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M

y, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego, obrani na Króla elekta dnia 16
lipca A.D.2016 w Gdańsku-Oliwie, w Święto Matki Bożej Szkaplerznej, Król elekt PolskiLehii, Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Lehitów, Sarmatów,
Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki,
Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski,
Łużycki, Obodrycki, Wielecki, Lutycki; Książę Lotaryngii i Barrois, Książę Bari i Rossano
etc., etc., wszem wobec i każdemu z osobna, komu to należy wiedzieć, niniejszym,
królewskim

ADMINITIONIS

napominamy i ostrzegamy bratersko
biskupów diecezjalnych, realnie posługujących w diecezjach,
w ramach Kościoła Katolickiego w Polsce
❖ za tchórzostwo i odstępstwo od Ewangelii – Słowa Bożego;
❖ za nie korzystanie z Konkordatu podpisanego z III RP, z 1993 roku;
❖ za zamykanie kościołów lub ograniczanie miejsc dla wiernych – kapłanów
królewskich;
❖ za odstępstwo od wiary w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa;
❖ za brak odnawiania Ślubów Lwowskich z 1656 roku;
❖ za ukrywanie obrazu Matki Bożej Lwowskiej;
❖ za brak wyrazistego sprzeciwu przeciwko „in vitro” i „gender”;
❖ za brak sprzeciwu przeciwko „szczepionkom” modyfikującym ludzkie geny;
❖ za brak sprzeciwu przeciwko „szczepionkom” zawierającym embriony ludzkich
płodów;
❖ za odstępstwo od ceremonii Ostatniej Wieczerzy „obmycia nóg”’;
❖ za odstępstwo od prawidłowej liturgii (obrządku) tj. za likwidację balasek na rzecz
dawania Komunii św. gdziekolwiek, na stojąco i na rękę;
❖ za brak należytego, pasterskiego dozoru powierzonej trzody, którą III RP
„wyszczepia” bez Waszego protestu, a wręcz za Waszą zgodą;
❖ za zachowywanie się jak najemnicy, a nie jak prawdziwi Pasterze;
podczas Zarazy A.D.2020-A.D.2021
i nie tylko.
Kolejnym Naszym krokiem w przypadku braku nawrócenia się będzie kara infamii i banicji
z Królestwa Polskiego ad personam (z imienia i nazwiska).
Służycie Rzymowi i Brukseli, to mamy nadzieję, że Rzym lub Bruksela Was przyjmie
i wyżywi.
Wielu z Was pasterzuje na dziedzictwie Królestwa Polskiego!
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R

ok obecny tj. A.D.2021 jest Drugim Rokiem sztucznej „Zarazy” tj. zarazy
spowodowanej sztucznym wirusem GMV (wirus genetycznie zmodyfikowany w
laboratorium biologiczno-genetycznym), a raczej Drugim Rokiem wojny biologicznej z
Narodem Polskim.
Teraz wiemy, po co była legalizacja in vitro na świecie i w III RP!

O

kupanci świeccy Polski oraz hierarchowie wyżsi Kościoła katolickiego – vel
funkcjonariusze Państwa Watykańskiego przy III RP, robią od ponad roku wszystko, by
zamiast właściwie odczytać sztuczną „Zarazę”, abstrahując od przyczyn jej wywołania,
tzn. jako Boży Gniew, i upaść na kolana, modląc się z wiernymi – kapłanami królewskimi
o jej oddalenie, to wręcz przeciwnie, pod jej szyldem, próbują wspólnie i w porozumieniu z
przedstawicielami III RP, zdechrystianizować, sekularyzować, zniewolić Polskę i Polaków,
na podobieństwo XVIII wieku. „Na krzyż z Polakami!”
Idzie kolejny raz bój o pozbawienie Polaków własnego państwa!

P

rzypomnijmy, że zachowanie wyższego kleru katolickiego, a konkretnie hierarchów
Kościoła Katolickiego (biskupów), w zdecydowanej większości, w Polsce XVIII wieku,
generalnie woła o pomstę do nieba!
Tylko kilku hierarchów wyraźnie stanęło wówczas (niestety, tylko na początku XVIII wieku)
po stronie interesów Królestwa Polskiego – ówczesnego państwa polskiego.
Byli to:
❖ bp Michał Stefan Radziejowski – Prymas Królestwa Polskiego (1688-1705).
❖ bp Mikołaj Stanisław Święcicki – biskup kijowski (1697-1699), biskup poznański
(1699-1707).
❖ bp Konstanty Józef Zieliński – biskup lwowski, Prymas Królestwa Polskiego (17051709).
❖ bp Teodor Andrzej Potocki – Prymas Królestwa Polskiego (1723-1738).
Reszta hierarchów wyższych, a była to zdecydowana większość, zdradziła wówczas interes
Królestwa Polskiego oraz interes Polaków.
Nota bene: polityka papiestwa w całym XVIII wieku, konsekwentnie zmierzała w kierunku
unicestwienia Królestwa Polskiego (wyjątek: encyklika „A quo primum” Benedykta XIV –
„O pozbyciu się Żydów z życia publicznego w Królestwie Polskim”), czego ostatecznym
zwieńczeniem było breve Piusa VI z 16 grudnia 1795 roku, po III rozbiorze Królestwa
Polskiego, skierowane do arcybiskupa gnieźnieńskiego Ignacego Krasińskiego ...by
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wpajał w naród polski [pisownia
panom i królom [obcym].

oryginalna]

obowiązek wierności, posłuszeństwa i miłości

Tak wówczas, jak obecnie, wyższy kler katolicki w Polsce, w większości, wyraźnie
kolaboruje z papiestwem oraz z okupantami świeckimi Polski i Polaków, w celu
unicestwienia ledwo, co odrodzonego państwa polskiego, a w konsekwencji w celu
eksterminacji Narodu Polskiego.
Nie wydaje się możliwe, by polityka papiestwa w XIX-XXI wieku (wyłączając okres
pontyfikatu Jana Pawła II) była inna od tej z wieku XVIII.
Bez reformy Stolicy Apostolskiej - Państwa Watykan, nic się nie zmieni!

T

ylko, więc opiece Maryi – Matki Bożej Królowej Korony Polskiej (Objawienie Jezuity
włoskiego Giulio Mancinelliego) oraz Jezusa Chrystusa Króla Polski (Dzienniczek św.
Faustyny Kowalskiej) możemy zawdzięczać odrodzenie się państwa polskiego w 1919
roku (Traktat Wersalski) oraz odrodzenie się Królestwa Polskiego w 2016 roku.
To nie są wyłącznie działania ludzkie!
To Maryi i Jezusowi podoba się królowanie Narodowi Polskiemu, być może jako Narodowi
Wybranemu. Żydom, po mordzie na Jezusie Chrystusie – Mesjaszu, wybraństwo zostało
zabrane!

P

rzypuszczać w 1795 roku, że „trzy czarne orły” wypuszczą jeszcze kiedyś z dziobów,
rozszarpane na trzy części, Królestwo Polskie, było wręcz niepodobnym! Było marzeniem
ściętej głowy!
A jednak!
Zmartwychwstałe, jak Jezus po ukrzyżowaniu, Królestwo Polskie, podczas trzydniowych
(triduum) obrad 18-20 marca A.D.2016 (piątek-niedziela) I Sesji Sejmu Walnego
Konstytucyjnego Inauguracyjnego w Rydzynie na Zamku Leszczyńskich, było swoistym
cudem!
Dnia 20 marca A.D.2016, w niedzielę, zmartwychwstało (zostało wskrzeszone) Królestwo
Polskie!
Tylko Jezus – Syn Boży w Trójcy Jedyny, mógł, na podobieństwo wskrzeszenia Łazarza, to
uczynić!

38 A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej
spoczywał kamień. 39 Jezus rzekł: «Usuńcie kamień!» Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już
cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie». 40 Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli
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uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» Usunięto więc kamień. 41 Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze,
dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. 42 Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na
otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał». 43 To powiedziawszy zawołał
donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» 44 I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane
opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu
chodzić!».

P

odobnym cudem, był trzydniowy (triduum) Sejm Walny Konstytucyjny Elekcyjny w
Gdańsku Oliwie, obradujący w dniach 15-17 lipca A.D.2016, podczas, którego, dnia 16
lipca A.D.2016 roku (sobota), w dzień Matki Bożej Szkaplerznej, po prezentacji kopii
Całunu Turyńskiego z prelekcją wygłoszoną przez Annę Krogulską na temat Całunu
Turyńskiego – Męki Pańskiej, zostali obrani na Króla Polski i Królową Polski, małżonkowie
związani Świętym Sakramentem małżeńskim w 1982 roku: Wojciech Edward Leszczyński
oraz Iwona Maria Leszczyńska (de domo Leszczyńska).
Wskrzeszenie Królestwa Polskiego orz obiór Króla Polski i Królowej Polski w Roku
Pańskim 2016 wydaje się, z dzisiejszej perspektywy, być Cudem Bożym lub, jak kto woli,
Łaską Bożą!

K

rólestwo Polskie-Lehii przyjęło, prawie od samego początku, politykę ignorowania
papiestwa, z jednoczesną propozycją reformy Stolicy Apostolskiej – Państwa Watykan, w
kierunku powszechnego (katolickiego) Kościoła Apostolskiego, a nie powszechnego
Kościoła Papieskiego.
Stąd, Nasza królewska propozycja: powołania Apostolatu Słowian lub Apostolatu
Słowiańszczyzny – jednego z dwunastu Apostolatów na Świecie – z siedzibą - Stolicą
Apostolską – Stolicą Janową w Velehradzie (Morawy) lub Licheniu Starym.
W Naszej królewskiej koncepcji:
❖ Stolica Apostolska w Rzymie – Stolica Piotrowa, dotyczy wyłącznie Apostolatu
Romańskiego – Rzymskiego - Romanum (Zachodniej Europy – ex Imperium
Romanum).
❖ Traktujemy papieża jako Servus Servorum Dei (Sługę Sług Bożych) – jednego z
dwunastu apostołów, a konkretnie sukcesora św. Piotra.
❖ Tylko, gdy dwunastu sukcesorów apostołów, jednomyślnie na coś się zgodzi,
jesteśmy w stanie taką decyzję uznać za wiążącą.
❖ Wszelkie jednoosobowe decyzje Apostoła Romanum, mamy obowiązek poddawać
w dubbio (wątpliwości), a nawet niektóre odrzucać jako heretyckie lub
antypolskie!
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❖ Biskupów miejsca mianuje, spośród księży, chrześcijański Król, po zasięgnięciu
opinii Rady Senatu, spośród kandydatów, zgłoszonych przez Apostoła Miejsca, a
obranych na Synodzie Diecezjalnym – Metropolitalnym.
❖ Prymasa Królestwa Polskiego Legatus Natus mianuje i odwołuje, spośród księży
lub biskupów, Król Polski-Lehii, po zasięgnięciu opinii Rady Senatu.
❖ Apostoła Słowiańszczyzny mianuje i odwołuje, spośród księży lub biskupów, Król
Polski-Lehii, po zasięgnięciu opinii Rady Senatu.
❖ Organem uchwałodawczym Kościoła lokalnego jest Synod Plenarny, zwoływany,
co najmniej raz na 5 lat.
❖ Organem wykonawczym Kościoła lokalnego jest Episkopat Królestwa PolskiegoLehii z Przewodniczącym Episkopatu Królestwa Polskiego-Lehii.

Tam gdzie dwóch, trzech w imię moje!
Jedna osoba może się mylić! Dwunastu nie za bardzo!
Pamiętamy, że w latach 740-760 panowało w Lechii 12 Wojewodów. Być może, było to
nawiązanie do 12 apostołów? Kto wie?
Może w państwie idealnym, kiedyś znów takie rządy nastaną!
Póki, co, rolę tych 12 Wojewodów, pełniła z czasem i pełni obecnie Rada Królewska oraz
Senat, a konkretnie Rada Senatu.

W

iemy skądinąd, że masoneria światowa postanowiła, około 100 lat temu, przejąć
Tron Piotrowy i wydaje się prawie pewnym, że Jorge Bergoglio strącił z tronu Benedykta
XVI, pod dyktando masonerii.
Wypowiedzenie posłuszeństwa, wobec uzurpacji (przypisania sobie) władzy przez jednego
apostoła, władzy pozostałych 11 apostołów, jest czymś naturalnym!
Nie tak, bowiem, uczył Jezus, by słuchać się jednego, ale by jeden słuchał się jedenastu!
Podczas ostatniej wieczerzy w Wielki Czwartek, Jezus umył stopy 11 swoim uczniom apostołom (Judasz odszedł od stołu, by... zdradzić Jezusa), zachowując się jak ich
wspólny niewolnik (mycie stóp było czynnością przeznaczoną dla niewolnika).
Tym samym, późniejsze namaszczenie Piotra, który trzy razy zaparł się Jezusa, na tego,
który obmywa stopy pozostałym i służy im, jest wymowne.
Z czasem ta Boża Nominacja na Sługę Sług została po ludzku zastąpiona na Przywódcę
Sług. Na to nie ma Naszej zgody! Nie o to chodziło Jezusowi!
Symptomatyczne, że dzisiejszy „Sługa Sług” odmówił już dwukrotnie umycia stóp
„uczniom”!
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Za rok Jorge Bergolio trzeci raz zaprze się nauczaniu Jezusa!
Jest to, więc Franciszek I, czy Lucyper I (tracący światło)?
Nawołujemy, więc Stolicę Apostolską w Rzymie Apostolatu Romanum, by zreformowała
swój status JEDYNOWŁADZTWA Piotrowego na WŁADZTWO APOSTOLSKIE DWUNASTU
APOSTOŁÓW rozsianych po całym Świecie, pod przewodnictwem apostoła Piotra ale jako
Sługi Sług Bożych.
W końcu w Credo (Wyznanie Wiary) głosimy, że „...wierzymy w jeden powszechny
i apostolski Kościół” a nie „w jeden powszechny papieski Kościół”.
Herezją jest ustanowienie papieża, nie jako jednego z dwunastu apostołów, ale jako
Przywódcy Kościoła Katolickiego.

M

y, ze Ślubami Lwowskimi, które 1 kwietnia A.D.2021, w kolejną rocznicę
Zmartwychwstania Pańskiego (Jezus według wyliczeń był ukrzyżowany 30 marca, a
zmartwychwstał 1 kwietnia) odnowiliśmy w kaplicy N.M.P. na Jasnej Górze Zwycięstwa,
pokładamy nadzieję w opiece nad Królestwem Polskim, Króla Polski Jezusa Chrystusa
oraz Matki Bożej Królowej Korony Polskiej-Lehii, spersonifikowanej m.in. w obrazach:
❖ Matki Bożej Jasnogórskiej – Zwycięskiej Bogarodzicy.
❖ Matki Bożej Łaskawej Zwycięskiej ze strzałami – Patronki Warszawy, Polski –
Lehii.
❖ Matki Bożej Łaskawej Zwycięskiej Lwowskiej – Patronki Ślubów Lwowskich.
Nota bene: ten ostatni obraz jest obecnie zaaresztowany przez hierarchów w archiwum
diecezjalnym lub parafialnym na Wawelu.
Wyraźnie, hierarchowie – kapłani służebni, boją się Ślubów Lwowskich Króla Jana II
Kazimierza.
Wolą oni kolaborować ze świeckim okupantem niż pozwolić Ludowi Bożemu – kapłanom
królewskim odetchnąć od ucisku, nazywanego obecnie restrykcjami.
Niestety, bardzo przypomina to zachowanie Sanhedrynu z czasów Jezusa wobec
namiestnika Rzymu - Poncjusza Piłata.
Zamiast bronić swojego Króla, robili wszystko, by władza świecka Go ukrzyżowała.
Dzisiaj Cesarskim Rzymem jest światowa masoneria, a namiestnikiem na Polskę „Piłatem” - władze „III RP” z Andrzejem Dudą, Mateuszem Morawieckim, Adamem
Niedzielskim na czele.
Sanhedrynem jest zaś dzisiejszy Episkopat Polski przy „III RP” z Wojciechem Polakiem,
Stanisławem Gądeckim i Arturem Mizińskim na czele.
Zamiast bronić Jezusowego (Wybranego?) Narodu Polskiego, krzyczą „na krzyż z nim!”.
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Stąd: maski, dystans społeczny, limity miejsc w kościołach, brak wody święconej, brak
ceremonii umycia nóg, komunia na stojąco i na rękę, czasu Wielkiego Tygodnia, w tym
czasu Triduum Sacrum!
Tłum Żydów w Jerozolimie mógł skazać Jezusa na śmierć, ale tłum Polaków opłakujący
Jezusa, oddający mu Chwałę i Cześć, jest dla współczesnego „Sanhedrynu” oraz dla
współczesnych „Piłatów” szczególnie groźny.
Polacy nie krzyczą (choć powoli się to niestety zmienia) „na krzyż z Nim!” ale wręcz
przeciwnie, towarzyszą Jezusowi w Męce Pańskiej oraz uwielbiają Jezusa
zmartwychwstałego!
Stąd limity w kościołach!
Można nawet nazwać obecną Zarazę „Zarazą [anty]Chrześcijańską”, gdyż odnosi się
wrażenie, że zaraza ta, wyjątkowo upodobała sobie chrześcijan, a super wyjątkowo
chrześcijan - Polaków!

W

tekście Ślubów Lwowskich czytamy:

Ponieważ zaś z wielką boleścią mego serca widzę, że wszystkie klęski, jakie w ostatnich siedmiu latach na
moje Królestwo spadły jako to: zaraza, wojny i inne nieszczęścia, zesłane zostały przez Najwyższego
Sędziego jako chłosta za jęki i uciemiężenie Ludu naszego; przyrzekam więc i ślubuję, że po odzyskaniu
pokoju, użyję ze wszystkimi Stanami wszelkich sposobów, ażeby Lud mego Królestwa od wszelkich
niesprawiedliwych ciężarów i uciśnienia uwolnionym został.
Wynika z tekstu Ślubów Lwowskich, że Zaraza będzie trwała jeszcze sześć lat (do roku
2027) zanim ustąpi, jeśli dotrzymamy Ślubów Lwowskich.
Oczywiście, My inaczej rozumiemy Zarazę, niż to rozumie okupant w garniturach i
ornatach.

P

rzypomnijmy hierarchom Konkordat z 1993 roku:
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Jak widać Kościół Katolicki w Polsce ma prawo i obowiązek pilnować wolności religijnej,
łącznie z wykonywaniem własnej jurysdykcji.
Tym samym limity w kościołach w Polsce i inne ograniczenia, wynikają wprost z jurysdykcji
Kościoła Katolickiego w Polsce, a nie z jurysdykcji Zarządzeń wydawanych w III RP.
Tym samym, za wszystkie ograniczenia w kościołach oraz w liturgii etc., odpowiada w
100% Kościół Katolicki w Polsce, a konkretnie jego przedstawiciele.
Widać, więc jak ręka w rękę z Bolszewią, Kościół Katolicki w Polsce, reprezentowany przez
hierarchów, uciska swoich własnych wyznawców – wiernych – kapłanów królewskich.
Śmiemy twierdzić, że nie mamy już „Episkopatu Polski” ale „Sanhedryn Polski”.
I. Nawołujemy do jak najszybszej rezygnacji z urzędu Przywódców „Sanhedryn Polski”:
❖ Wojciecha Polaka
❖ Stanisława Gądeckiego
❖ Kazimierza Nycza
❖ Wiktora Skworca
❖ Artura Mizińskiego
II. Nawołujemy do jak najszybszego zwołania Synodu Plenarnego Biskupów w Polsce
w celu dokonania reform w Kościele Katolickim w Polsce.
III. Apelujemy, kolejny raz, do odważnych biskupów, do pojawienia się w Łęczycy,
w Tumie, na corocznym, królewskim „Synodzie Łęczyckim”, nawiązującym do Synodu –
Zjazdu w Łęczycy z 1180 roku, w dniu 21 sierpnia A.D.2021 (przedostatnia sobota
sierpnia) w formule „Clerus & Secularus”.
Chcemy z Wami budować chrześcijańskie Królestwo Polskie-Lehii.
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P

amiętamy słowa Sanhedrynu:

13 Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu
zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata. 14 Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej.
I rzekł do Żydów: «Oto król wasz!» 15 A oni krzyczeli: «Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!» Piłat rzekł do nich:
«Czyż króla waszego mam ukrzyżować?» Odpowiedzieli arcykapłani: «Poza Cezarem nie mamy
króla». 16 Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano.
Dziś wielu biskupów – dzisiejszych arcykapłanów Kościoła Katolickiego w Polsce, na
widok królewskiego Narodu Polskiego, który My reprezentujemy i uosabiamy, krzyczy
podobnie:

„poza Warszawą, Rzymem, Brukselą nie mamy króla!”

B

iada tym, co tak krzyczą!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica!
Victoria in Jesu Christo!
Dano 6 kwietnia A.D.2021 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej; w Szóstym Roku Naszego Panowania.
Leh XI Wojciech Edward I Rex Poloniae-Lehiae
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www.metrykakoronna.org.pl

www.sejmwalny.org.pl

www.królpolski.org.pl
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A.D.2021

Rok Leha X Dzielnego

1100 rocznica śmierci Leha X (921-2021)
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A.D.1320 – A.D.2021

701-lecie koronacji Władysława Łokietka
701-lecie odzyskania królewskiej państwowości

2200 ssttyycczznniiaa AA..DD..11332200 –– KKoorroonnaaccjjaa WWłłaaddyyssłłaawwaa ŁŁookkiieettkkaa nnaa KKrróóllaa PPoollsskkii
ppoo 118822 llaattaacchh ttzzww.. rroozzbbiicciiaa ddzziieellnniiccoowweeggoo..
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