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A.D.1656 - A.D.2020  

do odczytania    
W wybranym dniu: 1, 7, 18, 25 kwietnia A.D.2020  

W 364 rocznicę Ślubów Lwowskich Króla Jana II Kazimierza  
 

„Ojcze, spraw, aby wszyscy stanowili jedno” — Aut unum sint (por. J 17, 21) 
„Błogosławieni, Pokój czyniący, albowiem nazwani będą Synami Bożymi”    

My, 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 Polski - Lehii, 
elekt 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 Rosano 
etc., etc., wszem wobec i każdemu z osobna, komu to należy wiedzieć, niniejszą 
Konwokacją zwołujemy: 

Senatorów, Posłów, Urzędników, Poddanych Królestwa Polskiego 
na Mszę Świętą w dniu 1 kwietnia A.D.2020, podczas której lub po której każdy z Was 
odnowi Śluby Lwowskie Króla Jana II Kazimierza z Roku Pańskiego 1656.  
Ustalamy też kolejne daty kwietniowe A.D.2020, w których można ODNAWIAĆ ŚLUBY 
LWOWSKIE Króla Jana II Kazimierza z roku 1656. Są to: 
 7 kwiecień – na pamiątkę zwycięstwa nad Szwedami pod Warką. 
 18 kwiecień – w 995 rocznicę koronacji na Króla Polski – Bolesława Chrobrego. 
 25 kwiecień – w 687 rocznicę koronacji na Króla i Królową Polski - Kazimierza 

Wielkiego i Aldony Anny Giedyminówny.   
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Rok bieżący A.D.2020 jest Rokiem Zarazy Masońskiej na podobieństwo Zarazy 
Protestanckiej A.D.1655. Szwedzi użyli wówczas podstępu i broni tradycyjnej, Masoni 
używają obecnie podstępnej broni biologicznej. 
I jedni i drudzy skoncentrowali swoje wysiłki na zniszczeniu Świętej Wiary Chrześcijańskiej 
Polaków i Kościoła Katolickiego! 
Szwedzi metodycznie łupili i palili kościoły katolickie, uniemożliwiając modlitwy w 
kościołach. Okupujący Ziemię Królestwa Polskiego – Masoni - ograniczyli ilość osób 
mogących wspólnie modlić się w kościele, do pięciu osób.  
Nie dotyczy to ograniczenie lóż masońskich (sic!). 
I jedni i drudzy zapragnęli zwyciężyć chrześcijańskiego ducha: POLAKÓW, LAHÓW, 
LECHITÓW, WENEDÓW, SARMATÓW!  
Sytuacja ta, spowodowała korektę Naszych kwietniowych planów, które wcześniejszym 
ZAWOŁANIEM z dnia 18 marca A.D.2020 ogłosiliśmy.  
 
Korekta ta, polega na podjęciu walki duchowej ze śmiertelnym wrogiem polskości!  

Chcecie (Masoni) wojny! To będziecie ją mieli! 
 
Problemem dla Polaków nie jest zaraza, ale masoni, którzy sprowadzili zarazę! Nie 
uwolnimy się jako Polacy z tej masońskiej zarazy, gdy nie padniemy na kolana popierając 
Króla Polski Ślubami Lwowskimi!  
 
Już od 5 lat, corocznie z Naszymi Urzędnikami, odnawiamy Śluby Lwowskie!  
 
W Roku Pańskim 2016 odnowiliśmy je, jeszcze jako Marszałek Sejmu Walnego w 
Katedrze Szczecińskiej vide:  https://www.youtube.com/watch?v=EOj8br1asnk   
W roku Pańskim 2019 odnowiliśmy je jako Król Polski elekt w kościele poklasztornym w 
Kartuzach na Kaszubach vide: https://www.youtube.com/watch?v=zhPjs8LqOno  
 
Nawoływaliśmy do rządzących Polską Masonów, by zmniejszyli ucisk Polaków, bo w 
innym przypadku przyjdzie nieszczęście z zarazą włącznie:  
 
(...) 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 najniższych warstw społecznych; 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. (...) 

 
Nadaremnie!  
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Jeśli, więc rządzący lub aplikanci na rządzących nie padną na kolana i Ślubami 
Lwowskimi, odnawianymi, co rok nie przyrzekną, że uwolnią Polaków od ucisku, zaraza 
nie ustąpi!  

My to z Naszymi Urzędnikami przyrzekamy od 5 lat! 
 
Miejmy nadzieję, że świadomość Polaków tego, co robimy od 5 lat, wzrośnie w sytuacji, 
gdy Bóg zesłał zarazę, przed którą przestrzegaliśmy rządzących!  
 
Polacy musza mieć świadomość, że Masoni to dzisiejsi Szwedzi! Trzeba od nich odstąpić i 
przystąpić do Króla!  
Miejmy nadzieję, że obecnie właściwie zostanie odczytany „Manifest Głogowski” Rady 
Królewskiej z 24 marca A.D.2017 z Głogówka.  
Vide:  https://www.youtube.com/watch?v=vru9ZuHcVI4  
 
Miesiąc kwiecień A.D.2020 ogłaszamy MIESIĄCEM ŚLUBÓW LWOWSKICH, czyli 
miesiącem powszechnej supliki do Matki Bożej Królowej Korony Polskiej o ocalenie 
Narodu Polskiego i przepędzenie z Ziemi Polskiej dzisiejszych „Szwedów”! 
  
Śluby Lwowskie winny być zakończone Litania Loretańską i Suplikacją „Święty Boże”.    
  
Odczytując Znak Czasu, postanawiamy rozproszyć ODNAWIANIE ŚLUBÓW LWOWSKICH 
Króla Jana II Kazimierza na każdą Parafię, a nawet na każdy kościół katolicki w Polsce i 
poza Polską (polonijne Kościoły Polskie).  
Jeśli będzie to niemożliwe, to prosimy ODNAWIAĆ ŚLUBY LWOWSKIE w swoich domach! 
 
Wzywamy Was Szlachetni Polacy! 
  
Abyście indywidualnie lub w małej, kilkuosobowej (3-5 osób) grupce, za zgodą 
Proboszcza lub Wikarego, odnawiali Śluby Lwowskie Króla Jana Kazimierza w wybranych 
przez Was kościołach, szczególnie w tych, pod wezwaniem N.M.P., a szczególnie w tych, 
pod wezwaniem N.M.P. Królowej Korony Polskiej (Królowej Polski).  
 
W przyszłości, w każdym polskim kościele katolickim, będą corocznie, w dniu 1 kwietnia 
odczytywane przez Radców, Senatorów, Posłów i Urzędników Królestwa Polskiego, ŚLUBY 
LWOWSKIE Króla Jana II Kazimierza – najpierw po łacinie, a następnie po polsku, a 
następnie w językach regionalnych lub narodowych. 
  
Tegoroczne A.D.2020 Śluby Lwowskie, jak nadmieniliśmy wyżej, są ograniczone tzw. 
Stanem Zagrożenia Epidemicznego, a konkretnie Zarządzeniami Ministra Zdrowia III RP, 
limitującego ilość osób w kościołach.   
Być może Bóg na to zezwolił, życząc Sobie, by Polacy-Lehici oddawali cześć Matce Boga-
Człowieka, rozproszeni w każdym kościele, w każdej Parafii na Ziemi Królestwa Polskiego.  
 
Śluby Lwowskie są monarchiczne. Jest to Akt homagialny!  



 5 

Uznają one Matkę Bożą bezpośrednio, a Jej Syna Jezusa Chrystusa pośrednio, 
odpowiednio za Królową i Króla Korony Polskiej.   
Nie można uznawać Marki Bożej za Królową, a godzić się dalej żyć bez królestwa i króla 
na Ziemi!  

Nie: WOLNOŚC, RÓWNOŚĆ, BRATERSTWO ALBO ŚMIERĆ! 
Tak: WOLNOŚĆ, NIERÓWNOŚĆ, POSŁUSZEŃSTWO, ŻYCIE! 

 
Namawiamy do odnawiania Ślubów Lwowskich wyłącznie Poddanych Królestwa 
Polskiego.  
Reszta, tzn. Obywatele, chcący nadal żyć i pracować w republice masońskiej - III RP, gdy 
to uczynią, de facto popełnią akt wiarołomstwa i bluźnierstwa.  
Nie można liczyć na to, że Królowa Korony Polskiej – Maryja oraz Król Polski – Jezus 
Chrystus wysłucha próśb Obywateli chcących nadal żyć i pracować w ustroju republiki 
masońskiej pod protektoratem Szatana!  
Dotyczy to tak osób świeckich, jak duchownych! 
  
Reasumując, prosimy Was, by organizować się w grupy kilkuosobowe, nie większe niż 5-
osób, wyznaczając spośród siebie jedną osobę o najwyższej godności, aby Śluby 
Lwowskie, w brzmieniu jak niżej, w swoim i Waszym imieniu odczytała w dniu 1 kwietnia 
A.D.2020 lub w datach wyznaczonych przez Nas wyżej, podczas lub po Mszy św. zwykłej 
albo dodatkowej,  
Jeśli to z jakichkolwiek względów będzie to niemożliwe, niech każdy z Was odczyta te 
Śluby w domu przed Obrazem N.M.P. (najlepiej przed Obrazem M.B. Łaskawej Lwowskiej) 
lub przed krzyżem lub figurą N.M.P., jakich w Polsce, póki, co nie brakuje. 
 
Upraszamy Proboszczów i Wikarych każdej Parafii, by ułatwiali odczytywanie ŚLUBÓW 
LWOWSKICH w kościołach, podczas lub po Mszy Św.   
 

Victoria in Jesu Christo! 

Dano 30 marca A.D.2020 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w Piątym Roku Naszego Panowania.     

 Leh XI Wojciech Edward I Rex Poloniae-Lehiae   
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TTTeeekkksssttt      
„„„ŚŚŚllluuubbbóóówww   LLLwwwooowwwssskkkiiiccchhh”””   
KKKrrróóólllaaa   JJJaaannnaaa   KKKaaazzziiimmmiiieeerrrzzzaaa   

(((PPPooo   łłłaaaccciiinnniiieee   www   ooorrryyygggiiinnnaaallleee,,,   pppooo   pppooolllssskkkuuu   zzz   nnniiieeewwwiiieeelllkkkiiimmmiii   uuuwwwssspppóóółłłccczzzeeeśśśnnniiieeennniiiaaammmiii)))   

   
WWWeeerrrsssjjjaaa   pppooo   łłłaaaccciiinnniiieee      

   
Magna Dei Hominis Mater, & Virgo Sanctissima! 

 

Ego JOANNES CASIMIRUS, Tui Filii Regis Regum, ac Domini mei, 

Tuaque miseratione Rex, Sanctissimis Tuis advolutus pedibus, Te in 

Patronam meam, meorumque Dominorum Reginam hodie deligo, 

atque me meumque Regnum Poloniarum, Magnum Ducatu 

Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Mozoviae, Samogitiae, Livoniae, 

Czernichowiae, &c. Exercitus utriusque Gentis, Populos universos, 

Tuae singulari Tutelae atque Patrocinio comendoque. Tuam ope 

ac misericordiam, hoc in calamitoso ancipitique Regni mei statu, 

contra hostes Sanctae Romanae Ecclesiae supplex imploro. Et 

quia maximis obligatus beneficiis Tuis, impellor una cum Gente 

mea, ad novum idque fervidum Tibi serviendi desiderium promitto 

deinceps, meo, Satraparum, Populorumque meoru nomine, Tibi, 

Tuoque Filio Domino IESU Christo, me, cultum ubique & honorem 

Tuum per ditiones Regni mei omni studio propagaturum. Promitto 

preaterea ac voveo, me, ubi preapotenti Tua intercessione, & Filii 

Tui magna miseratione de Hostibus & preacipue Suecis victoriam 

obtinuero, apud Santa Sedem Apostolicam procuraturum, Tibi, 

Tuoque Filio, in gratiarum actionem, ut dies hic quotannis solennis 

& festus, idque in perpetuum habeatur, daturumque cum 

Episcopis Regni mei operam, ut id, quod promitto, a populis meis 
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impleatur. Cum vero (magno animi mei dolore) luculenter videam, 

propter gemitum & oppressionem hominum conditionis plebeiae, 

in Regna mea, immissa a Tuo Filio justo Judice flagella, pestis, 

bellorum & aliorum malorum per hoc septennium; Promitto insuper 

ac voveo, me serio cum universis Ordinibus, pace constituta, 

rationes omnes initurum, ut a gravaminibus injustis & opressionibus, 

Populus Regi mei eximatur. Fac o misericodissima Regina & 

Domina, sicut eam mentem mihi ad haec concipienda Vota 

dedisti, ita gratiam apud Tuum Filium, ad eadem implenda 

impetres.  

Similiter quoque factum a Senatoribus Regni.  

 

WWWeeerrrsssjjjaaa   pppooo   pppooolllssskkkuuu      
 

Wielka Boga-Człowieka Matko. Najświętsza Dziewico! 
 
Ja, ........................................, niniejszym odczytuję – odnawiam Śluby 

Lwowskie Króla Polski Jana Kazimierza z roku 1656. 

 

J a, Król Polski Jan Kazimierz - z łaski Twego Syna Króla Królów, a 

Pana mojego i z Twej łaski, Król [Polski], u stóp Twoich najświętszych 

na kolana padając, obieram Cię dzisiaj za Patronkę moją i mojego 

Królestwa Królową, i polecam Twojej szczególnej opiece, a obronie 

siebie samego i moje Królestwo Polskie z księstwami: Litewskiem, 

Ruskiem, Pruskiem, Mazowieckiem, Żmudzkiem, Inflanckiem, 

Czernichowskiem, etc., jako też wojska obydwu Narodów i 

wszystek mój Lud.  
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Wzywam pokornie w tym opłakanym i zamieszanym Królestwa 

mego stanie, Twego miłosierdzia i pomocy przeciw 

nieprzyjaciołom Świętego Rzymskiego Kościoła.  

 

A ponieważ największymi dobrodziejstwami Twemi zobowiązany, 

czuję w sobie gorącą żądzę służenia Ci gorliwie z Narodem, 

przyrzekam, więc mojem, rządców i ludu imieniem Tobie i Twemu 

Synowi Panu Naszemu Jezusowi Chrystusowi, że Cześć Twoją 

wszędzie po krajach mego Królestwa rozszerzać będę.  

 

Przyrzekam wreszcie i Ślubuję wyjednać u Stolicy Apostolskiej, skoro 

tylko za przemożnem Twojem pośrednictwem i wielkim Syna Twego 

miłosierdziem zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególniej nad 

[dzisiejszymi] Szwedami odniosę, aby dzień ten corocznie dla 

Ciebie i Syna Twojego, na zawdzięczenie łask wiecznemi czasy 

obchodzono i święcono, i dołożę z Biskupami Królestwa starania, 

ażeby moje obietnice przez ludy moje wypełnione było.  

 

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 

najniższych warstw społecznych; 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.  
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Spraw to o Najmiłosierniejsza Królowo i Pani, abym do wykonania 

moich przedsięwzięć, któremiś mnie Sama natchnęła, Łaskę 

Twego Syna otrzymał!      

 

Litania Loretańska 
do Najświętszej Maryi Panny 

 
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, 

elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
  
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
  
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Matko Kościoła, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko miłosierdzia, módl się za nami.
Matko nieskalana, módl się za nami.
Matko najczystsza, módl się za nami.
Matko dziewicza, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
Matko najmilsza, módl się za nami.
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami.
Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Panno roztropna, módl się za nami.
Panno czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami.
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości, módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Przybytku chwalebny, módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.
Różo duchowna, módl się za nami.
Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
Domie złoty, módl się za nami.
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo niebieska, módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
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Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów, módl się za nami.
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic, módl się za nami.
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo różańca świętego, módl się za nami.
Królowo rodzin, módl się za nami.
Królowo pokoju, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.
  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. 
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się 
trwałym zdrowiem duszy i ciała, † i za wstawiennictwem Najświętszej 
Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz 
wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

  

SUPLIKACJA 
Święty Boże, Święty mocny, 

Święty a Nieśmiertelny 
Zmiłuj się nad nami... 

 
Święty Boże, Święty mocny, 

Święty a Nieśmiertelny 
Zmiłuj się nad nami... 

 
Święty Boże, Święty mocny, 

Święty a Nieśmiertelny 
Zmiłuj się nad nami... 

 
Od powietrza, głodu, ognia i wojny 

Wybaw nas Panie! 
 

Od powietrza, głodu, ognia i wojny 
Wybaw nas Panie! 

 
Od powietrza, głodu, ognia i wojny 

Wybaw nas Panie! 
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Od nagłej i niespodzianej śmierci 
Zachowaj nas Panie! 

 
My grzeszni Ciebie Boga prosimy 

Wysłuchaj nas Panie! 
 
Do odczytania w wybranym miejscu oraz w wybranym dniu: 1, 7, 18, 25 
kwietnia A.D.2020, w 364 rocznicę Ślubów Lwowskich Króla Jana II 
Kazimierza. 
 

    Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae   
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WWWPPPIIISSS   NNNrrr   222222///000333///222000222000      

DDDOOO   MMMEEETTTRRRYYYKKKIII   KKKOOORRROOONNNNNNEEEJJJ    

zzz   333000   mmmaaarrrcccaaa   AAA...DDD...222000222000   
www.metrykakoronna.org.pl  

   

   
 

www.sejmwalny.org.pl  
 

                         
 

www.królpolski.org.pl   
 

 
 
 



 18 

 
 
 
 

A.D.1920 – A.D.2020 
111000000---llleeeccciiieee   zzzaaaśśśllluuubbbiiinnn   gggeeennn...   JJJóóózzzeeefffaaa   HHHaaalllllleeerrraaa   zzz   BBBaaałłłtttyyykkkiiieeemmm   
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A.D.1320 – A.D.2020 
777000000---llleeeccciiieee   kkkooorrrooonnnaaacccjjjiii   WWWłłłaaadddyyysssłłłaaawwwaaa   ŁŁŁoookkkiiieeetttkkkaaa   

777000000---llleeeccciiieee   ooodddzzzyyyssskkkaaannniiiaaa   kkkrrróóóllleeewwwssskkkiiieeejjj   pppaaańńńssstttwwwooowwwooośśśccciii   

 
222000   sss tttyyyccczzznnniii aaa   AAA...DDD...111333222000   –––   KKKooorrrooonnnaaacccjjjaaa   WWWłłłaaadddyyysssłłłaaawwwaaa   ŁŁŁoookkkiiieee tttkkkaaa   nnnaaa   KKKrrróóólllaaa   PPPooolll ssskkkiii    

pppooo   111888222   lllaaatttaaaccchhh   tttzzzwww...   rrrooozzzbbbiii ccciiiaaa   dddzzziiieeelllnnn iii cccooowwweeegggooo...       
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