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na trzydniowy 

VVVIIIIII   ZZZjjjaaazzzddd   KKKaaatttooollliiiccckkkiii   

CCChhhrrriiissstttiiiaaannniiitttaaatttiiisss      

   
www   dddnnniiiaaaccchhh   

111222---111444   wwwrrrzzzeeeśśśnnniiiaaa   AAA...DDD...222000222111   
www   333333888   rrroooccczzznnniiicccęęę   WWWiiikkktttooorrriiiiii   WWWiiieeedddeeeńńńssskkkiiieeejjj   AAA...DDD...111666888333   

 

„Ojcze, spraw, aby wszyscy stanowili jedno” — Ut unum sint (por. J 17, 21) 

„Błogosławieni, Pokój czyniący, albowiem nazwani będą Synami Bożymi”      

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

My, Leh XI Wojciech Edward I z Dynastii Leszczyńskich, z Bożej Łaski Król elekt Polski-Lehii 

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego – starożytnej Lehii; Król Lachów, Lechów, Le[c]hitów, 

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 Sambijskiej (Królewieckiej), Połabia, etc., etc., Protektor Słowiańszczyzny 

(szczególnie Moraw); Protektor Królestwa Francji, Księstwa Lotaryngii i Bar, Księstwa Bari i Rosano, Księstwa 

Toskanii, Księstwa Nowogrodzkiego, Wyspy Gotlandia, Królestwa Nowa Francja – Indiana (część USA – ex 
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Wielka Luizjana oraz część Kanady - Quebec); Protektor Królestwa Merina (Madagaskaru) oraz Królestwa 

Jerozolimskiego wszem wobec i każdemu z osobna komu to wiedzieć należy, osobliwie Wielebnym w Bogu, 

Jaśnie Wielmożnym, Wielmożnym, Szlachetnie 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 – Le[c]hitom, którym los Ojczyzny i Dobro 

Świata leży na sercu, a przede wszystkim polskim katolikom rytu rzymsko-słowiańskiego, niniejszym 

rozsyłamy:  

PPPiiieeerrrwwwssszzzeee   WWWiiiccciii   
wzywając Was, szlachetni Polacy – Rzymscy Słowiańscy Katolicy, szczególnie Ci, 

pozostający w Rycie Trydenckim i Słowiańskim, na VII Zjazd  Katolicki Korony Królestwa 

Polskiego  

Zawołanie VII Zjazdu Katolickiego: 

 
„Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem;  

jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.” 

Miejsce Zjazdu: 
   DDDooommm   śśśwww...   BBBeeennneeedddyyykkktttaaa      

                                                               ppprrrzzzyyy   kkklllaaassszzztttooorrrzzzeee   BBBeeennneeedddyyykkktttyyynnnóóówww   zzz   TTTyyyńńńcccaaa   

www   SSStttaaarrryyymmm   KKKrrraaakkkooowwwiiieee   

gggmmm...   SSSłłłaaawwwnnnooo   

ZZZaaaccchhhooodddnnniiiooopppooommmooorrrssskkkiiieee   
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OOOssstttrrrzzzeeeżżżeeennniiieee   ppprrrzzzeeeddd   uuuccczzzooonnnyyymmmiii   www   PPPiiiśśśmmmiiieee   
Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi 

słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie  
i faryzeusze. Czyńcie, więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, 

lecz uczynków ich nie naśladujcie.  
Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do 
uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć 
ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się 
ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle  

u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła 
w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie 
nazywali ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, 

albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi 
jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden 
bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby 

was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, 
Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się 

wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.»  
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VII Zjazd Katolicki będzie poświęcony: 
 

Dzień I 
Zagadnieniom aktualnego Stanu Kościoła  

Rzymsko-Katolickiego 
Synodalizacja Kościoła 

Fałszywa historia kościoła katolickiego w Polsce 

Liturgia Rzymsko-Słowiańska 

Kościół papieski czy apostolski? 

Jeden czy dwóch Apostołów Słowiańszczyzny? 

 

Dzień II 
Zagadnieniom aktualnego Stanu Wiary 

i Pokoju Bożego 
 

Dzień III 
Zagadnieniom Stanu polskiej Rodziny 
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Proponowany porządek VII Zjazdu Katolickiego: 
 

Dzień I (Zwycięstwa) 

12 września 2021 roku 

od godz. 10’30 do 17’30 

z dwugodzinną przerwą obiadową 

13’00-15’00 
 

PORZĄDEK I DNIA OBRAD 
 

1. Powitanie Uczestników Zjazdu.  

2. Modlitwa otwierająca Zjazd.  

3. Obiór Prezydium Zjazdu. 

4. Obrady Zjazdu w formie referatów oraz indywidualnych wypowiedzi na dany temat. 

 

Temat przewodni I dnia obrad: 

„Aktualny Stan Kościoła Rzymsko-Słowiańsko-Katolickiego” 
1. Synodalizacja Kościoła a chrześcijaństwo słowiańskie. 

2. Słowiańszczyzna a Christianitas i Christianitatis. 

3. Czy Polska potrzebuje chrztu św. i w jakim rycie? Mieszko się ochrzcił ale czy 

publicznie ochrzcili się władcy II RP, PRL czy III RP? Czy zerwali przymierze 

chrztu św. Mieszka i Dobrawy, zrywając łączność z Królestwem Polskim? 
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4. Chrzest Polski w roku 966 czy w roku 880? Kto i dlaczego boi się 

chrześcijańskiej Polski lehickiej? 

5. Czy polski kościół katolicki potrzebuje reform? 

6. Kiedy przyjmujemy Komunię św. pod dwoma postaciami i dlaczego? 

7. Dlaczego nie klękamy przed Jezusem w Eucharystii? 

8. Dlaczego zlikwidowali nam balaski? 

9. Dlaczego usuwają tabernakula z ołtarzy?  

10. Religia chrześcijańska, czy cywilizacja „Christianitas”. 

11. Europa ateistów, islamistów, wynaturzonych, czy Christianitatis? 

12. Polska jako Antemurale Christianitatis. 

13. Dlaczego maleje ilość wiernych? 

14. Dlaczego brak jest powołań kapłańskich? 

15. Kapłani królewscy, a kapłani służebni! 

16. Ecclesia militans – Kościół walczący - konieczność czy przeżytek? 

17. „Pax Christiana”, „Pax Polonia” „Pax Europa” Pax Mundi”.  

18. Liga Święta „Christianitatis”.  

19. Papież Benedykt XVI, a Franciszek.  

20. Reforma Kościoła – Papież i 12 Patriarchów.   

21. Patriarcha Wielkiej Lehii (Sarmatii - Słowiańszczyzny) z siedzibą w Licheniu 

Starym.   

22. Czy potrzebna jest chrześcijańska krucjata?  

23. Czy Polska jest Mesjaszem Narodów? Nowe wybraństwo. 
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 Słowa wypowiedziane w 2012 roku przez Benedykta XVI: 

„Dziękuję Bogu za wszystkie lata mego życia, również za ciemne noce. Bo patrząc z 
perspektywy czasu można zobaczyć, że również noce były konieczne i dobre – powiedział 
Benedykt XVI na zakończenie obiadu z kardynałami rezydującymi w Rzymie.  

Wspólnym posiłkiem Papież chciał podziękować purpuratom za życzenia, jakie napłynęły do 
niego z okazji 85. urodzin. W krótkim słowie na zakończenie spotkania Benedykt XVI odniósł 
się do aktualnej sytuacji Kościoła.” 

„Pojęcie Ecclesia militans – Kościoła wojującego – nie jest dziś modne – stwierdził Papież. – 
W rzeczywistości jednak coraz lepiej rozumiemy, że jest prawdziwe, oddaje coś z prawdy. 
Widzimy, że zło chce opanować świat i konieczne jest podjęcie walki ze złem. Widzimy, że 
zło posługuje się w tym wieloma sposobami: okrutnymi, uciekając się do różnych form 
przemocy, ale też udaje dobro i w ten sposób narusza moralne fundamenty społeczeństwa.  

Św. Augustyn powiedział, że cała historia jest walką dwóch miłości: miłości własnej, aż do 
pogardzania Bogiem, i miłości Boga, aż do pogardzania sobą w męczeństwie. My uczestniczymy 
w tej walce, a w walce ważne jest mieć przyjaciół. Ja mam wokół siebie przyjaciół z Kolegium 
Kardynalskiego. To są moi przyjaciele, z nimi czuję się jak w domu, czuję się pewnie w tym 
towarzystwie wielkich przyjaciół, którzy są ze mną i są, wszyscy razem, z Panem Bogiem.  

Dziękuję Wam za tę jedność w radościach i bólach. Idziemy naprzód. Pan powiedział: 
«Odwagi, Jam zwyciężył świat». Jesteśmy w «drużynie» Pana, a zatem w drużynie zwycięskiej”. 
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Dzień II (Fatimski) 

13 września 2021 roku 

od godz. 10’30 do 17’30 

z dwugodzinną przerwą obiadową 

13’00-15’00 
 

PORZĄDEK II DNIA OBRAD 
Temat przewodni II dnia obrad: 

Aktualny Stan Wiary i Bożego Pokoju 
 

1. Objawienia Fatimskie. 

2. Sakrament pokuty i pojednania; cel i znaczenie Sakramentu.  

3. Sakrament pokuty i pojednania między społecznościami i narodami. 

4. Co to jest Pokój Boży? 

5. Dary Ducha Świętego. 

6. Warunki dobrej spowiedzi. 

7. Co to jest ekspiacja indywidualna i zbiorowa. 

8. Jak mogą się pojednywać zwaśnione narody?  

9. Czy niektóre Narody winny paść na kolana w akcie pokuty i pojednania? 

10. Co to jest spowiedź i ekspiacja narodowa? 

11. Kongres Pokojowy „Pax Vobiscum” w Gdańsku-Oliwie. Jak się przygotować? 

12. Czy jest nam potrzebna koalicja państw cywilizacji „Christianitas”? 
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13. Zadania dla Ligi Świętej „Christianitatis”.  

14. Słowiańszczyzna – Ziemia Christianitatis? 

15. Dlaczego rządzący nie odnawiają Ślubów Lwowskich Króla Jana Kazimierza?  

16. Tatuaże – moda czy coś więcej? 

17. Czy wzorem koronacji obrazów Maryjnych nie należałoby wprowadzić zwyczaj koronacji  

    obrazów lub figur Jezusa Chrystusa? 

18. Jezus w ikonografii. Wyłącznie na krzyżu, czy jako Król? 

 

Ekspiacja (łac. „odpokutowanie za winę, oczyszczenie”) – ludzkie działanie o 

charakterze religijnym (pokuta), mające na celu przywrócenie jedności 

z Bogiem naruszonej grzechem samego pokutującego lub innego człowieka czy społeczności. 

 

Dzień III (Krzyża) 

14 września 2021 roku 

od godz. 10’30 do 17’30 

z dwugodzinną przerwą obiadową 

13’00-15’00 
 

PORZĄDEK III DNIA OBRAD 
Temat przewodni III dnia obrad: 

Aktualny Stan polskiej Rodziny. 
Adhortacja apostolska św. Jana Pawła II „Familiaris Consortio” 
„O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym”. 
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1. Sakrament małżeństwa.  

2. Znaczenie Jubileuszu Sakramentu Małżeństwa – możliwość przyjmowania 

Komunii św. pod dwoma postaciami.  

3. Związki partnerskie, konkubinaty, „małżeństwa” homoseksualne, etc.  

4. Próba określenia definicji „małżeństwa chrześcijańskiego” i „małżeństwa 

cywilnego”. Kontrakt, ślub czy przymierze? 

5. Próba oceny przez polskich katolików pojęcia rozwodów kościelnych, cywilnych 

oraz separacji.  

6. Cudzołóstwo w XXI wieku. 

7. Ideologia LGBT a rodzina?  

8. Chrześcijańskie wychowanie do roli chrześcijańskich małżonków.  

9. Chrześcijańska roli ojca i matki.  

10. Czym różni się wychowanie chrześcijańskie od wychowania świeckiego?  

11. Próba definicji „chrześcijańskiej rodziny”.  

12. Podsumowanie. 

13. Uchwały końcowe. Dezyderaty. Petycje, etc.  
 

Obrady będą poprzedzone, według możliwości, uczestnictwem w porannych i/lub wieczornych 

Mszach Świętych, w pobliskim kościele. 

 

Ponieważ ilość miejsc na Zjeździe jest ograniczona prosimy o wysyłanie zgłoszeń do udziału w 

Zjeździe Katolickim pod e-mail: zjazd.katolicki@fgmail.com.  
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Transmisja Zjazdu Katolickiego Christianitatis na  

 
https://www.youtube.com/channel/UCL0dG0saJkSC1_ZW0bK3VlQ  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

W  

VII ZJEŹDZIE KATOLICKIM CHRISTIANITATIS 

w Starym Krakowie 
1. Uczestnikiem Zjazdu Katolickiego może być osoba wyznania rzymsko-katolickiego, 

ochrzczona, praktykująca.  

2. Dodatkowym warunkiem pełnoprawnego uczestnictwa w Zjeździe Katolickim będzie: 

❖ Wysłanie zgłoszenia na adres zjazd.katolicki@gmail.com i otrzymanie 

potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.  

❖ Pokrycie we własnym zakresie wszelkich kosztów dojazdu i pobytu. 

3. Każdy Uczestnik Zjazdu powinien znać nazwę swojej Diecezji, Dekanatu i Parafii, 

nazwiska Biskupów własnej Diecezji, Proboszcza własnej Parafii oraz powinien mieć 

ogólną wiedzę na temat prawa kanonicznego oraz historii i organizacji Kościoła 

Katolickiego w Polsce, a szczególnie czy na Jego Ziemi odbywały się Synody 

Diecezjalne lub inne i jaki miały charakter? 

4. Obradom przewodniczy Prezydium.  
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5. Obrady prowadzą rotacyjnie Przewodniczący Zjazdu oraz jego Zastępcy.  

6. Decydujący głos ma Przewodniczący Zjazdu. 

7. Uczestnik ma prawo zabierania głosu wolnego.  

8. Preferowaną formą wypowiedzi jest REFERAT. 

9. Głos wolny może być limitowany czasowo.  

10. Mówca jest zobowiązany mówić na dany temat, pod rygorem odebrania mu głosu 

przez Przewodniczącego Zjazdu.  

11. Wypowiedzi winny kończyć się KONKLUZJAMI. 

12. Na Zjeździe Katolickim Christianitatis mogą być podejmowane Uchwały, Rezolucje, 

Dezyderaty, Petycje, etc.   
 

AKREDYTACJA PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW 

Osoby lub organizacje chcące rejestrować obrady audio i/lub wideo muszą się AKREDYTOWAĆ 

podając dane osobowe lub nazwę organizacji i zapoznając się z REGULAMINEM tj. z zasadami 

rejestracji Zjazdu.  

Zgłoszenia: zjazd.katolicki@gmail.com. 

Organizator może odmówić akredytacji bez podania powodu.   

 

mailto:zjazd.katolicki@gmail.com
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ORGANIZATOREM 

VVVIIIIII   ZZZjjjaaazzzddduuu   KKKaaatttooollliiiccckkkiiieeegggooo   

jest: 

 
 

 Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego „QUOMODO” 

www.quomodo.org.pl  

Dano w Myszkowie n/Wartą, 4. dnia września A.D.2021, w Szóstym roku Naszego Panowania. 

 Leh XI Wojciech Edward I Rex electus Poloniae-Lehiae  
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ROZWAŻANIA KRÓLEWSKIE 
z okazji 

VII ZJAZDU KATOLICKIEGO W STARYM KRAKOWIE  

12-14 września A.D.2021 
 

By zachęcić do przyjazdu na VII Zjazd Katolicki do Starego Krakowa, 

pragniemy przypomnieć, jak organizowali się Polacy zaraz po odzyskaniu 

niepodległości.  

 

Przypomnimy jak to było ze Zjazdami Katolickimi w latach 1921-1926. 

 

Na rozpoczęciu Zjazdu Katolickiego w Warszawie, w dniu 6 września 1921 

roku Prymas Królestwa Polskiego abp Aleksander Kakowski powiedział:  

„Zjazd nasz jest pierwszym Zjazdem Katolickim w Warszawie, któregośmy 

wszyscy tak gorąco pragnęli i tak długo oczekiwali. Ma on wytknięte te same 

cele, co wszystkie Zjazdy Katolickie.  

Nie jest jego zadaniem określać dogmaty i zasady moralności.  

mailto:zjazd.katolicki@gmail.com
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Zadanie to, bowiem mogą spełniać tylko biskupi, tj. Ojciec św. biskup 

rzymski, kiedy jako głowa Kościoła i najwyższy nauczyciel, uroczyście, czyli 

jak mówią teologowie «z katedry», roztrząsa i określa zasady wiary, i 

moralności, lub sobór powszechny, na którym gromadzą się biskupi z całego 

świata, pod przewodnictwem papieża, albowiem, jak mówi Pismo św., Duch 

św. postanowił biskupów, by rządzili Kościołem Bożym; a i biskupi, bądź 

poszczególni, bądź zebrani na synodach prowincjonalnych i diecezjalnych, 

nie stanowiąc Kościoła powszechnego, nie roztrząsają nieomylnie dogmatów 

wiary i moralności, lecz tylko rozpowszechniają i wprowadzają w wykonanie 

to, co Bóg objawił, a Kościół do wierzenia podał. 

 

Jesteśmy cząstką Kościoła powszechnego, a jednak mimo tego 

ograniczenia, zakres działalności duchowieństwa na synodach 

prowincjonalnych, czy diecezjalnych, i katolików świeckich na zjazdach 

katolickich jest tak obszerny, że wobec zmieniających się wciąż warunków 

życia, zgoła nigdy całkowicie wyczerpanym być nie może.  

 

Cóż tedy może czynić Zjazd Katolicki?  

 

Zjazd Katolicki może dzwonić na alarm we wszystkie dzwony i ostrzegać 

przed niebezpieczeństwem zewnętrznym i wewnętrznym, jakie grozi 

Narodowi i Kościołowi. Te zadania spełniali w Starym Zakonie nie tylko 

mailto:zjazd.katolicki@gmail.com
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kapłani, ale i prorocy narodu izraelskiego, gdy ostrzegali go: „foris gladius, 

intus mors - zewnątrz miecz, wewnątrz śmierć. 

Zjazd Katolicki może robić rachunek sumienia z całego życia przeszłego i z 

obecnej chwili, i wzywać naród do bicia się w piersi, do poprawy, do 

zadośćuczynienia Bogu i bliźniemu.  

Może budzić i kształcić sumienie religijne i narodowe, przyćmione i 

przygłuszone długoletnią niewolą, rozdziałem dzielnic, wyczerpującą wojną i 

różnorodnemi zbrodniami, i występami, które rozwielmożniły się po wojnie.  

Może obmyślać i zalecać nowe środki zwalczania złego i wskazywać nowe 

metody, które sprowadzą naród z bezdroża i wprowadzą na drogę prostą i 

pewną.  

Może potępić rozwijająca się coraz bardziej anarchię, walkę klasową i 

partyjną, sobkostwo, egoizm, prywatę, paskarstwo i inne tym podobne 

wrzody na ciele narodu.  

Zjazd Katolicki może wezwać do miłości czynnej wszystkich skwaszonych, 

powaśnionych, nienawidzących się i zatruwających sobie życie wzajemnie, to 

życie, które spodziewaliśmy się, że będzie w wolnej i niepodległej Polsce tak 

szczęśliwie i tak idealnie dobre. Może obliczyć swoje siły, pokazać swoje 

organizacje, manifestować się publicznie i nakazać szacunek, i posłuch dla 

siebie i swoich postulatów. 

Zjazd Katolicki może podnieść te i tym podobne sprawy, a to czyniąc, na 

pewno odda przysługę Kościołowi i Narodowi.  

mailto:zjazd.katolicki@gmail.com
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Mamy bardzo, bardzo dużo do zrobienia. 

Na tym kończę, a kończę życzeniami dla zjazdu powodzenia i błogosławię 

całym sercem, sercem pasterskim.” 

Warszawa, 6 września 1921 

 

Na zakończenie Zjazdu bp Aleksander Kakowski powiedział: 

„Tak jest, zjazd ujawnił niezaprzeczenie siłę katolicyzmu w Polsce, ale 

jednocześnie stwierdził, że tej siły nie mamy bynajmniej zamiaru używać jako 

narzędzia przemocy lub samolubstwa, lecz chcemy, żeby była skutecznym 

czynnikiem twórczości, żeby była budująca, jednocząca zręby Polski. 

(...) 

Z tym przeświadczeniem rozjedziecie się do domów waszych i powieziecie ze 

sobą posiew tu zebrany, żeby rozrzuciwszy go jak najszerzej, wyhodować 

plon obfity.  

A więc będziecie rozsiewali wśród ziomków ideę zbratania Wiary Świętej, z 

miłością Ojczyzny. Ta Święta Wiara, w chwilach najcięższych, chroniła naród 

od zagłady, a i obecnie tylko z nią i przez nią zapewnimy Ojczyźnie naszej 

pomyślną teraźniejszość i bezpieczną przyszłość.  

Zawieziecie z sobą i to hasło, że w Polsce nie powinno być nikogo, komu 

wolno byłoby założyć ręce i czuć się zwolnionym od współpracy, ale że każdy 

wedle sił i sposobności ma dorzucić choćby jedną cegiełkę do o budowy, 

przy pomocy wytężonej pracy, miłości, harmonii, karności i zgody.  

mailto:zjazd.katolicki@gmail.com
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Zawieziecie to przekonanie i będziecie rozszerzać, że w Polsce nie powinno 

być miejsca dla próżniaków, dla obojętnych, dla burzycieli jedności, dla 

siewców waśni i anarchii. 

Jedźcie, więc do domu jako zwiastuni haseł i zasad, które tutaj były 

podnoszone, a które nie wątpię, że ożywiać będzie Duch Boży, a przyszłe 

pokolenia z wdzięcznością o nich wspominać będą.”  

Warszawa, 8 września 1921 

 

Na drugim Zjeździe Katolickim Warszawskim, a pierwszym ogólnopolskim 

[A.D.1926] biskup Aleksander Kakowski – ostatni Prymas Królestwa 

Polskiego powiedział:  

„Za Bożą pomocą, stanęliśmy u kresu prac Zjazdu Katolickiego w 

Warszawie. W czasie trzydniowych, nader ożywionych obrad, omówiliśmy 

zasadnicze kwestie, zakreślone programem. Czy całkowicie i wyczerpująco? 

Oceni to historia. My, uczestnicy zjazdu, miejmy to moralne zadowolenie, 

żeśmy spełnili zadanie nasze w miarę sił i możności. 

(...) 

Ongiś Chrystus Kościół swój przyrównał do ziarnka gorczycznego, z którego z 

czasem olbrzymie drzewo wyrasta; dziś my, ufni w pomoc Tego, który jedyny 

„Pomnożenie i wzrost dawa», wierzymy niezłomnie, że i nasze ziarna 

duchowe, w imię Boże, na urodzajną glebę serc polskich rzucone, zapłacą 

trud bujnym, złotym kłosem szlachetnych czynów katolickich. Że jest w nas 
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siła i zapał do pracy w duchu Chrystusowym, o tym świadczą całe szeregi 

rezolucji, zgodnych z nauką Kościoła i moralności chrześcijańskiej, 

przepojone głęboką miłością i ukochaniem ideałów. Z takiej miłości, z tak 

gorącego serca, musi się począć czyn, hen ku niebu, przed oblicze Boga 

nieśmiertelnego biegną nasze hasła, a obleczone w łaskę nieba nie tylko 

oświecać będą nasze drogi ale i wolę poruszą milionów dusz polskich, by 

szły za nami ku Chrystusowi. 

Kończy się Zjazd. Ale jego koniec niech będzie zapoczątkowaniem wytężonej 

pracy twórczej. Bo katolickie myśli i ideały nie wcielają się w życie na rozkaz, 

za pomocą szumnych i pięknie brzmiących haseł, ale w czynu stal przekuwa 

je żmudna, wytrwała, codzienna praca, trudem i ofiarą, a nawet 

bohaterstwem okupiona. A do tej pracy powołani są nie tylko kapłani, którzy 

z urzędu swego mają przewodniczyć Akcji Katolickiej, ale i wszyscy wierni, w 

szczególności zaś ci, którzy w tych dniach zjazdu uczestnicząc, nakreślili 

sobie program przyszłości. 

Pójdziemy i rozejdziemy się dziś, lecz nie żegnamy się, bo spotkać się 

musimy zaraz na tym samym szańcu, kędy wre walka o obronę ideałów 

katolickich. Zjazd był tylko widzialnym, zewnętrznym czynem, który rozpoczął 

naszą wspólną pracę, zogniskował nasze myśli, ujednolicił nasze plany 

działania i nasz program. Hasło zaś, jakie zabieramy z sobą na dalsze życie i 

pracę, jest następujące: Polska jest i winna być katolicką, a jeśli tak, to 

przedstawiciele Narodu Polskiego w Senacie i w Sejmie muszą być 

mailto:zjazd.katolicki@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow
https://www.youtube.com/channel/UCL0dG0saJkSC1_ZW0bK3VlQ


 

 
 

 

 

 
 

Uniwersał Pierwszych Wici na trzydniowy VII Zjazd Katolicki w Starym Krakowie, 12-14 wrzesień A.D.2021  

    e-mail: zjazd.katolicki@gmail.com   Zjazd Katolicki Christianitatis  

XXI 

strażnikami tych ideałów, które żyją w piersiach narodu. Nasze ideały 

katolickie są jednocześnie ideałami religijnymi i narodowymi. Miłość 

Ojczyzny nie da się pomyśleć bez miłości Boga, bez karności i posłuchu, 

względem rozkazów naczelnych przedstawicieli Kościoła. Że zaś podstawą 

społeczeństwa i ostoją bytu narodowego jest rodzina, ugruntowanie jej, 

przeto na prawie Bożym i kościelnym, według wskazań etyki 

chrześcijańskiej, jest obowiązkiem nie tylko religijnym, ale i dobrze pojętej 

miłości Ojczyzny. 

Wszelkie, zatem zakusy na świętość i czystość małżeństwa, wszelkie projekty 

ustaw, godzące w sakramentalny, nierozerwalny związek [małżeński], muszą 

natrafić na solidarny sprzeciw Polski katolickiej. 

Niewiasta polska, która dziś w wielkiej mierze straciła na swej aureoli i 

została strącona z tej wyżyny, na którą postawił ją Kościół, musi na powrót 

odzyskać swą powagę, świętość i należną jej cześć w społeczeństwie. 

Młodzież, przyszłość i kwiat narodu, musi być wychowana w duchu 

narodowym i katolickim, winna być pilnie strzeżona i osłaniana od wpływów, 

które wypaczają i deprawują młode charaktery, wytwarzają ród karłów 

fizycznych i duchowych, a nie wielkich, ofiarnych ludzi idei i czynu ku chlubie, 

i chwale narodu. 

Walka, zatem o szkołę katolicką jest walką o duszę młodego pokolenia, 

walką o nasze zasadnicze postulaty i prawa, od których żadnemu z katolików 

usuwać się nie godzi. Z tymi szczytnymi hasłami wracajcie do domów i 
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zagród waszych. W szatę czynu obleczcie je w życiu waszym tak prywatnym, 

jak i publicznym. Na was i na waszą pracę patrzy Bóg nieśmiertelny, dawca 

dóbr i łask wszelakich, na was spogląda Królowa Korony Polskiej i cały 

zastęp świętych polskich, wraz z seraficznym młodzieniaszkiem naszym, 

świętym Stanisławom Kostką. 

  

Miłość dla Chrystusa, Kościół i Ojczyzna was tu sprowadziła. Niechaj ton 

ogień miłości goreje stale w sercach waszych i zapala was do pracy ofiarnej 

dla wielkiej i świętej idei: społecznego panowania Chrystusa na ziemiach 

polskich. 

 

Na zakończenie składam serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom i 

organizatorom zjazdu. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!" 

Warszawa, 30 sierpnia 1926 roku.  

 

### 

  

Zjazdy Katolickie nie uratowały II RP ale Naszym zdaniem uratowały Polskę i 

Polaków!   

To Święta Wiara Katolicka nas jednoczy!  
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Siły witalne Narodu i nasz polski katolicyzm niestety przeżywają kryzys.  

Musimy zacząć działać i jednoczyć się jako katolicy!  

Musimy wypowiedzieć się w ważnych dla naszej religii narodowej kwestiach!  

Zapraszam na kolejny, coroczny Zjazd Katolicki.  

My też tam będziemy!  

 

Sursum Corda! 

Laudetur Iesus Christus!  

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica! 

 

Dano w Myszkowie n/Wartą 4 września A.D.2021, w Piątym Roku Naszego 

Panowania.         

 Leh XI Wojciech Edward I Rex electus Poloniae-Lehiae 
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WPIS Nr 63/09/2021  

DO METRYKI KORONNEJ 

z 4. września A.D.2021 
www.metrykakoronna.org.pl 
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