatruwanego powietrza, wody i ziemi; zaborów, wojen, okupacji, ludobójczych zbrodni, 

gwałtów, wszelkiego zgorszenia i innych nieszczęść, przeto ślubuję i przyrzekam, iż ze 

wszystkimi mymi stanami, po przywróceniu Pokoju [Bożego] 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. 
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Odczytano w Chojnie, 25. dnia czerwca A.D.2021, 
w Szóstym Roku Naszego Panowania 

 Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae 

 

 

 

 

MMMooodddllliiitttwwwaaa   dddooo   śśśwww...   MMMiiiccchhhaaałłłaaa   AAArrrccchhhaaannniiiooołłłaaa   

ŚŚŚwwwiiięęętttyyy   MMMiiiccchhhaaallleee   AAArrrccchhhaaannniiieeellleee!!!      

Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą 

obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich 

zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą 

Bożą strąć do piekła.  

Amen. 
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