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B Ó G  K R Ó L  M I Ł O Ś Ć  H O N O R  O J C Z Y Z N A  

W I A R A  O J C Z Y Z N A  T R A D Y C J A  S Z L A C H E T N O Ś Ć  W O L N O Ś Ć  

„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! 

 

Boże! Podaruj Polsce-Lehii pokój i połam strzały naszych wrogów! 
 

 
 

Patron dnia: św. Leon Wielki – papież i doktor Kościoła. 

Modlitwa 

Boże, Ty nie pozwalasz, aby potęga piekła przemogła Twój Kościół zbudowany na opoce 

Apostołów, spraw, aby za wstawiennictwem świętego Leona, papieża, trwał w prawdziwej 

wierze i cieszył się stałym pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 

Jedną z jego najbardziej znanych mów św. Leona jest kazanie o Narodzeniu Pana Jezusa, 

w którym apelował:  

"Poznaj swoją godność, chrześcijaninie!  

Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć, więc wyrodne obyczaje dawnego upodlenia i już do nich nie 

powracaj. Pomnij, jakiej to Głowy i jakiego Ciała jesteś członkiem.  

Pamiętaj, że zostałeś wydarty mocom ciemności i przeniesiony do światła i królestwa Bożego.  
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Przez chrzest stałeś się przybytkiem Ducha Świętego, nie wypędzaj Go, więc z twego serca, przez niegodne 

życie, nie oddawaj się ponownie w niewolę Szatana, bo twoją ceną jest Krew Chrystusa". 

 

Liturgia na 10 listopada A.D.2020: 

 

PIERWSZE CZYTANIE - Tt 2, 1-8. 11-14 

 

Żyć pobożnie, oczekując Chrystusa. 

 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa  

 

Umiłowany: 

Głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką:, że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, 

roztropnymi, odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością.  

Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, powinny unikać 

plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają 

kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom, – aby nie 

bluźniono słowu Bożemu.  

Młodzieńców również upominaj, ażeby byli umiarkowani; we wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków 

własnym postępowaniem, w nauczaniu okazuj prawość, powagę, mowę zdrową, nienaganną, żeby przeciwnik 

ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć.  

Ukazała się, bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy 

wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, 

oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa 

Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud 

wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. 

 

Oto słowo Boże. 

 

EWANGELIA - Łk 17, 7-10 

Słudzy nieużyteczni jesteśmy 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  

 

Jezus powiedział: 

https://brewiarz.pl/xi_20/1011p/czyt.php3#top
https://brewiarz.pl/xi_20/1011p/czyt.php3#top
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«Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź 

do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję 

się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu 

polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie:  

„Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”». 

 

Oto słowo Pańskie. 
 

W imię Pana Naszego Jezusa Chrystusa. W imię Boga Ojca w Trójcy Jedynego. Amen.  

My, Leh XI Wojciech Edward I de domo Leszczyński, z Bożej łaski Król Elekt Polski-Lehii 

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Lechitów, Sarmatów, Wenedów, Wandalów; Wielki 

Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, 

Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski, Łużycki, Wenedyjski, Wielecki, Miśnieński, Milicki, Lutycki, 

Wielecki, Obotrycki; Książę Lotaryngii i Barrois, Książę Bari i Rossano; Pan i Dziedzic Lehii, Rusi, Ziemi 

Królewieckiej, etc., etc., zgłaszający Pretensje do Królestwa Jerozolimy (dziedzictwo Bony Sforza - żony 

Zygmunta I Starego, wniesione do Królestwa Polskiego), zgłaszający Pretensje do Ziem zakupionych lub 

otrzymanych przez Polaków w XVIII i XIX wieku w Teksasie (szczególnie przez Leopolda Moczygembę), 

zgłaszający Pretensje do Wielkiej Luizjany (należącej wcześniej do Królestwa Francji za panowania Ludwika 

XV oraz Marii Leszczyńskiej), wszem wobec i każdemu z osobna, komu to wiedzieć należy, osobliwie 

Wielebnym w Bogu, Jaśnie Wielmożnym, Wielmożnym, Urodzonym, Senatorom, Dygnitarzom, Urzędnikom i 

wszystkiemu Rycerstwu, tudzież Hetmanom, Regimentarzom, etc., Uprzejmie i Wiernie Nam asystującym z 

Bożą Łaską Królewską, ale też wszystkim szlachetnym Polakom, którym los Ojczyzny leży na sercu, a także 

rządzącym obecnie w formule okupacyjnej tj. przedstawicielom władzy III RP, przedkładamy niniejszy  

EEEDDDYYYKKKTTT   LLLIIISSSTTTOOOPPPAAADDDOOOWWWYYY   

NNNAAA   DDDZZZIIIEEEŃŃŃ   ŚŚŚWWW...   LLLEEEOOONNNAAA      
Celem niniejszego Edyktu jest: 

❖ Obrona świętej wiary katolickiej i obrona JEDNOŚCI KOŚCIOŁA. 

❖ Obrona Polaków, Lahów, Lehitów, Wenedów, Sarmatów przed najezdnikami i wrogami. 

❖ Obrona Słowian i Słowiańszczyzny. 
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❖ Obrona odwiecznych Ziem Słowian. 

❖ Obrona Królestwa Polskiego-Lehii. 

❖ Obrona Narodu Polskiego-Lehii. 

❖ Wyrugowanie z Królestwa Polskiego-Lehii wrogów Narodu Polskiego-Lehii.   

❖ Remonarchizacja i monarchizacja Europy, Świata. 

 

SKORO JEZUS JEST KRÓLEM, TO CI, CO W NIEGO WIERZĄ SĄ PODDANYMI  

KRÓLESTWA JEZUSOWEGO – KRÓLESTWA BOŻEGO! 

TAK CZY NIE? 

 

Jezus głosił Ewangelię – Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym!  

Jezus był bez wątpienia Bogiem-Człowiekiem-Królem.  

Jezus był Monarchą.  

Religia rzymsko-katolicka jest religią monarchiczną! 

   

W wierze chrześcijańskiej nie można z Jezusa Chrystusa zdjąć Jego boskości. Nie można też, zdjąć z Jezusa 

Chrystusa Jego królewskości.  

 

Kościół katolicki od czasów rewolucji francuskiej, sprzeniewierzył się wierze w Jezusa Chrystusa, pozwalając 

systematycznie zdejmować z Jezusa Chrystusa Jego królewskość.   

 

Religia rzymsko-katolicka jest stricte religią monarchiczną! 

 

Papieże i hierarchowie od czasów papieża Piusa XII (encyklika „Quas Primas”) udają, że nie dostrzegają 

królewskości Jezusa Chrystusa. Ten aspekt religijny Jezusa, tj. Jego królewskość, jest marginalizowany i 

lekceważony. Dokładnie to, pozwala Pomocnikom Szatana na Ziemi obalać trony chrześcijańskich królów, a 

na ich miejsce instalować masońskie pacynki – masońskich Prezydentów. 

  

Szatan zajął miejsce, obalonych przez masonów, chrześcijańskich monarchów, koncentrując się następnie na 

wyrugowaniu królewskości Jezusa z katolickich świątyń. Zdetronizowany Jezus nie jest dla Szatana groźny! 

Kult Jezusa ukrzyżowanego, a nie zmartwychwstałego jako Króla, nie jest dla Szatana zagrożeniem. Nie jest 
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zagrożeniem dla Jego panowania na Ziemi. Skoro nie traktujemy Jezusa jako Króla, detronizujemy Go, to 

tym samym intronizujemy w to miejsce Szatana. 

 

Religia rzymsko-katolicka, bez kultu Jezusa, jako Króla, jest religią satanistyczną! 

 

Pogodzenie się papiestwa i hierarchów Kościoła katolickiego z faktem, że można wyznawać wiarę w Jezusa 

Chrystusa ukrzyżowanego, ale nie zmartwychwstałego jako Król – jako zwycięzcy nad Szatanem, jest herezją. 

Idzie za tą herezją organizacja państw, bez chrześcijańskiego monarchy, bez reprezentanta Jezusa na Ziemi 

jako Król. Tym samym, na czele państw stoją Prezydenci, jako przedstawiciele Szatana - Władcy na Ziemi.  

 

Niestety, demonarchizacja Świata (likwidacja chrześcijańskich monarchii) zapoczątkowana rewolucją francuską 

a następnie I oraz II Wojną Światową, doprowadziła, że na Świecie nie ma już praktycznie chrześcijańskiej 

monarchii, za wyjątkiem Hiszpanii (w stanie agonalnym) i odradzającego się Królestwa Polskiego-Lehii. 

Można, więc śmiało i bez przesady powiedzieć, że Światem rządzi Szatan i jego Pomocnicy na Ziemi. 

 

Nie inaczej jest od 1918 roku w Polsce, gdy po przyjeździe Józefa Piłsudskiego 10 listopada 1918 roku, 

obalona zostaje już 14 listopada, Rada Regencyjna Królestwa Polskiego. Znika zalążek odradzającego się po 

123 latach Królestwa Polskiego.  

Pamiętamy Akt 5 listopada 1916 roku dwóch Cesarzy: Niemieckiego i Austro-Węgierskiego o przywróceniu 

do życia Królestwa Polskiego. 

 

Kto bał się, odradzającego się wówczas Królestwa Polskiego? 

 

Przypomnijmy w tym miejscu, że na 12 listopada 1918 roku planowana była od Zachodu, od strony 

Lotaryngii, ofensywa Błękitnej Armii Naczelnego Dowódcy Polskich Sił Zbrojnych gen. Józefa Hallera 

(hallerczyków). Jednocześnie od Wschodu miał uderzyć na wojska okupacyjne niemieckie gen. Józef Dowbor-

Muśnicki – dowódca Korpusu Polskiego (dowborczycy).  

Los Niemiec, w dniu 11 listopada 1918 roku zawisł na włosku. Błękitna Armia Hallera i Biała Armia 

Dowbora-Muśnickiego, jak imadło, stanowiła śmiertelne zagrożenie dla Niemiec. Realna stała się granica 

polsko-francuska w Lotaryngii (z czasów Słowian nadreńskich) i polsko-rosyjska za Bobrujskiem (granica z 

1772 roku, z czasów Królestwa Polskiego). 
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To, Ferdinand Foch i Józef Piłsudski uratowali Niemcy od zniknięcia z mapy politycznej Europy po I Wojnie 

Światowej.  

Domyślamy się, że za Fochem stały siły: Imperium Francuskiego, Imperium Brytyjskiego i rodzące się siły 

Imperium Amerykańskiego (USA), a za Piłsudskim rodzące się Imperium Niemieckie. Siły te pokonały 

rodzące się wówczas Królestwo Polskie - Imperium Polskie (Słowiańskie, Lehickie).  

Dlatego też w dniu 11 listopada 1918 roku, wcześnie rano, Niemcy w osobie Matthiasa Erzbergera 

podpisują z Francją w osobie Ferdinanda Focha rozejm (nie kapitulację) w Compiegne na 36 dni, 

przedłużony następnie na czas nieokreślony i zakończony Traktatem Wersalskim z 28 czerwca 1919 roku.  

Właśnie, ten tragiczny dla Polski, a konkretnie dla Królestwa Polskiego rozejm, świętują dzisiejsi 

„narodowcy” z Robertem Bąkiewiczem et consortes na czele.  

Chodziło wówczas Niemcom o uratowanie swojej armii, kosztem zachowania swojej pełnej suwerenności i 

kosztem czasowego oddania Polakom określonego „terenu” pod administrację swojej agentury. Zwróćmy 

uwagę, że Traktat Wersalski podpisują Niemcy, w momencie utrwalenia się pełni władzy swojego agenta w 

Polsce tj. Józefa Piłsudskiego.  

Traktat Wersalski dał zdemonarchizowanym Niemcom (Republice Weimarskiej – III Rzeszy) i 

zdemonarchizowanej Rosji (Związek Sowiecki) czas na odbudowę swojej gospodarki i budowę armii, by 

przygotować się do dokończenia przegranej przez obydwie strony (niemiecko-rosyjską) I Wojny Światowej.    

 

Gdyby Marszałek Francji i Marszałek polny Wielkiej Brytanii Ferdynand Foch nie podpisał rozejmu w 

Campiegne, prawdopodobnie Niemcy zmuszeni zostaliby do kapitulacji i podpisania odrębnego Traktatu 

Pokojowego z Polską, na dużo lepszych warunkach niż Traktat Wersalski. 

 

Przede wszystkim jednak, to nie piłsudczycy rządziliby przedwojenną Polską, ale hallerczycy i dowborczycy.   

Czy udałoby się obronić ustrój Królestwa Polskiego, jest sprawą sporną, ale byłyby na to, duże szanse? 

 

Nie przypadkowo, beneficjent rozejmu w Campiegne Józef Piłsudski (bez stopnia wojskowego) obdarzył 

Ferdinanda Focha tytułem Marszałka Polski w 1923 roku. Wcześniej, bo w roku 1921, przebywając w 

Paryżu, w celu „importu” do Polski rewolucji francuskiej w postaci Konstytucji Marcowej 1921 roku, 

wzorowanej na Konstytucji francuskiej), przekazał mu swój order Virtuti Militari.  

 

Dzień 11 listopada 1918 roku, jako rozejm w Campiegne, jest wielkim zwycięstwem masonerii vel 

Pomocników Szatana na Ziemi nad Polską, nad Słowiańszczyzną.  

Od tego też dnia, można datować powstanie Imperium USA.  
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To wówczas USA zaczyna odgrywać rolę hegemona, choćby poprzez Orędzie Wilsona z 8 stycznia 1918 roku. 

To podczas Konferencji Pokojowej w Wersalu USA dostało zgodę na „meblowanie” Europy.  

 

Co ciekawe, Kongres USA, nigdy nie ratyfikował Traktatu Wersalskiego, czyli USA formalnie nie uznały 

odradzającego się państwa polskiego. I tak jest do dziś! 

 

W dniu 16 sierpnia 1928 roku Polska i USA zawarły tzw. TRAKTAT ARBITRAŻOWY, który nie pozwala 

ingerować w wewnętrzne sprawy drugiego państwa. Nota bene „JUST Act 447 of 2017” narusza ten Traktat.  

 

Warto w tym miejscu dodać, że powstające w latach 1917-1919 Imperium 

USA stało się z automatu rywalem Imperium Brytyjskiego. 

Zaprojektowana w latach 20-tych, a planowana na rok 1939 wojna 

pomiędzy tymi Imperiami, pod kryptonimem „War Plan Red”, 

zaaprobowana przez Sekretarza Wojny (obec. Departament 

Obrony), została zniwelowana wojną zastępczą, jaką brytyjczycy, 

popychając Niemcy na Polskę, wywołali w Europie Środkowej. Nie 

zmienia to faktu, że Imperium Brytyjskie po II Wojnie Światowej zostało i tak poważnie okrojone, 

zachowując jednak dla siebie Kanadę i Australię, jako „klejnoty koronne”. II Wojna Światowa, kosztem 

Polski, uratowała Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, ale czy na zawsze?  

 

Czy Wielka Brytanie nie chce powtórzyć tego manewru pchając obecnie USA w wojnę w Europie Środkowej 

lub na Bliskim Wschodzie? Czy Wielka Brytania ratując Kanadę przed USA nie powoduje, że zginą: USA, 

Kanada i Australia, a nawet Europa? Czy nie lepiej, by USA i Kanada połączyły się w jedno państwo?  

 

Podczas Sejmu Walnego w Rydzynie w dniach 15-16 września 2016 roku zaapelowaliśmy Apelem Pax 

America do USA, by stało się chrześcijańską monarchią, respektującą prawa etno-mieszkańców tych ziem. 

Zaapelowaliśmy w ten sam sposób do Kanady i Meksyku (by stały się chrześcijańskimi monarchiami 

respektującymi prawa rdzennej ludności. Dziś apelujemy o to samo do Australii (Pax Australiana). 

  

W interesie Królestwa Polskiego-Lehii, a przede wszystkim w interesie Słowiańszczyzny jest dokończenie 

procesu dekolonizacji Ziem Ameryki Północnej oraz Australii i oderwanie tych Ziem od Korony Brytyjskiej 

jako kolonizatora. Być może USA i Kanada powinny być jednym Królestwem, by nie dzielić Alaski z USA a 

przede wszystkim, by sprostać hegemonii Chin.  
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Czas skończyć z Imperium Brytyjskim, które bruździ w Europie swoją pseudo imperialną megalomanią, 

narażając mieszkańców USA, Kanady i Australii i Europy na podbój kulturowy i militarny przez Chiny. 

Zjednoczenie chrześcijańskich Królestw USA, Kanady i Australii w Lidze Świętej Christianitatis, razem z Wielką 

Lehią, może zapobiec nieszczęściu, jakim jest planowany podbój Świata przez Chiny.   

 

W tym celu trzeba zneutralizować loże masońskie działające w Anglii, Szkocji, Francji, USA. Trzeba przegonić 

Pomocników Szatana z tych Ziem. Nota bene pomocnicy ci, zrozumieli swoją krytyczną sytuację i szukają 

sobie nowego miejsca, które znaleźli w Europie Środkowej. 

 

Apel do elit USA, Kanady i Australii! 
Sytuacja po wyborach prezydenckich, listopadowych A.D.2020 w USA pokazuje, że winniście wziąć sprawy w 

swoje ręce! 

Diaspora żydowska, a tak naprawdę bezwzględna i ludobójcza Chazaria, rządząca USA, Kanadą i Australią,  

wyeksploatowała Was i chce Was porzucić na rzecz Europy Środkowej!  

Zostawiają Was na żer Chińczyków! 

Amerykańska, czy australijska demokracja, czy kanadyjska pseudo monarchia nie sprosta chińskiemu 

absolutyzmowi, chińskiej dyktaturze! To chyba oczywiste? 

Czas się zreorganizować! 

Kolejne, czteroletnie rządy Joe Bidena czy Donalda Trumpa, są wyłącznie w interesie Chazarii tzn., wyssania 

ostatnich kropli krwi z Was przez Chazarię.  

De facto rządy Pomocników Szatana na Ziemi są dla Was wyrokiem śmierci (chyba, że chcecie być 

niewolnikami Chińczyków). 

Macie swoje elity, które winny obrać chrześcijańskiego Króla Ameryki Północnej, najlepiej pochodzenia 

indiańskiego (w miejsce masońskiego, anglosaskiego Prezydenta).  

Być może udałoby się w ten proces włączyć Kanadę, odrywając ją od protestanckiej, anglikańskiej, 

rothschildowej Korony Brytyjskiej, a de facto od „korony” City of London.  

Takie chrześcijańskie państwo, respektujące w pełni, a nie fasadowo prawa Indian amerykańskich, ma szanse 

przetrwania. Z takim państwem lub państwami możemy zawrzeć sojusz w ramach Ligi Świętej Christianitatis.  

W innym przypadku, Waszą młodzież, kolejny raz Chazarowie (udający Żydów) wyślą na wojnę imperialną 

gdzieś w Świecie, poświęcając Ich, Wasze majątki i Ziemię Ameryki Północnej na rzecz Chin.  
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Macie dokładnie ten sam problem, co My tu w Polsce, z tym, że z nas Polaków – Słowian chcą zrobić 

albo to, co zrobili z Indianami, albo to co zrobili już z Wami w dwudziestoleciu XXI wieku tzn. 

zatomizowali, poróżnili, spauperyzowali, a przede wszystkim zdechrystianizowali.  

 

Nie chcecie być chrześcijanami, będziecie buddystami! 

 

Ponieważ boją się odpowiedzialności, będą Was chcieli zaszczepić szczepionką genetycznie modyfikującą 

człowieka, zmieniającą Was w ludzi GMO – apatycznych i spolegliwych, posłusznych. Jest to w oczywisty 

sposób w interesie Chin, by nowy okupant nie miał z Wami problemu. Swoją drogą w ten sam sposób 

Wasi przodkowie potraktowali Indian tzn. zarazili ich chorobami, które okazały się dla nich śmiertelne. 

 

Radzimy Wam jak najszybciej uznać Talmud za rasistowską ideologię (a nie religię, jak obecnie), 

porównywalną, a nawet gorszą od tej zawartej w „Mein Kampf”.  

„Wyznawców” Talmudu winniście uznać za rasistów, ściganych z mocy prawa.  

Talmud i religie talmudyczne trzeba jak najszybciej zdelegalizować w USA, jako rasistowskie. 

Chazarowie udający Żydów ukryli się za Talmudem. Jest to zbrodnicza, rasistowska księga Szatana.  

Jeśli nie uporacie się z tym problemem, zginiecie!                           

 

Sam generał Ferdynand Foch zrozumiał po latach swój błąd podpisania w dniu 11 listopada 1918 roku 

rozejmu z Niemcami i proponował Józefowi Piłsudskiemu pod koniec lat dwudziestych XX wieku  

prewencyjny atak na Niemcy z dwóch stron.  

Zrozumiałe, że Józef Piłsudski jako m.in. agent niemiecki, propozycje te odrzucił. Dzisiejsi fałszerze historii 

to nie Fochowi, a Piłsudskiemu przypisują wolę wojny prewencyjnej przeciwko Niemcom (sic!).       

 

W dość niezauważalny sposób tytuł Prymasa Królestwa Polskiego został w 1946 roku przerobiony na tytuł 

Prymasa Polski. Kościół katolicki w Polsce pozwolił się w roku 1946 zdemonarchizować i dopasował swą 

tytulaturę i funkcjonowanie do ustroju bolszewickiego, który wtargnął na Ziemie Polskie na dobre w roku 

1944.  

 

W roku 1946 zdetronizowano w Polsce Jezusa jako Króla a wiarę rzymsko katolicką zaczęto modernizować 

w kierunku jej demokratyzcji.  

Jezus do dzisiaj, według zdecydowanej większości hierarchów i Bolszewii, formalnie, nominacyjnie jest 

demokratą walczącym i ginącym na krzyżu o wolność ludu pracującego miast i wsi.  
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Skoro tak jest postrzegany Jezus Chrystus, to w konsekwencji jako nie monarchy – nie Króla, pozbawia się 

Go Majestatu Królewskiego, a w konsekwencji pozbawia się Go przyrodzonej ochrony „obrazy majestatu” 

(crimen laesae maiestatis).  

Stąd przyjmowanie Komunii św. na stojąco, na rękę.  

Jest to wyraźne potraktowanie Króla jak zwykłego Obywatela.  

Pamiętamy rewolucję francuską: już nie Król Francji Ludwik XVI ale obywatel Capet.  

Od sekularyzacji świeckiego Króla, do sekularyzacji Jezusa jako Króla Boga.  

 

Mamy w Polsce A.D.2020 wiernych kościoła katolickiego jako obywateli III RP, uznających Jezusa za im 

równego, za obywatela Jerozolimy, któremu Bolszewia nadała polskie obywatelstwo.  

Winę za to ponosi papiestwo, hierarchowie kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce oraz wielu księży, którzy 

nie widzą w traktowaniu Jezusa jako obywatela nic złego. 

Odarto Jezusa z jego królewskiego majestatu. Uczyniono Go w Polsce A.D.2020 Obywatelem III RP.  

Wiara rzymsko-katolicka została sprowadzona do świeckiego, neopogańskiego obrzędu, do niegroźnej sekty, 

spotykającej się na coniedzielnym posiłku (górnolotnie: na uczcie), podczas którego symbolicznie biczuje się i 

pluje na Jezusa Chrystusa, przyjmując, jak równy od równego, na stojąco, na rękę, kawałek chleba 

nazywany jeszcze hostią. Sekta ta obiecuje oddać wrogom wszystko, co ma, i jeszcze za to swoich wrogów 

miłosiernie kochać!  

Czy wrogowie Polski, a szczególnie Żydzi, którzy ukrzyżowali Jezusa Chrystusa jako Króla, chcieliby tu mieć 

inną „wiarę”?  

 

W związku z powyższym postanawiamy, co następuje: 

 

Art. I 
O GODNYM PRZYJMOWANIU KOMUNII ŚW. W KRÓLESTWIE POLSKIM-LEHII. 

 

1. Poddany Królestwa Polskiego z dniem 11 listopada A.D.2020 przyjmuje Komunię św. podczas Mszy 

św. katolickiej wyłącznie na klęcząco, przy balaskach, a przy ich braku, na styku prezbiterium z 

nawą główną.  

2. Jeśli takie przyjęcie Komunii św. jest niemożliwe, Poddany Królestwa Polskiego powinien wstrzymać 

się od przyjęcia Komunii św. w inny sposób. Przyjmuje wówczas Komunię św. duchowo, starając się 
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na koniec Mszy św., uklęknąć przy balaskach, a przy ich braku, na styku prezbiterium z nawą 

główną modląc się o JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO – O JEDEN RYT MSZY ŚWIĘTEJ MIŁY BOGU.  

3. Przyjmowanie Komunii św. w innym miejscu jak opisanym w pkt. 1 oraz w inny sposób tzn. na 

stojąco i/lub na rękę, uznajemy za profanację i obrazę majestatu królewskiego. Akt przyjęcia 

Komunii św. na stojąco uznajemy za symboliczne biczowanie Pana Jezusa, a przyjmowanie Komunii 

św. na rękę uznajemy za symboliczne opluwanie Pana Jezusa. Tak przyjmujące Komunię św. osoby 

tzn. na stojąco i/lub na rękę uznajemy za Obywateli III RP, nie będących Poddanymi Królestwa 

Polskiego-Lehii.  

4. Jeżeli ktoś nie może uklęknąć, przyjmuje Komunię św. w kościele duchowo lub w domu, za 

wcześniejszym zgłoszeniem u księdza proboszcza, w pozycji leżącej.  

5. Żądamy od hierarchów i proboszczów rzymskiego Kościoła katolickiego niezwłocznego przywrócenia 

balasek z obrusem – korporałem, by Poddani Królestwa Polskiego mogli godnie, a przede 

wszystkim, zgodnie ze swoją wiarą, nie dokonując profanacji i nie obrażając majestatu królewskiego 

Jezusa Chrystusa, przyjmować Komunię św.  

6. Hierarchowie, proboszczowie, księża, szafarze et consortes, którzy nie podporządkują się Naszemu 

Edyktowi j.w., ipso facto popadają w Naszą królewską niełaskę.    

7. Apelujemy kolejny raz do Stanisława Gądeckiego, Wojciecha Polaka, Kazimierza Nycza, Wiktorca 

Skworca – ustąpcie z Urzędów do 31 grudnia A.D.2020 pod rygorem niełaski królewskiej! 

8. Apelujemy o zmianę nazwy Episkopatu Polski na Episkopat Królestwa Polskiego. 

9. Apelujemy o wybór Przewodniczącego Episkopatu Królestwa Polskiego abpa Marka Jędraszewskiego 

lub abpa Mieczysława Mokrzyckiego.  

10. Apelujemy o akceptację Episkopatu Królestwa Polskiego, Naszego wyboru Prymasa Królestwa 

Polskiego Legatus natus w osobie J.E. abpa Jana Pawła Lenga.     

 

Art. II 
O TALMUDZIE. 

 

1. W Królestwie Polskim-Lehii, Talmud, jako księga Żydów, jest uznawany za ideologię rasistowską 

2. Delegalizuje się wszelkie wyznania religijne, w tym judaizm talmudyczny, posługujące się Talmudem. 

3. Uznaje się wyznawców Talmudu, jako bardzo niebezpiecznych rasistów. 

4. Odróżnia się judaizm starotestamentowy, od judaizmu talmudycznego.  
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RELACJA MIĘDZY III RP A KRÓLESTWEM POLSKIM-LEHII. 

 

Od pierwszego dnia wskrzeszenia Królestwa Polskiego-Lehii tj. od 18 marca A.D.2016 traktowaliśmy 

państwo nazywane III RP jako okupanta na ziemi Królestwa Polskiego. Nazwaliśmy go Bolszewia.  

 

Wielokrotnie apelowaliśmy do przedstawicieli Bolszewii o przekazanie nam władzy w formule konwergencji. 

Niestety bezskutecznie.  

 

W sytuacji gdy Bolszewia wypowiedziała formalnie Narodowi Polskiemi-Lehii wojnę pod przykrywką pandemii 

grypy, zmuszeni zostaliśmy do reakcji jak niżej:  
 

 Art. III 
STOSUNEK KRÓLESTWA POLSKIEGO DO III RP 

 

1. Uznajemy z dniem 11 listopada A.D.2020, że jako Królestwo Polskie-Lehii jesteśmy w stanie 

wypowiedzianej Narodowi Polskiemu-Lehii wojny przez III RP. 

2. Uznajemy Jarosława Kaczyńskiego Prezesa partii politycznej „PiS” za wroga Narodu Polskiego-Lehii. 

3. Uznajemy Mateusza Morawieckiego Premiera rządu III RP za wroga Narodu Polskiego-Lehii. 

4. Uznajemy Andrzeja Dudę – Prezydenta III RP - za wroga Narodu Polskiego-Lehii.     

5. Uznajemy Elżbietę Witek – Marszałka Sejmu III RP - za wroga Narodu Polskiego-Lehii.     

6. Uznajemy Tomasza Grodzkiego – Marszałka Senatu III RP - za wroga Narodu Polskiego-Lehii.  

7. Uznajemy Mariusza Błaszczaka – Ministra Obrony Narodowej - za Wroga Narodu Polskiego-Lehii.     

8. Uznajemy wszystkich członków partii politycznych za wrogów Narodu Polskiego-Lehii.   

9. Kasujemy – delegalizujemy wszystkie partie polityczne oraz loże masońskie. Nie ma zgody na 

funkcjonowanie partii politycznych i lóż masońskich tak w formule jawnej jak ukrytej.  

10. Za przynależność do partii politycznej lub loży masońskiej grozi kara jak za Zbrodnię Stanu.  

11. Nikt nie może pełnić funkcji publicznej w Królestwie Polskim, kto jest wyznawcą lub choćby 

zwolennikiem Talmudu.  
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12. Uznajemy w dalszym ciągu (Uchwała Sejmu walnego z 3 sierpnia A.D.2020) Andrzeja Dudę za 

Prezydenta nielegalnego, bo wybranego w nielegalnych, bo niekonstytucyjnych wyborach 

(konkretnie, naruszony został konstytucyjny termin wyborów). W związku z tym:  

12.1. Funkcjonowanie Sejmu na Wiejskiej uznajemy za nieskuteczne prawnie. Skoro Prezydent jest 

nielegalny to Sejm ma kardynalne wady prawne.       

12.2. Każda Ustawa, porozumienie, ratyfikacja etc., podpisana przez Andrzeja Dudę po 6 sierpnia 

A.D.2020 jest NIELEGALNA.  

12.3. Rząd III RP działający z nielegalnym Prezydentem i wadliwym Sejmem uznajemy za 

pozbawiony jakiegokolwiek prawnego i społecznego umocowania. 

12.4. Apelujemy do Sejmu na Wiejskiej o samorozwiązanie się z jednoczesnym przekazaniem władzy 

na rzecz Sejmu Walnego, opisanego niżej. 

12.5. Apelujemy do Prezydenta, by przekazał władze Prezydentowi in spe. 

12.6. Apelujemy do rządu III RP, by przekazał władzę Rządowi J.K.M.  

 

   Art. IV 
ORGANIZACJA OKRESU PRZEJŚCIOWEGO 

1. Sejm Walny Królestwa Polskiego-Lehii jest dwuizbowy. Składa się z Izby Poselskiej oraz Senatu. 

2. Izba Poselska składa się z:  

2.1. Posłów Ziemskich tj. z jednego przedstawiciela każdego Powiatu Ziemskiego wybieranego 

spośród niepartyjnych Radnych Powiatowych.  

2.2. Posłów Grodowych tj. z dwóch przedstawicieli każdego Powiatu Grodowego (miasta na 

prawach powiatu) wybieranych spośród niepartyjnych Radnych Powiatowych.  

2.3 Marszałka i V-ce Marszałków Sejmu Walnego nominowanych przez Króla.  

3. Ilość Posłów - około 460. 

4. Senat Królestwa Polskiego-Lehii składa się z : 

4.1. Senatorów Wojewódzkich tj. z trzech przedstawicieli każdego Sejmiku Wojewódzkiego  

    i wybieranych spośród niepartyjnych Radnych Sejmikowych.     

4.2. Senatorów Prezydenckich – 13 wyznaczonych przez Prezydenta in spe.  

4.3. Senatorów Prezydenckich – 13 wyznaczonych przez V-ce Prezydenta in spe. 

4.4. Senatorów królewskich – 26 wyznaczonych przez Króla. 

5. Ilość Senatorów – około 100.  

6. Daty wyborów Posłów i zgłaszania Senatorów określa Król Uniwersałem.  
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6.1. Każdego 14 lutego Poseł i Senator podlegają ocenie poprzez skwitowanie i absolutorium. 

6.2. Każdego 18 sierpnia są obierani Posłowie i Senatorowie na wakujące stanowiska.   

7. Znosi się Urząd Premiera Rządu.  

8. Wprowadza się Urząd Kanclerza Wielkiego Koronnego.  

9. Rząd J.K.M. składa się z czterech-pięciu Ministrów Większych oraz z Ministrów Mniejszych, w  

zależności od potrzeb.  

10. Wprowadza się Urząd Mincmistrza Wielkiego Koronnego zarządzającego Mennicą Królestwa  

Polskiego. Mincmistrz podlega Królowi i Sejmowi Walnemu. 

11. Wprowadza się Urząd Instygatora Wielkiego Koronnego (oskarżyciela) podlegającego Królowi i  

Sejmowi Walnemu.   

12. Prezes Narodowego Banku Polskiego podlega Królowi i Sejmowi Walnemu.  

13. Wprowadza się na miejsce Najwyższej Izby Kontroli – Najwyższy Urząd Rewizyjny z Rewizorem  

Wielkim Koronnym.   

14. Wprowadza się urzędy: Rady Stanu, rady Królewskiej, Rady Pokoju – Rady Wojennej.    

15. Wprowadza się Urząd Hetmana Wielkiego Koronnego oraz Hetmanów Polnych. Hetman Wielki  

Koronny podczas pokoju podlega Królowi i Sejmowi Walnemu. Podczas wojny, współpracuje  

z Królem i Radą Wojenną.   

16. Wprowadza się obligatoryjne Kongresy Przedsejmowe – prejudykalne.  

17. Ustawy kardynalne muszą być ratyfikowane przez większość Sejmików Wojewódzkich.  

18. Obce wojska nie mają prawa stacjonować na Ziemi Królestwa Polskiego-Lehii. Obecne wojska   

amerykańskie i inne obce winny opuścić Ziemię Królestwa Polskiego do końca grudnia 2020 roku  

pod rygorem uznania je ipso facto za wojska okupacyjne.  

 

OCENA OBECNEJ SYTUACJI POLITYCZNEJ. 

Jest raczej pewne, że masoneria światowa wypowiedziała Polsce wojnę poprzez użycie broni biologicznej 

o średniej szkodliwości z celem ostatecznym zdezorganizowania życia publicznego w celu zaszczepienia 

Polaków-Lehitów szczepionką genetyczną, zmieniającą Polaków – Słowian w ludzi genetycznie 

zmodyfikowanych – GMO. 

 

Przypominamy, że na Sejmie Walnym w Gdańsku Oliwie w Pierwszym Dniu obrad tj. 15 lipca A.D.2016 

poświęconemu „Bezpieczeństwu Korony Królestwa Polskiego” wygłosiliśmy, jeszcze jako Marszałek Sejmu 

Walnego Królestwa Polskiego (w dniu następnym tj. 16 lipca A.D.2020 zostaliśmy obrani Królem Polski 
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elektem) referat pt. „Bezpieczeństwo Polski i Polaków” z punktem „Bezpieczeństwo zdrowotne – 

genetyczne”. Mówiliśmy wówczas, że są zakusy na nasze polskie, słowiańskie geny. Że mogą być próby 

zmodyfikowania naszych genów! 

 

Pamiętamy klonowanie zwierząt, następnie procedury in vitro oraz rośliny genetycznie modyfikowane. 

Kwestią czasu było zniewolenie Narodów poprzez ich genetyczną modyfikację, by zmienić ich charakter na 

spolegliwy – bydlęcy. Chodzi o to by z człowieka wydestylować Boga i pragnienie Boga, by człowiek 

zniewolony stał się częścią świata zwierzęcego.  

Wiemy, kto traktuje ludzi jak bydło, więc domyślamy się skąd pochodzi szczepionka mająca za zadanie 

zamienić nas Polaków-Lehitów w bydło.  

Domyślamy się, że jest opracowany plan „redukcji stada”, by zrobić przestrzeń życiową dla mieszkańców 

Małej Chazarii (państwa w Palestynie), którzy chcą z Europy zrobić Wielką Chazarię, nawet kosztem USA.  

Wydaje się bardzo prawdopodobne, że tak państwo Izrael jak państwo USA (państwa szerszenie – nie 

mieszkańcy niewolnicy) chcą zmienić swoje „pastwiska” na bardziej „żyzne”. 

Ani etniczni Żydzi, ani etniczni Chazarowie nie są w stanie udowodnić swojej Ziemi Obiecanej (prawa do 

ziemi) w Ameryce. Są natomiast w stanie próbować to zrobić w Europie, tym bardziej, że projekt Europa, 

to od samego początku projekt żydowskiej ziemi obiecanej. Skoro nie będzie można rządzić całym światem 

z Ameryki to trzeba sobie znaleźć miejsce w innym zakątku świata i nim rządzić.  

Zachodnia Europa jest już pod całkowitą kontrolą Chazarów. Słowiańszczyznę chcą Chazarowie uczynić jedną 

wielką Sklawiańszczyzną (sclavo, schiavo – niewolnik), czyli rezerwuarem taniej ale bardzo wydajnej siły 

roboczej. Chazarowie wiedzą, że Polacy-Lehici nie nadają się na niewolników. Że trzeba nas albo zabić albo 

zmienić genetycznie w ludzi - niewolników GMO.    

 

Zwracamy uwagę, że rządzący w III RP nie interesują się pochodzeniem wirusa, kto go wyprodukował,   

etc?  

Zwracamy uwagę, że wirus Covid’19 jest wirusem sztucznym wyprodukowanym przez wojskowe labolatorium 

w Chinach we współpracy z USA. Jest to broń biologiczna! 

Zwracamy uwagę, że zaatakowanie Polski bronią biologiczną nie napotkało na żadne reperkusje z tytułu 

casus belli i nie spowodowało uruchomienie wojsk biologicznych w celu identyfikacji i zniszczenie a co 

najmniej ujawnienie źródła wirusa (agresora).  

Przedstawiciele III RP postanowili walczyć ze skutkami agresji w celu zmodyfikowania genetycznego 

wszystkich Polaków-Lehitów pod przykrywka pandemii a de facto sytuacji wojennej, spowodowanej bojowym 

wirusem Covid’19. 
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Atak bojowym wirusem Covid’19 o słabym polu rażenia ma za zadanie przygotować społeczeństwo polskie 

oraz świat medyczny, wojskowy etc., oraz przygotować infrastrukturę do wyszczepienia prawie całej populacji 

„Polaków pozbawionych GMO”, szczepionką genetycznie modyfikującą nas w „Polaków GMO” vel w pokorne 

bydlęta. 

Prawdopodobnie szczepionka genetycznie modyfikująca ludzi w ludzi GMO była opracowana wcześniej nić 

Covid’19, który ma za zadanie dać pretekst do użycia broni genetycznej, czyli od użycia broni biologicznej 

do użycia broni genetycznej.  

Obecne niby rewelacje tj. szczepionki na Covid’19 są ordynarnym oszustwem, bo zapewne taka szczepionka 

istniała od początku ale to nie ona będzie aplikowana Polakom, a jeśli już to „resortowym Polakom” – 

tym od pilnowania „Polaków GMO”.  

 

Bolszewia wie, że aby operacja szczepień GMO udała się, okres szczepień całej populacji Polaków musi być 

jak najkrótszy, by nikt nie zorientował się o co chodzi, a jak się zorientuje, by było już za późno!  

Będzie, więc teraz akcja propagandowa, że aby szczepienia były skuteczne, wszyscy Polacy muszą się 

zaszczepić w tym samym czasie!   

To powinno dać sygnał polskim elitom, że czasu na przeciwdziałanie jest niewiele, a z każdym dniem 

sytuacja staje się trudniejsza.          

 

  Art. V 
WEZWANIE ELIT NARODOWYCH DO DZIAŁANIA   

 

1. Wzywamy elity Narodu polskiego do działania tj. sprzeciwu wobec Przedstawicieli III RP, z 

jednoczesnym pełnym poparciem Królestwa Polskiego-Lehii pod Naszym panowaniem.  

2. Swój apel kierujemy do elit wojskowych, policyjnych, medycznych i innych służb. 

3. Wzywamy reprezentantów sądownictwa do racjonalnego zachowania się.  

 

DNIA 10 LISTOPADA A.D.1918 JÓZEF PIŁSUDSKI PRZYBYŁ DO WARSZAWY Z MAGDEBURGA  

VIA BERLIN, BY W INTERESIE NIEMIEC I INNYCH OBALIĆ RADĘ REGENCYJNĄ,  

CZYLI KRÓLESTWO POLSKIE, CO NIESTETY MU SIĘ UDAŁO. 

 



EDYKT LISTOPADOWY NA DZIEŃ ŚW. LEONA z 10 listopada A.D.2020 

 
Strona 18 

 

Nie ulega raczej niczyjej wątpliwości, że Józef Piłsudski przybył do Warszawy 10 listopada A.D.1918 

jak Lenin do Petersburga tzn. w celu obalenia Rady Regencyjnej, czyli obalenia Królestwa Polskiego.  

Rządy Piłsudskiego to rządy masonerii, ciągnące się do dzisiaj, w postaci neopiłsudczyków, zorganizowanych 

w państwo III RP. Czas z tym skończyć! Trzeba zacząć od samego Józefa Piłsudskiego, który w mentalności 

Polaków nie został utrwalony jako zbrodniarz – ludobójca Polaków ale jako mąż stanu II RP, pochowany 

na Wawelu.  

Art. VI 
EKSPULSJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO Z KRYPT WAWELSKICH 

 

     1. Grobowiec z doczesnymi szczątkami Józefa Piłsudskiego winien być usunięty z Wawelu.  

     2. Uprasza się rodzinę Józefa Piłsudskiego do przeniesienia grobowca Józefa Piłsudskiego z Wawelu  

        na inne miejsce.  

     3. Ekspulsja grobowca Józefa Piłsudskiego winna być dokonana najpóźniej do 11 listopada 2021  

        roku. 

     4. Uprasza się Metropolitę Krakowskiego do przychylenia się do Naszej Decyzji. 

 

 Art. VII 
KRÓLEWSKI POCHÓWEK  

JÓZEFA HALLERA oraz JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO  

NA WAWELU. 

 

1. Uznajemy gen. Józefa Hallera za Sługę Bożego – Servus Dei. 

2. Wyrażamy wolę, by doczesne szczątki gen. Józefa Hallera spoczęły w kryptach wawelskich.   

3. Wyrażamy wolę, by doczesne szczątki gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego spoczęły w kryptach  

         wawelskich.  

4. Uprasza się Metropolitę Krakowskiego do przychylenia się do Naszej Decyzji. 
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Art. VIII 
GODNY POCHÓWEK  

ROMANA DMOWSKIEGO, WOJCIECHA KORFANTEGO, ANTONIEGO ABRAHAMA   

w kryptach kościoła św. Jana Chrzciciela w Warszawie  

obok grobowca Ignacego Jana Paderewskiego. 

1. Wyrażamy wolę, by doczesne szczątki Romana Dmowskiego spoczęły w kryptach kościoła  

    św. Jana w Warszawie.   

2. Wyrażamy wolę, by doczesne szczątki Wojciecha Korfantego spoczęły w kryptach kościoła  

    św. Jana w Warszawie.   

3. Wyrażamy wolę, by doczesne szczątki Antoniego Abrahama spoczęły w kryptach kościoła  

    św. Jana w Warszawie.   

4. Uprasza się Metropolitę Warszawskiego do przychylenia się do Naszej Decyzji. 

 

Sursum Corda! 

Victoria in Jesu Christo!  

Do zwycięstwa, przez Maryję Łaskawą ze strzałami! 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!  

 

Dano 10 listopada 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 76/11/2020  

DO METRYKI KORONNEJ 

z 10 listopada A.D.2020 
www.metrykakoronna.org.pl  

   

   www.królpolski.org.pl   

 

http://www.metrykakoronna.org.pl/
http://www.królpolski.org.pl/
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A.D.1920 – A.D.2020 

111000000---llleeeccciiieee   zzzaaaśśśllluuubbbiiinnn   BBBłłłęęękkkiiitttnnneeejjj   (((MMMaaarrryyyjjjnnneeejjj)))   AAArrrmmmiiiiii      

gggeeennn...   JJJóóózzzeeefffaaa   HHHaaalllllleeerrraaa   zzz   BBBaaałłłtttyyykkkiiieeemmm   
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A.D.1320 – A.D.2020 

777000000---llleeeccciiieee   kkkooorrrooonnnaaacccjjjiii   WWWłłłaaadddyyysssłłłaaawwwaaa   ŁŁŁoookkkiiieeetttkkkaaa   

777000000---llleeeccciiieee   ooodddzzzyyyssskkkaaannniiiaaa   kkkrrróóóllleeewwwssskkkiiieeejjj   pppaaańńńssstttwwwooowwwooośśśccciii   

 

222000   ssstttyyyccczzznnniiiaaa   AAA...DDD...111333222000   –––   KKKooorrrooonnnaaaccc jjjaaa   WWWłłłaaadddyyysssłłłaaawwwaaa   ŁŁŁoookkkiiieeetttkkkaaa   nnnaaa   KKKrrróóólllaaa   PPPooolll ssskkkiii   

pppooo   111888222   lllaaatttaaaccchhh   tttzzzwww...   rrrooozzzbbbiii ccc iiiaaa   dddzzziiieee lllnnniiicccooowwweeegggooo...      
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