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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.”

ODEZWA
KR ÓLA P OLSKI
z 1 4 m a ja A .D .2 0 1 9
w Święto św. Macieja Apostoła
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Czytanie z Dziejów Apostolskich z 14 maja A.D.2019
Dz 1, 15-17. 20-26

„Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie
mieszka. A urząd jego niech inny obejmie”.
Wszechwładny rozdawco koron i tronów – Boże!
Nieśmiertelny Królu Królów - Jezu Chryste!

Szlachetni!
Lachy, Lechy, Lechici, Wenedowie, Sarmaci, Polacy!
Szanowni Przedstawiciele Władz Zwierzchnich w III RP
oraz
Eminencje i Ekscelencje księża Biskupi w III RP

Laudetur Jezus Christus!

P

ragniemy rozpocząć Naszą dzisiejszą Odezwę do Rządzących w III RP

oraz do wszystkich Biskupów III RP tekstem Pierwszego Czytania z Dziejów
Apostolskich, wyznaczonym do czytania w dniu dzisiejszym oraz historyczną
Mowę od Tronu Króla Polski Jana III Wazy (za którego panowania
Rzeczpospolita osiągnęła swój największy obszar), wygłoszoną na Sejmie
Walnym Nadzwyczajnym w 1613 roku.
PIERWSZE CZYTANIE
Wybór Macieja na Apostoła

Dz 1, 15-17. 20-26
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, tak przemówił: «Bracia,
musiało się wypełnić słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On
to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym
posługiwaniu.
Napisano bowiem w Księdze Psalmów: „Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie
mieszka. A urząd jego niech inny obejmie”.
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Trzeba, więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus
przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do
nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania».
Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja.
I tak się pomodlili: «Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego
wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz,
aby pójść swoją drogą».
I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do jedenastu Apostołów.
Oto słowo Boże.
***
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Waszmościowie przybyliście tłumnie, widać, że sprawa gardłowa, a owa, niechybnie, na
gardle się zakończy.
Gdy na waszmościow oblicza patrzę, łacno widzę troskę o Patriae naszą, naszą Res publica,
naszą Sarmatiae. Mowię Waszą, a to z tego powodu, iż, jako wszyscy zgromadzeni wiedzą,
Rzeczpospolita nasza nie do króla jeno należy, a do wszystkich obywatelów, ode
Sarmatow pochodzących.
Nie wynijdziecie, Waszmościowie moi, ni jednego ustępu mojego, ni jednego działania, ni
jidnego słowa mego, które by mówić miało o sejmu zniesieniu, o pozbawieniu
przywilejów, zniszczeniu tego, co po pokonaniu Krzyżaków pod Grunwaldem Władysław
Jagiełło razem z Panami poloniae, lithuanae i russae tworzyć począł, czego owocem
bezpośrednim jest nasza Rzeczpospolita.

Zbawiciel

nasz mówił, że po owocach drzewo poznacie, a drzewo Najjaśniejszej i
najwspanialszej Rzeczypospolitej jest ozdobą Ogrodu Bożego, a naród sarmacki na
Sądzie Ostatecznym postawion będzie jako examplum między Niemce, Francuzy czy
Hiszpańcow, jako wzór prawości i honoru.
Z tym Waszmościowie ze mną się zgadzacie, a po obliczach Waszych szczerych widzę, że
faktycznie napowietrznej i wieczystej nagrody wyglądacie. Wierzę głęboko, że dostaniecie
ją według zasług waszych niemałych.

Waszmościowie na spotkanie na sejmie konnym żeście mię zaprosili, byśmy rozprawiali
o Ojczyzny dalszym losie, co zawsze chętnie czynię, dlatego, że w ciągu lat 26 mojego
panowania, wszystko, com czynił, robiłem jedynie, by Rzeczpospolita odzyskała chwałę
dawną, a jej należną.
Słyszę jednak skargi i wrzaski niesprawiedliwe, sądy płoche, a bzdury straszliwe, na moją
osobę królewską się sypiące zewsząd.
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Gdzie, Waszmościowie, Wasze wrzaski były w czasie Brześcia? Gdzie płacz i szat
rozdzieranie, gdy pod Grodnem przesądziliśmy o trwałości dzieła lubelskiego? Gdzież
wreszcie, pytam, sądy i absolutum mej osoby, gdy pod Świeciami i Nowem dokończyliśmy
dzieła Polonia restutita?
Odpowiem Waszmościom, choć sami winniście sąd taki we własnym sumieniu odprawić, a
serce i rozum wasze winny być trybunałem i palestrantami.
Dotychczas, Panowie szlachta, szliśmy ramię w ramię, a cel mieliśmy jeden, była nim
Rzeczpospolita, wieczna, niepodzielna, wspaniała. I ten cel niech dalej nam przyświeca.

Waszmościowie rozpowiadacie mi, że ustrój Rzeczypospolitej dobry est i

zmian nijakich
nie potrzebuje. Waćpanowie, tedy ja pytania Wam zadam, i wedle rozsądku na nie
odpowiedzcie:
Czemu decyzje sejmu walnego wprowadzanie w życie nie są?
Czemu sejmiki o dyrdymałach rozpowiadają?
Czemu królewszczyzny są zagrabiane?
Czemu podatki nie spływają?
Czemu poborców szlachta wita rusznicą i czeladzią?
Czemu urzędnicy warcholą, a odwołać ich nie można, bo immunitety ich bronią?
Czemu z kiesy państwowej bierze, kto bądź?
Czemu nasz handel ogranicza się jeno do zboża i skór?
Czemu sprawy sądowe latami się ciągną?
Czemu, kto ma szablę i partię za sobą, czyni się hetmanem czy starostą?
Czemu, przez Boga, każdy rwie w swoją stronę Rzeczpospolitą, jak czerwone sukno?
Jeśli Waćpanowie pomysły mają, idee jakoweś, niech zostają na sejmach walnych
przedstawiane. A nie ciągłe wrzaski, że Złotą Wolność wam się odbiera! Bo nie odbiera.
Mogę zaręczyć, że na majestat sejmu i senatu nie będę się porywał. Na co przysięgać?
Boga? Honor? Sztandar? Dawajcie je, a przysięgnę zaraz! I Waćpanów na świadków
wezmę. Sługą Rzeczypospolitej jestem, od 26 lat walczę o to, byśmy byli wielcy,
mospanowie.
Bo jak nie będziemy wielcy, to wcale nas nie będzie.
Przyjdzie Niemiec, Moskal, Szwed, Turek i Rzeczypospolitej nie będzie.
A żeby być wielkim, naszym orężem musimy zasłaniać Matkę Ojczyznę.
Wiecie, Waćpanowie, że od I bitwy o Grodno w 1608 roku nie przegraliśmy na lądzie ani
jednej bitwy? Jest to wielki nas wszystkich sukces, ale przede wszystkim stałej i silnej
armii, która w hetmańskim ręku i za pieniądze nasze jest utrzymywana.
Chcecie Waszmościowie, bym ją rozwiązał? Wojska nasze? Szaleńcem byłby ten, który
przed wrogami się odsłania, i jeszcze tyłem się odwraca, wołając, by go kopać poczęli,
jak we Francyi czy u Olędrow.
Ja, Waszmościowie, Rzeczypospolitej kopać nie dam!
Pomnijcie Waszmościowie, że Rzeczpospolita przyjaciół nie ma.
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Jeśli do kogoś mamy się tyłem odwrócić, to tylko dlatego, że nie zdąży nas w zadek
kopnąć. Blokujemy jednych, blokujemy drugich, trzecim dajemy w pysk. Taka to jedyna
skuteczna taktyka w Rzeczypospolitej, aby Rzeczpospolita była wielka i wspaniała.
A chcemy tego wszyscy?! Chcemy, bardzo!

Za

brutalne metody Waszmościów przepraszam i o zmiłowanie proszę. Jeślim coś za
gwałtownie uczynił, to z ochoty gorącej. Ja żołnierz jestem, matki nie znałem, ojciec mój
świat ten przedwcześnie opuścił. Za mojego ojca służył Pan Zamoyski, Pan Żółkiewski,
Pan Chodkiewicz... żołnierze wielcy, co mnie zawsze przestrzegali: co Twoje, bierz, na
innych nie patrz!
I tak czyniłem!
Za trupy po sejmie przepraszam i kajam się, przyobiecałem sobie, że na pielgrzymkę do
Częstochowy boso pójdę, by Najświętszą Panienkę przebłagać. Jeśli czego ode mnie
żądacie, mówcie, ale bez krzyków i oskarżeń. Po 26 latach panowania, tylko 8 lat było
bez wojen i trupów, więc minie długi czas, nim do pokoju się wszyscy przyzwyczaimy.

Widzicie,

Waszmościowie, gdy pacholęciem jeszczem był, jedno wielkie dziwowanie
mnie brało, kiedy to nauczyciele i preceptorzy pouczali mię, jaki kraj gdzie leży, i gdzie
jaka wiara panuje... A każda święta. Kiedym się spytał, jaka tedy religia panuje w
Rzeczypospolitej, nawet Piotr Skarga, mąż wielkiego formatu, jak o kulturę polityczną
idzie, a przecie Jezuita, rzekł mi, że to, co w inszych krajach, to w Najjaśniejszej miejsca
nie ma, bo u nas nawet konfederacyje odpowiednie zawiązane zostały, coby tolerancyji
przestrzegać.
Jako, że, na ojca mego polecenia, ksiądz Piotr mi wszelkie wykładnie kontrreformacyji
wykładał, pouczał mię, że jak na tron z Bożej, a wówczas także Waszej, Waszmościowie,
łaski, na tron wstąpię, mam takie same porządki, co we Francyi czy niemieckich
księstewkach wprowadzać, czyli, innemi słowy, katolicyzm rzymski mam wprowadzać, a
tych, co się nie podporządkują, ścinać, spalać, torturować i więzić, albo na banicję
skazywać. Widzę, Waszmościowie, że nawet katolicy łacińscy, którzy i w Rzeczypospolitej
całej, i na sejmie naszym dominujący są, burzą się, żebyśmy mieli jako pludracy
sodomici postępować, a ludzi zacnych, którzy Rzeczypospolitej przysłużyli się i przysłużyć
będą, jeno prze ten fakt, że do cerkwi czy zboru miast łacińskiego kościoła chadzają,
wytrącać.

Przyznajcie, Waszmościowie, że Rzeczpospolita jest jako sfora chartów dumnych między
wilki i insze plugawe stwory. Tako więc, sfora, nawet jeśli jeden chart jest biały, a drugi
czarny, nie powinna wygryzać się między sobą, a razem zagryzać wszelkie zło, jakie śmie
swoje brudne łapy na Najjaśniejszą wyciągać.

Rzeknijcie mi, Waszmościowie, ja żołnierz prosty, na uniwersytetach nie studiowałem, a
lata moje jako wojenne do historyi przejdą, czy różnica jaka, czy krzyż łaciński, czy
grecki przyświeca nam, by bić wrogów naszych, co na krew naszą czyhają... Co tam
jednak krew, nasze miody, gorzałki i zacne panny!
W każdym razie, co nam owy krzyż da? Otóż, jeśli materialny, to łacno przywalić takim
krzyżem można Prusakowi, Moskalowi, Szwedowi czy inszym sodomitom!
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Pojmijcie Waszmościowie, na świat szeroki otwarci przecie jesteście, jako ptak drapieżny
swe terytorium penetrujący... Kto więcej racyi ma? Czy Francuz, któren w wychodku jest
ino dlatego, że u nas wychodki przypatrzył, u którego hugenoci twierdze zajmują i
państwu zagrażają, czy zacny sarmacki naród, któren Boga w sercu ma, a Bóg przecie
jedyny, a potem w żydowskiej karczmie jeden hymn śpiewa?

Rzekną

mi niektórzy, że kalwini sześć palców u nóg mają, co ma być ich diabelstwa
symbolem; ja jednak rzeknę, iże małżonka moja pięć palców u stop posiada, jako każda
inna niewiasta, a o czym wielokrotnie nawiedzając jej alkowę przekonać się mogłem.
Przeto, Waszmościowie, rzeknijmy sobie jasno; nie ma różnicy dla obrony potocznej i
myśli powszechnej, aby tolerancyję utrzymać.

Waszmościowie,

zwłaszcza ci wiekowi bardziej, zapewne pamiętają, że owe rzeczy,
które tutaj pro publico bono przytaczam, pochodzą z Konfederacyji Warszawskiej [1573], na
którą panowie szlachta chcieliście, bym przysięgał... I ja żem przysiągł, a jakże! I jeśli
trzeba będzie, przysięgnę raz jeszcze... Mało tego, jeszcze sto razy, co by Waszmościów
ostatecznie przekonać, że wojen religijnych nie będę tutaj rozpoczynać, a chociaż
wrogowie nasi przez lat ostatnich 30 byli nie kim innym, a nie-łacinnikami, nie będę się
mścił na zacnych obywatelach naszych.

Przyznacie,

Waszmościowie, że krotochwila by była, gdyby król z diabelskim iście
chichotem, zamiast się sprawami ważnemi dla potoczności Rzeczypospolitej zajmować,
począł pałką obijać każdego żyda, tylko dlatego, że żyd, każdego kalwina, że kalwin,
każdego lutra, że luter, et cetera, et cetera, et cetera.
Ja chętnie za pałkę chwycę, ale po to, by wrogów Rzeczypospolitej obić, by
tortury piekielne traktowali jako ulgę od tego, co im zacny naród Najjaśniejszej
sprezentuje.

Co

tyczy się zaś sprawy ważnej, a szeroko także komentowanej we świecie
krześcijańskim, a zwłaszcza w Polszcze, to jest unii brzeskiej... [1596] Waćpanowie
wiedzą zapewne, że u poprzedniego Ojca Świętego chciałem wyjednać pozwolenie na
utworzenie patriarchatu kijowskiego, któren by zakończył spór unitów z dyzunitami, a
przynajmniej swary owe straciłyby dla mnie wymiar ważny. Waćpanowie wiary greckiej
widzę, że licznie na sejm konny nie przybyli, ale imaginuję, iże to z przyczyny owej, że w
Wielkiej i Małej Polszcze niewielu jest takich, co Ojcu Świętemu się nie kłania...
Niech ci jednak, co są, moje posłannictwo w ziemie ruskie wiodą i w krześcijańskim
duchu pokój niosą: otóż, wyście jedne krześcijany i jednym prawem sądzeni jesteście w
sprawach świeckich, i wspólnego przedstawiciela duchowego winniście posiadać. I to nie
w Moskwie, gdzie, mimo obecnych stosunków poprawnych a zacnych, straszne łotry
mieszkają, co by nam chcieli Smoleńsk a Ruś całą wyrwać, szelmy zatracone, a w
Kijowie, który to pierwszy z ziem słowiańskich się krzyżowi pokłonił, z Bizancjum
przyniesionemu.
I jeśli tylko otrzymam permisję od Ojca Świętego, niechybnie akcję dyplomatyczną
rozpocznę u patriarchów, którzy sami przecie zrozumieć muszą, że wiara grecka, czy to
unicka, czy dyzunicka, w Rzeczypospolitej winna jest niepodległości większej, a stać się
może, niech to wiedzą i w Jeruzalem, i w Aleksandrii, i w Konstantynopolu, i w Rzymie, i
we wszelkich inszych miastach świata naszego, drogą do pojednania całego
krześcijaństwa.
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Wszyscy krześcijanie rzec możemy: "wierzę, że Pan mój, Jezus Chrystus, ukrzyżowan,
umarł, pogrzebion i zmartwychwstał po to, bym mógł być zbawionym". Już ojciec mój
[Jan III Waza] pisał o Res publica Christiania, choć realizacja tej idei w jego wykonaniu niech
przemilczana zostanie na tym sejmie. Dosyć smutków mamy, by ich w Anno Domini 1613
szukać.

Co tyczy się żydów i pogan, to Waszmościowie zapewne wiecie, że pogan spotkać można
i na Podlasiu, i we Żmudzi, w stepach ukrainnych. Działalność krześcijan może ich
nawrocić, choć nikt ich z mojego przyzwolenia gnębić nie będzie, co oświadczam. życzę
Wam wszystkim krześcijanom, abyście Słowo nieśli między narody, bo kto ma być
lepszym nośnikiem Zbawienia, jak naród sarmacki, który przez samego Boga jest łaskami
wielkimi doświadczany?

W

każdym razie, czy poganin prastary, jako Prus na przykład, czy pohaniec, co
Prorokowi się kłania i pięć razy w stronę Mekki głowę swoją skłania, nie był i nie będzie
tępiony przeze religię swoją. Zabicie takiego normalną zbrodnią będą i skończą się wizytą
u mistrza małodobrego, i tu bynajmniej nie krótką.
Waszmościom zdałem sprawę ze swoich na religię poglądów, przemyślcie to a
powiedzcie, czego żądacie od moich działań w tem zakresie.

Sigismundus Rex
***

S

ytuacja polityczna w Polsce A.D.2019 na dzień dzisiejszy dojrzała do

tego, by niniejszą Odezwą zażądać od Rządzących w III RP – Urzędników
Wyższych oraz od Biskupów w III RP - Hierarchów aby dobrowolnie ustąpili
ze swoich urzędów składając dymisję na Nasze królewskie ręce.
Wymogiem obecnego czasu jest reset ustroju politycznego Polski i jego
zmiana z pseudo monarchii partyjnej, kryjącej się za fasadą ochlokracji z
partyjnym, masońskim, żydowskim królikiem na monarchię konstytucyjną z
chrześcijańskim Królem Polski.
Jako Król Polski i jako Królestwo Polskie uznajemy obecny ustrój
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej za zagrażający życiu i zdrowiu Polaków,
gwarantujący w ostateczności kolejne ludobójstwo Polaków ze strony
naszych wrogów.
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Genezą tego stanu rzeczy jest pojałtański porządek czy raczej
nieporządek, pozostawiony na Ziemi Polskiej po działaniach militarnych II
Wojny Światowej, bez żadnego Traktatu Pokojowego, czyli formalnie
pozostawienie Ziem Polski w stanie wojny.
To wówczas, w latach 1944-1945, odwieczne Ziemie Królestwa Polskiego
wpadły w ręce okupanta sowieckiego posiłkującego się podczas okupacji
sowieckiej Żydami – komunistami, przywiezionymi z Kujbyszewa i okolic,
który to okupant następnie w latach 1989-1990 przekazał nasze Ziemie
Polski, zapewne na podstawie jakiegoś tajnego porozumienia, w ręce
okupanta amerykańskiego, a konkretnie w ręce USA, z dużym wpływem
Niemiec.

R

ządzący obecnie Polską są uzależnieni od Niemiec, USA, Izraela i Rosji.

Nie jesteśmy suwerenni, bo suwerenny Naród Polski wybrałby sobie
odwieczny nasz ustrój tj. formę monarchii konstytucyjnej z Sejmikami
Ziemskimi, Sejmem Walnym i Królem Polski obierającym m.in. biskupów.

J

ako Król Polski kierujemy Naszą niniejszą Odezwę do rządzących oraz

do Kleru Wyższego oraz do Polaków!
Polacy!
Nie możemy dalej tolerować okupacyjnych Rządów III RP uciskających
fiskalnie Polaków i dodatkowo, mimo jednych z najniższych płac w Europie,
świadomie zadłużających nas Polaków in gremio u Światowej Lichwy.
Obecny Rząd III RP z długiem zewnętrznym ok. 1 biliona złotych jest
całkowicie na łasce zagranicznych lichwiarzy.
Rząd płacący 10% rocznych wpływów do budżetu światowej lichwie nie
ma prawa nazywać się Rządem! Obecnie jako Polacy płacimy rocznie
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więcej odsetek od długu jaki nota bene wygenerowali rządzący w III RP, niż
np. wydajemy na wojsko!

P

aństwo, które nie ma własnej mennicy, a wydzierżawiło ją obcym nie

może mówić o suwerenności.

P

aństwo, które ściąga obce wojska do Polski nie jest państwem

Polaków.

P

aństwo, które nie potrafi zrównoważyć budżetu ani nie ma w planie

równowagi budżetowej, ewidentnie prowadzi Polaków do pełnego
zniewolenia ekonomicznego i politycznego, a być może na rzeź.

P

aństwo, które 80 lat po wojnie nie potrafi zwołać Konferencji

Pokojowej nie jest państwem Narodu Polskiego.

P

aństwo, które nie karze karą główną za Zbrodnię Stanu nie jest

państwem Narodu Polskiego.

P

aństwo,

które

uzależnia

bezpieczeństwo

Polaków

od

sojuszu

wojskowego zawartego z tymi, którzy podczas II Wojny Światowej nas
zdradzili nie jest państwem Narodu Polskiego.
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P

aństwo, które nie potrafi prowadzić własnej polityki historycznej i

zagranicznej nie jest państwem Narodu Polskiego.

P

aństwo, które nie chroni naszych Obywateli za granicą nie jest

państwem Narodu Polskiego.

P

aństwo, które nie upomina się o utracone podczas II Wojny Światowej

Ziemie Polskie nie jest państwem Narodu Polskiego.

P

aństwo, które demoralizuje dzieci i młodzież Konwencją Istambulską

„Gender” nie jest państwem Narodu Polskiego.

P

aństwo, które nie reaguje odpowiednio wobec USA i Izraela na fakt

uchwalenia Aktu S447 nie jest państwem Narodu Polskiego.

P

aństwo, które walczy z kościołem katolickim nie jest państwem

Narodu Polskiego.

P

aństwo, które zwalcza cywilizację „Chrostianitas” nie jest państwem

Narodu Polskiego.

P

aństwo, które akceptuje aborcję nie jest państwem Narodu Polskiego.
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P

aństwo, które traktuje Polaków jak niewolników nie jest państwem

Narodu Polskiego.

P

aństwo, które toleruje antypolskie wypowiedzi na Ziemi Polskiej nie jest

państwem narodu polskiego.

P

aństwo, które toleruje partie polityczne i fasadowe wybory nie jest

państwem Narodu Polskiego.

P

aństwo, które sukcesywnie ceduje swoją państwowość na obcych nie

jest państwem Narodu Polskiego.
Polacy!

R

dzenny Polak nie może autoryzować III RP idąc na organizowane

przez okupanta wybory i podpisując Listę Obecności. Jest to cyrograf z
Diabłem i podpisanie Aktu Kolaboracji.
Przestrzegamy każdego Polaka, by tego cyrografu nie podpisywał.

R

ażdy rdzenny Polak winien domagać się likwidacji partii politycznych i

domagać się powoływania
głosowaniami jawnymi.

Sejmików

Ziemskich

różnych

szczebli

z

Tak mocna jest Rzeczpospolita jak mocni są jej przedstawiciele!
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Nie jest normalne, gdy Urzędnikami i politycznymi przedstawicielami Polski
i Polaków są Żydzi lub filosemici, germanofile, rusofile, etc., traktujący
polskość jak nienormalność.
Nie jest normalny i reprezentatywny taki system wyborczy, który pozwala
99,99% Polaków wybierać na rządzących 0,01% Żydów.

O

becne wybory to wielkie oszustwo w sensie zaproponowanych

kandydatów, przedstawionych decyzjami Komitetów Wyborczych,
Polakom do wybrania. Są to de facto kandydaci okupanta lub, co
najwyżej kamaryli politycznych, decydujących się na współprace z
okupantem.
Każdy rozsądny Polak winien skonstatować, że głosowanie 26 maja br. w
tzw.
eurowyborach
nie
jest
głosowaniem
nad
kandydatami
reprezentującymi interes narodu polskiego.
Po pierwsze sama tzw. Unia Europejska to taki nadokupant. Po drugie zaś
głosowanie na kandydata, który jest w opozycji z innym kandydatem jest
oddawaniem głosu „zerowego” – neutralnego.

R

aczej wiadomym jest, że do europarlamentu przedstawiono Polakom

kandydatów z opcji: proamerykańskiej, proniemieckiej, prosodomickiej oraz
nie zrzeszonych vel kamaryli – wolnych elektronów mających zdolność
łączenia się z każdym w zależności od ceny.

N

a logikę: jak może reprezentować interes polski Lista A wobec której

w opozycji jest Lista B. C. D. E, F?
Przyjmując nawet, że jedna z tych List reprezentuje interes Polski, to bierze
się udział w głosowaniu gdzie nie ma pewności czy nie zagłosuje się na
wrogów Polski i nie ma pewności czy dzisiejsza Lista pro-polska nie stanie się
po wyborach Listą zdrady narodowej. Głosujący nie ma bowiem
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możliwości rezygnacji ze swojego poparcia i nawet gdyby formacja
którą głosował jawnie po wyborach zdradzała interes Polski, to nic
może zrobić. Europoseł czy Poseł III RP jest bowiem nieodwoływalny, a
przy zdrowych zmysłach powierzy swój majątek i życie komuś, kogo
może odwołać?

na
nie
kto
nie

I jeszcze słów kilka o klerze katolickim.

W

myśl zawartego Konkordatu z 28 lipca 1993 roku ratyfikowanego w

1997 roku pomiędzy Stolicą Apostolską - Państwem Watykan a III RP,
zgodnie z art. 7, biskupów w Polsce powołuje Państwo Watykan. Biskupi ci
następnie wyświęcają księży, etc.

Zgodnie z Art. 1 Konkordatu

Kościół Katolicki w Polsce jest niezależny i autonomiczny.
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Tym samym za wszystko co dzieje się w Kościele Katolickim w Polsce
odpowiada w pierwszym rzędzie Stolica Apostolska, a następnie III RP, która
podpisała Konkordat, świadomie cedując zasady funkcjonowania Kościoła
Katolickiego, działającego w Polsce, na obce państwo.
Ujawniane tzw. afery pedofilskie w Kościele Katolickim uderzają przede
wszystkim w Stolicę Apostolską oraz w Rząd III RP tolerujący Konkordat.

R

rólestwo Polskie reprezentowane przez Naszą osobę nie uznaje ani III

RP, a tym samym Konkordatu z 1993 roku.
W naszych królewskich prerogatywach, od czasu Mieszka I i Bolesława
Wielkiego Chrobrego było nominowanie biskupów. Żaden Król Polski nie
zrzekł się tej prerogatywy!
Odrębnym pismem (vide: www.metrykakoronna.org.pl) zdymisjonowaliśmy
ipso facto wszystkich Biskupów III RP o ile do 30 czerwca 2019 roku nie
uznają władzy J.E. Jana Pawła Lengi oraz jeśli nie złożą przysięgi antymodernictycznej Piusa X. Póki co, wszystko wskazuje na to, że po 30
czerwca 2019 roku, Królestwo Polskie będzie miało jednego królewskiego
biskupa J.E. Jana Pawła Lengę – Prymasa Królestwa Polskiego Legatus
natus.
Tylko za tego biskupa bierzemy pełną królewską odpowiedzialność.

M

imo

powyższych

zastrzeżeń

logicznym

jest,

że

nie

można

generalizować przestępstwa pedofilii kilku księży rozciągając złą opinię na
cały Kościół Katolicki w Polsce, tak jak nie można generalizować
przestępstwa pedofilii wśród nauczycieli czy dziennikarzy i innych
zawodów. Jest to zdecydowanie manipulacja i walka z Kościołem
Katolickim, na co nie ma Naszej zgody!
Przestrzegamy wrogów Kościoła Katolickiego w Polsce, ze stają się
automatycznie wrogami Królestwa Polskiego!
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Polacy!
Ogłaszamy dzień 26 maja A.D.2019 dniem Biernego Oporu Polaków
przeciwko żydo-bolszewickiej okupacji.
Sursum Corda!
Victoria in Jesu Christo!
Dano 14 maja A.D. 2019 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej; w
Czwartym Roku Naszego Panowania.

Wojciech Edward Rex Poloniae
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WPIS Nr 39/05/2019
DO METRYKI KORONNEJ
z 14 maja A.D.2019
www.metrykakoronna.org.pl

www.królpolski.org.pl
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