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Zawołanie VI Zjazdu Katolickiego Christianitatis: 

 

 
 

„Czemu to wzywacie Mnie: „Panie, Panie!”, a nie czynicie tego, co mówię?  
 

Miejsce Zjazdu: 
 

Międzychód, Chrzypsko Wielkie, Miedzychód  
(Wielkopolska) 
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                                          Międzychód 

    12 września A.D.2020 
               EEEWWWAAANNNGGGEEELLLIIIAAA      

        na dzień 12 września A.D.2020 
 

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza - Łk 6, 43-49 
 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym 
owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z 
dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego 
usta.  

Czemu to wzywacie Mnie: „Panie, Panie!”, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto 
przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je.  

Podobny jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale. Gdy przyszła powódź, 
wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany.  

Lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy rzeka 
uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka». 
 
Oto słowo Pańskie. 
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RRREEEZZZOOOLLLUUUCCCJJJAAA      
VI ZJAZDU KATOLICKIEGO CHRISTIANITATIS 

z 12 września A.D.2020 

Międzychód 
Cud nad Wisłą czy Publiczne Objawienie w Radzyminie? 

 

PREAMBUŁA 
Laudetur Jesus Christus! 

 
Dziwi bierność osób świeckich, a przede wszystkim przedstawicieli hierarchów kościoła rzymsko-katolickiego,  

że w okresie ponad 100 lat nie wszczęto dochodzenia  
w sprawie uznania lub nie uznania Cudu nad Wisłą za Objawienie Prywatne lub Publiczne. 

 
Ewentualne Objawienie Matki Bożej Łaskawej ze strzałami, pod Radzyminem w roku 1920, ma ogromne znaczenia dla Polaków, 

a przede wszystkim dla Królestwa Polskiego – Lehii 
w związku z Votum Varsaviae z 1652 roku, jak niżej: 
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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.  
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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." 
 
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  

 
1. Wiedząc z Wikipedii, że: 
Etapy uznania objawień prywatnych  

Kościół rzymskokatolicki ustanowił procesy formalnego dochodzenia i uznawania objawień. W 1978 r. Kongregacja Nauki 
Wiary (dawniej Święte Oficjum) wydała „Normy Kongregacji Postępowania w Orzeczeniu Objawień i Objawień” zawierające 
następujące postanowienia: 

 Biskup diecezjalny może zainicjować proces z własnej inicjatywy lub na prośbę wiernych, aby zbadać fakty rzekomego 
objawienia. Biskup może powstrzymać się od inicjowania procesu, według własnego uznania, 
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 Krajowa Konferencja Episkopatu może interweniować, jeśli miejscowy biskup diecezjalny zwróci się do niego lub jeśli 
wydarzenie stanie się ważne na szczeblu krajowym lub przynajmniej w więcej niż jednej diecezji. 

 Stolica Apostolska (Watykan) może również interweniować na prośbę samego biskupa lokalnego, na prośbę grupy wiernych 
lub z własnej inicjatywy. 

VI Zjazd Katolicki Christianitatis apeluje do: 
 Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej i Metropolity Warszawskiego o zainicjowanie dochodzenia w sprawie uznania tzw. 

Cudu nad Wisłą jako Publiczne Objawienie Maryjne pod Radzyminem w dniach 14-15 sierpnia A.D.1920; 
 Episkopatu Polski o interwencję w tej sprawie; 
 Stolicy Apostolskiej o interwencję w tej sprawie. 

 
2. Uznajemy w sytuacji oczywistych faktów, że tzw. CUD NAD WISŁĄ to PUBLICZNE OBJAWIENIE MARYJNE, którego uznania bali   
   się i boją się: hierarchowie, Episkopat oraz Stolica Apostolska do dzisiaj, bo oznacza ono w praktyce, że Polska – Lehia jest  
   pod szczególną ochroną Strażniczki Lehii - Matki Bożej Łaskawej ze strzałami.  
3. Gdyby Objawienie Radzymińskie było uznane jako Publiczne przed 1939 rokiem, być może nie doszłoby do II Wojny  
   Światowej.  
4. Uznanie Objawienia Radzymińskiego za Objawienie Publiczne może uratować Polskę, Europę i Świat przed kolejną wojną.    
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PPPOOOSSSTTTUUULLLAAATTT      
VI ZJAZDU KATOLICKIEGO CHRISTIANITATIS 

z 12 września A.D.2020 

Międzychód 
Organizacja spływu kajakowego rzeką Wartą  

„Od Myszkowa do Sierakowa” 
(możliwa modyfikacja trasy lub etapowanie trasy)   

 

PREAMBUŁA 
Laudetur Jesus Christus! 

 
Polacy słabo znają swoje główne rzeki, w tym rzekę Wartę.  

Warta od niepamiętnych czasów płynie strzegąc słowiańskości, lehickości, polskości Ziem Środkowej Europy. 
Niewiele osób kojarzy Myszków, Częstochowę, Sieradz, Koło, Konin, Poznań, Sieraków, Międzychód, Gorzów Wielkopolski, Kostrzyn 

nad Odrą z rzeką Wartą.  
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Niewiele osób wie, że rzeką Wartą można płynąć od Konina kanałem Ślesińskim w kierunku Gopła i Kruszwicy i dalej kanałem 
Górnonoteckim do Noteci i dalej do Santoka łącząc się z Wartą w kierunku Odry (Wielka Pętla Wielkopolski) lub Kanałem 

Bydgoskim do Wisły. 
Odcinek Warty do Kostrzyna nad Odrą jest dłuższy niż odcinek do tego miejsca Odry.     

 
TEKST 

VI Zjazd Katolicki Christianitatis zgłasza postulat organizowania w okresie letnim Spływu kajakowego „Od Myszkowa do Sierakowa” 
w celu popularyzacji rzeki Warty i jej dorzecza oraz Ziemi Nadwarciańskiej – Powiatów przez które przepływa rzeka Warta, Miast 
nadwarciańskich, etc. 
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Chrzypsko Wielkie 

    13 września A.D.2020 
               EEEWWWAAANNNGGGEEELLLIIIAAA      

        na dzień 13 września A.D.2020 
 

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Mt 18, 21-35 
 

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?»  
Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.  
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono 

mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i 
całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać.  

Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i 
dług mu darował.  

Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, 
coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go 
do więzienia, dopóki nie odda długu.  

Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.  
Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie 

powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, 
dopóki mu nie odda całego długu.  

Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu». 
 

Oto słowo Pańskie. 
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RRREEEZZZOOOLLLUUUCCCJJJAAA      
VI ZJAZDU KATOLICKIEGO CHRISTIANITATIS 

z 13 września A.D.2020 

Chrzypsko Wielkie 
Matka Boża Łaskawa ze strzałami Patronką Warszawy, w herbie Warszawy, Patronka Króla Lehii, 

Strażniczka Lehii, Strażniczka Pokoju.  
PREAMBUŁA 

Laudetur Jesus Christus! 
 

Odcinanie się od historii jest odcinaniem się od Ślubów, Przymierzy, Pokojów, Przywilejów, Nadań, etc. 

TEKST 
VI Zjazd Katolicki Christianitatis uznaje, że Patronką Warszawy jest nadal Matka Boa Łaskawa ze strzałami; że nadal jest w herbie 
Warszawy, że nadal jest Strażniczką Lehii, Opiekunką i Patronką Króla, Patronką Pokoju i obrończynią przed wojną i jej 
skutkami.     
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RRREEEZZZOOOLLLUUUCCCJJJAAA      
VI ZJAZDU KATOLICKIEGO CHRISTIANITATIS 

z 13 września A.D.2020 

Chrzypsko Wielkie 
Zjazdy „Clerus & Secularus” w Tumie są bardzo potrzebne.  

PREAMBUŁA 
Laudetur Jesus Christus! 

Nasi przodkowie wypracowali model współpracy władzy świeckiej i duchownej poprzez cykliczne Zjazdy. 

TEKST 
VI Zjazd Katolicki Christianitatis uznaje, że Zjazdy w Łęczycy (Tumie) są bardzo potrzebne. Stąd apel do władzy duchownej, by od 
roku 2021 w tym miejscu spotykali się Przedstawiciele władzy duchownej z Przedstawicielami władzy świeckiej, by rozwiązywać 
wspólnie problemy i by „wiosłować” w tę samą stronę. 
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RRREEEZZZOOOLLLUUUCCCJJJAAA      
VI ZJAZDU KATOLICKIEGO CHRISTIANITATIS 

z 13 września A.D.2020 

Chrzypsko Wielkie 
Modlitwa „Anioł Pański” („Angelus Domini”) odmawiana w południe.  

PREAMBUŁA 
Laudetur Jesus Christus! 

Nasi przodkowie odmawiali „Anioł Pański” w południe, co uwiecznił na obrazie Aleksander Gierymski.  
Warto w południe na chwile pomyśleć o Maryi i Jej „fiat” – „Niech mi się stanie według słowa Twego”.  

To wola Boża, a nie ludzka ma nami kierować! 
 

TEKST 
VI Zjazd Katolicki Christianitatis zachęca do codziennego przerywnika, około południa, i odmówienie Modlitwy „Anioł Pański” lub, 
co najmniej, westchnięcie do Boga: „Niech mi się stanie według słowa Twego” ze znakiem krzyża. 
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RRREEEZZZOOOLLLUUUCCCJJJAAA      
VI ZJAZDU KATOLICKIEGO CHRISTIANITATIS 

z 13 września A.D.2020 

Chrzypsko Wielkie 
Znaczenie Parafii, Plebanii, Plebana.  

PREAMBUŁA 
Laudetur Jesus Christus! 

Nasi przodkowie szanowali własną parafię jako lokalną wspólnotę chrześcijańską, w której znajduje się kościół, plebania  
i pleban. 

TEKST 
VI Zjazd Katolicki Christianitatis zwraca uwagę na znaczenie Parafii w życiu chrześcijanina w której znajdują się kościół parafialny, 
cmentarz parafialny, plebania z księdzem proboszczem i wikarymi, kapliczki, szkoły katolickie, szpitale katolickie, przytułki 
katolickie, ochronki katolickie, etc. Należy o te dobra materialne dbać! Nie pozwólmy w parafiach tworzyć eksterytorialnych 
enklaw dla bezbożników i rozpustników.  
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                                          Międzychód 

    14 września A.D.2020 
               EEEWWWAAANNNGGGEEELLLIIIAAA      

        na dzień 14 września A.D.2020 
 
 
✠ Słowa Ewangelii według Świętego Jana  J 3, 13-17 
 
Jezus powiedział do Nikodema: 

«Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.  
Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w 

Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po 
to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony». 
 

Oto słowo Pańskie. 
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DDDEEEZZZYYYDDDEEERRRAAATTT      
VI ZJAZDU KATOLICKIEGO CHRISTIANITATIS 

z 14 września A.D.2020 

Międzychód 
Jubileusz katolickiego ślubu okazją do przyjmowania Komunii św. pod dwiema postaciami.  

PREAMBUŁA 
Laudetur Jesus Christus! 

Warto obchodzić rocznicę swojego ślubu kościelnego, a z okazji jubileuszu 25, 50, 60-lecia ślubu, korzystać z przywileju 
przyjmowania Komunii św, pod dwiema postaciami. 

TEKST 
VI Zjazd Katolicki Christianitatis zachęca do uroczystego obchodzenia każdej Rocznicy swojego ślubu kościelnego poprzez udział w 
Rocznicowej Mszy św.  
Szczególnie uroczyście zachęca do obchodzenia swoich jubileuszy ślubu kościelnego poprzez uczestnictwo w Jubileuszowej Mszy św, 
i przyjęcie Komunii św. pod dwiema postaciami. 
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DDDEEEZZZYYYDDDEEERRRAAATTT      
VI ZJAZDU KATOLICKIEGO CHRISTIANITATIS 

z 14 września A.D.2020 

Międzychód 
Zakaz rozwodów od 14 września 2045 roku 

PREAMBUŁA 
Laudetur Jesus Christus! 

W ramach ochrony chrześcijańskiej rodziny winien obowiązywać w chrześcijańskim państwie zakaz rozwodów.     

TEKST 
VI Zjazd Katolicki Christianitatis zachęca Prawodawców do wprowadzenia zakazu rozwodów począwszy od 14 września 2045 roku.  
Podobnie, jak prowadzimy walkę o całkowity zakaz aborcji, tak winniśmy wprowadzić całkowity zakaz rozwodów. Nie jest to 
sprawa łatwa, ponieważ jak powiedział Jezus do Żydów na zarzut, że Mojżesz dał im zgodę na list rozwodowy: „Przez wzgląd na 
zatwardziałość serc Waszych. Od początku tak nie było!”.  
W Królestwie Polskim, do trzeciego rozbioru, nie było rozwodów. Wprowadził je dopiero Napoleon swoim Kodeksem Cywilnym w 
Księstwie Warszawskim, a następnie wprowadzili to pozostali zaborcy. Bolszewia to podtrzymuje. Czas na akcję uświadamiającą 
młode pokolenie, że ich dzieci, rodzące się obecnie, winni przygotować moralnie na zakaz rozwodów w przyszłości.      
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DDDEEEZZZYYYDDDEEERRRAAATTT      
VI ZJAZDU KATOLICKIEGO CHRISTIANITATIS 

z 14 września A.D.2020 

Międzychód 
Pełna ochrona życia, od naturalnego poczęcia, do naturalnej śmierci. 

PREAMBUŁA 
Laudetur Jesus Christus! 

Dzieci winny rodzić się z miłości, w sposób naturalny. Zakaz in vitro!     

TEKST 
VI Zjazd Katolicki Christianitatis zachęca Prawodawców do wprowadzenia pełnego zakazu „in vitro” w ramach pełnej ochrony 
życia od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci.  
Coraz więcej dzieci rodzi się laboratoryjnie. Nie jest to naturalne poczęcie życia. Każde dziecko powinno rodzic się z miłości 
swoich rodziców w sposób naturalny. Brak ochrony NATURALNEGO POCZĘCIA jest nie mniej zgubny, jak zgoda na aborcję. Dlatego, 
sprzeciwiając się praktykom „in vitro” winniśmy chronić życie od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci. Tak samo ważny 
jest początek życia, zgodny z Prawem Bożym i naturalnym, jak i jego koniec. Praktyka „in vitro” to eugenika, w której skład 
wchodzi eutanazja. Nie można aprobować części eugeniki.    
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Powagą Naszego królewskiego Majestatu zatwierdzono. 
 
Sporządzono w Myszkowie n/Wartą, 20 września A.D.2020. 
 

  Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae-Lehiae 
 
 

WPIS Nr 65/09/2020  

DO METRYKI KORONNEJ 

z 20 września A.D.2020 

 
www.metrykakoronna.org.pl  
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A.D.1320 – A.D.2020 
777000000---llleeeccciiieee   kkkooorrrooonnnaaacccjjjiii   WWWłłłaaadddyyysssłłłaaawwwaaa   ŁŁŁoookkkiiieeetttkkkaaa   
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20 stycznia A.D.1320 – Koronacja Władysława Łokietka na Króla Polski 

po 182 latach tzw. rozbicia dzielnicowego.  
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100-lecie 
Objawień Radzymińskich 
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