
 
 
 
 

UNIWERSAL   
 

 

 
do papieża Franciszka 

(w formie Listu otwartego) 
poprzez  

Nuncjaturę Apostolską w Polsce 
złożony na ręce  

Nuncjusza Apostolskiego w Polsce 
J.E. Abp Salvatore Pennacchio 
w dniu 18 listopada A.D. 2016  

 
Wasza Świątobliwość! 
Biskupie Świętego Kościoła Rzymskiego!  

 
My, z Bożej Łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego obrani na Króla – elekta w 
16 dniu lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie, Król Polski - Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę 
Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, 
Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę 
Lotaryngii i Barrois, etc., etc., kierujemy niniejszy memoriał do Jego Świątobliwości 
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aby poinformować Waszą Świątobliwość o wskrzeszeniu Królestwa Polskiego z 
Królem – elektem na czele oraz o głównych problemach jakie widzimy w 
Królestwie Polskim w aspekcie współpracy z kościołem Rzymsko-katolickim.    
 

I. Sprawy kardynalne. 
 
W 2016 roku obchodzimy 1050 lecie Chrztu Polski. W ramach tych 1050 lat 
Rzymskiego katolicyzmu na Ziemiach Korony Polskiej – Królestwa Polskiego 
daje się wyodrębnić pewne wydarzenia o charakterze kardynalnym. 
 
Pierwszym takim wydarzeniem jest Zjazd w Łęczycy w 1180 roku 
duchowieństwa i władzy świeckiej - organizacja kleru w synody biskupie.  
 
Drugim takim wydarzeniem jest udział arcybiskupa Mikołaja Trąby na 
soborze w Konstancji (1414-1418) w którym przewodniczył polskiej 
delegacji. Na tym soborze arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba otrzymał w 
roku 1417 tytuł Primas Regni – Prymas Królestwa Polskiego, zwyczajowo 
następnie nadawany każdemu arcybiskupowi gnieźnieńskiemu. Tym samym 
od tego czasu datuje się urząd Prymasa Królestwa Polskiego stojącego na 
czele polskiego episkopatu, reprezentujący papieża, przewodniczący 
synodom wewnątrzpaństwowym. Po połączeniu Królestwa Polskiego z Litwą 
pełna tytulatura brzmiała: „Prymas Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego”.  
 
Trzecim takim wydarzeniem był przywilej Króla Kazimierza IV Jagiellończyka 
nadany Prymasowi Królestwa Polskiego w postaci prawa do koronowania 
każdorazowego króla i królowej Królestwa Polskiego. 
 
Czwartym takim wydarzeniem był dodany w 1515 roku, dzięki staraniom 
Jana Łaskiego bullą papieża Leona X „pro excellenti” tytuł „legatus natus” – 
stały legat papieski.  
 
Piątym takim wydarzeniem była uchwała Sejmu Walnego z roku 1572, w 
sytuacji przejścia z królów dziedzicznych na królów elekcyjnych, nadająca 
Prymasowi Królestwa Polskiego etc., tytułu Interrexa tj. głowy państwa w 
czasie interregnum (bezkrólewia). Od tego też czasu Prymas stał na czele 
Senatu (primus princeps) jako najwyższy Senator w państwie. Od końca XVI 
wieku należał do stałych członków Rady Królewskiej. W 1749 roku Prymas 
otrzymał prawo noszenia stroju kardynalskiego.  
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Wyciąg z metryki ślubu ukazujący tytulaturę Prymasa Królestwa Polskiego 
Abpa Teodora Potockiego 

z 1730 roku 

 
 

PEŁNA TYTULATURA PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO:   
NN. Dei et Sedis Apostolicae gratia Sanctae Gnesnensis Ecclesiae 
Archiepiscopus Legatus Natus, Primas Regni Poloniae Magnique Ducatus 
Lithuaniae Primusque Princeps - NN. (=imię prymasa), Z łaski Bożej i Stolicy 
Apostolskiej Arcybiskup Świętego Kościoła Gnieźnieńskiego, Prymas 
Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego i Pierwszy Książę. 
 
Po trzech rozbiorach polskiej państwowości w latach 1772, 1793, 1795 
pojawili się dwaj, a nawet trzej Prymasi na Ziemiach zaborów: pruskiego, 
rosyjskiego i austriackiego.  
 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości tytułu Prymasa Królestwa 
Polskiego etc., używało dwóch arcybiskupów tj. abp gnieźnieński Edmund 
Dalbor i abp warszawski Aleksander Kakowski.  
 
Ostatnim Prymasem Królestwa Polskiego etc., był Aleksander Kakowski, 
który zmarł w 1938 roku i który działał w II RP równolegle z Prymasem Polski 
abp Augustem Hlondem.  
 
W PRL i III RP nadal funkcjonował urząd Prymasa Polski jako jednocześnie 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Od 1994 roku ta unia 
personalna została zerwana, niestety sprowadzając abpa gnieźnieńskiego 
Prymasa Polski do roli kustosza relikwii św. Wojciecha.  
 

II. Sprawy wskrzeszonego Królestwa Polskiego A.D. 2016. 
 
Logicznym i naturalnym jest, że po elekcji nas na Króla Polski w dniu 16 lipca 
A.D. 2016 roku musieliśmy bez zbędnej zwłoki zająć się problemem 
organizacji kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce oraz jak najszybszym 
doprowadzeniem do wyboru Prymasa Królestwa Polskiego.  
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I tak:  
 
Sejm Walny Konstytucyjny w Baranowie Sandomierskim przyjął Konstytucyę:  
 

KONSTYTUCYA  
„CHRISTIANITAS” 

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY   
2016.06.11/03 

Sesja IV 
BARANÓW SANDOMIERSKI 

Sejm Walny Konstytucyjny zdecydował, że na Ziemiach Korony Królestwa 
Polskiego będzie obowiązywała kultura – cywilizacja i system – porządek 
prawny „CHRISTIANITAS” oznaczające z jednej strony mesjanizm 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, a z drugiej strony systemat wartości oparty na 
nauce przedchrześcijańskiej starożytnej Grecji i Rzymu, zgodnej z późniejszą 
nauką Jezusa Chrystusa, oraz na nauce chrześcijańskiej głoszonej przez Jezusa 
Chrystusa – Mesjasza – Króla Wszechświata i Króla Polski, opartej na wierze i 
rozumie – przymiotach, w jakie wyposażony jest każdy rozumny człowiek, a 
sprowadzających się do chrześcijańskiej wiary oraz w doskonaleniu wiedzy 
dążącej do prawdy i w doskonaleniu cnoty w dążeniu do szlachetności.  

Tylko te dwa przymioty łącznie tj. cnota i rozum poparte wiarą w Jezusa 
Chrystusa, dają gwarancje idealnego poddanego mieszkającego w Koronie 
Królestwa Polskiego.  

Zawołaniami „CHRISTIANITAS” są: Bóg, Wiara, Serce, Miłość wzajemna, 
Honor, Ojczyzna, Wolność, Pamięć, Tożsamość, Cnota, Szlachetność, 
Służebność.      

1. Następnie już 17 lipca A.D. 2016 roku w trzecim dniu Sejmu Walnego 
elekcyjnego w Gdańsku-Oliwie z naszej inicjatywy Sejm Walny podjął 
następującą Uchwałę:  

 
SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY   

2016.07.17/3 
Sesja V 

GDAŃSK-OLIWA 
obradujący w dniu 17 lipca A.D. 2016  

w Gdańsku-Oliwie 
jednomyślnie podjął  

UCHWAŁĘ – NAPOMNIENIE 
„Napomnienie niektórych Biskupów”.  
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Sejm Walny Konstytucyjny poparł Króla i napomniał Biskupów: abp Wojciecha 
Polaka, abp Stanisława Dziwisza, abp Kazimierza Nycza, abpa Wiktora Skworca, 
abpa Stanisława Gądeckiego aby ustąpili ze stolic biskupich i przeszli w stan 
spoczynku. 
 
Uchwała przyjęta przez aklamację. 
 

2. Następnie 13 sierpnia A.D. 2016 wydaliśmy Edykt Królewski: 
 

EDYKT KRÓLEWSKI   
z 13 sierpnia A.D.2016 

REGIA EDICTUM 
KRÓLEWSKIE NAPOMNIENIE -  REGIA ADMONITIONE 

NAJWYŻSZYCH HIERARCHÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE 
 
My, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego obrani na Króla – Elekta w 16 dniu 
lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie, Król Polski – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 
Polaków, Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, 
Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, 
Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i Barrois, etc., etc., 
niniejszym napominamy hierarchów kościoła rzymsko-katolickiego w Polce, a 
konkretnie: 
J.E. abp Wojciech Polak – Prymas Polski – Metropolia Gnieźnieńska 
J.E. abp Stanisław Gądecki – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski – 
Metropolia Poznańska 
J.E. abp Stanisław Dziwisz – Metropolia Krakowska  
J.E. abp Kazimierz Nycz – Metropolia Warszawska 
J.E. abp Wiktor Skworc – Metropolita Katowicki 
 
za odejście od nauki Jezusa Chrystusa, a przede wszystkim za promowanie judeo-
chrześcijaństwa na Ziemi Korony Polskiej, na co nie ma naszej zgody. Upraszamy wyżej 
wymienionych hierarchów do jak najszybszej rezygnacji z pełnienia Urzędu.   
 

UZASADNIENIE 
 
I. SPRAWA PRYMASA KRÓLESTWA POLSKI 
 
Już w drugim dniu naszego panowania tj. 17 lipca A.D. 2016 podjęliśmy w Gdańsku-
Oliwie decyzję o królewskim napomnieniu w/w hierarchów, uważając, że nasze 
panowanie królewskie musi być połączone w zgodzie z pasterzowaniem arcybiskupim.  
Niestety, większość hierarchów kościoła Rzymsko-katolickiego w Polsce daleko odeszło 
od nauki Jezusa Chrystusa. Dodatkowo część z nich ma pochodzenie żydowskie, część 
z nich współpracowała z tajnymi bolszewickimi służbami jako tajni współpracownicy, 
część z nich najprawdopodobniej jest masonami.  
 
Niektórzy, niestety łączą w sobie te negatywne cechy, czego nie możemy tolerować.  
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Należy przypomnieć, że w wyniku Kongresu Wiedeńskiego lat 1814-1815 powstało w 
1815 roku Królestwo Polskie pod rosyjskim zaborem. Konsekwencją tego było 
przyznanie przez Papieża arcybiskupowi Warszawy tytułu Prymas Królestwa Polskiego. 
Jednocześnie w zaborze pruskim nie pozwolono arcybiskupowi gnieźnieńsko-
poznańskiemu na używanie tytułu Prymasa Królestwa Polskiego ale zwyczajowo tytuł 
ten był arcybiskupowi gnieźnieńskiemu przynależny.  
 
W odrodzonej w 1916 roku Polsce mieliśmy, więc dwóch Prymasów Królestwa 
Polskiego z nadań papieskich. Jednym z nich był arcybiskup Warszawski – apb 
Aleksander Kakowski, drugim arcybiskup Gnieźnieńsko-Poznański – abp Edmund 
Dalbor. Można jeszcze dołożyć trzeciego Prymasa w Galicji i Lodomerii z nadania 
Cesarza ale ponieważ nie był on z nadania papieskiego nie będziemy się nim 
zajmować.       
 
Jak widać zjednoczenie kościoła rzymsko-katolickiego w ramach odrodzonej 
Rzeczpospolitej nie było łatwe.  
 
Misji zjednoczeniowej polskiego kościoła rzymsko-katolickiego podjął się Prymas 
Królestwa Polskiego abp Aleksander Kakowski organizując Konferencję Episkopatu 
Polski oraz organizując w Warszawie dwa Zjazdy Katolickie.  
 
Niestety, od razu zaznaczył się spór o precedencję pomiędzy Prymasem warszawskim 
abp Aleksandrem Kakowskim, a Prymasem gnieźnieńsko-poznańskim abp Edmundem 
Dalborem, a następnie Prymasem abp Augustem Hlondem. Sytuację tę wykorzystał 
Watykan uznając, że najwyższą władzę jurysdykcyjną w kościele rzymsko-katolickim w 
Polsce będzie sprawował nuncjusz papieski.  
 
Sytuacja formalnego, a nie nieformalnego nadzoru Watykanu nad kościołem Rzymsko-
katolickim w Polsce wyniknęła z przyjętego po zamachu stanu w 1918 roku przez Józefa 
Piłsudskiego ustroju republiki masońskiej, wzorowanej na republice francuskiej, a więc 
de facto rezygnację z ustroju monarchistycznego – Królestwa Polskiego.  
 
Władze II RP nie były zainteresowane promowaniem tytułu Prymasa Królestwa 
Polskiego i od czasu podpisania korzystnego dla Watykanu konkordatu w 1925 roku 
zaczęto wygaszać w Polsce tytuł Prymasa Królestwa Polskiego na rzecz Prymasa 
Polski.  
 
Można przyjąć, że urząd Prymasa Królestwa Polskiego osobowo wygasł wraz ze 
śmiercią Prymasa Królestwa Polskiego Aleksandra Kakowskiego w dniu 30 grudnia 
1938 roku.   
 
Zwyczajowo ale też prawnie należy przyjąć, że urząd Prymasa Królestwa Polskiego jest 
obecnie „zdeponowany” w archidiecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej.  
 
Niestety od czasów Prymasa abp Augusta Hlonda zaczęto używać tytułu „Prymas 
Polski”, który wyraźnie wskazywał, że tytuł ten respektuje ustrój Rzeczypospolitej jako 
republiki masońskiej z Prezydentem, a nie Królem.  
 
Ten stan trwa do dzisiaj, z tym, że Watykan w międzyczasie postanowił, a polscy 
hierarchowie to skutecznie wykonują, zdeprecjonować Urząd Prymasa Polski z celem 
jego całkowitej likwidacji podobnie jak Watykan wcześniej zrezygnował z Urzędu 
Prymasa Królestwa Polskiego. W miejsce Urzędu prymasowskiego wszedł urząd 
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Nuncjusza apostolskiego, z którym to urzędem Najjaśniejsza Rzeczpospolita – 
Królestwo Polskie ma, z niewielkimi wyjątkami, jak najgorsze skojarzenia.  
 
Reasumując. 
 
Nie mogąc zgodzić się z powyższą polityką Watykanu tj. deprecjacji Urzędu Prymasa 
Królestwa Polskiego postanawiamy, co następuje: 
 nie uznajemy podpisanych z II RP, PRL i III RP porozumień i konkordatów przez 

Watykan;  
 nie uznajemy urzędu Nuncjusza apostolskiego w Polsce, uznając każdego 

Nuncjusza papieskiego na Ziemi Korony Królestwa Polskiego za persona non 
grata;  

 uznajemy Urząd Prymasa Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego 
legatus natus (stały legat papieski) z obecnym osobowym wakatem na tym 
urzędzie.  

 rezerwujemy sobie zwyczajowe prawo Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 
powoływania na ten Urząd biskupa lub księdza;    

 w przypadku braku dziedzicznego następcy tronu uznajemy Prymasa Królestwa 
Polskiego jako Interrexa.  

 rezerwujemy sobie prawo, potwierdzone przez papieża Sykstusa V, mianowania, 
a co najmniej akceptowania mianowanych przez Watykan biskupów na Ziemi 
Korony Polskiej.  

 proponujemy uzgadnianie z nami kandydatur na biskupów i kardynałów.  
 dotychczasowi biskupi in gremio nie mają naszego potwierdzenia na urzędzie 

biskupim na Ziemiach Korony Polskiej; mimo wad prawnych mogą nadal pełnić 
ten urząd ale po napomnieniu królewskim powinni z tego urzędu bezzwłocznie 
zrezygnować. 

 
SPRAWA JUDEO-CHRZEŚCIJAŃSTWA NA ZIEMI KORONY POLSKIEJ 

 
Najbardziej zbliżoną do przyjętej przez Sejm Walny Konstytucyjny w Baranowie 
Sandomierskim Konstytucyę „Christianitas” z 11 lipca A.D. 2016  zaaprobowanej przez 
nas 23 lipca A.D. 2016 jest religia rzymsko-katolicka.  
Pamiętamy, że podczas Sejmu Walnego Wielkiego uchwalono Konstytucyę z 3 maja 
1791 roku w której w Rozdziale I została religia rzymsko-katolicka uznana za religię 
panującą.  
Sejm Walny Konstytucyjny A.D. 2016 przyjął jednak inną koncepcję, a mianowicie 
koncepcję cywilizacji chrześcijańskiej na Ziemi Korony Królestwa Polskiego bez 
wymieniania religii panującej.  
Przyczyną takiego postawienia sprawy jest odejście w międzyczasie religii rzymsko-
katolickiej od nauki Jezusa Chrystusa, co przejawia się w:  
 zmianie rytu trydenckiego na ryt narodowy;  
 odejście od powszechnego używania języka łacińskiego;  
 odejście od architektury sakralnej baroku;  
 odejście od chorałów gregoriańskich;  
 promowanie judeo-chrześcijaństwa; 
 nie stosowanie ekskomuniki wobec przeniewierców i fałszywych katolików;  

Od razu zaznaczymy, ze promowanie judeo-chrześcijaństwa na Ziemiach Korony 
Polskiej jest naszym zdaniem błędem teologicznym, bo na Ziemiach Korony Polskiej 
pierwotnymi mieszkańcami od zawsze byli i są Polacy – Wenedowie, Lachy, Lechy, 
Sarmaci. Tak więc możemy mówić o etno-chrześcijaństwie na Ziemiach Korony Polskiej, 
a nie judeo-chrześcijaństwie.  
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Żydzi przybyli na Ziemie Korony Polskiej jako goście i jak goście muszą się 
zachowywać, respektując zasady i religię etno-chrześcijańską gospodarza.  
Judeo-chrześcijaństwo można promować w Palestynie gdzie zamieszkiwali Żydzi ale nie 
w Polsce.  
 
Pragniemy, aby w sposób powszechny Żydzi i Mułzumanie przechodzili na katolicyzm, 
uznając judaizm i islam jako religie-ideologie odszczepieńcze od nauczania Jezusa 
Chrystusa i pragnące zniszczyć katolicyzm, a nie koegzystować z katolicyzmem.  
Traktujemy religie-ideologie judazmu i islamu jako wrogie katolicyzmowi, a kogoś kto 
promuje na Ziemiach Korony Polskiej judaizm i islam uznajemy jako wrogów religii etno-
chrześcijańskiej Królestwa Polskiego.  
 
SPRAWA MASONERII W KOŚCIELE  
 
Od 1917 roku zauważa się wpływ masonerii na Watykan, a poprzez Watykan na 
kościoły partykularne w tym na kościół katolicki w Polsce.  
Nie ma naszej zgody na masonerię w ogóle na Ziemiach Korony Królestwa Polskiego. 
Hierarchowie katoliccy - masoni winny jak najszybciej dobrowolnie zrezygnować z 
urzędu, by nie czekać na napomnienie królewskie.  
 
SPRAWA WSPÓLPRACY Z BOLSZEWIKAMI KOŚCIELE  
 
Od 1944 roku niektórzy hierarchowie kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce zaczęli 
jako tajni współpracownicy kolaborować z tajnymi, bolszewickimi służbami. Tacy 
hierarchowie winni sami lub prze królewskie napomnienie zrezygnować z Urzędu 
Biskupa.  
Nie ma naszej zgody na tolerowanie aktywnych biskupów na Ziemiach Korony 
Królestwa Polskiego jako ex tajnych współpracowników bolszewickich służb.  
 
Dano w Mieście Myszkowie, 13 dnia sierpnia A.D. 2016, w pierwszym roku naszego 
panowania. 
 
Wojciech Edward Rex Poloniae 

 
3. Następnie wydaliśmy Monitum: 

 
MONITUM 

DLA POLSKICH HIERARCHÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO. 
DLA RZĄDZĄCYCH W III RP. 

JESTEŚCIE PASTERZAMI OWIEC CZY PASTERZAMI SAMYCH SIEBIE? 
BIADA PASTERZOM SAMYCH SIEBIE! 

 
CZYTANIE Z 17 SIERPNIA 
 
(Ez 34,1-11) 
"Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela, 
prorokuj i powiedz im, pasterzom: Tak mówi Pan Bóg: Biada pasterzom Izraela, którzy 
sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, 
odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie 
wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, 
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zabłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z 
przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się owce moje, bo nie 
miały pasterza i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza. Rozproszyły się, błądzą 
moje owce po wszystkich górach i po wszelkim wysokim pagórku; i po całej krainie były 
owce moje rozproszone, a nikt się o nie nie pytał i nikt ich nie szukał. Dlatego wy, 
pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego: Wyrocznia Pana Boga: Przecież owce moje stały 
się łupem i owce moje służyły za żer wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu, bo nie było 
pasterza, pasterze zaś nie szukali owiec moich, bo pasterze sami siebie paśli, a nie 
paśli moich owiec, dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi Pan 
Bóg: Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki zażądam moich owiec, położę kres ich 
pasterzowaniu, a pasterze nie będą paść samych siebie; wyrwę moje owce z ich 
paszczy, nie będą już one służyć im za żer. Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam 
będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę."  
 
Przytoczyliśmy dzisiejsze Czytanie by uprzytomnić Biskupom i rządzącym ale też i 
wiernym kościoła katolickiego, że nasi pasterze - Biskupi, nasi rządzący w III RP, sami 
siebie pasą.  
Pozwolili rozproszyć się "owcom", pozwalając na emigracje zarobkową kilku milionów 
młodych Polaków.  
Inne dorosłe owce - Polacy stały się łupem służącym za żer wszelkiemu dzikiemu 
zwierzęciu - hordom partyjnym.  
 
Pan Bóg stawia sprawę jasno:  
OTO JESTEM PRZECIW TAKIM PASTERZOM. Z ICH RĘKI ZAŻĄDAM MOICH 
OWIEC. POŁOŻĘ KRES ICH PASTERZOWANIU!  
 
Słowa: "zażądam", "położę kres" są imperatywami, są wyrokami wobec Biskupów i 
rządzących.  
 
Nasze więc wcześniejsze napomnienie pięciu Biskupów: Wojciecha Polaka, Stanisława 
Dziwisza, Kazimierza Nycza, Wiktora Skorca, Stanisława Gądeckiego i żądanie jak 
najszybszego ustąpienia z pasterzowania samymi sobą, a nie owcami w dniu 
dzisiejszym zostaje poparte Bożym rozkazem - wyrokiem.  
 
To samo dotyczy naszego apelu do rządzących w III RP aby jak najszybciej ustąpili z 
pasterzowania samych siebie. Ich też dotyczy powyższy wyrok Boży. 
 
Z bożej łaski Król Polski pytam się więc Biskupów i rządzących w III RP - Pasterzy: 
 gdzie są 3 miliony owiec - młodych Polaków? 
 dlaczego 7 tyś. dorodnych owiec - Polaków co roku popełnia samobójstwo?  
 dlaczego owce nie maja się gdzie paść - nie mają co jeść, nie mają godziwej 

pracy z godziwym zarobkiem? 
 dlaczego wiele owiec chodzi wystrzyżonych do skóry, do krwi - jest ograbionych z 

własnych pieniędzy, z własnego majątku? 
 
Jako Król Polski troszczący się o każdego Polaka przestrzegam każdego Biskupa z 
osobna i każdego rządzącego w III RP! Przestańcie być złymi Pasterzami! Przestańcie 
paść samych siebie!  
Jak najszybciej, dobrowolnie zrezygnujcie z pasterzowania samych siebie, bo kara Boża 
Was nie ominie!  
 
Bóg upomina się dzisiaj o owce i ostrzega: "położę kres ich pasterzowaniu!" 
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Napominamy i prosimy:  
DOŚĆ PASTERZOWANIA SAMYMI SOBĄ! DOŚĆ! DOŚĆ!  
 
Dano w Myszkowie, 17 dnia sierpnia A.D. 2016 
w pierwszym roku naszego panowania 
 
Wojciech Edward Rex Poloniae  
 

4. Następnie ogłosiliśmy nominacje i dymisje królewskie:  
 

DYMISYE I NOMINACYE KRÓLEWSKIE 
z 4 października A.D. 2016 

 
REFORMA KOŚCIOŁA ALBO UPADEK KOŚCIOŁA! 
 
Apelowaliśmy 17 lipca 2016 roku do pięciu (5) hierarchów kościoła katolickiego tj. 
1. Biskupa Kazimierza Nycza 
2. Biskupa Wiktora Skworca 
3. Biskupa Stanisława Dziwisza  
4. Biskupa Wojciecha Polaka 
5. Biskupa Stanisława Gądeckiego 
o dobrowolne opróżnienie urzędu biskupiego. 
 
Niestety Biskupi powyżsi, jak jeden, nie posłuchali Majestatu Królewskiego! 
Wczoraj tj. 3 października 2016 roku okazało się, że zwolenników aborcji jest w 
katolickiej Polsce więcej niż zwolenników obrony życia (sic!). 
 
Obraz prawdziwego oblicza pasterzy, a raczej kryptopasterzy kościoła Rzymsko-
katolickiego (de facto judeochrześcijańskiego) w Polsce został zdemaskowany. 
Zmasonizowany Episkopat Polski odniósł wczoraj sukces! Udało się mu zdemoralizować 
wielu Polaków!  
Wczorajszy obraz "czarnego marszu" to efekt satanistycznego "pasterzowania". 
 
Dość tego! 
 
Prawem królewskim:  
1. Likwidujemy Konferencję Episkopatu Polski jako twór szkodzący Polsce i Królestwu 
Polskiemu. Wszystkie funkcje w tym gremium zostają zlikwidowane.  
2. Na Likwidatora Konferencji Episkopatu Polski powołujemy Biskupa Metropolitę 
Częstochowskiego - Wacława Depo jako Przewodniczącego Konferencji Episkopatu 
Polski w likwidacji.  
3. Odwołujemy Biskupa Wojciecha Polaka z funkcji Prymasa Polski i Metropolity 
Gnieźnieńskiego i składamy go w stan spoczynku. Posługę biskupią w tej Metropolii 
wyznaczamy Biskupom Pomocniczym.  
4. Odwołujemy Biskupa Stanisława Gądeckiego z funkcji Metropolity Poznańskiego. 
Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym.  
5. Odwołujemy Biskupa Kazimierza Nycza z funkcji Metropolity Warszawskioego. 
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Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym.  
6. Odwołujemy Biskupa Stanisława Dziwisza z funkcji Metropolity Krakowskiego. 
Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym.  
7. Odwołujemy Biskupa Wiktora Skworca z funkcji Metropolity Katowickiego. Posługę 
biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym.  
8. Przywracamy do życia wakujący urząd Prymasa Królestwa Polskiego legatus natus. 
Prosimy o jak najszybsze opuszczenie Polski, Królestwa Polskiego Nuncjusza 
Papieskiego jako persona non grata. 
9. Na Stolicę Metropolii Gnieźnieńskiej ustanawiamy Licheń Stary. 
10. Na ostatniego Prymasa Polski (nie mylić z Prymasem Królestwa Polskiego) 
wyznaczamy Biskupa Jana Pawła Lenga. Ingres Prymasa powinien nastąpić w Bazylice 
Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym, po zatwierdzeniu naszych 
dymisji i nominacji przez Papieża Franciszka, nie później jednak jak do końca Roku 
Pańskiego 2016. 
 
Wszystkich Poddanych i przedstawicieli Kleru upraszamy o poszanowanie naszych 
Decyzji. Żądamy szacunku dla zdymisjonowanych Biskupów. 
 
Żądamy szacunku i czci dla nominowanych Biskupów. 
 
Ciebie Prymasie Polski Janie Pawle prosimy zreformuj jak najszybciej kościół rzymsko-
katolicki w Polsce, w Królestwie Polskim! 
 
Dano w Myszkowie n/Wartą 4 października A.D. 2016 na Ziemi Korony Polskiej. 
Wojciech Edward Rex Poloniae 
 

5. W dniu 12 października A.D. 2016 wydaliśmy Edykt Królewski: 
 

EDYKT KRÓLEWSKI 
z 12 października A.D. 2016 

"O ustanowieniu Święta Korony Królestwa Polskiego". 
1. Nie uznajemy Święta Niepodległości 11 listopada! 
2. Ustanawiamy Święto Korony Królestwa Polskiego na ostatnią niedzielę października 
każdego roku w Święto Chrystusa Króla! 
 
Dano 12 października A.D. 2016 na Ziemi Korony Królestwa Polskiego 
 
Wojciech Edward Rex Poloniae 
 

6. W dniu 20 października A.D. 2016 wydaliśmy Rozważanie królewskie: 
 

ROZWAŻANIE KRÓLEWSKIE 
z 20 października A.D. 2016 

KAŻDA WŁADZA POCHODZI OD BOGA! 
 
Największym oszustwem rewolucji francuskiej i takich tworów państwowych jak III RP 
jest wmówienie narodom, że są suwerenem. 
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Tym samym odrzuca się władzę zwierzchnią Boga nad człowiekiem, a nadto z narodów 
czyni się Bogów w myśl sofizmatu "vox populi vox dei" utworzonego przez 
anglosaskiego mnicha Alkuina w 730 roku.  
 
Podobnym sofizmatem faszerowanym narodom przez masonerię jest stwierdzenie, że 
nie ma lepszego ustroju niż demokracja. Oczywiście, że jest! 
 
Naturalnym ustrojem organizacji społeczeństw jest oświecona monarchia, a w 
przypadku Polski, Rzeczpospolita królewska, czyli Rzeczpospolita z Królem 
chrześcijańskim. 
 
Ważne by każdy władca np Król poprzez homagium uznawał władzę zwierzchnią 
Najwyższego Suwerena jakim jest Jezus Chrystus - Bóg. 
 
Polski kler w ramach III RP w dniu 19 listopada A.D. 2016 organizuje intronizację Jezusa 
Chrystusa na Króla Wszechświata ale nie zaprasza władz III RP aby uznały poprzez 
homagium władzy Jezusa Chrystusa jako duchowego Króla Polski - najwyższego 
Prawodawcy. Tym samym zapalają Bogu świeczkę a diabłu ogarek. Natomiast nic nie 
czynią by władze w III RP respektowały Prawo Boże. 
 
My jako Król Polski w dniu 29 października A.D. 2016 w Brześciu Kujawskim złożymy 
homagium - śluby brzeskie uznając władzę i Prawo Boże Jezusa Chrystusa jako 
najwyższego Prawodawcę na Ziemi Korony Polskiej. 
 
Od tego momentu Polacy mogą wybierać czy chcą żyć w III RP, w cywilizacji 
judeomasońskiej, czy w Królestwie Polskim w cywilizacji Chrystianitas. 
 
Dano w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej 20 października A.D. 2016 
 
Wojciech Edward Rex Poloniae 
 

7. W dniu 28 października A.D. 2016 w Licheniu osobiście wręczyliśmy 
Akt Nominacyjny na Prymasa Polski abp Janowi Pawłowi Lenga w 
załączeniu. 

8. W dniu 29 października A.D. 2016 w Brześciu Kujawskim w kościele 
podominikańskim p.w. Św. Michała Archanioła odczytaliśmy „Śluby 
Brzeskie” – rota w załączeniu. 

9. W dniu 9 listopada A.D. 2016 przekazaliśmy osobiście Akt Nominacyjny 
na Przewodniczącego KEP w likwidacji w kancelarii abp Wacławowi 
Depo. 

10. W dniu  10 listopada A.D. 2016 zwołaliśmy Uniwersałem Radę 
Królewską w załączeniu. 

 
Warto nadmienić, że w dniach 12014 września A.D. 2016 zwołaliśmy Zjazd 
Katolicki do Rydzyny po 90 latach przerwy. Podjęliśmy na nim wiele Uchwał i 
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Dezyderatów. Kolejny Zjazd Katolicki planujemy w dniach 12-14 września 
2017 roku. 
 
Zgodnie z tradycją Królestwa Polskiego proponujemy zwoływanie na Ziemi 
Korony Polskiej synodów biskupich oraz zorganizowanie w sierpniu 2017 roku 
Zjazdu duchowieństwa w Łęczycy tj. przedstawicieli kościoła Rzymsko-
katolickiego z przedstawicielami Królestwa Polskiego. 
 
Proponujemy aby stolicą Prymasa Królestwa Polskiego został Licheń, Łowicz, 
lub Częstochowa.  
 
Proponujemy aby Prymasem Królestwa Polskiego został po wykonaniu swej 
misji jako Przewodniczącego KEP w likwidacji abp Wacław Depo lub ksiądz 
Czesław Bartnik.  
 
Prosimy o zwołanie Soboru w Licheniu aby rozstrzygnął czy podtrzymuje 
postanowienia Soboru trydenckiego czy II Soboru Watykańskiego. 
 
Prosimy o zwiększenie ilości polskich kardynałów w Kolegium kardynalskim.  
 
Prosimy o jedno miejsce dla polskiego kardynała w komisji kardynalskiej 
Zarządu Instytutu Dzieł Religijnych.  
 
Prosimy o rozważenie nowej struktury organizacji kościoła rzymsko-
katolickiego w postaci Patriarchatu dla Korony Królestwa Polskiego i Europy 
Centralnej - Wenedyjskiej w osobie Patriarchy (podpapieża) z siedzibą w 
Licheniu. Na osobę Patriarchy wyznaczamy albo abpa Wacława Depo albo ks. 
Czesława Bartnika.    
 
Prosimy o zatwierdzenie naszych nominacji i dymisji. 
 
Jesteśmy gotowi spotkać się z przedstawicielami Ojca Św. w Warszawie lub  
w Rzymie w celu omówieniu zagadnień związanych z wyżej przytoczonymi 
sprawami.   
 
Sprawę likwidacji Nuncjatury Apostolskiej w Polsce przesuwamy w czasie do 
czasu uporządkowania i wyjaśnienia spraw wyżej przedstawionych. 
 
Prosimy o odpowiedź w podobnej formule na ręce Nuncjusza Apostolskiego 
do osobistego odbioru przez nas za telefonicznym powiadomieniem.     
 
Z Chrystusowym pozdrowieniem.  
 
Dano w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, dnia 18 listopada A.D. 2016.  
 

  Wojciech Edward Rex Poloniae 
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