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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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Polska będzie albo Królestwem z chrześcijańskim Królem
albo nie będzie jej wcale!

W

itamy wszystkich Polaków – Wenedów – Sarmatów - Lachów – Lechów -

Lechitów w ostatnim dniu kalendarzowego Roku Pańskiego 2018.
Nadszedł czas podsumowania roku 2018 oraz przedstawienia przez Nas
zamierzeń i królewskich planów na Rok Pański 2019 i lata następne.

WSTĘP

M

ija Trzeci rok Naszego Panowania jako Króla elekta Korony Królestwa

Polskiego.
Przede wszystkim dziękujemy rdzennym Polakom - Poddanym, a szczególnie
Radzie Stanu, Radzie Królewskiej, Posłom Ziemskim i Senatorom, że w Roku
Pańskim 2018 stali wiernie u Naszego boku, jako Króla Polski.
Nie jest sprawą prostą wskrzesić Królestwo Polskie po kilkuset latach niebytu na
mapie politycznej Europy i Świata, a przede wszystkim niebytu w świadomości
wielu Polaków.
Po 1918 roku tj. po zamachu stanu Józefa Piłsudskiego na Radę Regencyjną
Królestwa Polskiego, zaczęto wmawiać Polakom, że swoją przyszłość winni
wiązać z masońską, socjalistyczną Republiką Polską, zapominając
jednocześnie na zawsze o swoim królewskim rodowodzie i o Królestwie
Polskim.
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Po 1918 roku, tylko przez kilka lat, a konkretnie w latach 1935-1939 (nie liczymy
czasu wojny) na czele Republiki Polskiej stał człowiek w pełni świadomy naszej
królewskości. Mowa tu oczywiście o Prezydencie Ignacym Mościckim herbu
Ślepowron, który miał, tak po ojcu, jak po matce, szlacheckie pochodzenie.
Powojenni Prezydenci i partyjni sekretarze tak w „PRL” jak w „III RP” to w
większości ludzie bez rodowodu, nie herbowni, często bez prawdziwych
nazwisk.
W pełni podtrzymujemy Nasze słowa wyrażone w Orędziu Noworocznym
równo rok temu, do przeczytania, którego wszystkich zainteresowanych
serdecznie odsyłamy i którego fragmenty w niniejszym Orędziu zacytujemy!

SPRAWY KARDYNALNE NA ROK PAŃSKI 2019

N

iniejszym Orędziem chcielibyśmy Naszymi Słowami nie tylko pokrzepić

serca Polaków, szczególnie Naszych Poddanych ale przede wszystkim
chcielibyśmy skierować je do Boga, do Jezusa Chrystusa oraz do Jego Marki Królowej Korony Polskiej, by w Boży sposób chronili Królestwo Polskie i jego
Mieszkańców.
Do spraw najważniejszych w Roku Pańskim 2019, w którym przypada setna
rocznica Konferencji Pokojowej w Wersalu A.D.1919, kończącej I Wojnę
Światową, zaliczamy zakończenie II Wojny Światowej, poprzez podobną
Konferencję Pokojową A.D.2019.
Równo rok temu, w Naszym Noworocznym Orędziu prosiliśmy władze „III RP”,
by ta poparła Nasz projekt zorganizowania Konferencji Pokojowej w Gdańsku
Oliwie, kończącej II Wojnę Światową. Nasza propozycja spotkania się w tej
sprawie w dniach 1-3 maja A.D.2018 na Pokojowym Zjeździe Oliwskim (Pax
Vobiscum) została jednak przez „III RP” w całości zignorowana.
Nie ponawiamy, więc tej propozycji ale zgodnie za Słowami Jezusa Chrystusa
przyjmujemy z powrotem od „III RP” „pokój” oraz „strząsamy proch ze swoich
stóp”.
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Mt 10, 7-13
„Idźcie
i
głoście,
mówiąc:
"Już
blisko
jest
królestwo
niebieskie". Uzdrawiajcie ogarniętych niemocą, wskrzeszajcie umarłych,
oczyszczajcie trędowatych, usuwajcie demony. Za darmo otrzymaliście,
darmo dajcie. Nie bierzcie złota, ani srebra, ani miedzi w swych
pasach, ani torby na drogę, ani dwóch ubrań, ani sandałów, ani laski, bo
wart jest robotnik swojego pożywienia. Gdy wejdziecie do jakiegoś miasta
lub wsi, dowiedzcie się, kto w nich jest godny, i tam mieszkajcie aż do
odejścia. Wchodząc do domu, pozdrówcie go. Jeśli ten dom będzie godny,
niech wasze "pokój" zstąpi na niego; a jeśli nie będzie godny, niech wasze
"pokój" powróci do was. A jeśli ktoś was nie przyjmie i nie będzie chciał
słuchać słów waszych, wychodząc z tego domu lub miasta, strząśnijcie
proch ze swoich stóp. Tak, zapewniam was, w dniu sądu lżej będzie ziemi
sodomskiej i gomorejskiej niż temu miastu.”
Biada więc tym, którzy Nasz pokój odrzucili!
Jednocześnie w tym samym chrześcijańskim, Jezusowym rycie zwracamy się
do tych, którzy za zakończenie II Wojny Światowej moralnie i politycznie
odpowiadają: zwracamy się, więc do władz USA, Izraela, Wielkiej Brytanii,
Francji, Rosji, Niemiec, Japonii, Włoch, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Litwy: „Pax
Vobiscum” – Pokój Wam!
Chcemy abyście do 18 stycznia A.D.2019 jasno i konkretnie wypowiedzieli się
w sprawie Konferencji Pokojowej Kończącej II Wojnę Światową pod rygorem
przyjęcia przez Nas z powrotem „pokoju” i strząśnięcia prochu z Naszych
stóp.
Nas, jako Królestwo Polskie nie interesują Wasze tajne porozumienia w
Teheranie, Jałcie, Poczdamie i inne. Jako ofiara II Wojny Światowej wołamy
do Was w imieniu Królestwa Polskiego o pokój w chrześcijańskim Jezusowym
rycie: „Pax Vobiscum! – Pokój z Wami!”
Interesuje Nas traktatowe określenie granic Królestwa Polskiego za Zachodzie,
Wschodzie, Północy i Południu, jak niżej:

ORĘDZIE NOWOROCZNE KRÓLA POLSKI z 31 grudnia A.D. 2018

Strona 4

1. Na Zachodzie chcemy mieć granicę na Łabie - Soławie, a słowiańskie
Połabie chcemy odzyskać w ramach reparacji wojennych od
federalnych Niemiec.
2. Na Wschodzie chcemy mieć granice z 31 sierpnia 1939 roku.
3. Na Północy chcemy odzyskać Ziemię Królewiecką – Sambijską w
ramach reparacji wojennych od Rosji.
4. Na Południu chcemy odzyskać Ziemię Spiską w ramach reparacji
wojennych od Słowacji.
Chcemy też delegalizacji władz „III RP” jako władzy okupacyjnej, narzuconej
Polsce po 1944 roku, poprzez sfałszowane referendum z 1946 roku i
sfałszowane wybory do Sejmu z roku 1947. Te sfałszowane „wybory” ciągną
się do dziś. Władza obecna tj. „III RP” absolutnie nie ma najmniejszej
legitymacji do sprawowania władzy, a przez to żadnego prawa, by
reprezentować Polaków na Konferencji Pokojowej.
Jesteśmy w stanie zaakceptować powszechne wybory do samorządu oraz do
Sejmu Walnego w formule bezpartyjnej i z głosowaniem jawnym.
Jednocześnie ostrzegamy wszystkie Narody Świata, a szczególnie naszych
sąsiadów, że okupacyjna władza „III RP” będzie z obcego poduszczenia
parła do konfliktu zbrojnego, a nawet wojny oraz do zaciskania swojej
okupacyjnej pętli na szyjach Polaków, co w najbliższym czasie może spotkać
się z buntem Polaków, czego za wszelką cenę chcemy uniknąć.
Władza ta – „III RP” - reprezentuje interesy Niemiec, USA, Izraela, Ukrainy, być
może Rosji i innych ale w żadnym, najmniejszym nawet stopniu nie
reprezentuje interesów Polski i Polaków.
Polacy nie chcą żadnego konfliktu zbrojnego z kimkolwiek ale jak to zwykle w
historii bywało, nie tolerują na dłuższą metę wojny najeźdźczej oraz okupacji.
Polacy kochają wolność i chcą być wolni!
Przestrzegamy przed Bożym Gniewem tych, którzy Naszą ofertę pokoju
odrzucą!
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Polaków zaś, a szczególnie Poddanych Królestwa Polskiego prosimy o
modlitwę za zakończenie II wojny Światowej sprawiedliwym Traktatem
Pokojowym.

N

awołujemy jednocześnie do zakończenia epoki kolonialnej i handlu

bronią!
Nawołujemy do zakończenia wszelkich konfliktów zbrojnych poprzez Traktaty
Pokojowe.
Proponujemy za stolicę światowego Pokoju uznać Gdańsk Oliwę i tam
rozstrzygać wszelkie konflikty międzynarodowe z udziałem mediatorów
Królestwa Polskiego.

P

olski żołnierz może walczyć wyłącznie w obronie Ojczyzny – Królestwa

Polskiego i w obronie cywilizacji Christianitas. Apelujemy do oficerów Wojska
Polskiego, by wyraźnie w tej sprawie doktrynalnie się wypowiedzieli.
Jako Król Polski i Sejm Walny objęliśmy Ziemię Korony Królestwa Polskiego
swoją uchwałodawczą jurysdykcją, zgodną w pełni z Prawem Bożym. Można
owoc naszych prac znaleźć na stronie: www.metrykakoronna.org.pl.
Niestety „III RP” vel Bolszewia w przeciągu ponad dwóch lat Naszego
panowania, nie uszanowała Naszych Uchwał, Edyktów, etc. Nie zrobili nic, by
sposobem konwergencji przejść łagodnie z masońskiej Republiki Polskiej w
Rzeczpospolitą Królewską (Królestwo Polskie).
W związku z tym apelujemy do „III RP” vel Bolszewii, by dobrowolnie,
pokojowo przekazała władzę Królestwu Polskiemu.

Z

dniem 1 stycznia A.D.2019 zabraniamy Polakom, Poddanym Królestwa

Polskiego czynnej współpracy z „III RP” vel Bolszewią. Jest to twór okupacyjny,
wrogi Polakom!
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Żaden Polak nie powinien brać udziału, tak czynnie jak biernie w
jakichkolwiek „wyborach” organizowanych przez „III RP”. Przede wszystkim
żaden Polak nie może podpisywać Listy Obecności podczas tych
fasadowych „wyborów”, bo służy to legitymizacji dalszej okupacji Polski.
Niech świat się dowie, że mimo ponad milionowej armii urzędników w „III RP”,
którzy z przymusu administracyjnego wraz z rodzinami głosują w bolszewickich
„wyborach”, co daje około 10%-20% frekwencji wyborczej, niewielu Polaków
weźmie udział w fasadowych wyborach w 2019 roku do europarlamentu,
służącemu de facto zniewalaniu Polski i Polaków oraz w fasadowych
wyborach do „sejmu” na Wiejskiej, uchwalającego antypolskie Ustawy.
Frekwencja poniżej 50% w bolszewickich „wyborach” roku 2019 wyraźnie
oznajmi światu, że Polacy mają już dość okupacji Polski przez światową
masonerię i ich reprezentantów w „III RP”.
Jednocześnie apelujemy jako Król Polski aby aktywne postaci życia
politycznego Polski jak na przykład Grzegorz Braun, Stanisław Michalkiewicz,
Robert Winnicki et consortes jasno się wypowiedzieli, czy popierają
uczestnictwo w bolszewickich wyborach czy nie.
Problemem w Polsce jest bowiem sztab tzw. ”oświeconych”, którzy od
wyborów do wyborów organizują ruchy, partie, komitety etc. Naszym
zdaniem, wyłącznie w celu zwiększenia frekwencji i legitymizacji władzy
bolszewickiej. Sztandarowym tego przykładem jest Janusz Korwin-Mikke i jego
partie i koalicje, dzięki którym głosy naiwnych Polaków robią frekwencję w
„wyborach” „III RP”, jednocześnie dając Panu Januszowi Korwin-Mikke prawo
subwencji z budżetu, by w konsekwencji nie przekroczenia progów
wyborczych wylądować w koszu. To samo robi Grzegorz Braun i wielu innych.
To oni de facto legitymizują „III RP” vel Bolszewię poprzez sztucznie zwiększoną
frekwencję.
Nota bene dobrze by było aby Grzegorz Braun et consortes wytłumaczyli się
ze swojej wiarołomnej przysięgi na wierność przyszłemu Królowi Polski, której
jakoś nie mają zamiaru dotrzymać.
Biada wam wszystkim, którzy przysięgaliście w obecności Pana, Króla królów!
Nie czyńcie tego więcej, a jeśli ktokolwiek Was ślubuje komukolwiek wierność,
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to bądźcie wierni Ślubom, a nie bądźcie wiarołomni! Któż, bowiem uwierzy w
słowa które wypowiadacie?
My od nikogo nie oczekujemy składania ślubów wierności ale jeśli ktoś je
dobrowolnie złoży, niech je wypełni!
Mt 5. 33-37
„Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał,
lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie,
ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego;
ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie
przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech
wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.”

PRZESTROGI KRÓLA POLSKI

S

prowadzają na nas obce wojska, uchwalają Ustawę 1066 pozwalającą do

nas strzelać jak do kaczek, nakładają nieznośne obciążenia podatkowe i
ograniczenia wolnościowe, powalają nam płacić głodowe wynagrodzenia,
zatrudniają ponad milion pilnujących nas urzędników na nasz koszt,
manipulują wyborami, sami wybierają Żydów i masonów do rządzenia nami,
a naszej reakcji sprzeciwu nie ma!
Rządzą nami LOBBYŚCI, MASONI, AGENCI OBCYCH PAŃSTW A NAWET
MULTIAGENCI.
Prezydent „III RP” Andrzej Duda mówi coś o „Polin” i mimo Naszych
napomnień kolejny raz świętuje Chanukę, sprowadza obce wojska do Polski,
wysyła Wojsko Polskie za granicę, akceptuje Ustawę 1066 pozwalającą
strzelać obcym wojskom do Polaków, akceptuje gender, aborcję, cywilne
rozwody, pornografię, powszechny dostęp do alkoholu, hazard, spekulacyjną
giełdę finansową, brak narodowej mennicy, akceptuje jałtańską granicę z
Ukrainą, Białorusią i Litwą dzielącą Polskę na pół, toleruje banderyzm, toleruje
masonerię w Polsce, uznaje kult Piłsudskiego, akceptuje judaizację Polski,
wyznaje judeochrześcijaństwo, etc.
Panie Andrzeju Duda – Prezydencie III RP wraz z małżonką!
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Kolejny raz napominamy oboje Was, tym razem pod rygorem Kary Bożej:

Zmieńcie swoje postępowanie!
Rok 2019 to rok kolejnych bolszewickich eventów nazywanych „wyborami”.
Jako Król Polski nie akceptujemy tej fasadowej autoryzacji władzy.
Konsekwentnie opowiadamy się za jawnymi wyborami naszych
Przedstawicieli na Sejmikach Ziemskich różnych szczebli oraz na Sejmie
Walnym.
Bolszewickie tzw. „wybory” całkowicie odrzucamy uznając je za maskaradę,
fasadę, hucpę.
Przestrzegamy też rdzennych Polaków, że tak moralnie jak cywilnoprawnie a
nawet karnie odpowiadacie przed rdzennymi Polakami, bo idąc na te
pseudo „wybory” i podpisując Listę Obecności, tym samym autoryzujecie
dalszą okupację i zniewalanie Polski.
Jako Polacy mamy swój historyczny ustrój Rzeczpospolitej królewskiej.
Zaczynając od wsi, mamy Zgromadzenia Wiejskie – Wiece Wiejskie, w
Miasteczkach mamy Sejmiki Grodzkie i Gminne, w Miastach mamy Sejmiki
Dzielnicowe, Grodzkie i Gminne, w Powiecie mamy Sejmiki Powiatowe;
następnie Sejmiki Prowincjonalne, Wojewódzkie, Generalne, a na końcu Sejm
Walny. Jedno z drugiego wynika. Czy może być coś lepszego? Żadnych partii,
klik, kamaryli.
14 lutego każdego roku odpowiedni Sejmik Relacyjny odpowiedniego
szczebla ocenia pracę Przedstawicieli: Radnych, Wójtów, Burmistrzów,
Prezydentów, Posłów, etc. Jeśli nie ma skwitowania i absolutorium wówczas
zmiana Przedstawiciela.
18 sierpnia każdego roku odpowiedni Sejmik Deputacyjny desygnuje na
wakujące miejsca nowych Przedstawicieli.
Wszystko działa bez żadnych okresowych, bolszewickich
Wyborczych i fasadowych, serwerowych „wyborów”.

Komitetów
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Każdy może iść na Sejmik najniższego szczebla i starać się rozliczać innych lub
samemu wejść do kręgu władzy i poddać się corocznej ocenie.
Sprawdzający się samorządowiec awansuje i uczciwie zarabia jak w firmie czy
korporacji. Osoba niekompetentna lub nieuczciwa jest zwalniana z pracy
poprzez brak zaufania.
Im wyżej sięga dana osoba, coraz więcej uczciwie zarabia jak w porządnej
firmie czy korporacji.
System Sejmikowy jest systemem kompatybilnym. Rządzenie wymaga w miarę
awansu coraz większych kompetencji i uczciwości. Za to samorządowiec
winien być godziwie wynagradzany, by nie kusiło go dorabianie na boku.

USTRÓJ POLITYCZNY KRÓLESTWA POLSKIEGO
BÓG
CYWILIZACJA BOŻA - „CHRISTIANITAS”

CHRZEŚCIJAŃSKI KRÓL POLSKI
RADA STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO
RADA KRÓLEWSKA
RADA POKOJU – RADA WOJENNA – RADA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

SEJM WALNY
Senat - Senatorowie
Izba Poselska – Posłowie Ziemscy obrani na Sejmikach Ziemskich

SEJMIKI ZIEMSKIE
Generalne
Wojewódzkie
Prowincjonalne
Powiatowe
Grodzkie
Gminne
Wiece wiejskie
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USTRÓJ POLITYCZNY III RP
ŚWIATOWA MASONERIA
(syjoniści, judaiści, islamiści, protestanci, heretycy, ateiści)
CYWILIZACJA SZATANA - DEMO(N)KRACJA

SZEFOWIE PARTII – masoni?
PREZYDENT - mason?
SEJM – LOŻA?
Senatorowie – partyjni funkcjonariusze – masoni?
Izba Poselska – Posłowie, partyjni funkcjonariusze – masoni?
fasadowe wybory parlamentarne

Sejmiki (Loże) Wojewódzkie?
Radni Sejmikowi – w większości partyjni funkcjonariusze
fasadowe wybory samorządowe

Radni w Powiecie, Miastach i Gminach
często partyjni funkcjonariusze
fasadowe wybory samorządowe

Zebrania Wiejskie
STOLICA APOSTOLSKA A POLSKA

N

aszym zdaniem dla katolickiej Polski najważniejsze znaczenie ma

pozycja, znaczenie i oddziaływanie Stolicy Apostolskiej vel Państwa Watykan.
W roku 2018, władza duchowna i świecka wspólnie i w porozumieniu, na
podstawie podpisanego konkordatu w ramach „III RP”, w pełni
współpracowała i kontrolowała Polskę i Polaków.
Jedni aplikowali nam neokomunizm i socjalizm, drudzy fałszywy ekumenizm.
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Obie władze, ale szczególnie władza duchowna mogą obawiać się tylko
Króla Polski i Królestwa Polskiego oraz Poddanych uznających władzę Króla
Polski Jezusa Chrystusa.
Dlaczego?
Bo Król Polski ma przywilej nadany przez Papieża Sykstusa V mianowania i
składania z urzędu Biskupów w Polsce, z czego my oczywiście korzystamy i
mamy zamiar korzystać w przyszłości.
Nas, jako Króla Polski nie dotyczą konkordaty tak „II RP”, jak „PRL” czy „III RP”.
Uznajemy te konkordaty jako sprzeczne z polską racją stanu i z mocy
królewskiego prawa uznajemy je za NIEWAŻNE w Królestwie Polskim.
Uznajemy za słuszne stanowisko Papieża Piusa X wyrażone w encyklice
„Vehementer Nos” z 1906 roku (fragment poniżej), że fałszywym poglądem
jest oddzielenie państwa od Kościoła. Nota bene Papież ten w sytuacji
powszechnie panującej mody w XIX wieku na tzw. konkordaty, nie podpisał
ani jednego konkordatu uznając, że władze muszą się przenikać a nie
rozdzielać.
„To, że państwo musi być oddzielone od Kościoła, jest poglądem absolutnie
fałszywym, najbardziej szkodliwym błędem. Pogląd ten, opierając się na
zasadzie, wedle której państwo nie musi uznawać jakiegokolwiek religijnego
kultu, w pierwszym rzędzie winny jest wielkiej niesprawiedliwości wobec Boga,
gdyż Stwórca człowieka jest także Tym, który ufundował ludzkie społeczności i
utrzymuje je w istnieniu, tak jak utrzymuje nasze istnienie. Dlatego winniśmy Mu
nie tylko prywatny kult, ale publiczne i społeczne oddawanie czci, dla
uhonorowania Go.
Poza tym, pogląd taki jest oczywistą negacją porządku nadprzyrodzonego.
Ogranicza on działanie państwa do pościgu za pomyślnością ogółu jedynie
w tym życiu, jakby był to wyłączny cel politycznych społeczności i całkowicie
na nim się skupia, zaś w żaden sposób nie zwraca uwagi (tłumacząc, że jest
mu to obce) na ostateczny cel tych społeczności, którym jest wieczna
szczęśliwość, jaka jest celem ludzi po tym krótkim życiu.
Lecz skoro obecny porządek rzeczy jest tymczasowy i ma na celu osiągnięcie
przez człowieka tego, co jest dla niego największym i absolutnym dobrem, to
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z tego również wynika, że świecka władza musi nie tylko nie czynić przeszkód
temu celowi, lecz tak nas musi wspomagać, by był on naszym udziałem.
Ten sam pogląd wywraca porządek, opatrznościowo ustanowiony przez Boga
w świecie, który wymaga harmonijnego porozumienia między dwoma
społeczeństwami (państwem i Kościołem). I choć obydwa, zarówno świeckie
jak i religijne społeczeństwo, korzystają z właściwej sobie sfery, to ów boski
porządek sprawuje władzę nad nimi.
Z konieczności prowadzi to do tego, że wiele rzeczy wspólnie im przynależy, ze
względu, na co obydwie społeczności muszą utrzymywać ze sobą relację.
Usuńcie porozumienie między Kościołem a państwem, a skutkiem tego będzie
to, że te wspólne sprawy staną się źródłem ostrych dyskusji, z obydwu stron,
co spowoduje, że dostrzeżenie, gdzie leży prawda stanie się największą
trudnością i z pewnością powstanie wielki zamęt.
Ostatecznie, pogląd ten wyrządza wielką krzywdę samemu społeczeństwu
świeckiemu, ponieważ nie może ono dalej funkcjonować, lub trwać długo,
gdy należne miejsce nie jest pozostawione religii, która jest najwyższym rządcą
i królewskim nauczycielem we wszystkich zagadnieniach dotyczących praw i
obowiązków ludzi.
Dlatego Rzymscy Papieże nigdy nie milczeli, gdy wymagały tego okoliczności,
w obalaniu i potępieniu nauki dotyczącej rozdziału Kościoła i państwa. Nasz
znamienity poprzednik, Leon XIII, w sposób szczególny, często i z wielką
powagą wyłożył katolickie nauczanie na temat relacji, jaka powinna
utrzymywać się między tymi dwoma społecznościami.
Mówi on: „Z konieczności musi istnieć między nimi odpowiednie zjednoczenie,
które słusznie może być porównane z tym, jakie istnieje między ciałem a
duszą”. I stwierdza dalej: „Państwa nie mogą bez wielkiej winy postępować
jak gdyby Boga wcale nie było, troskę o religię jakby do nich nienależącą
albo nieprzydatną odrzucać (...) Chcieć zaś Kościół przez Boga samego
ustanowiony od życia publicznego, od ustawodawstwa, od kształcenia
młodzieży, od rodziny odepchnąć, jest to wielki i zgubny błąd”
Powtarzamy: Nas, jako Króla Polski nie dotyczą konkordaty, tak „II RP”, jak
„PRL” czy „III RP”.
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W dniu 6 stycznia A.D.2018, korzystając z prerogatyw królewskich
nominowaliśmy na Urząd Prymasa Królestwa Polskiego Legatus natus J.E.
abpa Jana Pawła Lengę z siedzibą Prymasostwa w Licheniu Starym. Ingres
Prymasa Królestwa Polskiego odbył się 16 czerwca A.D.2018 w Licheniu
Starym.
W dniu 15 grudnia A.D.2018 roku wydaliśmy Edykt Gniewski na Zamku Gniew,
który poniżej w części przytaczamy:

PREAMBUŁA
Pomni dziedzictwa Naszych przodków i Naszych poprzedników.
Pełni podziwu zmaganiom Naszych przodków i poprzedników o utrzymanie polskości
Ziem Korony Królestwa Polskiego, a szczególnie Pomorza,
pragnąc zadośćuczynić cierpieniom Polaków na przestrzeni dziejów,
zmuszeni dziejowym wiarołomstwom Krzyżaków, Niemców oraz Papiestwa,
tu na Zamku w Gniewie, razem z Posłami i Senatorami
oraz dostojnikami królewskimi
zgromadzonymi tu na Sejmie Walnym
postanowiliśmy wydać niniejszy Edykt Królewski
z doniosłymi Naszymi postanowieniami,
i pragniemy, by na wieczną rzeczy pamiątkę, był przez przyszłe pokolenia zwany
EDYKTEM GNIEWSKIM A.D.2018.
Artykuł 1.
ZERWANIE WIĘZÓW Z OBECNYM PAPIESTWEM, STOLICĄ APOSTOLSKĄ, PAŃSTWEM
WATYKAN, Z SIEDZIBĄ W RZYMIE.
1. Królestwo Polskie niniejszym edyktem zrywa więzy ze Stolicą Apostolską i opiekę
papieską opisanymi przez Naszego czcigodnego poprzednika Mieszka I w
dokumencie „Dagome Iudex” z końca X wieku.
2. Uważamy, że papiestwo zorganizowane na przestrzeni dziejów w Stolicę
Apostolską, Państwo Kościelne, Państwo Watykan nie realizowało i nie realizuje
interesów Królestwa Polskiego i interesów jego Poddanych tj. Polaków, Lachów,
Lechitów, Sarmatów, Wenedów. Dowodów jest wiele, choćby z czasów wojen z
Zakonem Krzyżackim ale przede wszystkim z czasów upadku Królestwa Polskiego w
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wieku XVIII oraz kolaboracja z naszymi ciemiężycielami w wieku XX oraz XXI.
Papiestwo od końca XVIII wieku nie upomniało się o Królestwo Polskie, a w
momencie jego wskrzeszenia na krotko w latach 1916-1918 oraz w Roku Pańskim
2016 nie zrobiło nic, by je poprzeć i wesprzeć.
3. Królestwo Polskie pragnie budować cywilizację „Christianitas”, opartą na
nauczaniu Jezusa Chrystusa oraz Państwo Boże oparte na myśli św. Augustyna i św.
Tomasza ale bez ingerencji Papiestwa.
4. Papiestwo uznajemy za państwo i jako Państwo Watykan chcemy z nim mieć
przyjaźne stosunki międzynarodowe oparte na wzajemnym przedstawicielstwie
ambasadorów. Nie tolerujemy po 1 stycznia A.D.2019 Nuncjusza apostolskiego na
Ziemi Królestwa Polskiego i uznajemy Go za persona non grata.
5. Sprawy wzajemnych rozliczeń i pretensji finansowych powinien regulować Traktat
pokojowy do którego zawarcia szczerze zachęcamy.
6. Z dniem ogłoszenia niniejszego Edyktu w Metryce Koronnej [po zaakceptowaniu
przez Sejm Walny] wszelka jurysdykcja papieska, Stolicy Apostolskiej, Państwa
Watykan na Ziemi Korony Królestwa Polskiego wygasa.
7. Tak wierni, jak kapłani Królestwa Polskiego mogą wyłącznie w sposób duchowy
podlegać Papiestwu, o ile jest taka ich wola.
8. Szanujemy większość dotychczasowych papieskich nominacji biskupich ale z
dniem dzisiejszym [po zaakceptowaniu przez Sejm Walny] każda nominacja
biskupia ze strony papiestwa i każde wyświęcenie na biskupa takiego nominata, z
naszej strony będzie uznane za ingerencję w Nasze królewskie prerogatywy.
9. Prosimy biskupów aby do dnia 30 czerwca A.D.2019 złożyli homagium Prymasowi
Królestwa Polskiego za wyjątkiem biskupów złożonych przez Nas z urzędu tj.:






Wojciecha Polaka
Stanisława Gądeckiego
Stanisława Dziwisza
Wiktora Skworca
Kazimierza Nycza
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10.Prosimy Episkopat Królestwa Polskiego pod przewodnictwem Prymasa Królestwa
Polskiego o przygotowanie się do zwołania Synodu Plenarnego w drugiej połowie
2019 roku, na którym tenże Synod podejmie ostateczną decyzję o organizacji
Kościoła katolickiego na Ziemi Królestwa Polskiego. Sugerujemy, by wybory
biskupa danej diecezji dokonywał Król, po przedstawieniu Mu w określonym
terminie pięciu Kandydatów przez Kapitułę Diecezjalną lub Synod Diecezjalny.
Obiory kandydatów muszą być dokonywane w sposób jawny.
11. Naszym zdaniem obecna formuła organizacji Papiestwa jest niewłaściwa, a
sposób obioru Papieża jest błędny. Akceptujemy jeden Powszechny i Apostolski
Kościół. Dlatego nominujemy niniejszym J.E. abp Jana Pawła Lenga na Ucznia
Jezusa Chrystusa jako Apostoła Słowiańszczyzny (Wielkiej Lechii), w tym Korony
Królestwa Polskiego. Sugerujemy, by poszczególne obszary geograficzne na Ziemi
obrały dodatkowo 11 Apostołów, a Ci, by wybrali sobie Sługę Sług - Papieża,
którego obiecujemy szanować w zakresie nauczania w wierze Jezusa Chrystusa.
Jednocześnie uznajemy jako ostatniego Papieża w formule nie apostolskiej
Benedykta XVI.
12. Licząc się ze zlekceważeniem przez Papiestwo Naszego Edyktu prosimy księży o
odmawianie nominacji papieskich na biskupa oraz dystansowanie się do
bezpośrednich ingerencji papiestwa lub legata papieskiego w Kościół na Ziemi
Korony Królestwa Polskiego.
13.Królestwo Polskie nie przyjmuje postanowień II Soboru Watykańskiego,
potwierdzając jednocześnie postanowienia Soboru Trydenckiego przyjęte na
Sejmie Walnym w Parczewie A.D.1564, o ile nie są sprzeczne z niniejszym
Edyktem.
14.Upraszamy kapłanów służebnych, a szczególnie Proboszczów, by odprawiali w
swoich parafiach Msze Trydenckie, na początek przynajmniej raz w tygodniu, by
posiłkowali się oprawą liturgiczną chorałów gregoriańskich oraz by zezwolili, a
nawet zalecali wiernym przyjmować Komunię Świętą na klęcząco.
15. Ponieważ Papiestwo wielokrotnie rzucało klątwy na Królestwo Polskie, więc
stawiamy ultimatum obecnemu Papiestwu aby do 30 czerwca A.D.2019 zdjęło
wszystkie klątwy z Królestwa Polskiego i Królów Polski por rygorem infamii ipso
facto, którą niniejszym na Papiestwo nakładamy.
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APEL DO NIMINATÓW NA BISKUPÓW!

U

praszamy każdego z osobna Nominata na Biskupa, który otrzyma

nominację ze strony Państwa Watykańskiego vel Stolicy Apostolskiej z
dorozumianą kontrasygnatą „III RP”, co jest zgodne z Konkordatem „III RP” ze
Stolicą Apostolską z 28 lipca 1993 roku jak niżej (Dz. U. 1998 nr 51poz. 318).

aby tych nominacji, bez zgody Króla Polski, nie przyjmowali.
Na Ziemi Królestwa Polskiego obowiązują nadal bulle papieskie nadające
Królom Polski prawo mianowania biskupów!
ORĘDZIE NOWOROCZNE KRÓLA POLSKI z 31 grudnia A.D. 2018

Strona 17

Przyjęcie więc nominacji oznaczać będzie biskupstwo w ramach „III RP” ale w
żadnym przypadku w ramach Królestwa Polskiego.
Wiernych i Poddanych Królestwa Polskiego upraszamy odróżniać Biskupa
nominowanego przez Stolicę Apostolską we współpracy z „III RP” od Biskupa
nominowanego przez Króla Polski .
Od Naszej elekcji 16 lipca A.D.2016 roku uznaliśmy tylko jednego Biskupa na
Ziemi Królestwa Polskiego tj. J.E. abpa Jana Pawła Lenga, jako jednocześnie
Prymasa Królestwa Polskiego Legatus natus.
Każdy biskup, który w formule homagium uzna do 30 czerwca A.D.2019
Prymasa Królestwa Polskiego J.E. abpa Jana Pawła Lenga stanie się ipso
facto Biskupem Królewskim, uznawanym przez Nas. Zwracamy uwagę, że nie
uzależniamy Aktu homagium wobec Prymasa Królestwa Polskiego Legatus
natus od bezpośredniego uznawania Nas, jako Króla Polski.
A contrario, ci biskupi, którzy tego Aktu homagium nie dokonają, pozostaną
biskupami „III RP” i Stolicy Apostolskiej, nie uznawanymi (jako zasada
generalna) przez Króla Polski.
Zmusi Nas taka sytuacja do sukcesywnego nominowania na biskupów księży,
co spowoduje okresowe zamieszanie jako, że wierni będą mieli Biskupów
bolszewickich vel konkordatowych i królewskich. Próbujemy temu zaradzić w
sposób nie wprowadzający chaosu ale niestety nie widzimy po stronie
obecnych hierarchów właściwej oceny sytuacji tzn., że Polska wraca do
korzeni królewskich i nie chce być państwem bolszewickim.

Polacy!

O

becna władza tj. „III RP” szermuje hasłami niepodległości, a nawet w 2018

roku obchodziła dość hucznie 100-lecie odzyskania niepodległości, a de
facto 100-lecie rządów masonerii w Polsce!
Przypomnijmy więc sobie, że upadaliśmy w 1795 roku jako Królestwo Polskie –
Rzeczpospolita Obojga Narodów z Królem Stanisławem II Augustem
Poniatowskim - masonem i Prymasem Królestwa Polskiego Michałem
Poniatowskim – masonem. Powstaliśmy w 1918 roku z Józefem Piłsudskim –
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masonem na czele i pierwszym Prezydentem II RP Gabrielem Narutowiczem –
masonem. Czy to naprawdę było odzyskanie niepodległości?
Czy to tak trudno zauważyć, że Piłsudski pełnił w „II RP” dokładnie taką samą
rolę jak Lenin w Sowieckiej Rosji.
Co łączy Lenina – Piłsudskiego i Hitlera?
Na pewno ideologia światowego socjalizmu, żydowskie pochodzenie,
agenturalność, filosemityzm, marne wykształcenie oraz niskie stopnie
wojskowe.
Józef Piłsudski z samozwańczego Brygadiera obwołał się Dekretem
Naczelnika Pierwszym Marszałkiem Polski 19 marca 1919 roku (ówczesny Sejm
II RP nie wyraził zgody na tę nominację), a Hitler ze starszego szeregowego
(Gefrajter) obwołał się Wodzem Rzeszy. Lenin nie miał żadnego stopnia
wojskowego ale mimo to de facto dowodził Armią Czerwoną.
Te trzy osoby stoją za obecną sytuacją polityczną w tej części Europy!
Czy więc rzeczywiście jako wolny Naród Polaków możemy świętować
niepodległość, będąc okupowanymi przez 100 lat przez masońskie państwa?
Obecnie granica Curzona & Namiera dalej obowiązuje, prawem kaduka,
między Polską a Litwą, Białorusią i Ukrainą, bo tak nadal życzą sobie
światowe Żydostwo i Brytyjczycy.
Może to budzić zdziwienie ale o takie właśnie granice wolnych republik post
sowieckich walczyła „Solidarność Walcząca” Kornela Morawieckiego. Od
czasów Prezydenta Wałęsy, kolejni Prezydenci „III RP” uznają tę granicę za
obowiązującą. Poświadcza je też corocznymi wizytami na Ukrainie Prezydent
Andrzej Duda. Tym samym „III RP” zgadza się, a nawet wspiera okupację
Kresów Wschodnich przez Litwę, Białoruś, Ukrainę.
Czy dziwi, więc nominacja syna Kornela Morawieckiego, Mateusza na
Premiera Rządu „III RP”?
Czy nie chodzi to o utrzymanie granic na Linii Curzona & Namiera ustalonych
nam przez Brytyjczyków i amerykańskich Żydów.
Czy my ustalamy granicę Wielkiej Brytanii lub Izraela?
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A może warto byłoby się zainteresować, czym było i jest kolonialne Imperium
Brytyjskie i czy w skład tego Imperium, jako strefa wpływów, nie weszła po I
Wojnie Światowej Polska? Czy Piłsudski mógł być agentem brytyjskim?
I czy na pewno Państwo Izrael znajduje się wyłącznie w Palestynie?
Piłsudskiemu jako agentowi żydowskiemu, brytyjskiemu, etc., nie udało się
przesunąć granicę na Linię Curzona & Nemira ale udało się to po II Wojnie
Światowej.
Udało się, dlatego, że po 1944 roku powstało na terenach Polski
judeobolszewickie państwo okupacyjne „PRL”, a następnie okupacyjne,
judeomasońskie państwo „III RP” – realizujące interesy syjonistów.
Po 1944 roku nastąpiło też przejęcie funkcji hierarchów kościoła rzymskokatolickiego przez masonerię, obce wywiady oraz przez tajne służby
okupacyjnych rządów.
Następuje od tego czasu wyraźna judeizacja i protestantyzacja kościoła
rzymsko-katolickiego w Polsce i jego pełzająca zamiana w myśl fałszywie
pojętego ekumenizmu i synkretyzmu, w protestantyzm i judaizm.
Bez nauki Jezusa Chrystusa opartej na Starym, a szczególnie Nowym
Testamencie Polacy stracą ducha i ostatecznie ulegną zagładzie, a co
najmniej zamienią się w posłusznych syjonistom Gojów.

CHRZEŚCIJAŃSKA NADZIEJA

P

olacy zgodnie z „Rotą” są „królewskim szczepem Piastowym” i żadna

masoneria na dłużej się tu nie utrzyma.
Dlatego niepokoi nas fakt totalnego rozbrojenia Polaków i sprowadzenia
obcych wojsk do Polski przez współczesnego „Konrada Mazowieckiego” –
Antoniego Macierewicza.
Wyprowadzanie Krzyżaków z Polski zajęło polskim Królom ponad 200 lat, a ich
pozostałością było do niedawna jeszcze ich (Krzyżaków) panowanie w
Obwodzie Królewieckim (Województwie Sambijskim) okupowanym obecnie w
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ramach zdobyczy wojennej po II Wojnie Światowej przez Federację Rosyjską,
czyli trwało to łącznie około 700 lat.
Czy Antoni Macierewicz był idiotą?
Nie! Jest to sprawny funkcjonariusz masońskiej ponadnarodowej machiny,
która postanowiła wciągnąć na nasz teren Konia Trojańskiego w postaci
wojsk amerykańskich, a pamiętamy jak skończyli tubylcy w Ameryce czy
Australii – pozostały im rezerwaty na ich własnej Ziemi.
Stąd Nasz kolejny apel – ultimatum do Administracji J.W. Donalda Trumpa:
zabierzcie stąd swoje okupacyjne wojska, bo skończycie jak Krzyżacy czy
Prusacy. Upadniecie jako USA!
Dajemy Wam na to cały 2019 rok!
Polaków prosimy o traktowanie wojsk amerykańskich jako wojsk
okupacyjnych, a każdego żołnierza amerykańskiego, szczególnie każdego
oficera amerykańskiego jako persona non grata w Polsce.
Sam Antoni Macierewicz musi jak najszybciej zniknąć ze sceny politycznej w
Polsce i należy Go wysłać do Izraela lub USA. Dajemy Mu, na opuszczenie
Ziem Królestwa Polskiego cały 2019 rok.
Polacy!
Rządzi nami
kamaryla!

syjonistyczna,

liberalna,

świecko-kościelna,

antypolska

Naszym zdaniem tylko frontalne poparcie Królestwa Polskiego i Króla przez
świadomych zagrożenia Polaków może uratować Polskę i Polaków!
Dlaczego Polska upada?
Bo nie zadajemy rządzącym pytań:
- dlaczego „III RP” nie zakończyła II Wojny Światowej Konferencją Pokojową?
- dlaczego Litwa, Białoruś, Ukraina okupują Ziemie II RP określone Traktatem
Wersalskim z 1919 roku oraz Traktatem Ryskim z 1921 roku?
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- dlaczego „III RP” w dalszym ciągu uznaje za granicę z Litwą, Białorusią i
Ukrainą tzw. Linię demarkacyjną Curzona & Nemira dzielącą Polskę na dwie
części?
- dlaczego „III RP” pozwala na bezprawna okupację Ziem Polskich
określonych traktatowo Traktatem wersalskim i Ryskim przez Litwę, Białoruś i
Ukrainę?
- dlaczego „III RP” nie upomina się o Ziemię Królewiecką (Województwo
Sambijskie) od Rosji?
- dlaczego Zdobycz Wojenna w postaci Ziem byłego NRD (Łużyce) trafiła do
Niemiec jako państwa przegranego w II Wojnie Światowej? Czy ktoś z „III RP”
protestował w tej sprawie? Domagamy się zwrotu Województwa
Obotryckiego
(Meklemburgia)
Województwa
Dolnołużyckiego
(Brandenburgia) i Województwa Górnołużyckiego (Saksonia). Całą tę Ziemię
nazywamy ŁUŻYCAMI.
- dlaczego w „III RP” nie jest zakazana działalność masonerii?
- dlaczego Prezydent w „III RP” musi być masonem (?) i mieć żonę Żydówkę?
- dlaczego szefem partii rządzącej w Polsce musi być Żyd i/lub mason i/lub
agent obcego wywiadu?
- dlaczego w Sejmie i Senacie „III RP” obowiązuje tzw. dyscyplina partyjna i
gdzie ta zgubna praktyka jest prawnie unormowana?
- dlaczego Poseł i Senator „III RP” może legalnie reprezentować partię, a nie
Wyborców oraz Ziemię z której został wybrany?
- dlaczego Żydzi i osoby pochodzenia żydowskiego mogą pełnić funkcje
publiczne w Polsce mimo encykliki Papieża Benedykta XIV „A quo primum”?
- dlaczego biskupów w Polsce mianuje obce Państwo Watykan?
- dlaczego w Polsce władzę nadrzędną nad kościołem partykularnym ma
Legat Papieski - nuncjusz?
- dlaczego nie jest szanowany przez „III RP” Król Polski wybrany na legalnej
elekcji?
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- ile kosztuje polskiego podatnika władza „III RP”, a szczególnie Sejm i Senat
na Wiejskiej, Prezydent „III RP”?
- ile kosztuje polskiego podatnika Król Polski?
- dlaczego „III RP” asygnuje 100 mln PLN na cmentarz żydowski na którym nie
leżą ludzie zasłużeni dla Polski, a sami Polacy muszą kwestować na Cmentarz
Powązkowski?
- dlaczego „III RP” reprywatyzuje a nie restytuuje mienia zagrabionego
polskiemu ziemiaństwu i mieszczaństwu?
I wiele, wiele innych istotnych pytań!

PRZYSZŁOŚĆ

J

est pewne, że tak USA jak Rosja potrzebują Środkowej Europy, tak kulturowo

jak cywilizacyjnie, a de facto, jako z jednej strony rynek zbytu a z drugiej strony
partnera handlowego i twórcę nowoczesnych technologii, co może pozwolić
osiągnąć przewagę wobec Chin.
Śmiertelnym wrogiem Polski jest Imperium Brytyjskie vel Wielka Brytania z
ukrytymi brytyjskimi służbami tajnymi. Chodzi o kontrolę szlaków handlowych z
Chin via Ukraina i Morze Czarne.
Bez silnej Europy Środkowej tak USA jak Rosja będą traciły dystans do Chin.
Polska powinna, więc nie zajmować się więcej budowaniem Wieży Babel vel
Rzeszy Niemieckiej tym bardziej, że wypowiedziano Polsce warunki korzystnej
współpracy na warunki niewolnicze.
Jak najszybciej Polska powinna zintegrować najbliższe otoczenie w celu
bodowy Małej i Wielkiej Lechii – związku politycznego i gospodarczego,
samodzielnego, nastawionego na współpracę z Rosją, kosztem dalszej,
zgubnej integracji (anszlusu) z Europą Zachodnią, która będzie ekonomicznie
słabła i dążyła do konfrontacji militarnej z Polską i Europą wschodnią, bo tu
płyną soki życia dla pasożytów a takimi są imperia kolonialne: Wielka Brytania,
Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy.
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Chodzi tu o prawdopodobny zwrot w polityce niemieckiej z integrystów na
militarystów, za poparciem krajów kolonialnych, niepotrafiących żyć i
funkcjonować z własnej pracy. Kraje to dodatkowo łączy nienawiść do
chrześcijaństwa, a spaja je syjonizm, który nimi kieruje. Wspiera ich też szeroko
rozumiany islam jako ideologia koherentna w zwalczaniu chrześcijaństwa.
Jak widać siły skierowane na Polskę są potężne!
Mamy wroga wewnętrznego w postaci masońskich partii na długiej, ale
regulowanej syjonistycznej smyczy oraz mamy łączących się antypolsko
wrogów zewnętrznych.
Obecnie Niemcy nie Rządem stoją i jest idealny moment, by nakłonić
słowiańskie Landy Meklemburgii, Brandenburgii i Saksonii – słowiańskie Łużyce
- do integracji z Koroną Królestwa Polskiego jako Małą Lechią.
W innym przypadku tzw. ziemie saskie i pruskie w ramach Rzeszy Niemieckiej
posłużą do militaryzacji Niemiec i do dokończenia II Wojny Światowej.
Idealnym rozwiązaniem jest KONFERENCJA POKOJOWA w Gdańsku Oliwie,
którą rozpoczęło Królestwo Polskie Naszym Memorandum z 14 października
A.D.2017 wygłoszone przez Nas w Gdańsku Oliwie.
Abstrahując od tego, czy Polacy in gremium popierają Królestwo Polskie, czy
okupacyjny reżim „III RP” pewnym jest, że Polska i Polacy winni dążyć do
zorganizowania w 2019 roku KONFERENCJI POKOJOWEJ kończącej formalnie
II Wojnę Światową.
Mamy nie uregulowany problem granic; mamy nie uregulowany problem
okupacji Kresów Wschodnich i Ziemi Królewieckiej (Sambii); mamy nie
uregulowany problem II RP w sensie sukcesji i reprezentacji; mamy nie
uregulowany problem polskiego złota i innych aktywów znajdujących się
poza Polską; mamy nie uregulowany problem roszczeń żydowskich, etc., etc.
Polityka Unii Europejskiej a de facto Rzeszy Niemieckiej oficjalnego bojkotu
gospodarczego Rosji prowadzi wprost do wojny polsko-rosyjskiej.
Czym, jak nie głupotą nazwać bojkot Rosji w ramach UE, który w 90% uderza
w Polskę? Powinnismy w ramach tego bojkotu domagać się 40 mld Euro
rocznej rekompensaty od Unii Europejskiej za poniesione straty.
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Nota bene czy okrojenie Ukrainy o Krym i Donbas jest dla Polski niekorzystne?
Czy „III RP” ma w ogóle opracowany wariant napaści militarnej Ukrainy na
Polskę? Ukrainę można pokonać tylko w sojuszu z Białorusią, Rosją lub Turcją!
Czy Polska ma zawarte sojusze z Rosją, Białorusią lub Turcją na wypadek
agresji Ukrainy na Polskę?
Sojusz z Ukrainą i Litwą przeciwko Rosji to samobójstwo!
Białoruś ma zawarty sojusz z Rosją na wypadek agresji Polski, Litwy czy
Ukrainy i czuje się bezpieczna!
„III RP” w osobie Prezydenta Dudy optuje za silną Ukrainą. Czy zapomniał o
Wołyniu i SS Galizien?
Czy Ukraina na pewno nie jest w stanie dogadać się z Rosją i/lub Niemcami
przeciwko Polsce?
Mimo, że masoneria od dawna opanowała Watykan oraz polski episkopat to
mimo to katolicyzm w Polsce ma się dość dobrze! To wymusza zmianę planów
masonów i syjonistów z wariantu pokojowego zniewolenia Polaków na
wariant militarnego przymuszenia Polaków do porzucenia wiary katolickiej.
W Europie pracują obecnie trzy cywilizacyjne płyty tektoniczne:
 islamska pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej;
 judaistyczna
vel
syjonistyczna
(żydowska,
masońska)
przewodnictwem USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji;

pod

 chrześcijańska (oficjalnie pod przywództwem zmasonizowanego,
zjudaizowanego i zislamisowanego Watykanu, a de facto żywiołowa,
naturalna, etniczna, polska, bez jakiegokolwiek przywództwa).
O ile zdegenerowanej pseudoreligii islamskiej i żydowskiej trzeba od
dzieciństwa nauczać, a tak naprawdę deprawować młode pokolenia, by ich
przedstawiciele stali się religijnymi fanatykami – sodomitami, liberałami,
libertynami etc., o tyle religia chrześcijańska w Polsce jest religią przyrodzoną,
naturalną, etniczną opartą na naszych genach, na naszych odwiecznych
zwyczajach. Paradoksalnie, więc obecny kościół rzymsko-katolicki w Polsce,
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reprezentowany
przez
zmasonizowanych,
zjudaizowanych
i
sprotestantyzowanych hierarchów ma za zadanie zdechrystianizować
Polaków, z ich chrześcijańskich cech nabytych rodowo i naturalnie. Idzie mu
jednak jak po grudzie, bo Polacy wiedzą i czują swoje.
Polska jako Chrystus – Mesjasz Narodów, jako wszczepiona w chrześcijaństwo
dziczka oliwna, nie poddaje się tym procesom dechrystianizacji
(protestanckich oprysków), więc zapewne zastosowany będzie wobec Polski
sposób bardziej inwazyjny lub wręcz odbędzie się kolejny faryzeuszowy sąd
nad Polską, na podobieństwo sądu jaki odbył się nad Jezusem. „Jeśli mnie
prześladowali to i Was prześladować będą”.
W sytuacji, gdy Europę i Świat opanowali współcześni faryzeusze, nie może
być inaczej, a Judasz zawsze się znajdzie! Przyjdzie na Górę Oliwną z
pocałunkiem pokoju!
Wyrok może być tylko jeden: KRZYŻ DLA POLSKI, czyli kolejna wojna i kolejna
próba eksterminacji narodu polskiego.
Czy możemy tego uniknąć?
Tylko w jeden sposób!
Apelując do naszych wrogów o pokój „PAX VOBISCUM” i nawrócenie!
Pamiętamy słowa Jezusa na Górze Oliwnej podczas pojmania, po pocałunku
„pokoju” Judasza: „schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za
miecz chwytają od miecza giną!” Nie obronimy Polski mieczem jak sądzi
Antoni Macierewicz et consortes, ale obronimy Polskę pokojem.
Sprowadzenie wojsk amerykańskich do Polski to pocałunek „pokoju”.
Absolutnie nie powinniśmy chwytać za miecz, czyli zbroić się ofensywnie! To
jest prosta droga do zguby Polski i Polaków! Powinniśmy żądać od obecnej
Władzy Konferencji Pokojowej, ponieważ zmartwychwstały Chrystus
powiedział do nas: „Pokój mój Wam daję!”. Jako Naród chrześcijański nie
chcemy wojny, ale chcemy znać warunki pokoju.
Powiedział Jezus, bowiem:
„Albo, który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie
usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło
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temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie,
wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki
pokoju.”
Musimy za słowami Jezusa Chrystusa żądać od Rządu i Prezydenta „III RP”, by
potrafili wysyłać poselstwa w celu proszenia o warunki pokoju, a nie sięgali po
miecz. Sami też musimy to czynić!

Polska będzie albo Królestwem z chrześcijańskim Królem
albo nie będzie jej wcale!
Victoria in Jesu Christo!
W roku 2019 życzymy wszystkim Polakom, wszystkim Poddanym,
tak w Królestwie Polskim jak i za granicą
Pokoju Bożego w Polsce
oraz wszelkiej Pomyślności, by Wam się po Bożemu Darzyło!
Wojciech Edward Rex Poloniae
Dano w Mieście Myszkowie, ostatniego dnia grudnia Roku Pańskiego
MMXVIII w III Roku Naszego Panowania.
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P.S.
Jeśli czujesz się Poddanym lub Zwolennikiem Królestwa Polskiego pamiętaj,
że Królestwo Polskie nie ma żadnych dochodów, oprócz dobrowolnych
darowizn od Poddanych.
Siłą Królestwa Polskiego jest Siła ofiarności Poddanych!
Corocznie, 1 kwietnia odnawiamy Śluby Lwowskie Króla Jana Kazimierza
złożone 1 kwietnia 1656 roku w Katedrze Lwowskiej z frazą: (...) „Ślubujemy
nie uciskać Poddanych!”
Corocznie w ostatnią niedzielę października odnawiamy Śluby Brzeskie
uznające Jezusa Chrystusa za Króla Wszechświata, Króla Polski, Króla
Królów, Pana Panów. W Ślubach tych również znajduje się fraza: (...)
„Ślubujemy nie uciskać Poddanych!”
Nie przewidujemy w Królestwie Polskim podatków od pracy!
Nie mając Skarbu Królewskiego, a chcąc respektować prawo III RP (nie
jesteśmy zwolennikami anarchii i jednocześnie uznajemy, że każda władza
pochodzi od Boga) prosimy o wspieranie Naszej Fundacji im. Króla
Stanisława Leszczyńskiego „QUOMODO” według możliwości i zamożności.
Jeśli chcesz ochronić to, co masz, powinieneś podzielić się częścią, bo
inaczej wcześniej czy później stracisz wszystko, a wówczas nikt, w ramach
„Ordo Caritatis”, Ci nie pomoże! Naturalną bowiem rzeczą jest pomagać w
pierwszej kolejności tym, co nam pomagają.

www.quomodo.org.pl
Za każdą, nawet drobną wpłatę, z góry dziękujemy
i bierzemy w Królewską Opiekę!
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www.królpolski.org.pl
www.sejmwalny.org.pl
www.metrykakoronna.org.pl

na

na Kanale:

Król Polski Wojciech Edward
hhttttppss::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoom
m//wwaattcchh??vv==VVQQoo--EEffTTwwrrKKII
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WPIS Nr 88/12/2018
DO METRYKI KORONNEJ
z 31 GRUDNIA A.D.2018

NOWOROCZNE ORĘDZIE KRÓLEWSKIE
NA 2019 ROK
z dnia 31 grudnia A.D.2018
wydane
w Myszkowie
na Ziemi Korony Polskiej
www.metrykakoronna.org.pl
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MMXVIII
Millennium
Pokoju w Budziszynie

1018 – 2018
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MMXVIII
Millennium
Wyprawy Kijowskiej
&
zdobycia Kijowa
przez Bolesława Wielkiego Chrobrego

1018 – 2018
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